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OMUL FĂURIT DE PARTID
FĂURITOR DE ISTORIE

O civilizație spirituală superioară nu se poate realiza decît prin formarea 
unui om nou, cu o înaltă conștiință și pregătire culturală și profesională, cu 
un profil social-politic înaintat, care să se caracterizeze prin pasiune pentru 
munca creatoare, printr-un înalt spirit de răspundere față de interesele gene
rale ale colectivității, printr-o ținută morală aleasă, printr-o elevată viață 
spirituală.

NICOLAE CEAUȘESCU

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Ministrul comerțului al
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, joi după-amiază, pe Halii 
Bașol, ministrul comerțului al Tur
ciei, conducătorul delegației țării 
sale la cea de-a III-a sesiune a Co
misiei mixte guvernamentale de co
laborare economică dintre Republica 
Socialistă România și Republica Tur
cia, ale cărei lucrări se desfășoară la 
București.

A participat Bujor Almășan, mi
nistrul minelor, petrolului și geolo
giei, președintele părții române în 
comisia mixtă.

A fost de față Osman Derinsu, 
ambasadorul Turciei la București.

Oaspetele a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu salutări cordiale 
din partea președintelui Republicii 
Turcia, Fahri Koriitiirk, și primu
lui ministru, Suleyman Demirel.

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
adreseze, din partea sa, un salut 
prietenesc și cele mai bune urări 
președintelui Fahri Koriitiirk și pre
mierului Suleyman Demirel, iar po
porului turc fericire și prosperitate.

în timpul întrevederii a fost sub
liniată cu satisfacție dezvoltarea 
fructuoasă a relațiilor de prietenie, 
colaborare și bună vecinătate dintre 
țările noastre și s-a exprimat încre
derea că aceste raporturi vor cu
noaște un curs mereu ascendent și 
rodnic, avînd la bază înțelegerile și 
hotărîrile stabilite cu ocazia întâlni
rilor și convorbirilor la nivel înalt 
de îa București și Ankara.

Șeful statului român și ministrul 
turc au relevat evoluția favorabilă a 
colaborării economice, faptul că ex
periența României și a Turciei, pro-

Turciei
greșul economiilor celor două țări 
oferă posibilitatea unei conlucrări 
largi și noi domenii de cooperare 
industrială și tehnico-științifică. In 
acest cadru au fost evidențiate im
portanța actualei sesiuni a comisiei 
mixte guvernamentale, rolul deose
bit ce revine acestui organism in 
amplificarea și adîncirea legăturilor 
economice, în extinderea ariei de 
cooperare, în intensificarea și diver
sificarea schimburilor 
dintre cele două țări.

In deplin consens, s-a 
dezvoltarea multilaterală

comerciale

apreciat că 
a relațiilor 

româno-turce este în folosul 
lor state și popoare, slujește 
păcii, înțelegerii și colaborării 
naționale.

întrevederea a decurs într-o 
sferă de caldă cordialitate.

ambe- 
cauzei 
inter-

atmo-

Ambasadorul Uniunii Sovietice
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, în ziua

de 29 aprilie, pe ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București, V.I. Droz
denko, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o con< 
vorbire, care s-a desfășurat !ntr-o 
atmosferă tovărășească.

RAPORT MUNCITORESC
la sărbătoarea muncii

în lumea contemporană se face mai 
mult ca oricind simțit efortul rle 
prospectare a viitorului. Ginditori de 
prestigiu și calculatoare complexe 
caută să fixeze contururile societății 
de miine, înregistrează meticulos ten
dințele dezvoltării materiale, deter
minările pe care inexorabil le impun. 
Accentul tuturor acestor ample mo
bilizări de forțe umane și tehnice 
cade însă, invariabil, pe înfățișarea 
condițiilor materiale exterioare ale 
vieții deceniilor 
Calcule riguroase 
omit să ne spună 
suma, la ce nivel 
cit de mult urmează să pătrundă a- 
ceasta in existența individului etc.

Cum va arăta însă omul care va 
domina, miine, scena istoriei, cum 
este pregătit, încă de astăzi, pentru 
intrarea sa in rolul viitorului, de a- 
ceasta numai orinduirea socialistă se 
arată cu adevărat preocupată. Orin- 
duire ce s-a dovedit singura capabilă 
să realizeze o nouă edificare umană, 
așezind la temelia acestui nobil efort 
idealul de viață revoluționar. Făuri
rea omului nou este obiectul funda
mental al unei opere educative fără 
precedent pe care o desfășoară par
tidul nostru, întreaga societate. Nici

dinaintea noastră, 
ori sofisticate nu 

ce și cit vom con- 
va ajunge tehnica,

i» ștrădanîe nu este de prisos pentru 
modelarea omului care va clădi, va 
munci și trăi în societatea de miine 
— societatea socialistă multilateral 
dezvoltată, societatea comunistă. Este 
obiectivul pe care-1 întrezăreau încă 
în zorii mișcării muncitorești și de
mocratice din România conducătorii 
socialiști marxiști, care visau și lup
tau pentru o lume a libertății și drep
tății sociale, pentru un om despovă
rat de _ tarele moralei burgheze, pa
triot înflăcărat și internaționalist 
consecvent, cu o personalitate umană 
demnă de orinduirea socială eliberată 
de asuprire și exploatare.

Nu mai miră pe nimeni că astăzi, 
la noi, totul converge spre om. Mer
sul general a'i societății românești 
pivotează tără contenire în jurul o- 
mului și această generoasă idee răz
bate cu putere din Programul parti- • 
dului. întreaga desfășurare a vieții 
economico-sociale a României verifi
că astfel, încă o dată, adevărul de 
necontestat că ritmul înaintării pe 
calea socialismului se află în raport 
direct cu dezvoltarea conștiinței oa
menilor, cu progresele realizate în 
formarea omului nou. In această am- 
p'iă activitate, partidul nostru por
nește de la premisa că dimensiunile

uriașe ale construcției socialiste și 
comuniste solicită orizonturi de gîn- 
dire pe măsură, constante morale ri
dicate, nivel corespunzător de înțe
legere a legităților dezvoltării. După 
cum socialismul nu e de conceput 
fără un inalt nivel de dezvoltare a 
forțelor de producție și fără o schim
bare revoluționară a relațiilor de pro
ducție, tot astfel e de neconceput fără 
transformări radicale în conștiința 
maselor. Iată de ce cultivarea trăsă
turilor moralei comuniste, potrivit 
Programului ideologic al partidului 
nostru, constituie o necesitate obiec
tivă, o cerință legică, cu nemijlocită 
influență asupra întregii opere de 
afirmare a societății socialiste.

Nu există — în cei aproape 32 de 
ani de edificare socialistă pe pămân
tul României — construcție mai înal
tă, mai complexă, care să trezească 
o atît de aleasă mîndrie și permanen
tă responsabilitate decît construcția 
omului, făuritorul noului peisaj ma
terial și spiritual al patriei, profund 
devotat patriei și partidului. Se-nțe- 
lege. această construcție nu s-a înăl
țat de la sine și, in nici un caz, nu 
poate fi socotită drept încheiată. Ea 
a presupus și presupune în conti-

nuare energii uriașe din partea par
tidului, a întregii societăți. Procesul 
de modelare a conștiințelor angajea
ză mari forțe sociale și este unul 
din meritele indiscutabile ale parti
dului nostru că și-a propus această 
sarcină, că și-a asumat această nobilă 
răspundere.

Se vor împlini. în toamnă, cinci ani 
de la istorica plenară din noiembrie 
1971 a partidului, plenară care, la ini
țiativa secretarului general, a stabilit 
elaborarea programului de educație 
comunistă și a Godului etic comunist 
— documente de mare valoare teo
retică și 
Congresul 
Așa cum

practică — adoptate de 
al XI-lea al P.C.R. 
cerea de curînd se

cretarul general al partidului la 
plenara Comitetului Central, a-ți or
ganiza întreaga viață, acțiunile, com
portările în deplină concordanță cu 
normele morale ce guvernează în so
cietatea noastră este o îndatorire de 
prim ordin a fiecărui constructor al 
socialismului și comunismului din 
patria noastră.

Realitatea arată că modelul moral 
înaintat nu se impune automat, cli
matul etic impregnat de valorile mo-

(Continuare in pag. a Il-a)

ISTORIA PATRIEI-FLACĂRĂ VIE

A CONȘTIINȚEI SOCIALISTE

Fascinația
Sub

începuturilor
Sint întrebat adesea 

de ce, ca scriitor, mă 
pasionează istoria, de 
ce — mai recent — mă 
pasionează istoria înce
puturilor. In ce măsură, 
sint iarăși întrebat, pro
blemele istoriei celei 
mai îndepărtate pot răs
punde unor preocupări 
ale conștiinței contem
porane, unor întrebări 
privind ziua de azi. De 

- Ce 
acest 
acest 

se

ce azi, prin ieri ? 
ne poate spune 
ieri și mai ales 
răsalaltăieri care 
confundă cu începutu
rile ființei, cu începutu
rile limbii, cu începutu
rile absolute ? De ce, 
deci, începutul ?

Dar e simplu, cel pu
țin pentru mine. Nu mă 
pot înțelege pe i
cel de azi, fără J 
care mă precede, 
ființele care m-au 
cedat. Limba mea, 
mai contemporană, 
ca apa, indispensabilă 
ca aerul, e totuși limba 
celor ce m-au precedat, 
indispensabilă și vie — 
pentru ei, ca apa și ca 
aerul, ca țarina pe care 
au stat, pe care au apă
rat-o, în care s-au în
gropat. Certitudinile 
mele de azi vin deci 
spre mine din ieri și 
din alaltăieri. Și atunci 
cum nu m-aș întoarce 
spre începuturi ?

începuturile în timp 
ale oricărui popor re
prezintă o atracție fas
cinantă. Se îndreaptă 
către această enigmă 
nu numai arheologii, 
lingviștii, istoricii, etno
logii, sociologii, scriito
rii, dar și marele public,

mine, 
ființa 

fără 
pre- 

, cea 
vie

REZOLUȚIA
Congresului

Uniunii Generale
a Sindicatelor din România

din instinctul firesc 
prin care o comunitate 
sau un ins vrea să se 
certifice pe sine, vrea 
sâ-și întemeieze o iden
titate, vrea să-și repre
zinte drumul in deve
nirea timpului, din în
ceputuri 
ne este 
ne sint 
șii, nici 
nici ca 
este totuna dacă sîntem 
copiii din flori ai isto- .

pînă la zi. Nu 
indiferent cine 
părinții și mo
ca persoană și 
neam. Nu ne

însemnări
de Paul ANGHEL

riei sau moștenitorii le
gitimi ai unor drepturi 
imprescriptibile, bizuite 
pe acte cu tărie de lege.

De altfel, preocuparea 
în legătură cu originea 
popoarelor nu este lip
sită de tilc și e depar
te de a se înscrie în 
cimpul strict al cerce
tării științifice. Această 
problemă, fascinantă în 
sine, asociază mai în
totdeauna porniri sau 
apetituri de altă natu
ră, economice, politice, 
oricum interese contem
porane aprige, deghiza
te mai mult sau mai 
puțin voalat sub toga 
științei. Dacă trecerea 
de la sistemul ptole- 
meic (cel care așeza Pă- 
mintul in centrul Uni
versului) la sistemul 
copernician (cel care 
așeza Soarele în centru) 
a tulburat conștiința 
unor societăți întregi și 
a condus la sfîșieri și

victime, cum n-ar tuf- 
bura conștiințele o pro
blemă cu mult mai te
restră, ca aceea a origi
nii, problemă care, in 
ultimă instanță, se cir
cumscrie unor validări 
istorice de drept. In 
fond, chestiunea originii 
pune în cauză întemeie
rea istorică a dreptului 
unui popor de a fi el 
însuși, de a se defini 
prin moșii și strămoșii 
săi. de a-și proba stă- 
pînirea sa de azi prin 
stăpinirea strămoșilor 
care i-au lăsat ca moș
tenire sfîntă ființa, te
ritoriul, limba. Departe 
de a fi o gratuită ches
tiune de orgoliu — nu 
există pe acest plan in
ferioritate și superiori
tate, toate popoarele 
sint egale ca noblețe 
în fața eternității — 
chestiunea originii defi
nește în ultima instan
ță o problemă de afir
mare istorică și contem
porană.

Cineva te întreabă : 
de ce stai unde stai ? 
îi răspunzi, dacă ai do
vada : fiindcă stau aici 
de cînd lumea ; fiindcă 
aici, pe acest teritoriu, 
s-au născut, au trăit, 

. au muncit și au luptat 
strămoșii mei. Cineva 
te întreabă din nou : 
de ce vorbești limba pe 
care o vorbești ? Ii 
răspunzi : fiindcă aceas
ta e limba mea. Fiindcă 
această limbă au vorbi
t-o în Europa antică 
numai romanii, fiindcă
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• BUCUREȘTI. In ^trecerea 
în întîmpinarea aniversării partidului 
și a zilei de 1 Mai. colectivele de oa
meni ai muncii din Capitală au 
realizat suplimentar, pe primele 4 
luni ale anului, o producție globală 
in valoare de circa 650 milioane lei 
și o producție-marfă de peste 600 
milioane lei. Aproape întreaga pro
ducție suplimentară din această pe
rioadă a fost realizată pe seama creș
terii productivității muncii, indicator 
la care planul a fost depășit cu 1.8 
la sută. De asemenea, în primul tri
mestru au fost economisite 3 880 tone 
metal, 21531 MWh energie electrică 
și 5 342 tone combustibil convențio
nal. Totodată, pînă în prezent au fost 
puse în funcțiune 13 capacități de 
producție, față de 10 planificate. 
(Dumitru Tircob).

• SATU-MARE. A"a în' 
trecere socialistă ce se desfășoară în 
întîmpinarea aniversării partidului 
și a zilei de 1 Mai a fost încununată 
de îndeplinirea înainte de termen a 
planului pe patru luni. Pînă la sfîrși- 
tul lunii aprilie, în mod deosebit prin 
creșterea productivității muncii, se va 
realiza, peste prevederi, o producție 
globală de 60 milioane lei și o pro
ducție-marfă de 65 milioane lei, care ' 
se va materializa între altele în con
fecții în valoare de 25,5 milioane lei, 
172 000 mp țesături, 150 tone produse 
lactate, 200 tone ulei comestibil, a- 
proape 500 tone carne ș.a. (Octav 
Grumeza).
• ILFOV. Colectivele de muncă 

din județul Ilfov și-au . realizat și 
depășit angajamentele asumate în 
întrecerea socialistă, livrînd supli
mentar 1 000 tone țiței, 1 200 mc pre-

fabricate din beton, ambalaje meta
lice în valoare de 1,1 milioane lei, 
7 300 tone nutrețuri combinate, 41 
milioane metri cubi gaze de sondă, 
350 tone carne, 3 050 hi lapte, 150 
tone pește, 2 000 tone făină, 220 tone 
conserve din carne ș.a. (Alexandru 
Brad).

• VRANCEA. In acest județ 
îndeplinirea cu cinci zile înainte de 
termen a planului pe patru luni va 
determina realizarea suplimentară a 
unei producții globale de peste 41 
milioane Iei și a unei producții-marfă 
de aproape 38 milioane lei. Econo
mia națională va primi în plus din 
întreprinderile județului însemnate 
cantități de produse de mecanică 
fină, confecții, materiale de construc
ții, produse chimice, mobilă, bunuri 
alimentare și altele. Sporul de pro
duse are la bază creșterea producti
vității muncii. (Dan Drăgulescu).

0 acțiune menită să contribuie la întărirea gestiunii economice,

la creșterea eficienței activității întreprinderilor

și a normativelor mijloacelor circulante
In mai multe rînduri, conducerea partidului a accentuat necesitatea 

ca, în cadrul fiecărei unități economice, nivelul stocurilor și al norma
tivelor mijloacelor circulante să se stabilească în strinsâ concordanță 
cu sarcinile de plan, cu condițiile concrete în care își desfășoară acti
vitatea, astfel incit să se asigure realizarea normală a producției 
și evitarea imobilizării resurselor materiale și bănești. Recent, condu
cerea partidului a hotărit inițierea unei acțiuni de recalculare analitică 
a normelor de stoc și normativelor mijloacelor circulante în unitățile 
economice de stat din industrie, transporturi, consirucții-montaj, uni
tățile de foraj și geologie. în toate bazele dc aprovizionare și desfacere, 
precum și în unitățile socialiste de stat prestatoare dc servicii. în legă
tură cu această acțiune, am solicitat unele precizări tovarășului 
Florea DUMITRESCU, ministrul finanțelor.

— După cum este cunoscut, con
ducerea partidului și statului promo
vează consecvent dezvoltarea acce
lerată a economiei naționale, prin 
alocarea unei părți importante din 
venitul național pentru fondul na-

țional de dezvoltare. De modul cum 
este utilizată această parte din veni
tul național depind realizarea unui 
ritm înalt de creștere a producției, 
sporirea accentuată a eficienței eco
nomice, în ultimă instanță, ridicarea

„Lumina falnicilor zori" trebuia grăbită

bunăstării întregului popor. De 
aceea, este foarte important ca acea 
parte din fondul de dezvoltare care 
este destinată creșterii stocurilor ma
teriale in economie să fie gospodă
rită cit mai bine, să nu constituim 
stocuri materiale decit in limita strict 
necesară desfășurării activității eco
nomice, de producție și desfacere. 
Analiza pe bază de bilanț a activi
tății economice desfășurate în anul 
1975 atît la nivelul economiei, cit și 
la nivelul ministerelor, a scos in evi
dență faptul că, dacă o serie de uni
tăți au avut o activitate eficientă, 
gospodărind cu multă grijă resursele 
materiale și financiare, în unele în
treprinderi și centrale există impor
tante imobilizări de fonduri mate
riale și bănești determinate, în prin
cipal, de anumite deficiențe în acti
vitatea acestora. Acțiunea care se 
desfășoară în cursul trimestrului 
II a.c„ în legătură cu recalcularea 
analitică a normelor de stoc și a 
normativelor mijloacelor circulante, 
se înscrie în cadrul măsurilor adop
tate de conducerea partidului pentru 
întărirea gestiunii economice, a răs
punderii și disciplinei întreprinderi
lor în respectarea legislației econo- 
mico-financiare, în asigurarea unei 
activități economice eficiente.

— De ce a fost necesară această 
acțiune ?

— în perioada care a trecut de la 
ultima recalculare analitică din anul 
1971 au intervenit o serie de factori 
de ordin tehnic, economic și organi
zatoric, care au influențat nivelul 
normelor de stoc și al normativelor 
mijloacelor circulante, cum ar fi : 
punerea in funcțiune a numeroase 
obiective industriale dotate cu teh
nică superioară, modernizarea unor 
întreprinderi existente ; s-au produs 
modificări în structura producției, ca 
urmare a diversificării și perfecțio
nării acesteia, s-au îmbunătățit pro
cesele tehnologice, s-au adus o serie 
de perfecționări mecanismului apro
vizionării tehnico-materiale, s-au . 
luat măsuri pentru optimizarea 
transporturilor ș.a. Din această cauză, 
la ora actuală, în unele unități nor
mele de stoc și normativele mijloa
celor circulante sint subdimensionate, 
în timp ce in altele depășesc necesi
tățile reale. Acțiunea de recalculare 
analitică ce se desfășoară in prezent 
are scopul să stabilească, Ia nivelul 
fiecărei unități economice, norme de 
stoc și normative de mijloace circu
lante in strinsă concordanță cu ne
cesitățile activității economice, pe 
baza unor criterii științifice, dintre 
care se cuvin evidențiate : asigu
rarea desfășurării normale a activi
tății economice ; folosirea rațională a

Născut din setea de drep
tate, din cel mai nobil ideal 
al poporului nostru. Parti
dul Comunist Român a a- 
părut pe scena istoriei a- 
cestei țări în plină luptă a 
maselor muncitoare ca ste
gar al libertății și democra
ției, ca înflăcărat și neclin
tit apărător al intereselor 
celor mai vitale ale poporu
lui. Iar lupta care se des
fășura era necruțătoare.

Un „detaliu" plin de sem
nificații îl constituie faptul 
că la un an de la crearea 
P.S.D.M.R. — primul partid 
al proletariatului român — 
ocîrmuirea burghezo-mo- 
șierească punea la Dol'tana 
temeliile celei mai sinistre 
temnițe rezervate în pri
mul rînd deținuților poli
tici, luptătorilor stîngii ro
mânești. Pe măsură ce țara 
se „moderniza", represiu
nile la care erau supuși 
conducătorii muncitorimii 
deveneau tot mai cumpli
te : procese, înscenări judi
ciare, condamnări, întem
nițări, distrugerea lentă, 
fizică, a „inamicilor" pu
terii. Și totuși, în loc să 
slăbească în intensitate, 
lupta se ascuțea.

Răbdarea nu putea fi 
mult pusă la încercare cu 
euțitul la os. Să ne amintim

de evenimentele dramatice 
din piața Teatrului Națio
nal cînd, in decembrie 
1918, s-a tras în muncitorii 
care manifestau pentru o 
viață mai bună, așa cum o 
visaseră in tranșeele pri
mului război mondial unde 
își vărsaseră sîngele pen
tru ca patria, în sfîrșit

găsi aici imaginile unei 
zile teribile : 13 iunie 1916 
— .9 morți, 35 răniți, pentru 
trei cuvinte : „Pace, pîine, 
libertate". Era încă mult 
prea departe „lumina falni
cilor zori" 
teau poeții 
suferința, 
nuncherea.

pe care o ves- 
și prea aproape 
mînia, neînge- 
Era o zi de luni,

acea zi care a îndoliat Ga
lații, și de tînărul Sandu 
Enache, care, la 17 ani, pă
șise în fruntea coloanei de 
docheri demonstranți sub 
steagul de luptă al proleta
riatului. I. C. Frimu, 
vechi militant al luptei sin
dicale, om cu suflet și con
știință de comunist, deși nu

Carte de citire cu ochii sufletului (III)
reunită, să poată nutri spe
ranța unei vieți mai bune. 
Urcați, ca să vedeți limi
tele răbdării, in sus, pe 
Valea Jiului, la Lupeni, să 
auziți ecourile pămîntului 
și ale cărbunelui, sau pri
viți mormintele celor că- 
zuți aici în 1929. Duceți-vă 
în muzeul Griviței roșii să 
vedeți dosarele omorurilor 
„scuzabile" din teribila iar
nă a lui 1933. Deschideți 
poarta Muzeului de istorie 
din Galați sau cercetați a- 
mintirile străzilor — atîtea 
cite au mâi rămas din ve
chiul oraș după reconstrui
rea și modernizarea metro
polei de pe Dunăre petre
cută în anii noștri. Veți

început de săptămînă de 
vară, cînd 6 000 de munci
tori au ieșit la o demon
strație pașnică împotriva 
războiului, a exploatării, a 
regimului de teroare in
staurat de patroni.

, Asta s-a petrecut cu cinci 
ani înainte de constituirea 
Partidului Comunist Ro
mân, dar cei ce au căzut 
atunci la Galați erau co
muniști. Printre 
teranul mișcării 
te gălățene Pascal Zaharia, 
„Moș Pascu", om care mi
litase în rîndurile partidu
lui social-democrat încă de 
la formarea acestuia, căzut 
alături de Spiridon Vrîn- 
ceanu, primul împușcat în

ei, ve- 
socialis-

își zicea decît social-demo
crat, le vorbea atunci ma
selor muncitoare : „Faceți 
ca prin lupta voastră să în- 
locuiți societatea de azi 
bazată pe nedreptate, pe 
împilare și jaf, printr-o so
cietate bazată pe dreptate, 
egalitate — pe socialism !".

Evoc aceaslă veche pagi
nă de luptă din istoria pro
letariatului român, 
de a fi consemnată 
Epopeea națională, 
pentru că ea 
să în istorie 
cînd, formal, 
munist nu se 
atare, dar el

gul mișcării socialiste, în 
numele conștiinței 
al patriotismului 
Ea demonstrează 
sătura distinctivă 
carii muncitorești 
noastră din zorii 
nizării P.S.D.M.R.
la sfîrșitul primului război 
mondial, și anume, ca
racterul ei de permanentă, 
faptul că, din 1893 pînă 
în 1921, deci aproape trei 
decenii, în ciuda dificultă
ților procesului de maturi
zare ideologică în mișcarea 
socialistă pînă la 
Partidului Comunist 
mân, proletariatul 
noi a avut un unic 
tar partid politic. El 
care, la izbucnirea 
lui război mondial, 
în ziua de 10 august 1914 
prin documentele Con
gresului extraordinar al 
partidului social-democrat 
și al mișcării sindicale din 
România : „Dacă năzuințe
le acestui popor pot fi îm
brăcate in haina unor legi 
prea strimte, poporul are 
un mijloc de a sfișia aceas
tă haină și a se face în lar-

de clasă, 
militant, 

o tră- 
a miș- 

din țara 
orga- 
pînă

crearea
Ro

de la 
și uui- 
era cel 
primu- 
declara

demnă 
de 

tocmai 
a fost înscri- 
într-o vreme 
partidul co- 

constituise ca 
«taie, u«u ci exista, el ac
ționa, el conducea marile 
bătălii, proletare sub stea-

Ioan GRIGORESCU
(Continuare în pag. a IV-a)
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REZOLUȚIA
Congresului Uniunii Generale a Sindicatelor din România

în rezoluție se relevă Însemnătatea 
istorică a Programului partidului 
pentru progresul neîntrerupt al 
României socialiste, interesul și en
tuziasmul deosebit al participantilor 
la congres față de expunerea rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
congres, se exprimă devotamentul 
profund față de Partidul Comunist 
Român, botărîrea fermă a milioane
lor de oameni ai muncii de a înfăptui 
neabătut politica internă și externă 
a partidului și statului nostru.

