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Cincizeci și cinci de trepte

I

CINCIZECI Șl CINCI DE ANI. Cincizeci și cinci de trepte,
Vîsliri de aripi în viteazul zbor 
Spre zarea societății libere șl drepte 
Unde-i stăpîn și faur poporul muncitor.

Spre mîndrul azi — decenii de luptă necurmată, 
De-ncredere aprinsă-n mărețul ideal
Visat de toți străbunii ce dorm în glia toată
Și zestre la urmașii ce vin pe-al vremii val.

Ce nu cunosc răgazul șl ziuă fac din noapte 
Spre înflorirea țării șl-a mindrei sale steme.

PARTID AL OMENIEI, ne-al pus în conștiință 
Răsadul viu de muncă, de cinste șl-ndîr|lre, 

biruință 
spre omenire.

De dragoste de țară, de dor de 
De gînd curat al păcii deschis

L
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■

Anul XLV Nr. 10483 Prima ediție Miercuri 5 mai 1976 6 PAGINI 30 BANI

„In întreaga activitate de edificare a socialismului pornim de la faptul 
că forța politică conducătoare a tuturor sectoarelor vieții sociale din
România este Partidul Comunist Român, care asigură îndrumarea și ori 
entarea tuturor domeniilor, progresul armonios al întregii dezvoltări eco 
nomico-sociale a țării“.

NICOLAE CEAUȘESCU

u r~i

Pe calea progresului economic

Partld, răsări în Inimi ca o columnă vie 
Pe care sînt gravate și jertfe și victorii i 
Doftanele-mpilării, din anii de mînie, 
Le-ai pus la temelia acestei noi istorii j

Martirii tăi se-arată cît munții, cit vecia, 
împotrivind rafalei cuvîntul ne-nfricăril 
Și strigătul lor ultim: Trăiască România! 
Răsună

PARTID AL DEMNITĂȚII, de ne c 
De ne privesc popoare cu ochi încrezători, 
Le datorăm pe toate înaltului tău nume 
Și celui ce-ți stă-n frunte, bărbatul din popor 
Crescut la marea școală a luptei comuniste, 
La școala dăruirii și-a muncii necurmate, 
Care-a știut, prin neguri, urgiei să reziste 
Și ni-i cirmaciul astăzi, în vremuri luminate.

cunoaște-o lume,

liber astăzi pe-ntinderile țării.

PARTID
Cum tu
Tu, dorul libertății, ce din vechime vine, 
Ni l-al

PARTID 
Mindria

AL CAII DREPTE, sîntem cuprinși în tine 
în timpul țării și-n oameni te cuprinzi;

înscris pe flamuri, cu el să ne deprinzi.

AL NEODIHNEI, ne-ai învățat, prin fapte, 
de constructori în încordări supreme,

PARTID AL SĂRBĂTORII — cincizeci șl cinci de trepte 
îți numără azi anii pe-a luptei noastre cale, 
De-aceea, -n mai, poporul un singur mare piept e 
Ce cintă intru slava sărbătoririi tale.
Un cîntec ca un freamăt de frunză carpatină,
Un legămînt de muncă, un cîntec al mîndrlel,
Partid al împlinirii, columnă de lumină, 
Izbindă comunistă — PARTID AL ROMÂNIEI I

l* ir. AGRICULTURA

Petre DRAGU

Cele mai importante, cele mai urgente lucrări:
încheierea însămînțării porumbului 
întreținerea culturilor 4