Arătind că congresul aprobă In 
unanimitate raportul Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor asupra activității desfășu
rate de la congresul precedent și 
sarcinile ce revin sindicatelor în în
făptuirea hotărîrilor celui de-al 
Xl-lea Congres al P.C.R., rezoluția 
relevă contribuția sindicatelor, sub 
conducerea organelor și organiza
țiilor de partid, la dezvoltarea și 
adîncirea democrației socialiste, la 
stimularea participării celor ce mun
cesc la organizarea și conducerea 
activității economice și social-cultu- 
rale, la mobilizarea oamenilor mun
cii pentru îndeplinirea înainte de 
termen a cincinalului 1971—1975, 
aportul sindicatelor la înfăptuirea 
politicii sociale a partidului, la dez
voltarea conștiinței socialiste a ma
selor și afirmarea în viață a norme
lor eticii și echității socialiste.

I
Congresul Uniunii Generale a Sin

dicatelor stabilește ca sarcină funda
mentală a sindicatelor unirea sub 
conducerea organizațiilor de partid 
a forțelor clasei muncitoare, ale tu
turor oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, în vederea în
făptuirii în cele mai bune condiții a 
istoricelor hotăriri ale Congresu
lui al Xl-lea. a prevederilor Progra
mului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism.

Organele și organizațiile sindicale 
au datoria ca, dezvoltind democrația 
muncitorească, punind în centrul ac
tivității lor aspectele calitative, de e- 
ficiență ale activității economice, să 
asigure mobilizarea în întrecerea so
cialistă a oamenilor muncii pentru 
îndeplinirea și depășirea planului de 
dezvoltare economico-socială a țării 
pe anul 1976 și pe întreaga perioadă 
pină în 1980.

în acest scop, sindicatele trebuie să 
atragă masele de oameni ai muncii 
la organizarea superioară a produc
ției și a muncii, să asigure partici
parea largă a acestora la înfăptuirea 
programelor de măsuri pentru creș
terea productivității muncii, îmbună
tățirea calității produselor, reduce
rea cheltuielilor materiale, la intro
ducerea în producție a progresului 

tehnic, a cuceririlor științei și teh
nicii românești, să dezvolte răspun
derea maselor pentru realizarea unui 
regim sever de economii în toate 
sectoarele de activitate, să creeze o 
puternică opinie de masă împotriva 
manifestărilor de neglijență și risipă.

Congresul cere consiliilor teritoria
le și comitetelor sindicale comunale, 
organelor sindicale din întreprinderi
le agricole de stat și stațiunile de 
mecanizare a agriculturii să mobili
zeze lucrătorii pentru înfăptuirea 
programelor de dezvoltare a zooteh
niei. de îmbunătățiri funciare și de 
combatere a eroziunii solului, la e- 
fectuarea unor lucrări agricole de ca
litate și la timpul optim, la dezvol-' 
tarea legumiculturii. pomiculturii, vi
ticulturii, la întreaga dezvoltare e- 
conomico-socială a comunelor, să a- 
sigure afirmarea în mediul rural a 
spiritului de ordine și disciplină mun
citorească.

Amplul program de investiții des
tinat accelerării dezvoltării economi- 
co-sociale a țării în actualul cincinal 
impune din partea sindicatelor obli
gația de a desfășura o permanentă 
și susținută muncă politico-organiza- 
torică în rîndurile colectivelor din 
întreprinderile de construcții, institu
tele de proiectări, unitățile producă
toare de utilaje tehnologice, în vede
rea realizării integrale, la termen și 
în condiții de eficiență sporită a tu
turor obiectivelor de investiții.

în continuare, rezoluția se referă la 
sarcinile sindicatelor din transportu
rile feroviare, navale, aeronautice și 
autorutiere de a mobiliza oamenii 
muncii la utilizarea rațională a mij
loacelor de transport. asigurarea 
unor transporturi rapide și eficien
te. întărirea disciplinei în transpor
turi și creșterea siguranței în circu
lație ; a sindicatelor din comerț, ali
mentația publică, prestații de servi
cii și turism, poștă și telecomunica
ții, din toate sectoarele de servire a 
populației privind contribuția lor la 
buna organizare și desfășurare a 
aprovizionării populației, a prestații
lor de servicii ; a sindicatelor din 
instituțiile de învățămînt și cultură, 
din sectoarele sănătății publice și 
din administrația centrală și locală 
de stat, de a mobiliza lucrătorii pen
tru a-și îndeplini la un înalt nivel 
de răspundere obligațiile ce le revin 
în domeniile de activitate respective.

în vederea înfăptuirii exemplare 
a sarcinilor planului de dezvoltare 
economico-socială a țării în anul 1976 
și întregul cincinal, pentru dezvol
tarea inițiativei creatoare a celor ce 
muncesc în vederea valorificării cit 
mai eficiente a resurselor materiale 
și umane ale țării, congresul cere 
organelor și organizațiilor sindicale 
să îmbunătățească organizarea între
cerii socialiste îndeosebi la locurile 
de muncă în întreprinderi, să urmă
rească sistematic desfășurarea aces

teia, să dezvolte mișcarea de masă 
a inventatorilor și inovatorilor, să 
întreprindă acțiuni largi pentru ge
neralizarea inițiativelor și metodelor 
avansate, a experienței fruntașilor în 
întrecerea socialistă, să participe cu 
responsabilitate sporită Ia pregătirea 
și perfecționarea profesională a for
ței de muncă, să îmbunătățească or
ganizarea și să lărgească sfera de 
cuprindere a propagandei tehnice și 
economice.

II
Dînd o înaltă apreciere politicii 

partidului nostru de repartizare a 
venitului național, alocării a 33—34 
la sută din acesta pentru fondul de 
dezvoltare — orientare ce asigură 
progresul accelerat al economiei și, 

pe această bază, al venitului național, 
cale sigură de ridicare a bunăstării 
celor ce muncesc — congresul cere 
sindicatelor ca, paralel cu preocupa
rea pentru a asigura participarea 
tot mai activă a maselor de oameni 
ai muncii la buna organizare și des
fășurare a activității economice, să 
acorde cea mai mare atenție pro
blemelor sociale, înfăptuirii măsuri
lor stabilite de partid și de stat în 
domeniul îmbunătățirii continue a 
condițiilor de muncă și de viață ale 
oamenilor muncii.

în acest sens, în rezoluție se rele
vă îndatorirea sindicatelor de a fo
losi din plin toate formele și mij
loacele de care dispun pentru însu
șirea și respectarea cu strictețe de 
către fiecare persoană încadrată în 
muncă a normelor de tehnica secu
rității și de igienă a muncii, de a 
acorda o atenție sporită intăririi con
trolului obștesc și creșterii exigenței 
față de aplicarea măsurilor de pro
tecție a muncii în fiecare ramură, 
intreprindere, secție și loc de mun
că. de a urmări folosirea judicioasă 
a fondurilor alocate de stat în acest 
scop.

Rezoluția cere sindicatelor să ma
nifeste preocupare permanentă pen
tru ocrotirea sănătății oamenilor 
muncii. menținerea și dezvoltarea 
capacității lor de muncă, să organi
zeze în condiții cît mai bune trimi
terea oamenilor muncii la tratament 
și odihnă ; în colaborare cu Ministe
rul Turismului, Consiliul Central să 
ia măsuri pentru sporirea numărului 
de oameni ai muncii trimiși în sta
țiuni și de copii trimiși în tabere și 
creșterea eficienței tratamentului 
balnear și a odihnei. Consiliul Cen

tral al U.G.S.R. va trebui să dezvol
te în continuare investițiile din fon
durile proprii pentru construirea de 
noi obiective cu caracter social și 
cultural-sportiv, să se preocupe de 
buna gospodărire a bazei proprii de 
tratament.

în rezoluție se relevă în conti
nuare sarcinile sindicatelor privind 
urmărirea aplicării riguroase a legis
lației muncii, participarea activă la 
organizarea și funcționarea cantine
lor, căminelor pentru tinerii munci
tori. a celorlalte instituții sociale, la 
realizarea obiectivelor cu caracter so
cial prevăzute în planul de stat, in 
contractele colective, necesitatea spo
ririi contribuției sindicatelor la exer
citarea controlului obștesc, la rezol
varea propunerilor acestuia.

Congresul cere tuturor organelor 

-Text rezumat-
și organizațiilor sindicale să se ocu
pe îndeaproape de condițiile de 
muncă și de viață ale femeilor înca
drate în muncă, de atragerea lor la 
prestarea unor munci calificate in 
toate sectoarele, de promovarea lor.

III
în scopul înfăptuirii obiectivelor 

programului ideologic al partidului, 
pentru dezvoltarea conștiinței socia
liste a oamenilor muncii, Congresul 
U.G.S.R. cere sindicatelor să inten
sifice activitatea politică și cultural- 
educativă, să o subordoneze îndepli
nirii prevederilor planului cincinal, 
dezvoltării răspunderii și atitudinii 
înaintate în muncă, întăririi ordinii 
și disciplinei, aplicării în viață a 
principiilor eticii și echității socia
liste.

în acest scop, în rezoluție se arată 
datoria sindicatelor de a asigura, îm
preună cu organizațiile componente 
ale Frontului Unității Socialiste, in
formarea sistematică a tuturor oa
menilor muncii asupra conținutului 
documentelor adoptate de Congresul 
al Xl-lea al P.C.R., de plenarele Co
mitetului Central al partidului, a- 
supra tezelor și ideilor cuprinse 
în cuvîntările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ; de a cultiva în conștiin
ța maselor sentimentul de dragoste 
și atașament nețărmurit față de pa
tria socialistă și Partidul Comunist 
Român, hotărîrea de a nu precupeți 
nimic pentru apărarea cuceririlor 
revoluționare, a independenței și 
suveranității naționale, pentru întă
rirea unității și frăției dintre.oame
nii muncii români, maghiari, ger

mani și de alte naționalități, în lup
ta pentru propășirea continuă a pa
triei comune, Republica Socialistă 
România.

Congresul cere sindicatelor ca în
treaga lor activitate politică și cultu- 
ral-educativă de masă să fie orien
tată ferm în direcția susținerii efor
turilor colectivelor de muncă pentru 
îndeplinirea exemplară a planului la 
toți indicatorii, pentru întărirea or
dinii și disciplinei în producție, creș
terea responsabilității și inițiativei 
fiecărui om al muncii în îndeplinirea 
sarcinilor profesionale, cultivarea 
virtuților muncitorești, a cultului 
muncii — ca singurul mijloc de îm
plinire a personalității umane, de 
progres al societății — combaterea 
cu intransigentă a manifestărilor de 
Individualism și egoism, chiulul, pa

razitismul și sustragerea de la înda
toririle sociale.

Sindicatele trebuie să dovedească 
o preocupare sporită pentru folosi
rea judicioasă a bazei materiale, să 
asigure un conținut mai bogat tutu
ror manifestărilor organizate în in
stituțiile lor culturale, pentru extin
derea și permanentizarea activității 
formațiilor artistice de amatori, pro
movarea unui repertoriu cu puternic 
conținut educativ, patriotic, revolu
ționar ; să adincească conlucrarea cu 
organele și organizațiile U.T.C., Con
siliul Culturii și Educației Socialiste, 
uniunile de creație și celelalte orga
ne de masă și obștești, pentru lăr
girea sferei de cuprindere a mase
lor, organizarea permanentă a unor 
bogate și complexe acțiuni de educa
ție politică. patriotică, materialist- 
științifică, de manifestări cultural- 
artistice și recreative pentru toate 
categoriile de oameni ai muncii.

în continuare, rezoluția se referă 
la sarcinile organelor sindicale pri
vind organizarea și desfășurarea e- 
ducației fizice, turismului și sportu
lui de masă și de performantă in în
treprinderi’și instituții.

IV
Arătînd că înfăptuirea sarcinilor 

mari și de răspundere ce revin sin
dicatelor în etapa actuală face nece
sare îmbunătățirea organizării pro
priei activități, perfecționarea stilu
lui și metodelor de muncă, afirmarea 
în întreaga lor activitate a spiritului 
revoluționar, rezoluția cere organe
lor sindicale de la toate nivelurile să 
întărească necontenit legăturile cu 
masele de oameni ai muncii, să ac
ționeze pentru întărirea rolului sin

dicatului din întreprindere, instituție 
și comună — baza activității sindica
le, să dezvolte democrația «indicală. 
să manifeste maximum de operati
vitate, inițiativă și perseverență in 
înfăptuirea hotărîrilor de partid, de 
stat, ale U.G.S.R. și ale lor proprii, 
să organizeze temeinic munca pen
tru îndeplinirea hotărîrilor, să îmbu
nătățească calitatea și eficienta con
trolului, să acționeze cu mai multă 
fermitate pentru întărirea disciplinei 
de organizație.

Aprobind propunerile de comple
tare și modificare a unor prevederi 
ale statutelor, congresul cere orga
nelor și organizațiilor sindicale să 
acorde toată atenția organizării și 
desfășurării întregii lor activități po
trivit normelor statutare, să promo
veze larg democrația muncitorească, 
principiul muncii și conducerii colec
tive. asigurind participarea respon
sabilă a tuturor membrilor lor la 
adoptarea și înfăptuirea hotăririlor 
și măsurilor, să inițieze sistematic 
consultarea oamenilor muncii, să in
formeze cu regularitate membrii de 
sindicat asupra modului în care își 
îndeplinesc atribuțiile.

In continuare, rezoluția relevă sar
cinile comitetelor uniunilor de a asi
gura îndrumarea și sprijinirea per
manentă a sindicatelor afiliate in 
rezolvarea problemelor majore, a 
consiliilor județene în coordonarea 
activității sindicale din unitățile de 
pe teritoriu.

în domeniul selecționării, promo
vării, pregătirii și educării cadrelor, 
organele sindicale, începînd de la 
Consiliul Central, să desfășoare o 
muncă mai susținută și organizată 
care să asigure constituirea unui 
fond de cadre corespunzător cerin
țelor imediate și de perspectivă, să 
acționeze în continuare pentru ridi
carea nivelului politic și ideologic al 
activului sindical pentru aplicarea de 
către acesta cu fermitate muncito
rească a cerințelor normelor eticii 
și echității socialiste.

în rezoluție se cere sindicatelor să 
acționeze cu consecvență pentru 
creșterea rolului adunărilor generale 
ale oamenilor muncii în viața între
prinderilor și instituțiilor, în dezvol
tarea democrației muncitorești.

Luînd parte la activitatea comple
xă desfășurată de Frontul Unității 
Socialiste, Consiliul de Miniștri, de 
organele de conducere colectivă ale 
ministerelor, centralelor, întreprinde
rilor și instituțiilor — se arată în în
cheierea acestui capitol — rezoluția 
trasează sarcină reprezentanților de 
drept ai sindicatelor in aceste orga
nisme să participe mai activ la ela
borarea măsurilor și deciziilor, asi
gurind, totodată, antrenarea tuturor 
celor pe care îi reprezintă la apli
carea cu promptitudine a măsurilor 
adoptate în comun.

V
Congresul aprobă activitatea des

fășurată de Uniunea Generală a Sin
dicatelor din România în domeniul 
relațiilor internaționale și cere Con
siliului Central și comitetelor uniu
nilor pe ramură să acționeze în 
continuare, cu consecvență, pentru 
promovarea principiilor politicii ex
terne a Partidului Comunist Român, 
de dezvoltare a legăturilor cu toata 
țările socialiste, cu toate statele 
lumii, pe baza respectării principii
lor independenței și suveranității na
ționale, egalității depline in drepturi, 
neamestecului In treburile interne, 
avantajului reciproc, nefolosirii for
ței sau amenințării cu forța în rela
țiile internaționale.

Relevind că sindicatele sprijină în
tru totul politica P.C.R., a României 
socialiste, In rezoluție se subliniază 
că U.G.S.R. va milita consecvent 
pentru întărirea solidarității active a 
clasei muncitoare din țările lumii, 
pentru dezvoltarea unității de acțiune 
a mișcării sindicale mondiale, a tu
turor forțelor în lupta pentru înfăp
tuirea acestor obiective, corespunză
tor aspirațiilor vitale ale maselor 
muncitoare, ale tuturor celor ce 
muncesc.

Congresul reafirmă că și în viitor 
Uniunea Generală a Sindicatelor din 
România va acorda o atenție deose
bită dezvoltării legăturilor de priete
nie frățească și strinsă colaborare cu 
sindicatele din toate țările socialiste, 
va acționa In Continuare pentru ex
tinderea legăturilor de prietenie, 
cooperare și solidaritate cu sindica
tele din țările Africii, Americii La
tine și Asiei, va dezvolta relațiile de 
prietenie și cooperare cu organiza
țiile sindicale din țările capitaliste.

Congresul cere U.G.S.R. să acțio
neze și în viitor pentru îmbunătăți
rea activității Federației Sindicale 
Mondiale și a Uniunilor Internațio
nale ale Sindicatelor, pentru reflec
tarea in mai mare măsură în acțiu
nile lor a tuturor obiectivelor de in
teres vital pentru masele muncitoa
re, dezvoltarea legăturilor cu cele
lalte organizații internaționale, cu 
forțele progresiste de pretutindeni.

în încheierea rezoluției. Congresul 
Uniunii Generale a Sindicatelor își 
exprimă deplina convingere că toate 
organele și organizațiile sindicale, 
toți membrii sindicatelor, animați de 
un fierbinte patriotism, de luminoa
sele perspective ale progresului țării 
și bunăstării poporului, înfățișate de 
Programul P.C.R., vor munci cu dă
ruire și avînt revoluționar pentru a 
da viață Directivelor cu privire la 
cincinalul 1976—1980. pentru înălțarea 
României pe culmile progresului și 
civilizației socialiste.

Muncitorii-primii în apărarea 
purității aerului

E miez de noapte. Instalațiile Ra
finăriei Ploiești-sud lucrează in flux 
continuu. Pe platformele coloanelor 
de distilație, ale vaselor sub pre
siune, la dispeceratul rafinăriei se 
supraveghează cu atenție funcțio
narea instalațiilor. Deodată, în aer 
își face apariția o „burniță" deasă 
de funingine. Dispecerul care ieșise 
pentru o clipă în curte simte parti
cule negre, uleioase pe față. 
Se îndreaptă repede spre telefon. 
„Alo, fochiștii de la gudroane ? Ce 
păziți acolo ? Reglați imediat arză
toarele !“. Peste cîteva minute, to
tul reintră în normal. A doua zi însă 
cetățenii din cartierele de sud ale 
orașului și-au văzut balcoanele pă
tate de funingine.

întîmplarea — reală — petrecută 
acum cîteva săptămini, ne-a fost 
relatată chiar de directorul unității, 
inginerul Petre Vilcu. El a ținut să 
adauge că în dimineața următoare 
fochiștii, maistrul de schimb și in
ginerul Ion Popa, șeful secției cu 
pricina, au fost aspru criticați în gru
pa sindicală, iar conducerea i-a a- 
vertizat că, la prima abatere, vor 
fi sancționați. „Aerul orașului ne a- 
parține ; să-l menținem cît mai 
bun 1“ — se află scris pe un panou 
la intrarea în rafinărie. într-adevăr, 
Ia Rafinăria Ploiești-sud tot mai 
mulți oameni sint pătrunși de răs
punderea ce o poartă pentru păstra
rea purității cerului ploieștean.

La stația de radioamplificare, doc
torița Maria Păsculescu, de la punc
tul sanitar, prezintă sâptăminal sfa
tul medicului pe teme de ocrotire 
a mediului inconjurător. La locuri 
vizibile sint afișate paragrafe din le
gea privind protecția mediului încon
jurător. La gazetele de perete din 
instalații s-au redac-j^t articole în 
care se atrage atenția angajaților să 
supravegheze bine funcționarea in
stalațiilor.

Dar cele mai convingătoare dovezi 
despre răspunderea pentru păstrare» 
purității aerului le oferă faptele oa
menilor. La instalația de rafinare a 
uleiurilor albe, maiștrii Emanoil Ră- 
dulescu și Dumitru Ene se strădu
iesc zi de zi să aducă îmbunătățiri 
utilajelor, să asigure etanșeitatea în
chiderilor, repararea la timp a tuturor

Popasuri turistice 
în județul Timiș

Și in județul Timiș, ca pretutin
deni în țară, cooperația de consum 
a construit și amenajat noi și a- 
tractive popasuri turistice. Astfel, 
la numai 9 kilometri de orașul Lu
goj, pe D.N. 68 A (Lugoj — Făget 
— Deva). într-o pitorească zonă de 
dealuri și livezi, turiștii au la dis
poziție un agreabil loc de popas și 
recreare. Este vorba de hanul „Ana 
Lugojana". La restaurantul unității 
pot fi servite gustoase preparate 
culinare, multe dintre ele specifi
ce bucătăriei bănățene.

Tot in județul Timiș. în locali
tatea Făget, se află o altă unitate 
a cooperației de consum — com
plexul turistic „Padeșul" — care 
asigură vizitatorilor săi o plăcută 
ospitalitate. Complexul dispune de 
camere cu confort modern, încăl
zire centrală și un restaurant ele
gant. 

agregatelor, astfel încît în timpul 
proceselor ce au loc să nu poată fi 
antrenați în aer oxizii de sulf. „Ne 
întrebați de ce facem toate acestea ? 
Simplu. Să ne apărăm de poluare in 
primul rînd, pe noi. pe cetățenii din 
jur — ne-a spus maistrul Rădulescu. 
Uitați-vă : la numai cițiva metri de 
instalație se află colonia rafinăriei. 
Zeci de familii locuiesc acolo...".

Am discutat și cu proiectanți, cu 
specialiști, ingineri ai rafinăriei. Cei 
mai mulți, la locul lor de muncă, 
dovedesc o preocupare stăruitoare 
pentru reducerea poluării Ploieștiu- 
lui. Cercetătorul Vasile Juncu, de la 
Institutul de cercetări și proiectări 
rafinării și petrochimie din localita-

Acțiuni în întreprinderile 
ploieștene împotriva 
poluării atmosferei

te, inginerii Andrei Dumitrescu, 
Hardy Lazarovici, maistrul Vasile 
Gheorghiu și mulți alții s-au aple
cat atent asupra studiilor de spe
cialitate, a planșetelor și au venit 
cu propuneri, cu proiecte, cu soluții 
noi de fabricație. La instalația de bi
tum și la cea de rafinare a uleiurilor 
s-au realizat prin autoutilare diferite 
piese și dispozitive antipoluante.

Am poposit la încă o mare uni
tate — Combinatul petrochimic de 
la Brazi. Aceeași preocupare atentă 
din partea comuniștilor, a organi
zațiilor sindicale pentru protecția 
mediului înconjurător. La instalații
le de fenol și anhidridă ftajică stăm 
de vorbă cu operatorul Gheorghe 
Panțuru. președintele comitetului 
sindicatului uzinei petrochimice. 
„Chiar de curînd — ne «pune el — 
în 13 grupe sindicale au avut loc 
dezbateri pe tema : ce mai trebuie 
făcut pentru ca urmele de fenol, alte 
lichide și gaze poluante să nu mai 
fie antrenate în văzduh. Fiecare 
dintre noi avem cite un carnet per
sonal. în care notăm constatările și 
propunerile pe care le facem con

ducerii. Urmărim aplicarea lor. Efec
tuăm în acest fel un control obștesc, 
muncitoresc pentru protejarea ae
rului nostru. Astfel, din resursele 
interne ale secțiilor au început 
să se confecționeze capace la 
bazinele cu ape fenolice reziduale. Se 
evită astfel evaporarea și antrenarea 
în aer a urmelor de fenol. La pro
punerea inginerului Iuliu Vlad, s-au 
remediat, tot cu forțe proprii, trans
portul și depozitarea reziduurilor de 
la instalația de anhidridă ftalică".

Am fost și la fabrica de detergenți 
„DERO“. în sectorul unde se lu
crează cu acizi naftenici am con
statat că de la ventile, robineți, îm
binări de țevi și alte locuri de în
chidere neetanșe se mai degajă-gaze. 
Atmosfera e poluată nu numai la 
locul de muncă, ci și în jurul fabri
cii. Pînă și particule de detergenți 
ies frecvent pe coș și poluează car
tierul. Tovarășul Ion Tudor, pre
ședintele comitetului sindicatului, re
cunoaște că nici el, nici alții n-au 
făcut ceea ce trebuia pentru a în
trona un spirit de ordine și disciplină 
în respectarea tehnologiilor de fabri
cație, pentru a-i determina pe specia
liști, ingineri, cercetători să-și „bată 
mai mult capul", să găsească soluții. 
Aici, ca și în alte părți, se invocă 
lipsa de investiții, deși. în fond, este 
vorba doar de o investiție de gin- 
dire, de respectarea disciplinei teh
nologice, de respect pentru cetățenii 
cartierului, de îndeplinirea unei obli
gații legale.

Este foarte bine că In multe u- 
nități importante există inițiative 
muncitorești, există o bună discipli
nă tehnologică, dar este neîndoiel
nic că atît comisia municipală de 
protecție a mediului înconjurător de 
pe lingă Consiliul municipal Ploiești 
al Frontului Unității Socialiste, cît și 
colectivul de specialiști de la Cen
trul sanitar antiepidemic județean 
Prahova ar putea juca un rol și mai 
mare in întronarea respectului față 
de legea pentru protecția mediului 
înconjurător.

Constantin CAPRARU
corespondentul „Scînteii"

Imagine din centrul civic al municipiului Buzâu Foto : E. Dichiseana

INFORMAȚII UTILE PENTRU BUCURESTENI• »
Programul unităților comerciale între 30 aprilie și 2 mal

Vineri, 30 aprilie, toate magazine
le de produse alimentare cu un sin
gur schimb de lucrători vor func
ționa cu un program prelungit ast
fel : magazine alimentare, băcănii, 
mezeluri, brinzeturi. produse lactate — 
6,30—20; cafea-dulciuri — 7—20; carne 
și legume-fructe — 7—20 ; piine — 
7—20 ; hale și piețe — 6-r-20. Uni
tățile din sectorul alimentar cu două 
schimburi de lucrători și sectorul ne
alimentar cu unul și două schimburi 
de lucrători vor funcționa după pro
gramul obișnuit al zilei respective.

Sîmbălă, 1 Mai — toate unitățile 
de desfacere vor fi închise, cu ur

BULETIN RUTIER
Recomandări de la Direcția circulație, din Inspectoratul 

General al Miliției, pentru zilele de 1 fi 2 mai
Ca și în aîți ani. zilele de 1 si 2 

mai vor cunoaște, fără îndoială, o 
intensificare a traficului rutier. Mulți 
automobiliști. profitind de această 
scurtă „vâcanță", vor pomi la drum. 
Și tot ca în alți ani, valorile cele 
mai ridicate de trafic vor fi atinse 
în după-amiezile zilelor de 30 apri
lie (la plecare) și 2 mai (la îna
poiere).

Iată cîteva recomandări utile pen
tru conducătorii auto :

• Să nu pornească la drum In 
stare avansată de oboseală, în spe
cial dacă au de parcurs un traseu 
mai lung.

• în stabilirea traseului pipă la 
locul de destinație este recomandabil 
să fie folosite, cu precădere, șose
lele mai puțin aglomerate. Rețeaua 
noastră de drumuri asfaltate (națio
nale și județene) oferă posibilități 
multiple în acest sens. Un exemplu : 
distanța București — Brașov se poate 
parcurge pe trei trasee paralele : 
Ploiești — Sinaia ; Cheia — Săcele ; 
Pitești — Cimpulung Muscel — Bran.
• înainte de plecarea în cursă, 

este obligatorie verificarea stării 
tehnice a autovehiculului, în special 
sistemul de iluminare-semnaliza- 
re. frînele, direcția, pneurile, șter- 
gătoarele de parbriz, oglinda retrovi
zoare. Este de dorit ca fiecare să se 
asigure cu un minimum de piese de 
rezervă (bujii, siguranțe. petice 
calde).

• Să se acorde o grijă deosebită 
in stabilirea regimului de viteză. In 

mătoarele excepții : magazinele de 
piine (50 la sută din rețea) vor func
ționa între orele 6—10 ; centrele de 
desfacere a laptelui și a gheței, care 
vor începe distribuirea la ora 5, 
tutungeriile (50 la sută din rețea) vor 
funcționa între orele 7—11.

Duminică, 2 mai — toate unitățile 
care au program de funcționare du
minica vor lucra după programul 
stabilit pentru această zi. Unitățile 
de alimentație publică, precum și u- 
nitățile din zonele de agrement și 
de pe traseele turistice, in zilele de 
1 și 2 mai vor funcționa după ora
rul obișnuit de duminică.

funcție de starea drumului, a vremii 
și a traficului.

• Să se circule cu viteză redusă 
prin Idealități, intrucît în aceste zile 
se constată o afluență sporită de 
pietoni și bicicliști, iar pe șosea pot 
apărea instantaneu copii aflați la 
joacă.

• Să se păstreze distanța necesară 
față de autovehiculul din față și să 
nu se execute depășiri simultane ale 
mai multor autovehicule.

• Sub nici un motiv să nu se 
uree nimeni la volan sub influența 
alcoolului, din cauza căruia se pot 
produce accidente dintre cele mai 
grave.

• O atenție deosebită se cere din 
partea șoferilor profesioniști care e- 
fectuează transporturi colective de 
persoane (cu autobuze sau cu auto
camioane amenajate in acest scop) ; 
să nu se încarce mașinile peste capa
citatea acestora ; să se folosească nu
mai autovehicule în perfectă stare 
tehnică ; să se respecte întocmai re
gulile de circulație.

Trebuie reținut faptul că în zilele 
de 1 și 2 mai formațiunile de circu
lație ale miliției vor acționa în toată 
țara cu eforturi sporite pentru a 
asigura condițiile necesare desfășu
rării în siguranță a traficului rutier. 
Nu constituie un secret faptul că vor 
fi folosite intens aparatele radar, se 
vor întreprinde teste alcoolscopiee și 
vor fi luate măsuri suplimentare de 
supraveghere și control pe toate ar
terele rutiere.

Omul făurit de partid 
făuritor de istorie

(Urmare din pag. I)

ralei noastre nu acționează de la sine. 
Faptele oferite de realitatea în
conjurătoare arată că programul
ideologic al partidului este înțeles 
ca un program de luptă, de 
neslăbită ofensivă pe fronturile
educației, pentru înrădăcinarea
trainică a normelor de viată comu
niste. Este înțeles ca un program de 
luptă pentru dezrădăcinarea din con
științe a oricăror rămășițe i influ
ente ale ideologiei și moru.ai bur
gheze. De aici și necesitatea de a 
acționa sistematic și perseverent, sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
pentru modelarea omului, pentru 
creșterea nivelului de conștiință. 
Pentru ca, peste tot. să capete contur 
distinct fizionomia morală a omului 
nou, caracterizat printr-o gindire re
voluționară, materialist-dialectică 
despre lume și viață, printr-un înalt 
spirit de responsabilitate socială și 
morală față de interesele generale ale 
poporului, capabil să promoveze și 
mai stăruitor principiile eticii și e- 
chității socialiste.

Programul educației comuniste 
este, în același timp, un program al 
tuturor și acțiunile convergente ini
țiate sub conducerea organizațiilor 
de partid din unități industriale ori 
agricole, din școală ori instituții nă- 
zuiesc’cu mai multă fermitate să de
termine atitudini înaintate în muncă, 
perseverență în lupta cu inerția, spi
rit pătruns de combativitate revolu
ționară, de exigență partinică, un a- 
semenea climat în care lipsurile, a- 
baterile de orice fel, încălcarea legi
lor țării să nu fie tolerate, să pri
mească o ripostă fermă. Această 
neînduplecare partinică, principială 
își trage izvorul de tărie din adevă
rul potrivit căruia orice manifestare 
retrogradă — față de sarcinile de 
producție, de familie ori legile țării, 
de exemplu — își are rădăcina în 
zona conștiinței, acolo unde se află 
terenul complex al bătăliei dintre 
nou și vechi, iar balanța nu se în
clină și nu s-a înclinat niciodată de 
la sine de partea noului.

Pentru fiecare comunist, pentru 
fiecare om înaintat care își asumă 

răspunderea muncii de educație nu 
există aspirație mai înaltă, în această 
cutezătoare acțiune de formare și 
dezvoltare a conștiinței socialiste a 
poporului, decît aceea de a afirma în 
fiecare loc de muncă al construcției 
socialiste, în viața de toate zilele în
truchipările vii ale virtuților omului 
nou înmănuncheate în modelul uman 
conturat în Codul eticii noastre.

Trăim un timp în care afirmarea 
moralei socialiste constituie o înda
torire de prim ordin a fiecărui mem
bru al societății. Un timp de exi
gențe sporite, in care fiecăruia i se 
cere mai mult — de la îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor cincinalului 
și pină la o atitudine demnă în toate 
împrejurările vieții. Ne simțim cu 
toții integrați — membri sau ne
membri de partid — în exercitarea 
unei pedagogii sociale la scară de 
masă. Fiecăruia, de la simplu mun
citor și pînă la demnitarul de stat, 
i se cere să fie un educator, un mode
lator de conștiințe, prin exemplul de 
muncă și viață înaintat, prin contri
buția tot mai ridicată la opera de 
dimensiuni sociale inițiată de partid, 
de educație comunistă a poporului. 
Astfel incit fiecare să poată spune : 
„mi-am făcut datoria, am crescut 
oameni cu o fizionomie morală îna
intată. cetățeni demni ai României 
socialiste, constructori devotați ai 
noii orinduiri, patrioți și internațio
naliști înflăcărați".

Omul nou, constructor conștient șl 
luminat al celei mai drepte și avan
sate orinduiri sociale — socialismul 
și comunismul — se impune tot mai 
puternic în viața societății noastre. 
Desăvirșirea fizionomiei sale pune la 
Încercare, în continuare, atît gîndi- 
rea teoretică cît și practica socială. 
E o muncă dificilă, dar nobilă. Nu
trim nestrămutată convingere in reu
șită deoarece generatorul marilor e- 
nergii — avind drept țel transforma
rea revoluționară a conștiinței oa
menilor patriei noastre — este Par
tidul Comunist Român. Partid care, 
in 55 de ani de existență, a știut 
să-și ducă exemplar la îndeplinire 
misiunile încredințate de istorie.
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Incheiereu însâmînțării UN IMPERATIV MAJOR ÎN FATA

porumbului FURNIZORILOR DE UTILAJE

însămirSțarea porumbului a intrat în 
stadiul fi,nai. Potrivit datelor centralizate 
ieri la Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare, această lucrare s-a exe
cutat pe aproape 2 milioane hectare, 
ceea ce reprezintă 72 la sută din suprafața 
prevăzută al se cultiva în întreprinderile 
agricole de .stat și 68 la sută în cooperativele 
agricole. Județele Buzău, Brăila și Bihor au 
încheiat semănatul porumbului, lucrările 
efectuindu-se acum pe ultimele suprafețe 
și în județele Tulcea, Constanța, Vrancea, 
Galați, Arad, ’.Ialomița, Dolj și altele. 
Ploile de la începutul acestei săptămîni, 
care, în unele lacuri, au totalizat peste 20 
litri de apă pe metrul pătrat, au refăcut 
pe o mare adîrscime rezerva de apă din 
sol, contribuind la germinarea semințelor 
și răsărirea rapidă a plantelor. Ele au 
stînjenit, în oarecare măsură, desfășura
rea normală a lucrărilor în cîmp. Dar în- 
tîrzierea semănatului nu se datorește nu
mai ploilor, care sînt obișnuite pentru 
această perioadă, ci și neajunsurilor care

au existat în diferite unități în folosirea 
tractoarelor și semănătorilor.

Timpul este foarte înaintat și, de aceea, 
este necesar ca în toate unitățile agricole 
in care nu s-a încheiat semănatul porum
bului să fie luate măsuri organizatorice 
și tehnice menite să asigure depășirea 
vitezelor zilnice de lucru. Aceasta presu
pune, așa cum a arătat experiența uni
tăților fruntașe, să se muncească intens 
la semănat, din zori și pină seara tîrziu, 
iar noaptea să se pregătească terenul. 
Organele și organizațiile de partid, co
mandamentele locale și conducerile uni
tăților agricole au datoria de a acționa cu 
și mai multă perseverență pentru orga
nizarea temeinică a muncii și folosirea 
la întreaga capacitate a utilajelor, spre a 
se încheia neîntirziat semănatul porum
bului. Ce se întreprinde, practic, în acest 
sens ? Iată concluziile prilejuite de rai- 
dul-anchetă desfășurat de corespondenții 
noștri din județele Satu-Mare, Neamț, 
Cluj.

A

întărirea conlucrării

Suplimentarea 
exportului, 

reducerea importului
cu bene ficiorii și mentorii

ZONA ȘL

Stadiul însâmînțdril porumbului în procente față de 
în cooperativele agricole, la 29 aprilie

suprafața planificate 
a.c.

■ PINĂ ACUM AU FOST O 81Hj| 000 
INSĂMINȚATE APROAPE L Uliii UUU

DE
HECTARE

■ CU UN [FORT SUSȚINUI LUCRĂRILE TREBUIE
încheiate grabnic In toate iudetele

Pină în prezent, în jude
țul Satu-Mare, suprafața 
însămînțată cu porumb se 
ridică la circa 42 000 hec
tare din cele 65 750 hectare 
planificate a se cultiva în 
cooperativele agricole și 
I.A.S. „Sintem hotărîți să 
îndeplinim indicația birou
lui comitetului județean de 
partid de a încheia pînă 
la 1 mai semănatul porum
bului — ne spunea ing. Va- 
sile Marcu, director adjunct 
al direcției agricole. în a- 
cest scop au fost inițiate 
ample acțiuni de sprijinire 
a unităților cooperatiste 
din zonele în care lucrările 
au fost declanșate mai tîr
ziu din cauza timpului ne
favorabil. începînd de la 28 
aprilie, utilaje și mecani
zatori din consiliile inter- 
cooperatiste Sanislău, Că
rei, Tiream. unde s-a în
cheiat semănatul, au fost 
trimise în cooperativele din 
consiliile intercooperatiste 
Moftin și Satu-Mare. Cele 
6 întreprinderi agricole de 
stat acordă sprijin coope
rativelor agricole din apro
pierea lor“.

Aspectele consemnate cu 
prilejul unui raid în citeva 
unități confirmă pe deplin 
răspunderea cu care se ac
ționează, pretutindeni, pen
tru grăbirea semănatului și 
asigurarea calității lucrări
lor pe toate suprafețele. 
La C.A.P. Odoreu. bună
oară. mecanizatorii lucrează 
de dimineața pînă seara, 
iar la nevoie — și la lu
mina farurilor. Veghind Ia 
calitatea semănatului, ingi- 
nerul-șef al cooperativei, 
Francisc Mihaly. este tot 
timpul „în brazdă", verifi- 
cînd r minuțios și exigent 
sămînța, dozele de erbici- 
de. starea tehnică a ma
șinilor de semănat. Adevă
rate recorduri la această 
lucrare, datorită folosirii 
integrale a „zilei-lumină", 
s-au înregistrat și în între
prinderile agricole 
(Octav Grumeza).

cestei culturi. ..încheierea 
grabnică a semănatului ne 
preocupă zi de zi și sîn- 
tem siguri că, prin aplica
rea măsurilor preconizate, 
vom încheia lucrările în 
4—5 zile" — ne asigură ing. 
Gheorghe Preda, directorul 
trustului județean S.M.A. 
Am urmărit la fața locului 
cum se acționează pentru 
grăbirea semănatului. Ast
fel, în toate secțiile de me
canizare, la grapele cu disc 
s-au anexat lame nivela
toare, realizate în ateliere
le proprii care, pe lingă 
creșterea randamentului 
fiecărui tractor, asigură și

însămînțării porumbului. 
(Ion Manea).

de stat.

ploi, 
fost

După trei zile 
în județul Neamț 
reluat semănatul 
bului cu toate forțele. Ca 
urmare, așa cum rezultă 
din situația operativă, pină 
ieri, 29 aprilie, pe ansam
blul județului s-au însă- 
mințat cu porumb aproape 
20 000 hectare din cele 
36 000 hectare destinate a-

cu 
a 
porum-

RAIDUL
NOSTRU

IN JUDEȚELE 
SATU-MARE, 

NEAMȚ, CLUJ
o încorporare uniformă a 
seminței în sol. La S.M.A. 
Gherăești, tehnicianul Va- 
sile Brașo.veanu ne-a infor
mat că mecanizatorii își 
depășesc zilnic norma la 
însămințatul porumbului cu 
3—4 ha. Cu rezultate bune 
se muncește și in coopera
tivele agricole Betești. Tu- 
pilați, Pildești și în alte u- 
nități agricole din județ, 
unde mecanizatorii nu pă
răsesc cimpul atit timp 
cit se văd marcajele lăsate 
de semănători. Pe de altă 
parte, au fost luate măsuri 
ca țăranii cooperatori care 
s-au pregătit ca mecaniza
tori de rezervă să lucreze 
pe tractoare, la pregătirea 
terenului. Sint însă și ca
zuri de staționare a utila
jelor. Astfel, se simte 
filtrelor de motorină 
tru tractoare. Din 
4 000 filtre necesare, 
județeană de aprovizio
nare tehnico-materială nu 
a asigurat stațiunilor de 
mecanizare a agriculturii 
decit 1 500 de filtre. Din a- 
ceastă cauză au loc încă 
multe staționări ale trac
toarelor și deci ritmul de 
lucru în unele unități nu 
corespunde cerințelor im
puse de

lipsa 
pen- 
cele 
baza

actuala campanie a

Ploile din ultimele zile 
au creat dificultăți în des
fășurarea normală a însă- 
mințării 
celorlalte 
tă epocă.
lui județean de partid Cluj 
a analizat împreună cu fac
torii de răspundere situa
ția creată și a luat măsuri 
diferențiate pentru a se fo
losi cu maximum de ran
dament fiecare oră bună 
de lucru, fiecare tractor 
sau atelaj. Peste tot, co
mandamentele comunale au 
intrat în acțiune. Se cer
cetează, cu pasul, fiecare 
bucată de pămînt ce ur
mează a fi însămînțată și, 
în funcție de constatările 
de la fața locului, sînt di
rijate mijloacele mecanice. 
„Prin acest mod de a lucra 
— preciza inginerul Ma- 
carie Hebeșiu, președin
tele consiliului intercoope- 
ratist Iclod — am reușit să 
evităm deplasările inutile 
de mijloace mecanice la 
cooperativele din Stoiana 
și Teoc, unde se pierdeau 
ore prețioase".

Puțin mai dificilă este 
situația 1» unitățile din ca
drul consiliilor intercoo- 
peratiste Gilău, Huedin și 
Cășei, unde starea de umi
ditate a solului este ridi
cată, ceea ce a impietat 
asupra desfășurării lucrări
lor de pregătire a terenu
lui și de însămînțare a 
porumbului. în schimb, la 
cooperativele agricole Flo- 
rești și Câpușu-Mic, deși 
erau condiții de lucru pe 
unele tarlale, mai multe 
semănători nu se aflau la 
locurile de muncă stabilite 
prin programele întocmite, 
din cauza unor defecțiuni 
mecanice care puteau fi 
remediate de cu seară. Spe
cialiștii, alte cadre de con
ducere din aceste unități 
au avut unele rețineri pri
vind însămînțarea porum
bului, fără a ține seama 
de perioada înaintată în 
care ne aflăm. Cu alte cu
vinte, aici încă nu s-a în
țeles pe deplin că aceste 
zile sint hotăritoare și că 
trebuie făcut totul pentru 
utilizarea cu cea mai mare 
intensitate a mijloacelor 
mecanice pe locurile unde 
se poate lucra. (Alexandru 
Mureșan).

porumbului și a 
culturi din aceas- 
Biroul Comitetu-

Există motive suficiente și convingă
toare care ne determină să apreciem po
zitiv activitatea desfășurată, în primul tri
mestru din acest an, de multe unități 
furnizoare de utilaje și echipamente teh
nologice. Pe șantierele combinatelor chi
mice din Piatra Neamț, Arad și Orașul 
Victoria sau pe cele ale platformelor me
talurgice din Slatina și Tîrgoviște — ca să 
reținem doar cîteva dintr-o lungă suită de 
exemple — în perioada ianuarie-martie a 
fost livrat un însemnat volum de mașini 
și utilaje, care au fost, în scurt timp, mon
tate. Autorii acestor bune rezultate ? In 
mod special colectivele din întreprinderile 
bucureștene de mașini grele și mecanică 
de utilaj chimic, „1 Mai" din Ploiești ș.a.

Corelația dintre reușita eforturilor de
puse de acești furnizori și de alte unități 
constructoare de mașini și munca mon- 
torilor pe șantiere se exprimă cu exacti
tate în evoluția in ritm rapid a montajului 
tehnologic, în intensificarea lui conside
rabilă. pe parcursul primului trimestru 
înregistrindu-se nu o dată realizări re
cord, direct reflectate în reducerea dura
telor de execuție a lucrărilor.

Totuși, în primul trimestru al acestui 
an s-au constatat și situații plasate la po
lul opus : întîrzieri în livrări sau livrări 
în dezacord cu succesiunea firească a lu
crărilor, termene contractuale necorelate 
cu graficele de execuție.

Dintre cauzele care au generat aceste 
neajunsuri, influența cea mai serioasă au 
avut-o scăderile semnalate în colaborarea 
dintre furnizori și șantiere, lipsa unei le
gături directe și eficiente între factorii în 
cauză, cu alte cuvinte, ignorarea cerințe
lor și necesităților stringente ale montaju
lui tehnologic. Supunem atenției următo
rul exemplu. La Iași se realizează în pre
zent o unitate constructoare de mașini, 
în pofida efortului depus de lucrătorii de 
pe șantier, rezultatele obținute nu reflec
tă întreaga măsură a posibilităților de 
care dispun. Motivul ? Tocmai modul în 
care decurge livrarea utilajelor — cu greu
tate și nu rareori altfel decît în ordinea 
firească impusă de fluxul tehnologic la 
montaj. Nu și-au onorat Ia timp obliga
țiile întreprinderile de utilaj chimic din 
Ploiești, constructoare de mașini din Re
șița, „Independența" din Sibiu ; întreprin
derea „Unio" din Satu-Mare, de pildă, n-a 
expediat șantierului o serie de utilaje 
pentru care fundațiile au fost terminate 
cu mult timp în urmă.

Asemenea neajunsuri — prezente și 
pe șantierele platformei petrochimice pi- 
teștene, rafinăriei din Teleajen, Combina
tului chimic din Bacău ș.a. — indică lim
pede cerința principală ridicată, acum, în 
fața furnizorilor de utilaje tehnologice : 
întărirea conlucrării cu beneficiarii și 
montorii.

Ce direcții de acțiune se cer abordate în 
acest scop ? Punctul de plecare îl consti
tuie, desigur, cunoașterea exactă a situa
ției lucrărilor pe șantiere, a planurilor de 
măsuri inițiate de constructori și montori 
pentru accelerarea ritmului de execuție, a 
priorităților stabilite cu prilejul analizelor 
efectuate de aceștia în comun cu benefi
ciarii de investiții, ceea ce presupune pre
zența la fața locului a specialiștilor din

unitățile producătoare, ori de cite ori sint 
solicitați. Dacă ar fi procedat așa, cu cer
titudine că întreprinderea de mașini și 
agregate din București n-ar mai fi luat 
decizia de a transfera fabricația unor ma
șini și utilaje tehnologice către alte uni
tăți similare, tocmai în momentul în care 
montorii de pe unele șantiere le așteptau 
să sosească.

în al doilea rînd, se pune problema 
efortului comun, plin de solicitudine și 
inițiativă, pe care furnizorii au datoria 
să-l depună alături de ceilalți factori de 
pe șantiere pentru găsirea celor mai adec
vate modalități de impulsionare a ritmu
lui de finalizare a noilor capacități. Pe 
multe șantiere — cum sînt cele ale Com
binatului de fibre sintetice din Săvinești, 
noilor instalații de la Combinatul chimic 
din Tîrgu-Mureș, ale Combinatului side
rurgic din Galați etc. — au avut sau au 
loc analize ale evoluției lucrărilor, se 
conturează programe de acțiune pentru 
lunile următoare. Un cuvînt greu de spus 
la adoptarea măsurilor necesare pentru 
recuperarea grabnică a unor rămîneri în 
urmă îl au de spus furnizorii în cauză, 
printre care întreprinderile „Vulcan" și 
„Grivița roșie" din Capitală, de utilaj chi
mic din Ploiești, „Balanța" din Sibiu ș.a. 
Nu ne referim însă numai la spiritul con
structiv al acestor analize, ci mai ales la 
ceea ce se intimplă după terminarea lor. 
Adică, la însușirea de către conducerile 
acestor unități furnizoare a planurilor de 
măsuri stabilite pe șantiere, la introdu
cerea imediată în programele de fabrica
ție a utilajelor solicitate pe șantiere, la 
urmărirea permanentă a execuției lor și la 
respectarea termenelor de livrare stabilite.

Practic, furnizorilor de utilaje nu Ii se 
cere altceva decit să se încadreze cu ri
gurozitate in exigentele disciplinei de plan 
din domeniul investițiilor, să‘ respecte 
necondiționat termenele prevăzute în gra
ficele de montaj. O impune calitatea de 
furnizori de utilaje.

Aducem în discuție și o altă problemă 
ce preocupă foarte mult pe montori. E 
vorba de sporirea preciziei în fabricația 
echipamentelor, prin micșorarea abaterilor 
de execuție. Unele utilaje — rezervoare, 
cuptoare de cracare, reformere, conducte 
tehnologice etc. — sînt livrate pe șantiere 
în părți componente. Deseori, montorii 
constată în timpul lucrărilor de asam
blare nepotriviri serioase între diferitele 
părți componente, fapt ce reclamă reme
dieri, deci timp pierdut în detrimentul 
activității de montaj. ---------------

Din studiile efectuate la Trustul de 
montaj pentru utilaj chimic din Bucu
rești reiese că o preocupare mai susținută 
din partea furnizorilor pentru creșterea 
gradului de precizie în execuția suban- 
samblelor ar avea efecte deosebit de im
portante. Numai la lucrările din această 
categorie prevăzute pentru acest an se 
poate obține un spor de productivitate a 
muncii pe șantiere de peste 10 la sută. 
Este un argument care pledează convin
gător pentru intensificarea preocupărilor 
furnizorilor în cauză în ce privește preci
zia execuției utilajelor tehnologice res
pective.

Cristian ANTONESCU

Produse de calitate superioarâ — deviza colectivului întreprinderii „Victoria"

(Urmare din pag. I)
capacităților de producție și a forței 
de muncă, în condițiile respectării 
cu strictețe a consumurilor normate, 
evitării „golurilor" în aprovizionare ; 
reflectarea modificărilor intervenite 
în structura producției și consumului, 
a gradului sporit de complexitate a 
produselor și tehnologiilor ; reduce
rea sistematică a consumurilor ma
teriale și lărgirea bazei de materii 
prime din țară. Obiectivul de bază 
este ca prin aplicarea consecventă, 
judicioasă, a acestor criterii să se 
asigure creșterea intr-un ritm mai 
rapid a venitului național față de cel 
al stocurilor materiale, accelerarea 
vitezei de rotație a mijloacelor cir
culante.

— Ce măsuri s-au întreprins pină

în prezent pentru buna desfășurara 
a acțiunii la care v-ați referit ?

— în primul rînd, au fost elaborate 
indicații metodologice pe baza cărora 
întreprinderile, centralele și ministe
rele vor determina, prin calcule ana
litice, norme de stoc și normative 
ale mijloacelor circulante. Prin aceste 
indicații metodologice s-a introdus 
obligativitatea centralizării normelor 
de stoc rezultate din calcule analitice, 
pină la nivelul coordonatorilor de 
balanțe, și a recalculării anuale a 
normelor de stoc pentru materii pri- 

' me, materiale, produse finite și se
mifabricate destinate vînzării, la care 
se produc modificări în condițiile de 
aprovizionare și desfacere ; s-au sta
bilit criterii precise pentru determi
narea stocului de siguranță la ma
terii prime și materiale ; de aseme
nea, s-a introdus „stocul de iarnă".