Făurirea unei economii naționale puternice, viguroase reprezintă unul din țelurile fundamentale ale politicii Partidului Comunist Român. Marile succese, fără precedent în istoria țării, pe care le-am dobindit in creșterea susținută a forțelor de producție, pe baza cuceririlor revoluției tehnico-științifice contemporane, în realizarea unei industrii moderne, de înalt nivel tehnic, în dezvoltarea agriculturii, a celorlalte ramuri ale producției materiale constituie o expresie vie a politicii economice cutezătoare și realiste a partidului nostru. Harta țării stă mărturie certă a acestor înfăptuiri din anii ce au trecut de. la naționalizare, de la preluarea mijloacelor de producție de către clasa muncitoare, a realizărilor pe plan economic, mai ales din ultimul deceniu. întreaga dezvoltare a economiei românești din anii construcției socialiste atestă înalta capacitate a partidului nostru de a-și îndeplini rolul de forță politică conducătoare, de inițiator șl îndrumător pe calea creșterii economice accelerate a țării, în vederea făuririi civilizației socialiste, de binefacerile căreia să se bucure întregul popor.Politica economică a partidului, politică științifică și justă, care pornește de la realitățile concrete ale României și se sprijină pe forțele poporului, are în socialistă a țării. înfăptuirea cu consecvență de către partidul trializare a smuls culară, propulsîrid-o pe traiectoria progresului economic și social necontenit. Chipul țării s-a schimbat fundamental în anii edificării socialistă. Oricine poate constata marile transformări înnoitoare săvfrșite în această perioadă în țara noastră — concretizate în mii și mii de unități Industriale și agricole, care fac să pulseze din plin o viață economică dinamică pe întreg cuprinsul ei — precum și abnegația și hotărîrea cu care poporul înfăptuiește politica partidului de dezvoltare economică a patriei, cu conștiința proiecte, propriile bunăstare.Sînt edificatoarece. ale industrializării socialiste promovate cu

centrul său industrializareanostru a politicii de indus- România din înapoierea se-

că înfăptuiește propriile sale sale aspirații de progres șltrăsăturile politicii economi-

fermitate de către partid. Dezvoltarea puternică a industriei, înfăptuirea industrializării — ca operă a poporului român, ca rezultat al propriilor sale eforturi — se fundamentează pe mobilizarea amplă de către partid a resurselor materiale și umane ale țării, expresia cea mai pregnantă a acestui fapt constituind-o alocarea unei părți importante din venitul național pentru fondul de dezvoltare, pentru realizarea unui amplu program de investiții. Pe această bază, partidul nostru asigură creșterea în ritmuri superioare a producției, continua întărire a poziției conducătoare a industriei în economie, sporirea ponderii ei in crearea venitului național, in satisfacerea nevoilor de consum ale populației, în dervoltarea relațiilor economice externe ale țării Ritmurile înalte de creștere a producției, obținerea unor sporuri anuale de producție pe locuitor, la principalele produse, in general asemănătoare sau chiar mai mari decît ale țărilor avansate economic, constituie un factor primordial menit să accelereze procesul de reducere și față de aceste țări liza rea unuia dintre gramului partidului : voltare a României avansate din punct pierea țării noastre voltate ale lumii.Deopotrivă, înfăptuirea politicii economice a partidului nostru asigură ample mutații în procesul de modernizare a structurii producției industriale, prin orientarea stăruitoare spre dezvoltarea puternică a ramurilor și subramu- rilor de înaltă eficiență din cadrul industriei constructoare de mașini, Industriei chimice, metalurgiei ș.a., in măsură să permită valorificarea in mod superior a resurselor de materii

iichidare a decalajelor șl, astfel, obiectivele egalizarea cu cel al de vedere de statele industriale dez-
să asigure rea- majore ale Pro- nivelului de dez- țărilor socialiste economic, apro-

prime și de muncă socială, dar și ridicarea la o puternică viață industrială a tuturor județelor țării. în acest efort general pentru mai repede, mai bine și mai eficient, se încheagă tot mai pregnant „complexul național știință-producție", capabil să deschidă cale largă progresului economic, potrivit exigențelor revoluției tehnico- științifice contemporane. Concomitent cu dezvoltarea susținută a industriei, partidul nostru asigură dezvoltarea și modernizarea necontenită a agriculturii — ramură de bază a economiei, cu rol hotăritor în asigurarea vieții, în creșterea bunăstării întregii societăți.Evident, dezvoltarea accelerată a economiei naționale sub conducerea clarvăzătoare a partidului nu constituie un scop în sine. Oamenii muncii s-au convins de-a lungul anilor că, ac- ționînd pentru progresul necontenit al economiei, pentru creșterea avuției naționale, partidul nostru pleacă de Ja premisa că aceasta este colea sigură și dreaptă spre creșterea continuă a nivelului de trai al poporului, temelia progresului multilateral al societății noastre angajată ferm în edificarea socialismului și comunismului.Acum, în preajma aniversării partidului, în primăvara dinții a cincinalului revoluției tehnico-științifice, clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, întregul popor se mindresc pe bună dreptate cu succesele obținute în construcția socialistă a mai mult forțele și înfăptuirea mărețelor gramul partidului și XI-lea — obiectiveclarviziune și înaltă răspundere față de destinul istoric al națiunii noastre socialiste de către PARTIDUL COMUNIST ROMÂN.