IA „automatica - Dăruire și hărnicie
Activitatea diurnă a unui mare colectiv 

de muncă, așa cum este cel de la între
prinderea .,Automatica“-București. impre
sionează prin înaltul grad de specializa
re, prin concentrarea capacității și iniția
tivei creatoare a oamenilor pentru reali
zarea sarcinilor ce le-au fost încredințate 
și al căror efort își găsește recunoașterea 
în distincția primită recent : „Ordinul 
Muncii" clasa I. Este răsplata muncii aces
tui harnic colectiv, care a realizat cu mult 
înainte de, termen sarcinile cincinalului 
trecut. întrecerea socialistă din acest an 
— primul din cincinalul revoluției teh- 
nico-științifice — continuă cu și mai 
multă însuflețire. în prim plan se află 
acțiunea de realizare a unor produse de 
înaltă tehnicitate, capabile să răspundă 
celor mai exigente cerințe. în acest fel 
se răspunde sarcinii trasate de partid

de a asigura dotarea cu echipamente 
și instalații electronice a diferitelor 
ramuri ale economiei naționale. Și 
prin faptele de pînă acum, prin ma
turitatea și seriozitatea cu care ac
ționează, entuziastul colectiv de la 
„Automatica" dovedește că merită pe de
plin titlul de fruntaș. Iată în imaginile 
de mai jos pe cîțiva dintre fruntașii în
treprinderii, Ia locurile lor de muncă : 
Alexandru Konuves, Paula Ioniță, Nicolae 
Langa, Nela Pușcașu și Constantin Tudo- 
rache. Prin munca lor rodnică și avintată, 
acești fruntași constituie un exemplu demn 
de urmat. întregul colectiv este mobilizat 
pentru îndeplinirea cu succes a angaja
mentelor asumate în întrecerea socialistă
pe acest an.

Foto t 8. Cristian

Realizarea planului și 
a angajamentelor la export, 
reducerea la strictul nece
sar a importului ■— iată 
tema pe care o abordăm 
în ancheta intreprinsă în 
citeva întreprinderi din 
județul Arad.

— în primul- trimestru 
din acest an — ne spune 
tovarășul Nicolae Mareea, 
secretar al Comitetului ju
dețean Arad al P.C.R. — 
în numeroase întreprin
deri arădene prevederile 
planului la export au fost 
depășite. Totodată. sint 
de subliniat acțiunile în
treprinse și rezultatele po
zitive obținute in diminua
rea importului și gospodă
rirea cu grijă a materiilor 
prime și imaterialelor im
portate. Cred că edifica
toare pentru eforturile ce 
se depun în, direcția spori
rii suplimentare a expor
tului și diminuării impor
tului sînt realizările între
prinderilor „Victoria'1 șl 
„Arădeanca" —' unități de- 
talie mijlocie în economia 
județului, nostru.

"Urmărim' concret cum 
acționează colectivele ce
lor două unități pentru 
transpunerea în viață a a- 
cestor cerințe majore, de 
stringentă actualitate, ale 
industriei noastre.

— Un bun cîștigat în ca
drul colectivului nostru — 
menționa ing. Elena Șiclo- 
van, directorul întreprin
derii „Arădeanca" — este 
faptul că cerința suplimen
tării exportului și a redu
cerii importului a fost pe 
deplin înțeleasă de fiecare 
muncitor și specialist. Re
zultatele vin să confirme, 
în fapt, această afirmație. 
Pină în prezent am reușit 
să realizăm 60 la sută din 
planul anual de export. 
Pornind de la aceste re
zultate, putem aprecia că 
în acest an vom înregistra 
o depășire substanțială a 
planului de export.

Am putea înșira aici nu
meroase măsuri care se a- 
plică la „Arădeanca" pen
tru suplimentarea expor
tului. Dintre toate, esen
țială ni se pare însă a fi 
măsura cu privire la reali
zarea integrală a planului 
lunar de export în prima 
decadă a lunii. în acest 
sens, membrii comitetului 
oamenilor muncii urmă
resc sistematic pe întregul 
flux desfășurarea proce
sului tehnologic, de la in
trarea în fabrică a materii
lor prime și pină la obți
nerea produsului finit. Cit 
privește calitatea produse
lor, sugestiv este faptul că 
în ultimele luni parteneri 
din o serie de țări — An
glia, Ungaria, Egipt, Polo
nia, Irak — au solicitat

suplimentarea exportului 
nostru.

în egală măsură colecti
vul întreprinderii „Ară
deanca" este preocupat de 
diminuarea importului. 
Majoritatea materialelor 
plastice — policlorura de 
vinii, polietilena de înaltă 
densitate, firele poliamidi- 
ce, o serie de plastifianți 
— erau aduse înainte din 
import. în prezent, cea 
mai mare parte dintre ele 
sint fabricate în țară. Cum 
a fost posibil acest reviri
ment intr-o perioadă rela
tiv scurtă ?

— Materia primă de bază 
era și pînă acum produsă 
de unitățile chimiei — pre
ciza inginerul Acoș David, 
din compartimentul de pro-

Preocupări 
și rezultate 

în întreprinderi 
arădene

iectări tehnologice. Era ne
cesară diversificarea ei în 
diferite game sortimentale 
și calitative pentru a sa
tisface cerințele specifice 
producției noastre. Dacă 
anul trecut importam inte
gral polietilena de înaltă 
densitate, în prezent am 
reușit să diminuăm în cea 
mai mare parte acest im
port, iar începînd cu anul 
viitor să-1 eliminăm com
plet. Dincolo de acest efect 
pozitiv in sine, exemplul 
dat a constituit și o expe
riență pentru specialiști 
din întreprindere, din cen
trala industrială. Ne-am 
convins că atunci cînd exis
tă preocupare și o conlu
crare mai bună cu specia
liști din alte unități, se pot 
găsi soluții tehnice pentru 
realizarea cu forțe proprii 
a unor produse importate.

Dar șirul exemplelor nu 
se oprește aici. Așa de 
pildă, reducerea în propor
ție de 50 la sută a impor
tului de fire poliamidice a 
fost posibilă datorită con
tribuției specialiștilor de la 
Centrul de cercetări pentru 
fibre chimice din Săvinești 
și întreprinderea „Arădean
ca". De asemenea, mențio
năm, din rîndul soluțiilor 
proprii, elaborarea unei 
tehnologii de fabricare a 
matrițelor pentru extruda
rea, suflarea polietilenei. 
Prin introducerea acestei 
tehnologii s-a eliminat im
portul respectivelor ma
trițe.

Cum acționează colecti
vul întreprinderii „Victoria"

pentru diminuarea impor
turilor ? Rezultatele obți
nute pină în prezent arată 
că muncitorii, tehnicienii, 
maiștrii, inginerii și econo • 
miștii din această unitate 
își vor îndeplini integral 
sarcina pe care și-au pro
pus-o — reducerea cu 30 
la sută a volumului importu
lui față de anul trecut.

în primele rinduri ale 
acțiunii de diminuare a im
porturilor se află colectivul 
sectorului de proiectare. 
Prin munca de. zile și nopți 
a tehnologilor Octavian 
Haiduc. Petre Kiri și Wer
ner Friedrich a fost asimi
lat pentru o serie de pro
duse un mecanism de bază 
ce se fabrică, acum, in în
treprindere, eliminîndu-se 
integral importul. La rîndul 
său, strungarul Francisc 
Sebeștin — considerat pe 
drept cuvînt cel mai bun 
strungar din întreprindere 
— a pus în aplicare o teh
nologie de fabricație a fre- 
zelor-disc. Prin aceasta a 
fost posibil să se economi
sească circa 120 000 lei va
lută.

— Am analizat cu toată 
răspunderea — remarca Bc- 
renez Iosif, directorul în
treprinderii „Victoria" — 
posibilitățile de a diminua 
importul, asimilînd o serie 
de piese în producția pro
prie sau realizîndu-le în 
colaborare cu alte între
prinderi din țară. Concomi
tent, întregul nostru colec
tiv este preocupat de în
noirea și modernizarea con
tinuă a producției pentru a 
fi capabili să lărgim acti
vitatea de export. Numai 
în acest an vom realiza 15 
noi produse.

Desigur, sînt meritorii 
preocupările colectivelor ce
lor două unități arădene în 
privința sporirii exportu
lui și a reducerii importu
lui. Fără să diminuăm cîtuși 
de puțin aceste merite, se 
cuvine precizat că un aport 
important în obținerea a- 
cestor rezultate îl are și 
Centrala industrială de ar
ticole casnice și utilaje teh
nologice, de care aparțin 
cele două întreprinderi. 
Chiar în timpul documen
tării noastre, delegatul cen
tralei industriale, ing. Mar
cela Vasilescu, prezent în- 
tr-una din aceste unități, 
rezolva cu operativitate 
sarcini concrete, participa 
alături de cadrele de con
ducere la stabilirea soluți
ilor optime. Este un stil de 
muncă bun, care pune in 
evidență mobilizarea forțe
lor tuturor cadrelor din 
centrală și întreprinderi 
pentru îndeplinirea cu suc
ces a unei importante sar
cini economice trasate de 
partid.

Ion LAZAR

menit să asigure continuitatea pro
ducției în cazul unor „goluri" în a- 
provizionare, ca urmare a unor con
diții climatice nefavorabile. Ținînd 
seama de faptul că, în unele ramuri

prinderi pînă la nivelul organelor de 
sinteză. Rezultatele obținute vor con
stitui baza de proiectare a nivelului 
stocurilor și normativelor mijloa
celor circulante pină în anul 1980.

zei județene de aprovizionare tehni- 
co-materială, băncilor, direcției jude
țene de statistică, administrației fi
nanciare și secției de planificare, dez
voltare și organizare din cadrul con-

RECALCULAREA ANALITICĂ A NORMELOR DE STOC
ale economiei naționale, procesul de 
producție și desfacere s-a diversificat 
foarte mult, ministerele — cu avizul 
organelor de sinteză și al băncilor — 
vor putea adapta indicațiile metodo
logice potrivit specificului activității 
economice, asigurînd însă respecta
rea principiilor generale. în al doilea 
rînd. a fost intocmit un program de 
desfășurare a lucrărilor de la intre-

— Cum vor acționa organele fi- 
nanciar-bancare pentru îndrumarea și 
controlul lucrărilor de recalculare a 
normelor de stoc și a normativelor 
mijloacelor circulante ?

— Se cuvine mai întîi menționat 
că, la nivelul fiecărui județ și al 
municipiului București, există cile un 
colectiv format din directorii inspec
ției teritoriale financiare de stat, ba-

siliilor populare județene și al muni
cipiului București, colectiv care are 
sarcina de a îndruma, sprijini și ve
rifica lucrările de recalculare analiti
că a normelor de stoc și a normati
velor mijloacelor circulante. în con
formitate cu regulile stabilite. Este 
necesar ca specialiștii, cadrele de con
ducere din întreprinderi, centrale și 
ministere să înțeleagă că acțiunea

de recalculare analitică constituie un 
sprijin pentru unitățile economice și, 
de aceea, trebuie să asigure o parti
cipare activă, plină de răspundere, 
din partea tuturor organelor tehnice, 
de aprovizionare, financiar-contabi- 
le ș.a., cărora le revine sarcina reali
zării lucrărilor. Totodată, organele 
financiar-bancare, de aprovizionare 
și planificare, aparatul de control vor 
analiza cu cea mai mare exigență 
lucrările elaborate, astfel îneît nor
mele de stoc și normativele mijloa
celor circulante să asigure condiții 
corespunzătoare pentru desfășurarea 
procesului de aprovizionare, produc
ție și desfacere. în nici un caz nu 
vor fi acordate resurse financiare su
plimentare pentru acoperirea unor 
deficiențe existente în gospodărirea 
valorilor materiale și bănești din în
treprinderi. De asemenea, atit in faza

de întocmire a lucrărilor, cit și in 
aceea de verificare, organele de in
specție și 'cele de aprovizionare, in 
colaborare cu unitățile economice, 
concomitent cu asigurarea unor nor
me de stoc și normative ale mijloa
celor circulante judicioase, potrivit 
necesităților reale, trebuie să adopte 
și măsurile cuvenite pentru readu
cerea în circuitul economic a stocu
rilor supranormative existente în li
nele întreprinderi. O mare atenție 
trebuie acordată în această perioadă 
revizuirii planurilor de aprovizionare 
și desfacere. în scopul prevenirii a- 
numitor aprovizionări de materii și 
materiale peste necesar și realizării 
de produse fără desfacere asigurată 
sau fără prețuri aprobate.

Convorbire realizată de
Comei iu CARLAN
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O cuprinzătoare „carte a cărților"
Deschis cu puține zile 

înainte de Armindenii 
care preced semnificativ 
cea de-a 55-a aniversare 
a partidului. Salonul na
țional al cărții, ediția a 
6-a. (gazdă : noul Teatru 
Național bucureștean), se 
constituie în același timp 
ca un adevărat eveniment 
menit să prpjudieze Con
gresul educației politice 
și culturii socialiste. Re
trospectivă de pe acum 
consacrată a cărții, un 
asemenea salon e totdea
una înconjurat cu un in
teres deosebit, dar care a 
încetat să ne mai mire : 
e știută setea de învăță
tură a românilor, printre 
ale căror meșteșuguri de 
aur s-a numărat, din ve
chime. și arta tiparului.

Fiindcă n-am fost să
raci în cărți și cărturari, 
Au fost in țările români
lor biblioteci în stare să 
rivalizeze eu cele ale a- 
pusului. Miron Costin, 
Constantin Brâncoveanu, 
stolnicul Constantin Can- 
tacuzino, Dimitrie Cante- 
mir ori Udriște Năsturel 
— iată numai eîteva nu
me pe care le putem în
scrie cu semne străluci
toare pe frontispiciul ori
cărui salon național În
chipuit ca pe o carte a 
cărților.

Dar oriclt am evoca 
farmecul tiparnițelor lui 
Macarie sau Anton Pann, 
să zicem, oricît ne-am 
zugrăvi memoria eu feri
cite cerneluri, nu putem 
să nu recunoaștem că 
abia în România socialis
tă cartea și-a găsit cu a- 
devărat drumul spre cei 
pentru care a fost scri

să : oamenii simpli de 
pretutindeni. De fapt, 
oamenii tot mai ..compli
cați" prin truda lor de a 
deprinde învățături mul
tiple, capabili să multi
plice la npsfirșit chipul 
clasic al cărturarului. Și 
este firesc să fie astfel, 
cită vreme o asemenea 
realitate reprezintă con
cretizarea unei înțelepte 
și consecvente politici 
culturale, promovată de

excepție. Și dacă boier 
Udriște Năsturel vindea, 
pentru a-și cumpăra o 
carte latinească, un hec
tar de pădure. cititorul 
intrat în librăriile noas
tre de azi își poate pro
cura aceeași lucrare (in 
traducere) cu echivalen
tul citorva piini !

în ultimii cinci ani 
s-au tipărit pentru copii 
I 000 de titluri intr-un 
tiraj de 36 000 000. Le-au

însemnări la Salonul national al cărții 
de Gh. TOMOZEI

Partidul Comunist Ro
mân, a unei concepții po
trivit căreia cartea, fău
rirea și răspindirea ei în 
sinul maselor celor mai 
largi constituie o nobilă 
problemă de stat.

Să parcurgem eîteva 
date a căror elocventă 
face aproape de prisos 
proza publicistică menită 
să le comenteze. Și să 
ne oprim mai ales asu
pra cincinalului 1971—75, 
pe care, prin 4 000 de vo
lume expuse, salonul îl 
ilustrează cu pregnanță. 
Cele 23 de edituri româ
nești au scos de sub 
teascuri 18 500 de titluri 
în 336 000 000 exemplare. 
Literatura soeial-politică 
(33 000 000 exemplare) ori 
cea care slujește știința 
și tehnica (40 000 000 e- 
xemplare) ori beletristica 
originală contemporană 
(32 000 000 exemplare) vă
desc realizări editoriale 
marclnd un moment de

fost distribuite copiilor 
gratuit manuale școlare 
in valoare de 809 000 000 
lei ! Citeva colecții ori 
serii editoriale și-au îm
bogățit substanțial cata
loagele de titluri, oferin- 
du-le cititorilor 21 640 000 
exemplare (..Biblioteca
pentru toți"), 4 700 000 e- 
xemplare („Biblioteca
școlarului") și 3 800 000 
(„Lyceum").

Nu putem parcurge a- 
ceste cifre spectaculoase 
(salonul însuși este un 
grandios spectacol) fără a 
aminti și cele 18 400 000 
de exemplare în care 
s-au tipărit cele 3 000 de 
titluri editate in limbile 
naționalităților conlocui
toare.

în conținut, cărțile a- 
cestor ani răspund fun
damentărilor științifice 
ale dezvoltării societății 
noastre socialiste, ideilor 
cuprinse în Programul 
partidului, în centrul că

rora se află răspunderea 
făuririi omului nou, in
struirea lui profesională 
și inteleptuală, educarea 
lui multilaterală în spi
ritul moralei comunis
te. al patriotismului, al 
umanismului revoluțio
nar. Ca redactare edi
torială, ca haină a ti
parului. cărțile noastre 
se înfățișează ca rod al 
unui elevat meșteșug și 
al pasiunii.

Avem, astfel, prilejul 
de a parafraza fericit un 
vers arghezian cinstin- 
du-1 nu doar pe cej ce-a 
scris cartea frumoasă 
(„Carte frumoasă, cinste 
cui te-a scris,.."), ci și 
pe cei ce au tipărit-o, 
redactori, editori, tipo
grafi ori librari, care 
mijlocesc lntîlnirea din
tre inimi.

Cred că noi, românii, 
avem vocația cărții și a 
tiparului. Păstrînd cuve
nitele proporții, aș putea 
scrie despre rîvna tipo
grafilor ce ne scot la 
iveală cărțile așa cum aș 
scrie, cu emoționată cer
neală, despre Antim Ivi- 
reanul. Aflat față cu tru
da „zidarilor" de carte, 
autori de Voronețuri plăs
muite din hîrtie și vop- 
seli tipograficești, scriito
rul nu-și poate dori decit 
să scrie cărți tot mai fru
moase, apropiate de su
fletul neamului său, par- 
ticipînd la tot ce animă 
viața tării, dăruindu-se 
cu inspirare ideilor nou
lui și păstrînd astfel ne
întinată slava unei litera
turi eu infinite pagini e- 
roice...

La Salonul național al cărții

carnet cultural^
LA RUPEA (Brașov) o „Săptâmî- 

nă a culturii" s-a deschis cu expu
nerea „Crearea P.C.R., moment cru
cial în istoria patriei noastre", ur
mată de montajul de versuri, „Partid, 
stegar al faptei și visării". Apoi ce
tățenii, români, germani, maghiari, 
au participat la simpozionul „Politica 
partidului in rezolvarea problemei 
naționale" și la dezbaterea dedi
cată calității producției. Alte ma
nifestări : simpozioanele „Femeia
— soție, mamă și făuritor de bu
nuri materiale", „Viața și opera lui 
Brâncușj", o seară pentru tineret 
(„Să fim mereu prezenți") și dezba
terea. în limba maghiară, „Proble
me ale psihologiei moderne". • LA 
MUZEUL „TARII CRIȘURILOR" 
(Oradea) s-a deschis o expoziție de 
artă plastică dedicată vieții noi a 
Bihorului și a țării, • LA SLO
BOZIA, „Zilele educației politice și 
culturii socialiste" programează : o 
duminică cultural-sportivă „Să 
muncim și să trăim in chip comu
nist", simpozionul „Femeia — soție, 
mamă, educator", seara literar-ar- 
tistică „55 de ani de la crearea 
P.C.R., seara muzeală „Documente 
ialomițene referitoare la războiul 
de independență", serile de teatru 
cu piesele „Și eu am fost în Ar
cadia" (Teatrul „Nottara" — Bucu
rești), „Hipnpza" (Teatrul popular
— Slobozia), expoziția „Omul și 
munca in plastica contemporană", 
spectacolele de cîntec șl poezie pa
triotică „Partidul meu ce-ntruchi- 
pezi poporul", „Vie recunoștință 
gloriosului partid". • IN ME
HEDINȚI a fost prezentat un ciclu 
de filme documentare sub generi
cul „România — militantă activă 
pentru pace și cooperare". • LA 
ROȘIORI DE VEDE, Turnu-Mă- 
gurele și Slobozia Mîndra. (Teleor
man) au avut Ioc șezători literare 
la ears au participat poeții Nicolae 
Dragoș, Florin Costinescu, Ion Se- 
gărceanu, Nicolae Lupu, Anton 
Grecu, Liliana Urau, Rodian 
Drăgoi, Pia Olaru, interpreții de 
muzică ttnără Benedict Popescu si 
Adrian Antonescu. • AGENDA 
TIMIȘEANĂ. „55 de ani fn slujbă 
intereselor vitale ale poporului" se 
intitulează simpozionul organizat 
zilele acestea la Lugoj. La Trustul 
de construcții manta) din Timișoara 
a fost prezentată expunerea 
„Crearea P.C.R. — necesitate isto
rică"- Colectivul întreprinderii 
„Textila" a participat la dezbaterea 
„Lupta P.C.R. in anii ilegalității 
Împotriva asupririi și explpatării, 
pențru făurirea unei noi orinriuirj". 
• AGENDA IEȘEANĂ. Acțiunea 
„Omagiu muncii" (ediția a doua) 
programează zilnic, îp întreprinderi 
și instituții, diverse manifestări po- 
litico-educative de masă, Cu acest 
prilej, fruntașilor în producție li se 
inminează diploma „Fiu de onoare 
al întreprinderii" și distincția 
„Merite deosebite în întrecerea so
cialistă".

Corespondenții „Scinteii"

Admiterea în treapta a Il-a 
a învățămînlului liceal

Recent, Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R . analizind mo
dul cum s-a asigurat generalizarea invățămintului obligatoriu de 10 
ani, a examinat și aprobat căile de trecere în cea de-a doua treaptă 
și, totodată, a fixat măsuri de perfecționare a profilelor liceelor și a 
pregătirii absolvenților : in legătură cu citeva dintre aceste probleme, 
tovarășul Vasile ALEXANDRESCU, adjunct al ministrului edu
cației și invățămintului, a făcut precizările următoare :

'FAPTUL' 
'DIVERS!

Sub acest titlu s-a desfășurat la 
Birlad, in pregătirea Congresului e- 
ducației politice și culturii so
cialiste, primul Colocviu republi
can al tinerilor regizori din tea
trele dramatice Organizat sub e- 
gida Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste și a Asociației oamenilor 
de artă din instituțiile teatrale și 
muzicale (A.T.M.), din inițiativa Co
mitetului județean de cultură și edu
cație socialistă Vaslui și a Teatrului 
„Vietor Ion Popa", manifestarea a 
reunit un număr important de par
ticipant! — re
gizori. actori, dra
maturgi, critici de 
teatru. activiști 
culturali din toa
tă țara — dobin- 
dind. ațit prin 
amploarea parti
cipării. cit și prin 
problematica sub
stanțială aborda
tă cu exigentă și 
răspundere, sem
nificația unui e- 
veniment defini
toriu in dezvol
tarea aptei noas
tre scenice.

Spre deosebire 
de alte manifestări similare, coloc
viul a avut o bază concretă de 
discuție, un microfestival sau o 
„gală", cum i s-a mai spus, insu- 
mint opt spectacole realizate de ti
neri regizori de la diverse teatre 
din țară. Fără îndoială, selecția a 
fost doar parțial reprezentativă, atit 
pentru numeroasele talente afirmate 
îp rindul tinerei generații de regi
zori (au lipsit din festiva] unele 
nume care s-au impus in mod deo
sebit atenției în ultimii ani, precum 
sint Cătălina Buzpianu, Dan Micu. Ale
xandru Tatos, Alexandru Colpacci, 
loan Ieremia). cit și pentru actuala 
paletă repertorială a teatrului nos
tru. Dar ea a fost semnificativă in 
bună măsură pentru definirea unora 
din trăsăturile, din direcțiile, din ten
dințele caracteristice profilului ideo
logic și artistic al acestui nou deta
șament de forțe ereatoare — prezen
tă vie in realitatea actuală a teatru
lui românesc,

S-a remarcat de altfel. în cadrul 
dezbaterilor, că o treime din numă
rul total al regizorilor care activează

astăzi în teatrele României reprezin
tă absolvenți ai Institutului de teatru 
din ultimii nouă ani (din 1967, după 
reînființarea secției de regie), Este 
limpede, așadar, că se poate vorbi 
de o nouă generație de regizori, a 
căror pondere în mișcarea teatrală 
românească este evidentă. Spectaco
lele tinerilor regizori, ca și dezbate
rile colocviului ne-au pus în fata 
unor artiști de inegală, dar reală în
zestrare. aflați pe trepte diferite ale 
procesului de maturizare, dar cu 
perspective certe in această direcție.

în prezent. urmează studiile 
anului II de liceu 80,2 la sută din ge
nerația de promovați ai clasei a 
Vili-a din anul 1974. In actualul an 
școlar, o nouă generație de promovați 
ai clasei a VIII-a a fost cuprinsă în 
anul I de liceu in proporție de 91,21a 
sută- Din numărul total de elevi în
scriși in anul I de liceu, 27,5 la sută 
au fost cuprinși în licee real-uma- 
niste, iar 72,5 la sută în licee de spe
cialitate. realizindu-se astfel Directi
vele Congresului al XI-|ea al P.C.R.

Potrivit Hotăririi C.C. al P.C.R., 
admiterea în treapta a II-a a liceu
lui se face pe bază de concurs. Con
cursul se organizează pentru toate 
locurile planificate și constă din două 
probe scrise și una orală la două 
dintre disciplinele de profil ale li
ceului. Concursul se desfășoară ast
fel : în zilele de 25 și 26 iunie, în- 
eepînd cu ora 9, se desfășoară pro
bele scrise ; în zilele de 27—29 iunie 
se desfășoară proba orală. La liceele 
și secțiile eu predarea în limbile na
ționalităților conlocuitoare (licee real- 
umaniste și pedagogice), candidații 
susțin probă scrisă și la limba și lite
ratura maternă, în ziua de 27 iunie.

La liceele real-umaniste cu pro
gram de educație fizică și la specia
lizarea arhitectură și sistematizare ee 
susțin și probe de aptitudini, care 
constau în trecerea normelor speci
fice pentru ramura respectivă de 
sport și, respectiv, a unui desen co
respunzător programei obiectului 
„Desen tehnic de construcții și in
stalații". Probele de aptitudini se sus
țin în ziua de 20 iunie, aprecierea 
rezultatelor făcindu-se cu calificati
vul „admis" sau „respins". Candida
ții respinși la probele de aptitudini 
se pot inșerie, după caz, la alte spe
cializări sau licee.

Probele scrise și orale se susțin la 
două discipline din profilul liceu
lui urmat- Așa, de pildă, la pro
filul umanist se susțin o pro
bă scrisă și o probă erală la limba și 
literatura română și a probă scrisă la 
cunoștințe econpmice și cunoștințe 
sociai-politice ; la profilul real — o 
probă scrisă la limba și literatura 
română și o probă scrisă și o probă 
orală la matematică ș.a.m.d. Pro
gramele obiectelor de concurs se 
elaborează de Ministerul Educației și 
Invățămintului pe baza programelor 
școlare pentru anul I și al II-lea de 
liceu la disciplinele respective.

Media finală de concurs pentru fie- 
pare candidat se calculează, cu două 
zecimale, ca medie aritmetică din 
notele obținute ia probele scrise și 
orafe de concurs și din media gene
rală de promovare a primei trepte de

liceu (anii I și al II-lea). Pentru anul 
școlar 1976—1977, in locul mediei ge
nerale de promovare a primei trepte 
se va lua în calcul media generală de 
promovare a celui de-al doilea an de 
liceu. Admiterea candidaților in 
treapta a II-a de liceu se face în or
dinea desereseîndă a mediilor finale 
de concurs și în limita numărului de 
locuri planificat pentru fiecare spe
cializare,

La concurs vor putea participa ab
solvenți ai treptei I de liceu care au 
promovat anii I și II de liceu în 
profilul respectiv. Conducerile li
ceelor pot aproba înscrierea Ia con
cursul de admitere și pentru un alt 
profil decît cel absolvit în treapta I 
cu condiția promovării unor examene 
de diferență, pentru obiectele pe care 
nu le-au studiat, stabilite de Minis
terul Educației și Invățămintului. Se 
pot înscrie la concurs și tinerii care 
au încheiat contracte cu întreprinde
rile și au rezultate bune la învăță
tură, cu obligația de a reînnoi anga
jamentul luat de a lucra în între
prinderea respectivă. înscrierea can
didaților se face începînd cu data de 
16 iunie și se încheie : în ziua de 19 
iunie la liceele și profilurile la care 
concursul cuprinde și probe de apti
tudini ; în ziua de 23 iunie la cele
lalte licee și profiluri.

Pentru perioada de toamnă se poa
te organiza un al doilea concurs de 
admitere, la liceele la care în sesiu
nea din iunie nu s-au ocupat toate 
locurile planificate. înscrierile se vor 
face între 26 august și 5 septembrie.

Absolvenții primei trepte de liceu 
care nu continuă treapta a II-a vor 
primi certificat de absolvire a invă- 
țămîntului de 10 ani și se vor putea 
încadra, conform legislației în vigoa
re, in activități social-utile, cu prio
ritate în producție, fie direct, fie 
după completarea pregătirii profe
sionale, prin cursuri de calificare de 
scurtă durată sau școli profesionale. 
Ei vor avea, de asemenea, posibili
tatea să continue studiile liceale prin 
învățămînț seral sau fără frecvență, 

în ceea ce privește înscrierea in 
învățămîntul liceal seral și fără frec
vență, pentru liceele industriale, 
agroindustriale și economice, candi
dații trebuie să lucreze în domeniul 
specializării pentru e»re vor să con
tinue studiile în învâțămîntul liceal, 
iar pentru liceele real-umaniste. can
didate trebuie să fie încadrați în 
muncă, indiferent de domeniul de 
activitate. înscrierea pentru învăță- 
mintul seral și fără frecvență se face 
în perioada 26 august — 2 septem
brie, iar probele scrise și orale se 
organizează intre 5 și 10 septembrie.

„Conștiința civică și artistică 
a tinărului regizor de teatru"

Pe marginea unui recent colocviu

îi unește credința comună în ca
racterul angajat al artei teatrale, in 
rolul creator al regizorului, in mi
siunea plină de răspundere a artei 
regizorale, ca artă de concepție inte
grată procesului colectiv de creație 
a spectacolului, ca operă de artă u- 
nitară, de sine stătătoare. îi unește 
neliniștea creatoare, efortul continuu 
spre găsirea upor noi mijloace de ex
presie, de comunicare, prin care să-și 
afirme atitudinea, in probleme ma
jore ale omului, ale societății, ale 
vieții,

îi despart și-i diferențiază, cum e 
și firesc, preferințele repertoriale, ca 
și modul de abordare a operelor dra
matice, atitudinea față de text, ca și 
mijloacele, stilul propriu de expri
mare, Dacă, de pildă. Alexa Visarion 
se îndreaptă cu precădere spre pie
sele grave, căutind să le detecteze și 
să le dezvăluie — printr-o extremă 
concentrare și economie de mijloace 
exterioare —■ esența umană și so
cială („Năpasta" ca și „Pasărea 
Shakespeare", la Teatrul „Giulești",

teatre
• A.R.I.A. (Ib sala „6avoyM a 
Teatrului ..C. Tănase”) : Concert 
'extraordinar de muzică
cu formația vocal-ins’rumeptală 
„AISI” (U.R.S.S.) — 19.30.

Teatrul Național București (șala 
mare) : Danton — 19, (sala mieă): 
Părinții teribili — 19.Ș0.
• Filarmonica ..George Enesru" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : Mihai Brediceanu. 
Solist : Leon Spierer (Berlinul oc
cidental) — 20. (la Casa de cul
tură ..înfățirea între popoare, 
sector 8) : ARTIS-CPUB, Concert 
instrumental „Bijuterii muzicale”
— 19.
• Opera Română : Tosca — 19.

Teatrul de operetă : Oklahoma
— 19.30.
• Teatrul de comedie : Jocul dra
gostei și al intîmplării — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra” (sala Schitu Măgureanu):

Lungul drum al zilei c$tre noap
te — 19. (sala Grădina Icoanei): 
Noile suferințe ale tînărulpi „W“ 
— 19.30.

Teatrul Mie : Viața e ca un va
gon ? — 19.30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adjo, Charlie — 19.30, 
(sala studio) ; Hamlet — 19.
• Teatrul Ciulești : Cu oltencele 
nu-i de glumit — 19,30-

Teatrul evreiesc de stat : Evrei
ca din Toledo — 19.30.
• Teatrul satiric-rnuzipal .,C. Tu
nase” (sala Victoriei) : Uite că 
nu tac — 19?30.
• Teatpul „Ion Vasiieșcu” : Miti
că Popescu — 19.30.

Ansamblul artjștic „Rapsodia 
română” : La hanul cu cîntece — 
19,30.
• Teatrul ,Jon Creangă” : Păpu
șa cu piciorul rupt ; Pufușor și 
Mustăcioară — 16.
• Teatrul ..Țăndărică” (sala Aca
demiei) : Răi și nătărăi — 17.
•> circul București : Circul pe 
gheață. Spectacol susținut de Cir
cul Mare din Moscova — 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : Jo
cul de-a vacanța ~ 19.30.

ori „Sizwe Bansi a murit" la Teatrul 
din Ploiești), Aureliu Manea pendu
lează ușor între dramă și comedie, 
desfâșurind o asemenea bogăție de 
mijloace exterioare, îndeosebi vizua
le, păuțînd efectul de șoc fizic asu
pra spectatorului (.,Macbeth" la Tea
trul din Ploiești) incit uneori trans
formă mijlocul intr-un scop în sine, 
spectacolul pierzîpd orice coerentă și 
idee dominantă („A douăsprezecea 
noapte", la Teatrul Național din 
Cluj-Napoca). Iulian Vișa a cucerit 

aprecieri unani
me cu spectacolul 
„Slugă la doi stă- 
plni", la Teatrul 
tineretului din 
Piatra Neamț, 
cascadă de mo
mente comice, 
expresie a bucu
riei jocului, stră
bătute de o undă 
de umanitate, re
alizat cu o echi
pă de excelenți 
actori. după ce 
nemulțumise pe 
bună dreptate cu 
spectacolul „Me
najera" la Tea

trul de stat din Sibiu, insuficient 
vertebrat ideatic și artistic.

Multi dintre ei sint încă în cău
tarea drumului artistic propriu și e 
firesc să fie așa. Unii dintre ei rătă
cesc incă pe cărările atrăgătoare, dar 
sterile ale estetismului, confundind 
scopul cu mijloacele ; in căutarea 
„cheii" adecvate a spectacolului în 
raport cu textul dramatic, opțiunea 
lor este uneori clară (Mpșata Mu
cenic în „Puterea întunericului", la 
Teatrul de stat din Birlad- Al. Țoci- 
lescu în „Amurgul unui cocor", la Tea
trul de stat din Pitești), alteori in
certă (Anca Ovanez în „Sinziana și 
Pepelea", la Teatrul de stat din Con
stanța). Atitudinea unora din ei față 
de dramaturgia originală contempo
rană, și nu numai contemporană, 
este deocamdată minată de prejude
căți și de rezerve nejustificate. 
Aceasta a fost una dintre temele 
dominante ale discuțiilor din cadrul 
colocviului,

Colocviul a relevat limpede, ea 
pe o necesitate obiectivă, întărirea 
legăturii organice dintre dezvoltarea 
dramaturgiei și a artei scenice româ
nești — in lumina obiectivelor ma
jore, de educație politică, etică și 
estetică, ale întregii noastre culturi 
socialiste.

Margareta BĂRBUȚA

„Lumina fal
(Urmare din pag. I)
gul lui : acest mijloc este 
revoluția I", Cit privește a- 
menințarea potropirii pă- 
mîntului românesc de că
tre armatele invadatoare 
confruntate in marea con
flagrație abia ineepută, 
partidul declara răspicat ; 
„Socialiștii vor apăra inte
gritatea teritorială a țării 
împotriva oricăror încercări 
de violare"... Subliniind 
faptul că el „nu a prege
tat nici un moment să-și 
facă datoria sa de partid 
internaționalist, antimilita- 
rist și antirăzboinic".

Da, „lumina falnicilor 
zori" trebuia grăbită. Dar 
pentru aceasta se cerea 
făurit un partid pe măsura 
epocii, un partid care să 
ridice pe o) treaptă nouă 
lupta împotriva claselor do
minante, fiind conducătorul 
consecvent. mobilizatorul 
ardent și continuu ai ma
selor exploatate, indiferent 
de naționalitate, un partid 
egre să corespundă noilor 
sarcini ce impuneau orga
nizarea proletariatului prin
tr-o politică științific con
turată. la înălțimea etapei 
care se deschidea în fața 
României reîntregite după 
primul război mondial, 
după constituirea statului 
național unitar care a de- 
săvirșit. comunitatea exis
tentă de-a lungul veacuri
lor între toate provinciile 
românești. Efervescența re
voluționară cunoștea în a- 
cea periogcță dimensiuni 
nemaiintilnite la noi. Vic
toria Revoluției socialiste 
din Octombrie, făurirea pri
mului stat socialist din 
lume constituiau pentru 
proletariatul român, pentru 
forțele progresiste in plin 
avint, un exemplu însufie- 
țitor.

Un astfel de partid a 
fost făurit acum 55 de ani.

in luna mai 1921. Nu prin- 
tr-o naștere ușoară, nu 
printr-un simplu vot de 
schimbare a titulaturii ve
chiului partid social-demo
crat în partid comunist, ci 
o naștere in luptă, prece
dată de «tarile bătălii de 
clasă, de întregul șir de 
evenimente dramatice care 
au oerftit calendarul exis
tenței «omânești din anul 
de foc gi minie 1907 pină la 
greva generală din 1920, 
eînt) cei (lin nou loviți pen
tru că se ridicaseră să cea
ră dreptate au înțeles din 
propria și amara lor expe
riență CĂ fiu egjsta ieșire 
din impas decit prin luptă, 
prin crearea unui partid 
puternic și bine înarmat 
ideologic, capabil să devină 
instrumentul de apărare și 
organizare, dascălul și, tot
odată, creația celor ce for
mau tot mai amplele rîn- 
duri ale mișcării muncito
rești din România. Prin 
creșterea continuă a rîndu- 
rilor acesteia, prin infuzia 
de forte militante și de ex
periență revoluționară adu
să in aceeași unică familie 
a poporului român de mă
rețe detașament al munci
torimii transilvănene, parti
dul clasei muncitoare nu
măra în primăvara luj 1921 
aproape o sută de mii de 
membri, luptători pentru o 
viată mai bună. pentru 
„dezrobirea de sub apăsa
rea burghezo-capitalistă". 
cum glpsuia un document 
al vremii.

...într-o fostă clădire de 
pe strada Academiei s-au 
deschis, la 8 mai 1921, lu
crările congresului parti
dului socialist. Congresul 
era găzduit aici deoarece 
sediul partidului socialist, 
de pe strada Sf. Ionică, fu
sese sigilat de către au
toritățile burghezo-moșie- 
rești incă în timpul grevei 
generale din 1920. Aici. în-

nicilor
tr-o sală modestă. lipsită 
prin aspectul ei de orice 
vocație formală peptru ca 
intre pereții ei să adaste 
un moment însăși istoria 
tării spre a-și făuri o nouă 
matcă, s-a dat citire rapor
tului principal asupra ac
tivității partidului socia
list de către secretarul ge
neral al acestuia. Gheor- 
ghe Cristescu, urmat de 
dezbaterile delegărilor caro 
cereau ca, în nou) Comitet 
Executiv, să fie aleși oa- 
merp hotărîțj, devotați 
cauzei plasei muncitoare, la 
înălțimea sarcinilor noii e- 
tape organizatorice, Cei ce 
au participat la acest con
gres au fost martorii unui 
fenomen politic specific 
românesc, crearea parti
dului de tip nou fiind con
ceput de revoluționarii ro
mâni nu printr-o sciziune 
in cadrul mișcării, nu prin 
menținerea unui paralelism 
al sținșii, așa cpm S-a pe
trecut in alte țări — dato
rită păstrării a două parti
de, unul -social-democrat și 
altu| comunist — ci prin 
prelparea a lot ceea ce era 
mai valoros, mai pozitiv in 
mișcarea socialistă româ
nească de pină atunci, 
„prin ridicarea unității so
cialiste pe un plan superior 
șl principialității revolu
ționare, prin transforma
rea întregului partid so
cialist in partid comunist".

După două zile de dez
bateri, datorită manifesta
țiilor muncitorești în plin 
centrul capitalei, pe o stra
dă preș apropiată de pala
tul regal, autoritățile au 
hotărit desigilarea sediu
lui dip str. Sf. Ionică și 
„invitarea" congresiștjlor 
să-și mute lucrările acolo, 
în ultima zi a congresului, 
în timp ce se discuta pro
blema agrară, forțele mili
tare și polițienești au pă
truns îp sală și au arestat

zori"
pe delegați, laolaltă eu nu
meroși invitați la lucrări, 
Atunci, intre baionete, s-a 
cintat „Internaționala" — și 
nu pot să nu piă gipdesc la 
forța emoțională a acestui 
episod care se cere a fi 
evocat întocmai în suita 
Epopeii naționale. „Desi
gur. poți aresta pe membrii 
unui partid, pe delegații 
lor — spunea un vechi mi
litant participant la con
gres — dar nu poți aresta 
sentimente și idei. Iar dacă 
un partid exprimă senti
mentele poporului și idea
lurile lui, încercarea de 
a-1 înăbuși cu forța este la 
fel de zadarnică și absurdă 
cg și ideea de a aresta po
porul.,.".

Dar forța n-a creat nicio
dată drept, și vom vedea 
mai departe, in cartea a- 
ceasta de citire cu ochii 
sufletului pe care a scris-o 
prin faptele sale partidul 
comuniștilor in cei 55 de 
ani de glorioasă existență, 
de cjte ori forța claselor 
exploatatoare a fost nevoi
tă să dea înapoi in fața 
rațiunii- Căci rațiunea a- 
cestui partid — căruia, ime
diat după făurire i se in
tenta de către ocirmuirea 
împotriva căreia se ridica
se faimosul proces din 
Dealul Spirii — unica ra
țiune a existenței sale dip- 
totdeauna, atunci. în anii 
de lupte pe baricade, ca și 
astăzi cind ducem lupta 
pentru o Românie tot mai 
înfloritoare și pentru un 
om tot mai bogat sufleteș
te. a fost și rămîne legă
tura lui indisolubilă cu po
porul, apărarea intereselor 
sale vitale, identificarea cu 
mărețele sale idealuri.

Vezi „Scînteia" nr. 
10469 din ÎS aprilie 1976 
ți nr. 10477 din 28 apri
lie 1976.

t V 
PROGRAMUL I

14.60 Tenis de clmp : Austria — Româ
nia. »

18.30 Patria șl primăvara. Recital pre
zentat de emisiunea în limba ger
mană-19.00 imagini olandeze. Film documen
tai-.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Revista economică TV.
20.30 Film artistic : ..Trei scrisori se

crete". Premieră TV. O producție 
a Casei de filme patru.

22,16 24 de ore.
PROGRAMUL H

17,60 Telex.
17,05 Desene animate.
17.20 Șah-mat în... ÎS minute !
17.35 Partidul ni-i mîndria — etutece 

patriotice.
17,50 O Viață pentru o idee : Grigore 

C. Moisil.
18.20 Vîrstele peliculei.
19.20 1001 <le seri.
19.30 Telejurnal.
25,00 „prepțul lg dragoste" — operă de 

Teodor Bratu.
21.20 Viața economică a Capitalei,
21,40 Telex-
21,45 Bilete pentru anul... 2000. Repor

taj TV.
22,00 Pagini de umor : Ce vrăji a mai 

făcut nevasta mea.

(Urmare din pag. I)
aceeași limbă o vorbesc în Europa 
de azi numai popoarele latine, care 
locuiesc fără întrerupere același te
ritoriu din antichitate și pină azi.

în chip ideal, răspunsul meu de 
ieri și de azi nu poate supăra pe 
nimeni. Cine’ar putea contesta ita
lianului, francezului, spaniolului sau 
portughezului, sau altuia asemenea, 
dreptul de a-și afirma identitatea, 
probată din antichitate pînâ azi, 
dreptul de a-șj afirma stăpînirep asu
pra vetrei pe care s-au constituit 
istoric și s-au impus conștiinței uni
versale aceste popoare ?

Cine ar putea contesta adevăruri 
elementare, cine ar putea pune la 
îndoială evidențe care strigă de la 
sine ? Adevărul și mistificarea nu pot 
sta în același talger al balanței, drep
tatea șj nedreptatea nu pot sălășlui 
împreună. Totuși, stind aici de cind 
stăm, avem nu numai conștiința 
dreptului nostru istoric, dar și conști
ința nedreptăților făptuite în decursul 
timpului asupra noastră și asupra 
altora. Chestiunea nu e nouă. Cel 
puțin de la Renaștere încoace, colo
nizatorii europeni ai unor alte terito
rii, neeuropene. in care au descins ca 
din cer, au încercat prin toate mij
loacele să-și justifice noile cuceriri 
atit de provizorii cu argumente de 
tot ordinul, pe primul loc stind argu
mentele antropologice — superiorita
tea rasială a noilor veniți : teologice 
— dreptul divin de a cuceri, in nume-

le credinței ; istorice — ideea de a fi 
găsit fie niște ținuturi goale, fie niște 
populații fără conștiința dreptului lor. 
Pe asemenea argumente, de fapt pe 
dreptul armelor, s-au întemeiat în 
cursul timpului citeva mari imperii 
coloniale, astăzi defuncte — imperiile 
spaniol, portughez, englez, fran
cez etc. — pe asemenea argu
mente s-a întemeiat dreptul privat al

înapoiere transformată în involuție 
cronică, involuție taxată de coloniza
tori drept „fatalitate antropologică", 
fatalitate care a fost exploatată siste
matic pină ieri, ipcă și azi, în profi
tul unor metropole prospere.

Experiența noastră, a românilor, 
experiența altor popoare, experiența 
istoriei universale ne învață a citi in 
toate Încercările „teoretice" de con-

Fascinația începuturilor
colonului, dreptul de a jefui fără a da 
socoteală, dreptul de a ignora cu bru
talitate și de a călca în picioare fiin
ța băștinașului — limba, cultura, iste
ria să, decretindu-le apriori fie infe
rioare, fie inexistente. In numele 
acestui drept, constituit pe un eșafo
daj țeplogal sau rasial, au fost eradi
cate popoare și culturi întregi, iar a 
evoca în acest context strălucitele 
culturi ale Americii precolum- 
biene — culturile aztecă, maya, 
incașă — reprezintă o datorie. în 
numele aceluiași drept au fost 
subjugate și ținute în sclavie 
mari popoare, cu aport funda
mental la civilizația lumii. în sfirșit, 
un alt număr de popoare au 
fost menținute in stadiul de înapo
iere istorică din clipa „descoperirii",

testare a dreptului unor națiuni asu
pra ființei, limbii, teritoriului pe care 
le stăpînesc, nimic altceva decit niște 
sechele ale mentalității imperialiste 
și colonialiste, mentalități condam
nabile nu numai în lumina dreptului, 
dar în lumina vieții însăși, a prefa
cerilor revoluționare din lumea de 
azi. prefaceri prin care imperialismul 
e condamnat unanim și fără drept 
de apel. Colonialistul britanic care 
ar afișa azi dreptul de prim ve
nit în India, colonialistul portu
ghez care ar afișa dreptul de prim 
venit în Angola, colonialistul fran
cez care ar afișa dreptul de prim 
venit fn Algeria. Maroc sau Vietnam 
ar trezi azi zimbetul băștinașilor cu 
drepturi istorice în aceste țări, după 
ce au trezit, așa cum era firesc, dreap

ta lor ripostă armată. Altminteri po
poarele europene, prin iluștrii lor in- 
vățați umaniști, au sancționat, încă din 
vremea cuceririlor coloniale, absurde
le pretenții de posesiune afișate de co
lonialiști asupra unor teritorii și po
poare ce n-au aparținut nicicind Eu
ropei. Cu o la fel de sfintă îndreptă
țire au respins popoarele sud-estului 
european jugul sau tutela otomană, 
încercarea sultanilor de a anexa po
poare și teritorii care n-au aparținut 
niciodată Asiei. Dialectica impla
cabilă a istoriei este aceasta, iar pină 
acipn nu se cunosc abateri, ci doar 
zvîrcoliri.

Și atjjnci chestiunea începuturilor ? 
Cine, cum și de unde a venit fie
care ? Unii au venit dincotrova, alții 
n-au venit de nicăieri, fiindcă stăteau 
pe loc. între unii și alții nu poate fi 
opoziție, decit atunci cînd unii, indi
ferent cine și indiferent unde, în
cearcă să conteste evidențe. încearcă 
să conteste adevăruri elementare, 
care strigă de la sine. Să fie de a- 
juns să vrei să mistifici, ca să reu
șești ?... Știm bine cînd și cum s-au 
petrecut aceste lucruri, scrise în cro
nici, scrise pe scoarța pămfntului, 
scrise sub pămint, scrise în conștiința 
popoarelor.

Și atunci ?

„Dar lăsați măcar strămoșii ca să 
doarmă-n colb de cronici ;

„Din trecutul de mărire v-ar privi 
cel mult ironici".

Performantă>
Zilei* acestea s-a întors din 

prima călătorie făcută in India 
mineralierul „Bocșa" t- cea de 
a doua navă rominească de 
55 000 tone construita la Con- 
stanta. Voiajul inaugural a con
firmat nu numai o performantă 
a constructorilor, ci și una a 
navigatorilor. „Bocșa" este pri
ma noastră navă cu cel mai 
mare pescaj (41 picioare), care 
0 trecut încărcată prin Canalul 
Suez, zonă in care limita 
admisibili de navigație este de 
118 picioare. Avind o lățime de 
33 metri și o lungime de 220 me
tri, „Bocșa" ar fi putut să îm
pingă apa din canal cu prova, 
în timp ce la pupa elicea ar fi 
rămas în aer. Și totuși, datorită 
iscusitelor manevre ale echipa
jului, condus de căpitanul de 
cursă lungă Ștefan Fraitag, 
„Bocșa" s-a întors cu bine acasă.

Cine a 
schimbat 
macazul ?

Un vagon cu butelii goale de 
aragaz a plecat din Botoșani spre 
baza de aprovizionare Iași. Mare 
a fost mirarea lucrătorilor de Ia 
depozitul din Botoșani cînd au 
văzut vagonul înapoindu-se după 
numai eîteva zile. „Operativita
te, nu glumă !“ — și-au spus ei, 
gîndindu-se că de multă vreme 
n-au mai avut parte de o încăr
care atit de rapidă a buteliilor 
respective. Dar și mai mult s-au 
mirat eonstatînd că toate buteli
ile erau cum au pjecat : goale. 
Ce sa întimplase? După o ședere 
prjn gara Verești, cineva a în- 
diumat vagonul nu spre Iași 
cum trebuia, ei înapoi spre Boto
șani. Acum, măcar să știe și bo- 
toșănenij cine le-a făcut „bucu
ria". Sau cine schimbă macazul. 

„Persoană 
influentă"

Doreai să-ți stabilești domici
liul ip Cl,uj-Napoca ? Nimic 
mai simplu : o căutai pe cea 
care se dădea drept „persoană 
influentă și cu relații sus-puse", 
li dădeai cițeva sute sau mii de 
lei (tariful se stabilea după ur
gență și în funcție de... funcția 
solicitantului), după care stăteai 
și așteptai. Apoi, mergeai din 
nou la persoana influentă, 0 
căutai pină nu mai puteai, dar 
n-o mai găseai.

Doreai un covor sau o carpe
tă ? Aceleiași persoane influen
te îi dădeai arvuna. Dar. ca să 
fii mai sigur, și să ai prioritate, 
achitai toată suma. Apoi stăteai 
și așteptai. Și cu așteptatul ră- 
mîneai.

Sintem în măsură să anunțăm 
pe amatorii de chilipiruri și de 
afaceri „pe sub mină" că pe 
rsspectiva ..persoană influentă" 
și cu „relații sus-puse" n-o chea
mă așa cum s-a recomandat, ci 
se numește Ana Kun, că e di
vorțată (șj nu că n-ar fi jbst 
niciodată măritată), că nu-i 
plăcea munca și cinstea. De res
tul se ocupă instanța de ju
decată.

Tren contra 
auto
basculantă

O frumoasă după-amiază de 
aprilie. Șoferul Ioan Coșconea, 
de la autobaza nr. 2 a între
prinderii de transporturi auto 
Buzău, conducea autobasculanta 
31-BZ-121 în incinta fabricii de 
zahăr din localitate. In timp ce 
șoferul, fără să se asigure, tra
versa calea ferată uzinală, auto
basculanta a fost lovită in plin 
de un tren. Foarte grav acci
dentat, șoferul a fost de urgență 
transportat la spital. Pe drum 
a decedat. Avea doar douăzeci 
și unu de ani !...

Altă haină
De fel din Bușteni, județul 

Prahova, Mihai Haiducu hoină
rea prin ținutul Gorjului. Ajuns 
la Motru și trecînd prin dreptul 
casei lui V.V., a văzut pe gard 
o haină a gospodarului. S-a ui
tat în dreapta, s-a uitat în stin
gă și, convins că nu-1 vede ni
meni. a înșfăcat-o, s-a îmbră
cat cu ea și a rupt-o la sănă
toasa. După cum ne informează 
președintele judecătoriei din 
Tîrgu-Jiu, C. Banta, întrucît 

Și 
fost condamnat 

luni. Prin 
ră- 

alte

Ilaiducu mai avea Ia activ 
alte hoții, a 
la doi ani și două 
decizia 171/1976, sentința a 
mas definitivă. Acum are 
haine, pe potrivă.

Cine o 
întîlneste..

« »
...pe Cazgciuc Veronica, 

comuna Frătăuții Vechi, județul 
Suceava, este rugat să-i amin
tească de cei patru copii minori 
pe care i-a părăsit incă din vara 
anului trecut. Dacă nu va înțe
lege de vorbă bună și nu se va 
lăsa înduplecată să se întoarcă 
acasă, persoana care o cunoaște, 
o intilnește sau știe unde se 
află este rugată să anunțe pri
mul organ de miliție. Nu înainte 
de a-i spune că doi copii au fost 
luați de comisia pentru ocroti
rea minorilor de pe lingă consi
liul popular județean, și au fost 
dați în grijă Leagănului de co
pii din Suceava. Ceilalți doi sint 
îngrijiți de tatăl lor, care e pen
sionat de boală și care incă mai 
trage nădejde în reîntoarcerea 
ei. Că doar n-o avea piatră in 
loc de inimă.

din

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

I
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, 
Consiliului Prezidențial și Guvernului Republicii Populare Ungare, al poporu
lui ungar și al nostru personal, exprimăm sincere mulțumiri pentru felicitările 
cordiale adresate cu ocazia celei de-a XXXI-a aniversări a eliberării patriei 
noastre și, cu acest prilej, am dori să ne exprimăm convingerea că prietenia 
frățească și colaborarea multilaterală dintre partidele și popoarele noastre 
se vor adinei și în viitor, sub semnul marxism-leninismului și internaționa
lismului socialist.

Urăm poporului Republicii Socialiste România noi și mari succese în 
munca sa creatoare socialistă.

JANOS KADAR
Prim-secretar al Comitetului 

Central al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar

GYORGY LAZAR
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Ungare

Primire la C. C. al P. C. R.
Tovarășul Iosif Uglar, membru al 

Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. a primit, joi, 
delegația Comitetului Național al 
Frontului Unității Poporului din 
R. P. Polonă, condusă de tovarășul 
Witold Jarosinski, secretar general, 
care face o vizită pentru schimb de 
experiență în țara noastră, la invi
tația Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste.

La primire a participat tovarășul 
Eugen Jebeleanu, vicepreședinte al 
Consiliului Național al F.U.S. A fost 
de față Wladyslaw Wojtasik, amba
sadorul R. P. Polone la București.

★
Cu prilejul vizitei !n țara noastră 

a delegației poloneze, ambasadorul 
R. P. Polone la București, Wladyslaw

Primire la Consiliul Central al U.G.S.R.
Joi după-amiază. tovarășul Gheor- 

ghe Pană, președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., a primit delega
ția Consiliului Central al Sindicate
lor din Uniunea Sovietică, condusă 
de V, A. Viktorov, secretar al Consi
liului Central al Sindicatelor din 
U.R.S.S., care a participat la Con
gresul U.G.S.R.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Sportivii noștri în competiții internaționale
TENIS : De azi, la Viena

ROMANIA-AUSTRIA 
în „Cupa Davis“

în capitala Austriei are loc. înce- 
pînd de azi, meciul de tenis Româ
nia — Austria contînd pentru „Cupa 
Davis" (al treilea tur al zonei euro
pene — grupa B). Din echipa noas
tră fac parte Ilie Năstase. Dumitru 
Hărădău, Viorel Marcu și Viorel So- 
tiriu, căpitan nejucător fiind Con
stantin Năstase. Formația gazdă cu
prinde pe Hans Kary, Peter Feigl și 
G. Wimmer.

Astăzi, conform tragerii la sorți, 
se intilnesc Hărădău cu Kary și Năs
tase cu Feigl, mîine are loc partida 
de dublu, iar duminică ultimele două 
partide de simplu (Năstase •— Kary 
și Hărădău — Feigl).

în toate trei zilele, televiziunea ro
mână va transmite desfășurarea în
trecerilor, azi de la ora 14, mîine de 
la ora 15, iar poimiine de la ora 15.

RUGBI: Duminică,

ROMĂNIA-SPANIA

PAL LOSONCZI
Președintele Consiliului 

Prezidențial al Republicii 
Populare Ungare

Wojtasik, a oferit, în aceeași zi, o 
recepție.

★
Joi după-amiază. delegația Comi

tetului Național al Frontului Unită
ții Poporului din R. P. Polonă, con
dusă de Witold Jarosinski, secretar 
general, a părăsit Capitala, îndrep- 
tîndu-se spre patrie.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația Frontului Unității Poporu
lui a fost salutată de tovarășul 
Eugen Jebeleanu. vicepreședinte, de 
membri ai Consiliului Național, de 
activiști ai Frontului Unității So
cialiste.

Au fost de față Wladyslaw Wojta
sik, ambasadorul R. P. Polone la 
București, alți membri ai amba
sadei.

La primire au participat tovarășii 
Mircea Georgescu, vicepreședinte al 
Consiliului Central, președintele U- 
niunii sindicatelor din construcții, și 
Cornelia Filipaș, secretar al Consi
liului Central.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

natului 8 puncte din 4 jocuri (aflîn- 
du-se pe locul III — după Franța 
și Italia), iar echipa Spaniei are 4 
puncte (locul 6 — după Polonia și 
Olanda).

„CUPA VOINȚA"

Cicliștii noștri 
pe primele locuri

*
Desfășurată de la Sinaia la Bucu

rești, pe un timp ploios și rece, 
etapa a 3-a a cursei cicliste interna
ționale „Cupa Voința" a fost cîștigată 
de polonezul Grzegor Mogila, crono
metrat pe distanța de 160 km cu 
timpul de 3h 52’09” (medie orară 
41,353 km). în același timp cu în
vingătorul au sosit. în ordine. A. 
Gyorfi (Mureșul), Ion Cosma (Dina
mo), N. State (Metalul Plopeni) și 
Tudor Gheorghe (Olimpia București). 
Lider al clasamentului general se 
menține Ion Cojocaru (Steaua), ur
mat de Mircea Romașcanu (Dinamo) 
la 08“. Teodor Vasile (Dinamo) la 
1’28”. Astăzi se dispută ultimele două 
etape : dimineață, o probă contra-cro- 
nometru individual, iar după-amiază, 
de la ora 16, o cursă pe circuit, pe 
bulevardul Leontin Sălăjan.

Cronica zilei 
Recepție cu prilejul Zilei 

naționale a Japoniei
Cu prilejul Zilei naționale a Japo

niei. ambasadorul acestei țări la 
București, Ryoko Ishikawa, a oferit, 
joi seara, o recepție.

Au participat Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale. Bujor Almă- 
șan. Florea Dumitrescu și Vasile 
Bumbăcea, miniștri. Constantin Oan- 
cea, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, reprezentanți ai unor insti
tuții centrale, oameni de știință, ge
nerali și ofițeri superiori.

Au luat, de asemenea, parte șefii 
unor misiuni diplomatice acreditați în 
țara noastră, alți membri ai corpului 
diplomatic.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu. a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Regatului Țărilor de Jos, 
Max van der Stoel, cu ocazia zilei 
naționale a acestei țări.

★
Cu ocazia Zilei naționale a Rega

tului Țărilor de Jos, joi după-amia
ză. Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea a organi
zat, în Capitală, o manifestare cul
turală.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S.. reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, oameni de artă și cultură, un 
numeros public. .

Au fost de față A. H. Croin, am
basadorul Olandei la București, 
membri al ambasadei.

★
Timp de două zile, la Academia de 

științe economice din Capitală a 
avut loc o sesiune științifică de co
municări privind potențialul turistic 
al României, mai buna valorificare 
a diverselor zone ale tării, manifes
tare organizată de Centrul de cer
cetări economice pentru promovarea 
turismului internațional și Faculta
tea de geologie-geografie a Universi
tății bucureștene.

★
Muzeul de artă populară al Repu

blicii Socialiste România a găzduit 
joi o sesiune științifică avînd ca 
temă „Aportul muzeelor etnografice 
și de artă populară Ia formarea pro
filului moral al omului nou“. Sesiu
nea face parte din șirul de manifes
tări organizate în pregătirea Con
gresului educației politice și culturii 
socialiste. (Agerpres)

Un răspuns la 
anchetele „Scinteii"

Ca răspuns la articolul „Baze spor
tive cu lacăte la porți", publicat în 
ziarul „Scînteia" din 15 aprilie 1976, 
vă comunicăm că biroul Comitetului 
U.T.C. al sectorului 8. municipiul 
București, a analizat modul de des
fășurare a activității sportive la Baza 
nautică și de agrement Străulești, 
stabilind o serie de măsuri pentru 
antrenarea unui număr cit mai mare 
de tineri din sector la petrecerea plă
cută a timpului liber pe terenurile de 
sport ale bazei. La dispoziția tinerilor 
stau : terenuri de tenis de cimp, te
ren de fotbal gazonat, teren de hand
bal, teren de baschet, teren de vo
lei, precum și mese de șah.

Cu această ocazie vă facem cunos
cut că Baza nautică și de agrement 
Străulești funcționează zilnic între 
orele 8 — 18,30. (De la 1 iunie 1976 
intrarea se va face pe bază de abo
nament sau cu bilet de intrare. Gru
purile organizate din întreprinderile 
și liceele sectorului, însoțite de ac
tiviști U.T.C., au accesul în bază și 
pe terenurile de sport gratuit).

Baza nautică și de agrement Strău
lești se află amplasată la Podul 
Străulești. Mijloace de transport : 
tramvaiul 6 și 20, autobuzul 77 pînă 
la caDăt (cartier Străulești) și ma
șina 60.

Maiestății Sale CARE al XVI-lea GUSTAE
Regele Suediei

Aniversarea zilei de naștere a Maiestății Voastre îmi oferă plăcutul 
prilej de a vă adresa cele mai sincere felicitări, urări de sănătate și feri
cire personală, de progres și bunăstare pentru poporul suedez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

ZIUA NAȚIONALĂ A REGATULUI ȚĂRILOR DEJOȘ

Maiestății Sale IULIANA
Regina Țărilor de Jos

fu ocazia Zilei naționale a Regatului Țărilor de Jos, îmi face o de
osebită plăcere să vă adresez călduroase felicitări și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de progres, prosperitate și pace pentru 
poporul olandez.

Folosesc acest prilej pentru a evoca, cu multă satisfacție, bunele relații 
de prietenie și colaborare existente între țările și popoarele noastre, relații 
întemeiate pe stimă și respect reciproc, la dezvoltarea cărora o contribuție 
de seamă au adus vizita Maiestății Voastre în România, ca și vizita pe 
care am făcut-o in frumoasa dumneavoastră țară, convorbirile purtate și 
înțelegerile ia care s-a ajuns în cursul acestor vizite.

îmi exprim convingerea că relațiile româno-olandeze vor cunoaște un 
progres continuu, pe multiple planuri, în folosul deplin al celor două po
poare, al cauzei colaborării, securității și păcii în Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Domniei Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Congresul comunităților evreiești din Republica Socialistă România, în
trunit la București intre 26 și 28 aprilie 1976, vă adresează un respectuos 
omagiu dv„ conducător înțelept și curajos al României socialiste, una din 
cele mai de seamă personalități ale epocii contemporane. Stabiliți de multe 
secole pe aceste meleaguri ospitaliere, evreii și-au dus existența alături de 
poporul român și naționalitățile conlocuitoare, cu care au împărtășit și 
bucuriile, și necazurile, în spiritul credinței și al tradiției noastre. înaintașii 
noștri au creat comunități în orașele și tirgurile unde s-au stabilit, au 
înălțat lăcașe de rugăciune, așezăminte de învățămint, cultură și asistență. 
Cot la cot cu ceilalți fii ai pămintului românesc, ei și-au dat din plin obolul 
la ridicarea țării și propășirea poporului. In anii negri ai războiului șl domi
nației fasciste, obștile noastre au fost greu încercate, lăcașele sfinte — profa
nate. evreii — supuși tuturor umilințelor și vexațiunilor. Chiar în acest an se 
împlinesc 35 de ani de la pogromul fascist de la Iași, cînd mii de evrei au 
fost masacrați de fasciști ; sute de mii de evrei au fost smulși de la casele 
lor din nordul Transilvaniei ocupate de horthiști și deportați la Auschwitz, 
de unde doar cîteva mii s-au întors.

Eliberarea României de sub dominația fascistă și instaurarea regimului 
popular a însemnat pentru populația evreiască sfirșitul calvarului și începutul 
unei vieți noi. Regimul socialist ne-a redat demnitatea și toate drepturile 
de cetățeni egali cu ceilalți fii ai țării. împreună cu poporul român și 
naționalitățile conlocuitoare, avem pe deplin putința de a ne pune energia, 
priceperea și aptitudinile în slujba ridicării țării și a bunăstării generale. 
Asemenea tuturor cetățenilor, ne bucurăm de deplina libertate și de toate 
drepturile prevăzute de constituție și legile țării, inclusiv deplina libertate 
religioasă. Statui socialist vădește deplină înțelegere pentru nevoile specifice 
religiei și tradiției noastre, creîndu-ne condiții pentru ca ele să fie satisfăcute. 
Membrii obștii noastre, cetățeni devotați și loiali ai României socialiste, au 
putința să rămină atașați credinței și tradiției proprii. Acei care au dorit 
sau doresc să se reunească cu familiile lor au putut s-o facă, găsind și în 
această privință toată înțelegerea autorităților de stat. Ne este prea bine 
cunoscut că toate aceste înlesniri se datorează politicii înțelepte inspirate 
de cald patriotism și de nobil umanism promovată de dumneavoastră, mult 
stimate și iubite domnule președinte Nicolae Ceaușescu. Iată de ce. făcindu-ne 
interpretul gîndurilor și simțămintelor comunităților evreiești, al întregii 
populații evreiești din țară, vă adresăm cele mai vii mulțumiri și adîncul 
nostru omagiu de recunoștință.

Vă dorim viață lungă, deplină sănătate și aceeași neobosită putere de 
muncă, spre fericirea poporului român și a Republicii Socialiste România.

Șef rabin dr. MOSES ROSEN
Președintele Federației comunităților evreiești 

din Republica Socialistă România

Convorbiri economice româno-turce
Tovarășul Ion Pățan, viceprim- 

ministru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, a primit 
joi pe ministrul turc al comerțului, 
Halii Bașol, care se află în țara 
noastră cu prilejul celei de-a IlI-a 
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale româno-turce de colaborare 
economică.

în cursul convorbirii au fost abor
date probleme privind intensificarea 
cooperării economice și tehnice, di
versificarea schimburilor comerciale.

în aceeași zi, tovarășul Angelo 
Miculescu, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul agriculturii și 
industriei alimentare, l-a primit pe 
conducătorul delegației economice 
turce.
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Cu prilejul apropiatei sărbători naționale a Cehoslovaciei
Cu prilejul apropiatei sărbători na

ționale a Cehoslovaciei, ambasadorul 
acestei țări la București, Miroslav 
Sulek, a organizat joi dimineața o 
conferință de presă.

Au participat reprezentanți ai pre
sei centrale, Agenției române ds 
presă „Agerpres", Radioteieviziunii, 
ai unor publicații politice, sociale și 
economice. Erau prezenți atașați și 
corespondenți de presă străini acre
ditați la București.

In cadrul conferinței, ambasadorul 
Miroslav Sulek. după ce a evocat în
semnătatea istorică a victoriei de la 
9 Mai 1945 asupra fascismului, victo
rie la care Uniunea Sovietică a avut 
un rol hotăritor, a subliniat vitejia 
ostașilor români care, alături de tru
pele sovietice, au contribuit la elibe
rarea acestei țări.. în continuare au 
fost relevate adîncile transformări 
care au avut loc în țara sa în anii

Cu acest prilej a fost analizat 
stadiul actual al colaborării in do
meniul agriculturii și au fost evi
dențiate noi posibilități care să per
mită dezvoltarea conlucrării dintre 
țările noastre în acest sector.

Ministrul comerțului din Turcia a 
avut, de asemenea, o întrevedere cu 
ministrul afacerilor externe, George 
Macovescu.

La convorbiri a participat Osman 
Derinsu, ambasadorul Turciei la 
București.

★
Membrii delegației economice tur

ce au vizitat obiective industriale 
din județele Prahova și Brașov.

(Agerpres)

construcției socialiste, realizările do- 
bindite de popoarele Cehoslovaciei, 
sub conducerea partidului comunist, 
în cele peste trei decenii de la eli
berare. Au fost prezentate apoi prin
cipalele căi de dezvoltare a Cehoslo
vaciei in baza hotăririi celui de-al 
XV-lea Congres al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia. Vorbitorul s-a 
referit la relațiile de prietenie din
tre România și Cehoslovacia, arătînd 
că pe baza colaborării reciproc avan
tajoase se dezvoltă cu succes schim
burile economice, culturale și teh- 
nico-științifice. O deosebită impor
tanță pentru extinderea relațiilor 
multilaterale și a prieteniei dintre 
cele două țări, a spus în încheiere 
ambasadorul, cehoslovac, au avut în- 
tilnirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak, ale altor 
reprezentanți ai țărilor noastre fră
țești. (Agerpres)

într-o imagine poe
tică, Olanda ar putea 
fi asemuită cu un pa
radis al florilor. In
tr-adevăr, primăvara, o 
întinsă zonă, avînd ca 
centru orașul Harlem, 
se transformă într-un 
fermecător covor de 
lalele. Dar atenției 1 se 
impun și alte note de 
originalitate ale aces
tei țări. Poporul olan
dez reprezintă în Eu
ropa o entitate națio
nală ce se remarcă 
prin dinamism, prin 
spirit creator în dome
nii de vîrf ale indus
triei și tehnologiilor 
moderne, prin cultu
ra sa.

Rotterdam, primul 
port al țării și în ace
lași timp al lumii, ofe
ră o imagine grăitoare 
în acest sens. Surprin
de aci nu numai volu
mul traficului maritim, 
ci și diversitatea acti
vităților legate de port. 
Industria chimică pre
lucrează anual imense 
cantități de materii 
prime. Șantierele na
vale lansează gigant! 
petrolieri de pes
te 300 000 tone. Ce
lelalte centre econo
mice sugerează aceeași 
intensă activitate. în 
Amsterdam, de pildă, 
Intilnești unul din cela

mai mari aeroporturi 
de pe continent, iar la 
Eindhoven uzinele Phi
lips iți reamintesc că 
te afli într-un verita
bil univers electronic. 
Prin contrast, peisajul 
rural a reîncorporat, 
în formule moderne, 
moara de vînt, pe care 
o vezi într-un neîntre
rupt travaliu, asigu- 
rind, fără consum de 
materii prime energe
tice, irigarea ogoarelor, 
în timp ce pe pajiști, 
cirezi de vaci pasc în 
incinta îngrădit» elec
tric.

Deși situate în punc
te geografice diferite 
și avînd sisteme so
ciale și politice diferi
te, România și Olanda 
întrețin raporturi fruc
tuoase. potrivit convin
gerii, reciproc împăr
tășite, că activizarea 
schimburilor de valori 
materiale și spirituale 
se impune ca o cerin
ță fundamentală a lu
mii în care trăim. Țări 
cu economie dinamică 
și realizări remarcabi
le în numeroase do
menii de activitate, 
România și Olanda se 
afirmă tot mai mult ca 
parteneri de schimburi 
comerciale, de infor
mații țehnico-științi- 
fice, de experiență in 
domeniul învățămintu-

Prognoza meteorologică pentru luna mai
Potrivit prognozei Institutului me

teorologic, vremea in luna mai va ti 
mai răcoroasă decît în mod obiș
nuit și va fi normală în ceea ce pri
vește precipitațiile, care vor fi mai 
frecvente între 8 și 21 ale lunii.

în perioada 1—7 mal, vremea va fi 
ușor instabilă, cu cer variabil și 
înnorări mai pronunțate după- 
amiaza. Vor cădea ploi locale înso
țite de descărcări electrice, îndeo
sebi in zonele de deal și munte. 
Vintul va sufla moderat, cu intensi
ficări de scurtă durată, predominfnd 
din sectorul nordic. Temperaturile 
vor fl in creștere ușoară, minimele 
oscilind între 2 și 12 grade, izolat 
mai coborite la Începutul Intervalu
lui în nord și depresiunile estice ale 
Transilvaniei, iar maximele între 14 
și 24 grade. Pe alocuri, în primele 
nopți condițiile vor fi favorabile 
producerii brumelor în nordul țării.

în zilele de 8—11 mai vor cădea 
ploi temporare și cu caracter de 
aversă, însoțite de descărcări elec
trice, iar vintul va sufla moderat, cu 
intensificări locale. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 4 și 
14 grade, iar maximele între 14 și 20.

între 12 și 16 mai, vremea va fi 
relativ frumoasă, cu cer variabil și 
averse locale. Temperaturile vor 
crește ușor, minimele oscilind între 
8 și 15 grade, iar maximele între 20 
și 27 grade în primele ore ale di
mineții, local, se va produce ceață 
slabă.

în continuare, între 17 și 21 mai, 

lui. Cele două țări au 
cooperat și cooperează, 
de asemenea, pe tere
nul instaurării în Eu
ropa a unui climat 
nou. de securitate, des
tindere și comprehen
siune reciprocă.

Cursul ascendent al 
raporturilor dintre cele 
două țări a evidențiat 
ca un moment de o 
deosebită insemnătate 
vizita în Olanda, 
in aprilie 1973, a 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu, eveniment 
căruia i-a succedat, 
doi ani mai tirziu, vi
zita în țara noastră a 
reginei Iulian». în ba
za declarației solem
ne comune, a celorlal
te documente semnate 
cu prilejul dialogului 
româno-olandez la ni
vel Înalt, au cunoscut 
o importantă creștere 
schimburile economi
ce. tehnico-științifice, 
culturale, evoluție care, 
răspunzind pe deplin 
intereselor celor două 
țări și popoare, se în
scrie ca un aport cert 
la cauza păcii, înțele
gerii și cooperării in
ternaționale.

N. Popcscu 
BOGDANEȘTI

Haga 

vremea se va răci, îndeosebi în nor
dul țării, cerul va fi mai mult noros 
și vor cădea ploi, mai ales cu ca
racter de aversă și însoțite . de 
descărcări electrice, iar pe alocuri și 
de căderi de grindină, Vintul va su
fla moderat, cu intensificări de scur
tă durată, pină la tare. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre 4 și 12 
grade, iar maximele între 16 și 24.

în perioada 22—31 mai, vremea se 
va încălzi, iar ploile vor fi izolate 
și slabe. Temperaturile minime vor 
oscila intre 8 și 18 grade, iar maxi
mele între 22 și 28 grade, local mai 
ridicate. în unele zile, !n intervalul 
22—25 este posibilă o răcire trecă
toare a vremii.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 1, 

2 și 3 mai. In țară : Vremea va fi ușor 
instabilă, mai ales In primele zile. Cerul 
va fl variabil, temporar acoperit la în
ceputul Intervalului. Vor cădea ploi 
locale și cu caracter de aversă, mai 
frecvente In zonele de deal și de mun
te. Vint moderat, cu Intensificări de 
scurtă durată. La munte, lgpoviță si 
ninsoare. Temperatura, în creștere trep
tată. Minimele vor fi cuprinse între 
zero și s grade în jumătatea de nord- 
est a țării și intre 5 și 10 grade în sud- 
vestul țării, iar maximele vor fi cu
prinse între 12 și 22 grade.

în campionatul 
european

Echipele reprezentative de rugbî 
ale României și Spaniei se vor în- 
tilni duminică dimineața (de la ora 
11) pe terenul central din Parcul 
Copilului în cadrul campionatului 
european F.I.R.A. înaintea acestui 
meci (al cincilea meci direct dintre 
cele două formații), echipa României 
totalizează in clasamentul campio-

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme emise de unitățile C.E.C. din țară 
care au cîștigat cîte un autoturism „Dacia-1 300" la tragerea la sorți pentru trimestrul 1 1976
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Invitație la baza 
sportivă și de agrement 

„Parc-turist“
Baza sportivă și de agrement 

a Complexului de hoteluri și 
restaurante „Parc" — situată in 
vecinătatea „Casei Scinteii" — 
pune la dispoziția amatorilor 
de sport terenuri de tenis, piste 
de popice și bowling, o piscină 
acoperită, o sală de gimnastică, 
un teren de minigolf, echipa
ment și material sportiv speci
fic. Activitatea la această bază 
sportivă se desfășoară sub în
drumarea unor antrenori și 
profesori de specialitate, din 
rindul cărora menționăm pe 
maestrul sportului Adrian Oan- 
ță, fost campion și recordman 
la înot, prof. Erwin Schuller.

Asociațiile sportive pot înche
ia contracte pentru terenurile 
și sălile menționate, beneficiind 
de reduceri la tarifele ocazio
nale. Relații suplimentare. la 
telefon 18 11 36 (interior 148).

De la ADAS
ADMINISTRAȚIA ASIGURĂRILOR 

DE STAT ANUNȚA :
La tragerea de amortizare a asi

gurărilor de viață pentru luna apri
lie 1976 au ieșit următoarele opt 
combinații de litere :

1) T.O.B.
2) X.X.X.
3) O.N.D.
4) T.S.G.

5) A.E.S.
6) J.D.K.
7) I.V.U.
8) F.U.L.

Toți asigurațil cărora le-au ieșit 
una sau mai multe din aceste com
binații de litere înscrise în polițele 
lor urmează să se adreseze unități
lor ADAS pentru a li se stabili 
drepturile cuvenite.
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Nr. 
crt.

Numărul 
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1 711-204-1096 59 702-218-4879 117 717-1-71283 175 712-202-2259
2 723-102-7932 60 702-108-1896 118 717-1-84941 176 726-211-47
3 736-279-2070 61 735-1-27792 119 712-513-404 177 726-113-136
4 703-809-13615 62 735-1-49586 120 713-128-74 178 727-137-6661
5 732-1-43876 63 735-177-2435 121 724-1-16240 179 752-1-29682
6 719-201-21968 64 702-518-152 122 738-205-214 180 752-1-56214
7 750-211-30343 65 703-1-21076 123 749-1-11093 181 752-1-70551
8 736-210-5255 66 703-1-41825 124 724-223-423 182 752-210-4
9. 716-1-64754 67 734-201-404 125 731-1-2511 183 728-1-13664

10 702-826-623 68 703-809-19307 126 719-1-19779 184 753-1-10695
11 732-1-31813 69 706-102-9022 127 719-201-8545 185 704-1-4803
12 709-201-4180 70 732-1-15032 128 719-222-1508 186 728-505-91
13 738-1-5293 71 732-1-53334 129 719-203-15768 187 739-202-502
14 715-1-158840 72 732-1-72316 130 711-1-4462 188 720-134-237
15 716-203-8784 73 732-206-5437 131 727-1-3970 189 723-1-21017
16 713-194-8998 74 705-1-8609 132 727-1-46921 190 703-1-33815
17 711-264-115 75 721-111-704 133 727-1-66956 191 701-1-10084
18 756-212-919 76 720-201-280 134 727-201-192 192 715-610-1
19 746-208-674 77 709-1-52797 135 725-1-7290 193 701-203-8933
20 704-523-9868 78 709-1-79173 136 711-207-1215 194 701-135-4719
21 743-207-8067 79 709-1-97364 137 741-201-21196 195 702-1-19720
22 752-1-61522 80 709-1-110930 138 741-212-5667 196 702-1-55567
23 742-207-1582 81 709-212-2824 139 744-205-873 197 702-1-76503
24 702-1-80679 82 709-217-18839 140 756-1-19119 198 702-1-90255
25 703-809-14958 83 724-104-11635 141 706-204-1499 199 702-222-1704
26 709-1-73380 84 724-104-36333 142 750-1-33294 200 735-1-5384
27 708-215-4026 85 721-1-8860 143 750-211-16341 201 735-1-39063
28 715-1-117596 86 708-1-18316 144 750-211-34261 202 735-1-56299
29 716-1-73262 87 708-1-34367 145 750-216-270 203 735-201-2840
30 717-1-81756 88 713-324-459 146 734-1-14519 204 713-1-10601
31 719-207-508 89 710-1-25476 147 734-1-38501 205 703-1-32425
32 741-201-34565 90 710-260-240 148 740-1-9264 206 703-106-1
33 734-320-9 91 733-201-9603 149 702-809-272 207 703-809-6948
34 736-202-8701 92 728-201-5733 150 746-1-17792 208 703-203-7985
35 743-1-85525 93 710-119-3474 151 712-724-253 209 706-164-5938
36 755-1-5363 94 710-120-16155 152 736-1-31994 210 732-1-37135
37 739-205-5108 95 710-622-355 153 736-1-64748 211 732-1-63261
38 735-1-25068 96 715-1-66637 154 736-1-84329 212 732-1-78245
39 732-1-50789 97 715-1-99380 155 736-1-97615 213 706-314-3823
40 709-211-3028 98 715-1-122772 156 736-212-27456 214 705-1-18122
41 733-201-3917 99 715-1-140942 157 736-279-3455 215 707-1-9436
42 715-207-5404 100 715-1-154927 158 736-202-15955 216 709-1-28392
43 742-1-12544 101 710-416-13 159 736-258-2938 217 709-1-66449
44 724-1-13384 102 718-205-7308 160 704-523-3087 218 709-1-88007
45 717-183-1799 103 754-1-27545 161 741-1-23815 219 709-1-103980
46 706-201-8473 104 754-203-10292 162 741-217-530 220 709-202-2751
47 714-1-9305 105 711-214-783 163 710-621-874 221 709-217-9217
48 741-1-21259 106 716-1-35484 164 758-210-2298 222 709-218-9084
49 743-209-15209 107 716-1-60828 165 723-134-540 223 724-104-25692
50 752-1-69365 108 716-1-76959 166 743-1-38500 224 724-104-42240
51 706-102-3:143 109 716-209-4146 167 743-1-69503 225 745-202-2102
52 701-335-75 110 716-203-998 168 743-1-90477 226 708-1-27089
53 754-202-816 111 742-1-13950 169 743-1-105886 227 708-212-401
54 701-201-4353 112 719-133-545 170 743-207-1697 228 710-1-13226
55 701-219-121 113 748-1-18602 171 743-209-17120 229 710-1-31968
56 702-1-42403 114 748-253-92 172 745-2-5507 230 722-306-1236
57 702-1-68084 115 717-1-11072 173 745-2-27199 231 733-201-19769
58 702-1-84640 116 717-1-50295 174 747-1-19103 232 710-113-10843
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233
234
235
236
237
238
23»
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290

710-119-12971
710- 127-1572 
715-1-39703 
715-1-83480 
715-1-110748 
715-1-131392 
715-1-147532
715- 1-160308
718- 1-12021 
754-1-13705 
754-1-34367
711- 102-12223
716- 1-8752 
716-1-48997 
716-1-69003 
716-1-82647
716- 215-10574 
724-519-146 
724-601-4697 
736-210-7108 
748-1-26596
748- 202-3338
717- 1-33830 
71T-1-60784 
717-1-77984
717- 216-3537 
713-102-4690 
713-194-11402 
724-1-25282 
751-1-7545
749- 1-20040
730- 1-9036
731- 272-446
719- 1-27258 
719-201-18599 
719-202-1773 
711-205-508 
716-219-84 
727-1-28766 
727-1-57601 
727-1-73001 
760-204-1280 
763-203-476
718- 211-595 
741-201-30547 
741-214-1036 
756-1-8447 
756-224-192
750- 1-14059 
750-1-39864 
750-211-26532 
754-268-348
745- 1-10130 
734-1-28310 
734-202-1004 
740-1-19550
746- 1-5459 
746-261-192

291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341 ’
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358

719-126-80 
736-1-49676 
736-1-74471 
736-1-90811 
736-212-12070 
736-212-35503 
736-279-13853 
736-208-556 
719-718-778 
741-1-4608 
741-1-31762 
758-201-7658 
758-1-9457 
723-103-1896 
743-1-4729 
743-1-54730 
743-1-79915 
743-1-98002 
743-1-111827 
743-209-1547 
743-212-175 
745-2-18688 
725-520-41 
747-1-26386 
725-424-73 
755-202-8426 
755-206-192 
727-155-1060 
752-1-44664 
752-1-H3441
752- 202-5186 
727-336-130 
711-201-1254
753- 205-458
704- 1-14063 
739-1-13360 
739-203-985 
723-1-11004 
723-208-627 
701-1-8435 
715-254-177 
701-203-7830
701- 135-1802
702- 1-16937 
702-1-54059 
702-1-75642 
702-1-89599
702- 222-840 
713-206-1387 
735-1-37641 
735-1-55469 
735-201-1510 
713-1-9770
703- 1-31092 
703-1-46872 
703-809-3918 
703-203-7103 
706-164-5072 
732-1-34755 
732-1-62055 
732-1-77590
706- 314-3056
705- 1-17281
707- 1-8402 
709-1-25149 
709-1-64936 
709-1-87023 
709-1-103109

359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426

709-202-339 
709-217-7676
709- 218-8303 
724-104-24374 
724-104-41600 
745-202-1111 
708-1-26117 
708-209-7135
710- 1-11182 
710-1-31243 
738-1-6317
733- 201-18970 
710-113-9165 
710-119-12234
710- 127-766 
715-1-35354 
715-1-81529 
715-1-109217 
715-1-130294 
715-1-146695
715- 1-159656
718- 1-10842 
754-1-11140 
754-1-33603
711- 102-10690
716- 1-1205 
716-1-47396 
716-1-67981 
716-1-81932 
716-215-9615
716- 203-9699 
724-601-3918 
736-210-6271 
748-1-25696
748- 202-1992
717- 1-31414 
717-1-59650 
717-1-77178 
717-214-941 
713-101-4511 
713-194-10434 
724-1-24415 
751-1-6778
749- 1-19146
730- 1-8255
731- 260-1072
719- 1-26536 
719-201-17669 
719-98-115 
711-203-5922 
716-114-83 
727-1-26138 
727-1-56284 
727-1-72338 
759-333-186
734- 213-1048 
704-702-41 
741-201-29584 
741-213-921 
756-1-6436 
756-213-1120
750- 1-9722 
750-1-39197 
750-211-25428 
754-207-297 
745-1-9118 
734-1-26766 
734-1-43599

427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
44»
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
46»
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487

740- 1-18552 
746-1-3008
746- 211-698 
710-204-4579 
736-1-47673 
736-1-73346 
736-1-90017 
736-212-9275 
736-212-34622 
736-279-12998 
736-202-21945 
719-716-398 
704-810-164
741- 1-30906 
758-201-6700 
758-1-8040 
723-102-7595 
723-537-305 
743-1-52643 
743-1-78438 
743-1-97159 
743-1-111098 
743-208-3516 
743-211-102 
745-2-17354 
745-206-1166
747- 1-25603
722- 260-26 
755-202-7376 
755-201-6484
727- 137-14147 
752-1-43164 
752-1-62574 
752-202-3500
752- 234-81
728- 395-3
753- 1-16621 
704-1-13229 
739-1-12146 
728-413-202
723- 1-9353 
723-205-3384 
701-1-12914 
719-212-2040 
701-203-10602
701- 135-7730
702- 1-25387 
702-1-58519 
702-1-78367 
702-204-960
702- 224-537 
735-1-12533 
735-1-41350 
735-1-57887 
735-211-513 
713-315-8
703- 1-34893 
703-217-185 
703-809-11052 
703-414-670 
706-215-479

488 
48»
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547

732-1-41293 
732-1-65521 
732-201-542
732- 204-347 
705-203-252
707- 1-11284 
709-1-35073 
709-1-69571 
709-1-90049 
709-1-105603 
709-208-1199 
709-217-12069
709- 222-466 
724-104-28342 
724-141-1956
708- 1-2917 
708-1-28864 
708-215-1108
710- 1-16623 
710-1-33394 
722-413-1626
733- 255-314 
710-113-13565 
710-120-5862
710- 138-1723 
715-1-46398 
715-1-86864 
715-1-113756 
715-1-133626 
715-1-149222
715- 1-161599 
718-1-13902 
754-1-17683 
754-1-35782
711- 102-14691
716- 1-17765 
716-1-51922 
716-1-71002 
716-1-84110
716- 215-12150 
742-1-4423 
724-633-85 
748-1-5745 
748-1-28268
748- 202-5090
717- 1-38067 
717-1-63410 
717-1-79677
717- 216-7074 
713-102-9183
713- 194-13142 
724-1-26941
714- 119-172
749- 1-21778
718- 234-129
719- 1-2382 
719-205-2257 
719-201-20221 
719-203-6701 
711-205-4702

548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607

717-131-45 
727-1-33871 
727-1-59966 
727-235-1051
762- 253-729
763- 203-3977 
741-201-3704 
741-201-32348 
758-216-829 
756-1-11667 
706-201-2499 
750-1-20967 
750-210-493 
750-211-28543 
750-201-1022
745- 1-11807 
734-1-30891 
734-207-2836
740- 1-21440
746- 1-9390 
714-1-2962 
719-610-524 
736-1-53361 
736-1-76863 
736-1-92515 
736-212-16631 
736-212-37208 
736-438-6 
736-208-5885
736- 211-414
741- 1-11186 
741-1-33370 
758-201-9243 
758-1-11817 
723-103-6875 
743-1-15852 
743-1-58244 
743-1-82493 
743-1-99831 
743-1-113241 
743-209-6943 
745-201-815 
745-2-21003
747- 1-6779 
747-1-27934
737- 1-2898 
755-202-10392 
755-1-1523
727- 434-380 
752-1-47599 
752-1-65137
752- 202-7341
728- 1-4129 
711-403-286
753- 222-53 
704-205-340 
739-1-15595 
739-205-2283 
723-1-13894 
723-210-660

Titularilor libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri în auto
turisme emise de unitățile C.E.C. din municipiul București li s-au 
acordat printr-o tragere Ia sorți separată, care a avut loc la 26 apri
lie 1976. 169 autoturisme DACIA 1300. Lista oficială a libretelor de 
economii ieșite ciștigătoare la această tragere la sorți s-a publicat 
în ziarele „Scinteia" și „România liberă" din 28 aprilie a.c.

i
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Un an de la evenimentul istoric a[ eliberării 
depline a Vietnamului

DELHI

încheierea convorbirilor economice 
româno-indiene

Dragă tovarășe Le Duan,
Cu ocazia aniversării unui an de la eliberarea totală 

■ Vietnamului, îmi este deosebit de plăcut ca, în nu
mele Partidului Comunist Român, al poporului român 
și al meu personal, să vă adresez dumneavoastră, Parti
dului Celor ce Muncesc și eroicului popor vietnamez 
un cald mesaj de prietenie și cele mai cordiale felicitări.

Poporul român a salutat cu profundă bucurie victoria 
Istorică de importanță internațională a poporului viet
namez, apreciind-o ca o contribuție de seamă la lupta 
popoarelor împotriva imperialismului, colonialismului și 
neocoloniallsmului, pentru eliberare națională, care a 
demonstrat încă o dată că nu există forțe în lume în 
stare să împiedice popoarele hotărîte să-și dobîndească 
libertatea și să-și apere independența; să fie stăpîne pe 
destinele lor.

Recentele alegeri — dovadă strălucită a voinței nestră

mutate a întregului popor vietnamez de a-și vedea pa
tria reunită — reprezintă un moment de importanță de
osebită pe calea edificării unui Vietnam liber, unit, de
mocratic, prosper și socialist.

Folosesc acest prilej spre a ura din toată inima Parti
dului Celor ce Muncesc din Vietnam, poporului frate 
vietnamez noi și tot mai mari succese în opera de 
construire a socialismului, în eforturile de dezvoltare 
economico-socială independentă a țării.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie fră
țească și solidaritate internaționalistă dintre poporul ro
mân și poporul vietnamez, inspirate de idealurile inde
pendenței naționale, socialismului și păcii, vor cunoaște 
și în viitor o dezvoltare fructuoasă, pe multiple planuri, 
în interesul ambelor noastre popoare, al unității țărilor 
socialiste și a tuturor forțelor antiimperialiste, al cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

SUB SEMNUL SOLIDARITĂȚII MILITANTE

Alături de poporul vietnamez prieten 
la marea sărbătoare a libertății și unității

în atmosfera de puternic entu
ziasm generată de rezultatele ale
gerilor. pentru Adunarea Națională 
a întregului Vietnam, poporul viet
namez celebrează astăzi împlinirea 
unui an de la marea victorie a eli
berării depline a patriei sale.

La 30 aprilie 1975, ora 11,30, dea
supra palatului prezidențial din 
Saigon era arborat drapelul roșu- 
albastru cu stea aurie al Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu, ves
tind întregii lumi victoria finală 
împotriva intervenției imperialiste 
și a regimului marionetă aservit 
intereselor străine. își găsea astfel 
o strălucită încununare lupta neîn
fricată dusă timp de decenii de 
poporul vietnamez, luptă în care 
forțele patriotice au înscris nepie
ritoare fapte de eroism, înfruntind 
o uriașă mașină de război, teroarea 
și represiunile sălbatice dezlănțuite 
de autoritățile saigoneze trădătoa
re de patrie.

Evenimentele din Vietnamul de 
sud. marea lecție ce se desprinde 
din filele de epopee ale luptei po
porului vietnamez au confirmat în 
mod strălucit adevărul că politica 
și practica imperialismului, de înă
bușire a independenței și suvera
nității popoarelor. încercările de a 
impune din afară un regim care 
iși reneagă poporul sînt sortite în 
mod inexorabil eșecului. „Exemplul 
eroic al Vietnamului — sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
demonstrează, încă o dată, in mo
dul cel mai convingător, că nimeni 
și nimic nu poate infringe voința 
unui popor hotărit să lupte, să 
facă orice sacrificii pentru apăra
rea ființei sale naționale, a drep
tului sacru de a trăi liber și nea- 
tirnat, de a-și asigura dezvoltarea 
pe calea progresului, a socialis
mului".

Poporul român a salutat cu vie 
satisfacție și căldură victoria isto
rică a poporului vietnamez. Așa 
cum se știe, Partidul Comunist 
Român. România socialistă și-au 
manifestat, încă din primul mo
ment, solidaritatea militantă cu 
cauza Vietnamului luptător, acor- 
dindu-i pe întreg parcursul războ
iului un sprijin activ, multilateral 
— material și moral, politic și di
plomatic. Cu hotărîre și fermitate 
au militat partidul și statul nos
tru, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru încetarea agre
siunii imperialiste, pentru o rezol

Întrevederi ale șefului delegației române
la Conferința asupra dreptului mării

NAȚIUNILE UNITE 29 — Cores
pondentul nostru transmite : Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România, șeful delegației țării noas
tre la cea de-a III-a Conferință asu
pra dreptului mării, a avut convor
biri cu H. S. Amerasinghe, președin
tele conferinței, și cu Rernardo 
Juleta, reprezentant special al secre
tarului general al O.N.U. la Confe
rința asupra dreptului mării.

în cursul întrevederilor au fost 
analizate principalele aspecte ale 
evoluției lucrărilor conferinței, evi- 
dențiindu-se necesitatea de a se a- 
junge la un document final al Con
ferinței asupra dreptului mării, care 
să corespundă aspirațiilor și cerin
țelor legitime ale tuturor popoarelor, 
si in primul rind ale celor în curs 
de dezvoltare, în conformitate cu 
principiile independenței, suverani
tății naționale a fiecărei țări, a in
staurării unei noi ordini economice 
internaționale. Au fost făcute, cu 
acest prilej, aprecieri pozitive in le

Președintele Partidului 
de Stînga-Comuniștii din 
Suedia, Lars Werner>a Primit Pe 
ambasadorul României Ia Stockholm, 
Teodor Vasiliu. Au fost abordate pro
bleme privind dezvoltarea pe mai 
departe a relațiilor de colaborare 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul de Stînga-Comuniștii din 
Suedia, precum și unele aspecte ale 
situației internaționale.

întrevedere. Secretarul §ene* 
ral al Partidului Comunist din Ma
rea Britanie, Gordon McLennan, 
care efectuează o vizită la Roma, a 
avut o intilnire cu secretarul gene
ral al Partidului Comunist Italian, 
Enrico Berlinguer. informează bi
roul de presă al P.C.I.

încheierea convorbirilor 
sovieto-franceze. La Paris 
s-au încheiat, joi. convorbirile dintre 
Andrei Gromiko, ministrul de exter
ne al U.R.S.S., și Jean Sauvagnargues.

Tovarășului LE DUAN
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam

vare justă a problemei vietnameze, 
în conformitate cu interesele și as
pirațiile legitime ale poporului, cu 
interesele generale ale păcii și 
securității internaționale. Pentru 
poporul nostru constituie un mo
tiv de legitimă satisfacție că, prin 
acest sprijin neprecupețit — care a 
întrunit înaltele aprecieri ale con
ducătorilor Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam și Frontului 
Național de Eliberare — România 
socialistă și-a adus contribuția la 
măreața izbîndă repurtată prin 
atîtea sacrificii de poporul viet
namez.

Victoria obținută la 30 aprilie 
1975 a deschis in fața întregului po
por vietnamez, din Nordul, ca și din 
Sudul țării, o nouă etapă — etapa 
reconstrucției și a edificării unui 
Vietnam liber, independent și unit. 
Cu aceeași abnegație și dăruire, 
poporul vietnamez desfășoară as
tăzi o vastă activitate constructivă, 
întreaga sa energie și capacitate 
creatoare fiind concentrate spre 
vindecarea rănilor războiului și re
facerea economiei, spre continua
rea operei de construcție socia
listă.

Totodată, înfăptuind testamentul 
sacru al președintelui Ho Și Min, 
vietnamezii din Nord și din Sud 
acționează neabătut pentru restabi
lirea unității țării. Dată fiind si
tuația diferită statornicită în cele 
două zone ale Vietnamului, ca ur
mare a divizării sale, acest proces 
s-a desfășurat treptat. Astfel, pa
ralel cu reconstrucția Nordului so
cialist al țării, în Sud au fost adop
tate o serie de măsuri menite să 
ducă la înlăturarea grabnică a gre
lei moșteniri a trecutului. în anul 
care a trecut, organele puterii re
voluționare de la orașe și sate au 
organizat reluarea producției în în
treprinderi, a activității pe planta
ții, au înfăptuit reforma adminis
trativă, au asigurat reintegrarea in 
muncă a sute de mii de șomeri, a 
elementelor nevoite să-și ducă via
ța la periferia vieții social?, ca și

★
Cu prilejul aniversării unui an 

de la eliberarea totală a Vietna
mului, Consiliul Național al Fron
tului Unității Socialiste, Consiliul 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist, Comitetul Național de So- 

gătură cu activitatea depusă de de
legația țârii noastre, subliniindu-se, 
totodată, cooperarea fructuoasă care 
se realizează cu România în diverse 
domenii ale activității O.N.U.

★
Vasile Gliga a avut, de asemenea, 

o întrevedere la sediul Programului 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.) 'din New York cu Brad
ford Morse, directorul general al 
P.N.U.D., și cu Stig Andersen, șeful 
biroului P.N.U.D. pentru Europa și 
Orientul Apropiat. Au fost evocate 
aspecte ale colaborării dintre Româ
nia și P.N.U.D., evidențiindu-se bu
nele rezultate obținute pînă în pre
zent, precum și dorința reciprocă de 
a se găsi noi căi și mijloace pentru 
lărgirea și diversificarea acestei 
cooperări. Interlocutorii au apre
ciat în mod deosebit sprijinul pe 
care România il acordă activității 
P.N.U.D., inițiativele și contribuția 
țării noastre privind creșterea rolu
lui O.N.U. șl instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
ministrul de externe al Franței. Con
vorbirile, arată agenția T.A.S.S., au 
relevat evoluția pozitivă a relațiilor 
sovieto-franceze în domeniile eco
nomic și comercial, tehnico-ș'tiințific 
și cultural și posibilitatea dezvoltării 
cooperării dintre cele două țări în 
numeroase sfere.

Reprezentanții celor 19 
țari în curs de dezvoltare, 
care iau parte, la Paris, la lucrările 
comisiilor Conferinței asupra coope
rării economice internaționale, au dat 
publicității o declarație comună în 
care arată că întrevederile de pină 
acum nu s-au soldat cu rezultatele 
așteptate. Faptul se datorește atitu
dinii adoptate de unele state indus
trializate participante, care caută să 
creeze obstacole în calea procesului 
de înțelegere și cooperare in care 
sint interesate toate țările în curs de 
dezvoltare și cea mai mare parte a 
țărilor dezvoltate. 

a militarilor fostului regim. Măsu
rile întreprinse în Vietnamul de 
sud au contribuit la apropierea tot 
mai mare a celor două zone ale 
țării pe planul structurilor econo
mice și al raporturilor de produc
ție, creîndu-se astfel condiții pen
tru înfăptuirea deplinei unificări. 

Acest proces își găsește încunu
nare prin alegerile desfășurate du
minică în vederea constituirii noii 
Adunări Naționale comune a în
tregii țări — eveniment de deose
bită însemnătate în viața națiunii 
vietnameze. Participarea în masă, 
pe tot cuprinsul Vietnamului, la 
alegeri a dat expresie hotărîrii po
porului vietnamez de a edifica un 
Vietnam pașnic, independent, uni
ficat și socialist, în aceasta găsin- 
du-și împlinire aspirațiile sale cele 
mai fierbinți, în numele cărora a 
dat atîtea jertfe. După cum s-a 
anunțat, forul legislativ suprem 
urmează să elaboreze noua Con
stituție a Vietnamului, să adopte 
un șir de măsuri privind dezvolta
rea viitoare a patriei comune a ce
lor 50 de milioane de vietnamezi.

Animat de sentimente de fră
țească prietenie față de poporul 
vietnamez, poporul român urmă
rește cu caldă simpatie eforturile 
sale pline de abnegație pentru re
construcția patriei, profundele pre
faceri ce au loc în Vietnam pe 
linia înfăptuirii mărețului dezide
rat al reunificării. Așa cum a sub
liniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
poporul român este hotărit să a- 
corde și pe mai departe întregul 
său sprijin poporului frate viet
namez în noua etapă a dezvoltării 
sale. Part.icipînd cu bucurie la is
torica aniversare de astăzi, comu
niștii, poporul român își exprimă 
convingerea că relațiile de priete
nie și colaborare dintre România 
și Vietnam, dintre popoarele noas
tre se vor dezvolta necontenit, spre 
binele comun, al cauzei libertății, 
independenței, păcii și socialis
mului.

Dumitru ȚINU
*

lidaritate cu Lupta Poporului Viet
namez, Consiliul Național al Fe
meilor, Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii, Liga română de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa au trimis telegrame de fe
licitare organizațiilor similare din 
Republica Democrată Vietnam și 
din Republica Vietnamului de Sud.

„Săptămîna de luptă 
pentru securitate 

și dezarmare în Europa1'
O inițiativă a Consiliului 

Mondial al Păcii
HELSINKI 29 (Agerpres). — Con

siliul Mondial al Păcii a adresat opi
niei publice mondiale o declarație în 
care se propune să fie organizată 
în perioada 9—16 mai a.c. „Săptă
mîna de luptă pentru securitate și 
dezarmare în Europa". Relevînd sem
nificația Conferinței pentru securi
tate și cooperare în Europa, care a 
deschis perspective și mai largi pen
tru colaborarea rodnică între state, 
declarația subliniază necesitatea ca 
destinderea politică pe continent să 
fie conjugată cu destinderea militară 
și adoptarea de măsuri care să con
ducă la dezarmarea generală și totală.

Amendament. Senatorul de
mocrat Edward Kennedy a introdus 
un amendament ia proiectul de lege 
privind asistența pentru străinătate 
a S.U.A. în exercițiul financiar vii
tor, în care se pronunță pentru sus
pendarea ajutorului militar acordat 
de Statele Unite regimului de la 
Santiago de Chile. Trimiterea în 
continuare' a unor cantități de ar
mament în Chile — a declarat cu a- 
cest prilej senatorul — echivalează 
cu sprijinirea practicilor represive, 
de violare a drepturilor omului, la 
care recurge junta chiliană.

La Hanovra (R- F- Germania)- 
s-a deschis Tîrgul internațional de 
mașini, una dintre cele mai impor
tante manifestări expoziționale de 
acest gen din lume. România expu
ne in 5 standuri o gamă largă de 
produse ale industriei electronicii, e- 
lectrotehnicii, automaticii, precum și 
mașini de construcții și produse ale 
industriei siderurgice.

DELHI 29 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : La Delhi s-au 
încheiat lucrările celei de-a doua 
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale româno-indiene de coope
rare economică, tehnică și științi
fică.

Președintele părții române in co
misia mixtă, Neculai Agachi, minis
trul industriei metalurgice, și pre
ședintele părții indiene, K. D. Ma- 
laviya, ministrul petrolului, au sem
nat protocolul acestei sesiuni. A fost 
semnat, de asemenea, un program de 
aplicare a acordului de cooperare 
științifică și tehnologică pe perioada 
1976—1980.

Protocolul exprimă satisfacția păr
ților pentru modul cum se îndepli
nesc sarcinile prevăzute în protoco
lul primei sesiuni de la București a 
comisiei, relevînd amplificarea coo
perării româno-indiene, bunele per
spective ale adîncirii ei în con
tinuare, îndeosebi în domeniile pe
trolului și chimiei, construcțiilor de

O declarație a guvernului sovietic 
privind situația din Orientul Mijlociu

MOSCOVA 29 (Agerpres). — Gu
vernul U.R.S.S. a dat publicității o 
declarație în care se arată că „lichi
darea focarului periculos de încor
dare care se menține în Orientul 
Mijlociu constituie una dintre sarci
nile primordiale pentru menținerea 
păcii și securității internaționale" — 
informează agenția T.A.S.S. Guvernul 
sovietic cheamă guvernele tuturor 
statelor să contribuie prin eforturile 
lor la reglementarea politică trainică 
și justă a situației din Orientul Mij
lociu. Relevînd pericolul acumulărilor 
masive de armament în această 
zonă, declarația arată că situația în 
care conflictul din Orientul Mijlociu 
continuă să rămînă nesoluționat im
plică pericolul unei noi explozii mi
litare.

Apreciind că înțelegerile parțiale, 
inclusiv cele din anul trecut în le
gătură cu unele teritorii ocupate de 
Israel, nu au rezolvat problemele de 
fond din Orientul Mijlociu, declara
ția subliniază necesitatea unor efor
turi hotărite în direcția unei regle
mentări politice atotcuprinzătoare in 
această zonă.

Guvernul sovietic — se arată în 
declarație — consideră că situația 
din această zonă a lumii trebuie să 
fie soluționată pe baza a trei ele
mente legate organic între ele — re
tragerea trupelor israeliene din te
ritoriile arabe ocupate în 1967, sa
tisfacerea revendicărilor naționale le
gitime ale poporului arab al Pales
tinei, inclusiv a dreptului său ina
lienabil la crearea unui stat propriu 
și acordarea de garanții internațio
nale pentru securitatea și intangibi- 
litatea granițelor tuturor statelor 
din Orientul Mijlociu, pentru drep
tul lor la o existență și dezvoltare 
independentă.

Această bază — se spune în de
clarație — este justă pentru statele 
arabe ce au căzut victime agresiunii 
Israeliene ; ea prevede retrocedarea 
teritoriilor care le aparțin, restabi
lirea suveranității lor asupra acestor 
teritorii, înlătură pericolul unei noi 
agresiuni.

Această bază de reglementare este 
justă pentru poporul arab al Palesti
nei, întrucît ea pornește de la drep
tul său de a-și crea un stat inde
pendent. Poporul arab al Palestinei

Mesaj al ministrului egiptean de externe 
adresat secretarului general al O. N. U.

CAIRO 29 (Agerpres). — Vicepre- 
mierul și ministrul egiptean al afa
cerilor externe, Ismail Fahmy, a 
adresat un mesaj secretarului gene
rai al O.N.U., Kurt Waldheim, în care 
se pronunță pentru o reluare a lu
crărilor Conferinței de la Geneva 
pentru pace în Orientul Mijlociu. 
Răspunzînd unui memorandum adre
sat la începutul lunii aprilie a.c. de 
secretarul general aî O.N.U., șeful

„1 Mai — o măreață zi a unității1*
Un apel al P.C. Portughez

LISABONA 29 (Agerpres). — în 
urma alegerilor parlamentare care 
au oferit partidelor de stingă din 
Portugalia majoritatea în viitorul 
parlament al țării, 1 Mai se anunță 
sub semnul unității, transmite agen
ția France Presse.

în urma reuniunilor care au avut 
loc în diferite localități ale țării din 
inițiativa organizațiilor sindicale pen
tru organizarea în comun a acestei 
sărbători muncitorești, partidul co
munist și partidul socialist s-au pro
nunțat pentru o sărbătorire unitară.

Partidul Comunist Portughez a 
adresat un apel tuturor forțelor anti
fasciste de a face din ziua de 1 Mal 
„ o măreață zi a unității pentru a- 
părarea libertăților poporului, con
sfințite în Constituție". El ă subli
niat că apărarea acestor cuceriri nu 
va putea fi asigurată decît prin for
marea unei majorități și a unui gu
vern de stingă care merită încrede
rea oamenilor muncii.

Manifestare comemora
tivă consacrată Iui Antonio 
GmmSCi. La Ghilarza, localitatea 
din Sardinia unde s-a născut și și-a 
petrecut primii ani ai tinereții An
tonio Gramsci, a avut loc o mani
festare comemorativă consacrată îm
plinirii a 39 de ani de la încetarea 
din viață a fondatorului Partidului 
Comunist Italian. Au participat re
prezentanți ai tuturor forțelor demo
cratice, delegații din diferite regiuni 
ale Italiei, oameni de știință și cul
tură, studenți.

In comunicatul comun 
iugoslavo-cipriot privind vizi- 
ta în Iugoslavia a ministrului de ex
terne al Ciprului, Ioannis Christophi- 
des, se reafirmă necesitatea respec
tării suveranității, independenței, in
tegrității teritoriale a Ciprului și a 
statutului său de nealiniere. Părțile 
se opun oricărei acțiuni sau inter
venții împotriva Ciprului, precum și 
oricărei acțiuni unilaterale contrave
nind rezoluțiilor adoptate in cadrul 
O.N.U. cu privire la această țară. 

mașini și metalurgiei, prin identifi
carea unor noi posibilități și proiecte 
de interes comun. Subliniind că acor
dul comercial și de plăți de lungă 
durată a creat o bază solidă pentru 
dezvoltarea și diversificarea schim
burilor în ambele sensuri, protocolul 
celei de-a doua sesiuni a comisiei 
mixte arată că, în decursul acestui 
an, volumul schimburilor comerciale 
dintre cele două țări va marca o 
creștere de peste 20 la sută față de 
anul trecut, păstrînd perspectiva 
sporirii continue.

în domeniul conlucrării pe terțe 
piețe, părțile au remarcat posibilită
țile de suplinire și complementare 
reciprocă a eforturilor, în vederea 
creșterii exporturilor ambelor țări..

Programul de aplicare a acordului 
de cooperare științifică și tehnolo
gică pe perioada 1976—1980 exprimă 
acordul părților de a conlucra îndeo
sebi în domenii ca metalurgia, tex
tilele, sticlăria și ceramica, pielăria, 
construcțiile și agricultura.

va ieși din taberele pentru refugiați, 
se va elibera de sub jugul ocupan- 
ților, va edifica o orînduire proprie 
de stat în patria sa.

Această bază de reglementare po
litică este justă și pentru Israel — 
ea îi asigură condiții de pace și secu
ritate în cadrul unor granițe recu
noscute. Tineretul său nu va mai 
trebui să fie sacrificat pe altarul 
războiului. Oamenii muncii israe- 
lieni, întregul popor al statului Is
rael vor putea trăi în condiții de si
guranță a zilei de mîine. Statul Is
rael va obține posibilitatea de a-și 
normaliza situația în rîndul statelor 
lumii.

Guvernul sovietic — se arată în 
eontinuare în declarație — conside
ră necesar să sublinieze că Uniunea 
Sovietică nu caută pentru sine în 
Orientul Mijlociu nici un fel de a- 
vantaje sau profituri. Nici în Orien
tul Mijlociu, nici în oricare altă re
giune a lumii ea nu caută să obțină 
nici baze militare, nici vreun drept 
asupra prelucrării bogățiilor națio
nale, nici posibilități de a exercita 
influență, asupra dezvoltării interne 
a statelor respective. Uniunea Sovie
tică este interesată, de asemenea, în 
crearea de condiții pentru dezvol
tarea relațiilor cu toate statele din 
Orientul Mijlociu. Ea nu are și nu 
poate avea idei preconcepute împo
triva vreunuia din ele, inclusiv îm
potriva Israelului, dacă acesta în 
politica sa va părăsi calea agresiunii 
și va reveni la calea păcii și bunei 
vecinătăți cu arabii.

în vederea reglementării situației, 
declarația se pronunță în favoarea 
reluării lucrărilor Conferinței de la 
Geneva, pentru pace în Orientul A- 
propiat, cu participarea tuturor păr
ților direct interesate, inclusiv a Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei. Se propune ca lucrările confe
rinței să se desfășoare în două faze : 
una inițială, în care să fie soluțio
nate toate problemele organizatorice, 
inclusiv ordinea de examinare a as
pectelor concrete ale reglementării, 
posibilitatea creării de organe de lu
cru corespunzătoare, iar a doua fază, 
principală, în care să fie găsite so
luțiile asupra fondului problemelor 
reglementării situației din zonă.

diplomației egiptene a declarat că 
reluarea lucrărilor conferinței de la 
Geneva reprezintă singura cale care 
asigură continuitatea rolului O.N.U. 
în regiune. El a adăugat că la lucră
rile reuniunii trebuie să participe 
Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei alături de celelalte părți im
plicate și de cei doi copreședinți — 
Uniunea Sovietică și S.U.A.

Partidul Socialist Portughez a lan
sat, la rîndul său, un apel către mun
citori, chemîndu-i să „fraternizeze și 
să lase la o parte tot ce îi poate di
viza".

+
Deplina libertate în care s-au des

fășurat alegerile legislative a de
monstrat „drumul corect al revolu
ției portugheze", care a asigurat 
instaurarea în țară a „unei situații 
democratice de fapt", a declarat pre
ședintele Francisco da Costa Go
mes, într-un interviu acordat co
tidianului francez „Liberation". ,

★
Partidul Popular Democratic a ho

tărit să rămînă în actualul guvern 
provizoriu. Secretarul general al 
P.P.D., Francisco Sa Carneiro, a 
menționat că această decizie a fost 
adoptată în urma unei întrevederi pe 
care a avut-o cu șeful guvernului.

SPANIA

Partidele opoziției resping 
programul guvernamental de reforme

MADRID 29 (Agerpres). — Progra
mul de reforme propus de primul 
ministru al Spaniei, Carlos Arias 
Navarro, a fost respins în bloc și 
criticat vehement de către grupările 
și partidele de opoziție din Spania, 
care l-au calificat drept „vag și ne
sincer". Astfel, intr-o declarație ofi
cială, Comisia Executivă a Partidu
lui Socialist Muncitoresc Spaniol 
(P.S.O.E.) apr^țiază că „primul mi
nistru a avansat propuneri inaccep
tabile". P.S.O.E., subliniază declara
ția. respinge excluderea unor partide 
politice care acceptă normele demo
cratice de la viața politică a țării, ca 
și pretenția guvernului de a distri
bui certificate de democrație.

Președintele Partidului Socialist 
Popular, Enrique Țierno Galvan, a 
declarat că propunerile făcute con
stituie „un exemplu de pseudode- 
mocrație, chiar dacă premierul afir
mă contrariul".

Funeraliile mareșalului 
A. Greciko

MOSCOVA 29 — Corespondentul 
Agerpres transmite : La 29 aprilie, 
locuitori ai Moscovei, reprezentanți 
ai republicilor unionale, ai forțelor 
armate sovietice au condus pe ulti
mul drum, cu onoruri militare, pe 
mareșalul Uniunii Sovietice Andrei 
Greciko, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., ministrul apărării 
al U.R.S.S. în Piața Roșie, în fața 
mausoleului lui V. I. Lenin, unde 
era depusă urna cu cenușa defunctu
lui, a avut loc un miting de doliu.

La funeralii au participat Leonid 
Brejnev, Nikolai Podgornîi, Aleksei 
Kosîghin și alți conducători de par
tid și de stat sovietici. Au luat parte 
membrii delegației române, condusă 
de general de armată Ion Ioniță, 
membru supleant al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul apărării naționale.

Personalitatea lui Andrei Greciko 
a fost evocată de Dmitri Ustinov și 
Viktor Grișin, membri ai Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., mareșalul 
Uniunii Sovietice Ivan Iakubovski, 
prim-adjunct al ministrului apărării 
al U.R.S.S., Dmitri Efimov, munci
tor metalurgist, și Wojciech Jaru
zelski, ministrul apărării naționale al 
R. P. Polone. După încheierea cere
moniei de doliu, urna funerară a fost 
depusă într-o nișă în zidul Kremli
nului.

Numirea noului ministru 
al apărării al U.R.S.S.

MOSCOVA 29 (Agerpres). — Ge
neralul de armată Dmitri Ustinov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., a fost numit ministru al 
apărării al U.R.S.S., anunță agenția 
T.A.S.S.

Extinderea colaborării 
culturale și științifice 

româno-daneze
COPENHAGA 29 (Agerpres). — La 

Copenhaga a fost semnat programul 
de aplicare a Acordului cultural 
dintre Republica Socialistă România 
și Regatul Danemarcei pe perioada 
1 aprilie 1976 — 31 martie 1978. Pro
gramul exprimă dorința comună a 
guvernelor celor două țări de a con
tinua și dezvolta schimburile cultu
rale și științifice in spiritul Acordu
lui cultural semnat la București în 
anul 1967 și al Actului final al Con
ferinței pentru securitate și coope
rare in Europa.

în program se prevăd numeroase 
acțiuni menite să conducă la inten
sificarea și lărgirea cooperării cul- 
tural-științifice dintre cele două țări, 
ca de exemplu : înființarea unui 
lectorat de limbă și literatură ro
mână în Danemarca și a unui lec
torat de limbă și literatură daneză 
în România, continuarea schimburi-' 
lor de studenți, cadre didactice și 
specialiști din diverse domenii, efec
tuarea de turnee ale unor ansam
bluri artistice și schimburi de ex
poziții.

Programul a fost semnat de am
basadorul român în Danemarca, 
Gheorghe Ploieșteanu. și directorul 
Direcției relațiilor culturale din Mi
nisterul de Externe danez, ambasa
dorul Fr. A. Hoick Colding.

Evoluția situației 
din Liban

BEIRUT 29 (Agerpres). — La sfir- 
șitul unei reuniuni prezidate de Ka
mal Jumblatt, liderul Partidului So
cialist Progresist, s-a dat publicită
ții un comunicat în care se arată că 
grupările progresiste libaneze au ce
rut amînarea sesiunii Parlamentului, 
programată pentru sîmbătă în vede
rea alegerii succesorului președin
telui Suleiman Frangieh. în același 
timp, și grupările adverse partidelor 
progresiste libaneze și-au formulat 
rezerve în legătură cu data avansată 
pentru alegerea președintelui. Astfel, 
Camille Chamoun, liderul Partidului 
Blocul Național, a declarat că este 
nevoie de mai mult timp pentru con
sultări și că „ar fi mai bine dacă se
siunea n-ar fi ținută sîmbătă".

Nici una dintre părți, subliniază 
agenția Reuter, nu a declarat însă 
categoric că va boicota sesiunea dacă 
ea se va ține totuși sîmbătă.

Președintele Camerei Deputaților, 
Kamel A7 Assad, care prezidează și 
comitetul de coordonare parlamentar 
ce a fixat sesiunea pentru sîmbătă, 
a declarat, joi după-amiază, că ma
joritatea deputaților sînt în favoarea 
ținerii cît mai curînd a alegerii, dar 
a relevat că aceștia vor fi consultați 
în legătură cu amînarea, în cazul 
cînd se vor primi cereri scrise în 
acest sens sau al deteriorării situa
ției in capitală.

Capriciile vremii
Serviciile meteorologice olandeze au 

înregistrat, în noaptea spre joi, un 
record de frig pentru acest anotimp 
al anului în Olanda — minus 4,8 gra
de Celsius, în apropiere de Utrecht. în 
ultimii 130 de ani nu a mai fost în
registrată o temperatură atît de scă
zută într-o perioadă atît de avansată 
a primăverii.

Jose Maria Gil Robles, lider al Fe
derației populare democrate, a apre
ciat discursul premierului Navarro 
drept „la fel de antidemocratic ca 
de obicei". „A fost anunțat un refe
rendum, a subliniat Robles, dar, din 
nefericire, fără nici o garanție că 
va fi înfăptuit pe căi democratice".

Din partea Partidului Carlist, se
cretarul general al acestuia, Jose 
Maria Zabala, a relevat, într-o cu- 
vintare rostită la Paris, că discursul 
lui Navarro este o confirmare a men
ținerii regimului autoritar al lui 
Franco. Vorbitorul a calificat drept 
„incompatibilă cu democrația" exclu
derea de la referendum a partidelor 
politice care declară că sînt călăuzi
te de ideologia comunistă. Puterea 
spaniolă, a menționat el, și-a mani
festat intenția de a pregăti o perioa
dă de reforme fără nici o participare 
populară, proiectul situindu-se ..in 
cadrul autoritarismului care caracte
rizează regimul".

DE PRETUTINDENI
• TAINELE CIVILIZA

ȚIEI MAYA. S a pjs adesea 
întrebarea ce a determinat să 
se dezvolte civilizația Maya în 
ținuturile joase, caniculare — 
destul de inospitaliere — din 
nordul Guatemalei și din pe
ninsula mexicană Yucatan, 
locuri unde s-au găsit nume
roase vestigii ale acestei civi
lizații, dispărute cam în jurul 
anului 900. Nu cumva înălțimile 
din Guatemala — mai prielnice 
vieții — au fost vatra acestei 
civilizații ? Ipoteza pare a că
păta o confirmare prin recen
ta descoperire în zone montane 
a unui centru ceremonial cu- 
prinzînd 50 de „stele", monu
mente specifice civilizației Maya. 
Inscripția de pe una din aces
te stele corespunde anului 126, 
devansînd cu peste 150 de ani 
datarea cea mai veche de pe 
vestigiile aflate în regiunile 
joase. în caz că se dobindesc 
suficiente indicii, se va elucida 
poate și motivul abandonării 
de către populația Maya a ținu
tului originar din munți, ca 
după un exod de sute de ki
lometri, peste terenuri vulca
nice, extrem de accidentate, să 
se stabilească la șes.

• „ARHIVA" PODU
LUI BROOKLYN. Regăsite 
intimplător acum doi ani într-o 
baracă de cărămizi, după ce se 
crezuse că au fost definitiv pier
dute, planurile de construcție 
ale faimosului pod Brooklyn din 
New York își vor afla curînd 
locul în cadrul arhivelor muni
cipalității metropolei. în pre
zent, se efectuează inventarie
rea și catalogarea exactă a celor 
circa 10 000 de diferite desene
— de la schițele de ansamblu 
ale uriașului pod pină la sche
mele de detaliu — documentele 
avind, după aprecierile exper- 
ților, o neprețuită valoare pen
tru studiile legate de concepția 
și tehnica executării unor ase
menea construcții de anvergură.

• CÎMPUL MAGNE
TIC AL... INIMII. Institutul 
de fizică atomică al Academiei 
Cehoslovace de Științe a pus la 
punct un aparat pentru înre
gistrarea și măsurarea cîmpului 
magnetic pulsant al inimii ome
nești. Acest magnetometru cu
antic deosebit de sensibil este 
capabil să înregistreze un cîmp 
magnetic cu o intensitate de un 
milion de ori mai mică decit 
cea a cîmpului magnetic al Pă- 
mîntului, permițind obținerea 
de noi informații despre activi
tatea inimii. Cu ajutorul noului 
aparat, activitățile cardiace pot 
fi înregistrate și de la distanță, 
ceea ce oferă posibilități supli
mentare pentru prevenirea com
plicațiilor.

• LA 400 DE METRI 
ADÎNCIME. Instalația plu
titoare pentru așezarea de țevi
— „Viking Piper" — a părăsit 
portul Hamburg îndreptîndu-se 
spre exploatările petroliere din 
largul insulelor Shetland din 
Marea Nordului. La bordul in
stalației, despre care construc
torii afirmă că ar fi cea mai 
mare de acest tip din lume, în
zestrată cu o platformă lungă 
de 270 de metri, lucrează circa 
400 de oameni. Cu ajutorul ei se 
pot așeza zilnic conducte petro
liere în lungime de circa 1.5 
km, la o adîncime pînă la 400 
metri.

• PREDILECȚIE FEMI
NINĂ. Potrivit statisticilor 
publicate în R.D. Germană, zia
ristica a devenit, în această țară, 
o profesiune aproape „pur fe
minină". în ultimul deceniu, un 
număr mult mai mare de femei 
— în comparație cu cel al băr
baților — au intrat în presă. 
Astăzi, la facultatea de ziaristică 
a Universității din Leipzig pro
porția studentelor este atît de 
mare, încît s-a hotărit ca, pe 
viitor, la admitere să se stabi
lească anumite criterii în vede
rea unui echilibru mai judicios 
pe sexe.

• GRAMATICĂ A 
LIMBII ROMILOR. Intr 0 
editură iugoslavă urmează să 
apară, în curînd, o gramatică a 
limbii vorbite de romi (țigani). 
La întocmirea sa, alături de un 
specialist în lingvistică, prof. 
Krume Kepeski, a participat și 
un „profan", Szaipa Jusuf, 
rom de origine. în cursul cerce
tărilor, efectuate cu începere din 
1954, cei doi autori ai lucrării au 
constatat că romii vorbesc o 
limbă unitară, fără deosebiri re
gionale. Ea cuprinde aproxima
tiv 2 000 cuvinte, care pot fi a- 
proape toate regăsite în san
scrită.

• DECOLĂRILE Șl 
POLUAREA ATMOSFE
RICĂ. în cadrul unei reuniuni 
internaționale consacrate mediu
lui înconjurător, ce a avut loc 
la Lyon, în Franța, oncologul 
sovietic dr. L.M. Șabad a atras 
atenția asupra pericolului pe 
care îl reprezintă pentru sănă
tatea omului traficul intens pe 
marile aeroporturi. Potrivit de
clarațiilor sale, decolarea a 
15—20 de avioane pe oră gene
rează o cantitate de substanțe 
cancerigene similară cu cea de
gajată, în aceeași unitate de 
timp, de 2 000 de autovehicule 
rutiere.

• COMPUTER IN
TR-UN CREION CU 
PASTĂ. Neobișnuitul calcu
lator de buzunar, redus la di
mensiunile unui creion, este 
realizarea unor oameni de știin
ță japonezi.^ Microcomputerul 
lucrează după un sistem cu cla
pe dispuse lateral pe „creion" 
și face cele patru operații arit
metice și calcule procentuale. 
Rezultatele, exprimate în nu
mere pînă la opt cifre, se pot 
citi în vîrful creionului. Apa
ratul este alimentat de o bate
rie de 1,5 volți.
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