patriei, își mobilizează și energia creatoare pentru obiective stabilite de Pro- Directivele Congresului al îndrăznețe, elaborate cu
fncepînd cu acest număr, 

menite să ilustreze justețea 
înfăptuirea strălucită a rolului său de tortă politică conducătoare a 
tuturor sectoarelor vieții sociale din România socialistă.

vom publica o serie de ample grupaje 
și rodnicia politicii partidului nostru,

In pagina a 111-a a numărului de azi, grupajul Intitulat t 
PE CALEA PROGRESULUI ECONOMIC".

Eroism comunist
I,

Vioara a amuțit. Strunele i-au fost smulse. Lemnul i s-a scorojit îmbătrinit de nefolosință. gîtul de lebădă ucisă i s-a încovoiat. Și totuși. o aud cum cintă. Oricine își pleacă urechea asupra ei o poate auzi trimițindu-și din adîncul timpului ecoul îndepărtat al unui cîntec de alean și nădejde. Este vioara muncitorului ceferist Constantin Burcă, participant la greva muncitorilor de la ’ ~căzut eroic iului civil Alături de tă vioară în muzeul nat istoriei cîteva pe cît de simple, de umile, de lipsite de orice vocație muzeistică și de orice ambiție la perenitate, pe atît de grăitoare și de emoționante: sufertașul cu care muncitoarea Elvira Andoroiu introducea manifestele comuniste în atelierele de la Nicoli- na... Lădița de ceferist a comunistului Teod.or Onofrei, felinarul și fanionul — imagini-simbol ale luminii și semnalizării in orientarea prin densa noapte din împărăția întunericului.O bucățică de hirtie cit un timbru : „Bon de 3 Iei. Ajutați pe copiii ceferiștilor împușcați" — Grivița 1933.Un articol decupat din ziarul „Proletarul" din 15 august 1929. Titlul : „6 august 1929. zi de pomină și de doliu pentru proletariat". Citesc : 
„Măcelul de la Lupeni consfințește 
intrarea național-țăraniștilor in 
frontul ucigașilor țărănimii și mun
citorimii române Martie 1907 (Hodi- 
voaia și restul țării) ; iunie 1916 
(Galați) ; 13 decemhrie 1918 (Bucu
rești) ; octombrie 1920 (toată țara) ; 
6 august 1929 (Lupeni) sint toate 
date și locuri neuitate cind conser
vatorii, liberalii, averescienii și na- 
țional-țărăniștii — scursorile fanaru
lui, urmașii bașbujucilor turci, ai 
grofilor maghiari, lepra oligarhică 
băștinașă — au masacrat poporul a- 
cestei țări flămind și insetoșat de 
libertate.

Etica necruțătoare a vremei va 
aduce dreptatea !

Atelierele C.F.R. Pașcani, în 1936. pe frontul războ- din Spania Republicană, aceas- există închi- P.C.R.exponate Carte de citire
cu ochii

sufletului (V)

Și cit de curînd !"De atîtea ori după campaniile de prigoană, după valurile de arestări, schingiuiri, „judecări" fără justiție, întemnițări, execuții li s-a părut potentaților — ajunși prin fraudă electorală și prin forță la cîrma țării — că, in sfîrșit, comuniștii au fost anihilați. incit numai paralizantă le putea fi uluirea văzind că flacăra strivită nu se stingea, ci, din contră, pe cit mai dure erau loviturile primite, pe atît mai puternică era puterea ei de regenerare.în anii fascizării politicii oficiale și ai războiului antisovietic, în pofida punerii in acțiune a unui întreg aparat represiv de tip ges- tapovist orientat in exclusivitate către distrugerea structurilor partidului, către nimicirea militanti- lor săi, partidul comunist nu numai că a rezistat, dar, din adincă și grea clandestinitate, s-a transformat in stat major al rezistentei antifasciste, răminind unicul catalizator al forțelor progresiste în lupta pentru salvarea României de la prăbușire.Era un timp tragic și absurd. Timpul „leprei verzi", timpul oarbei dictaturi antonesciene cind asasinatul din umbră, sub pretextul „fugii de sub escortă", judecarea sumară și spectrul plutonului de execuție planau asupra capului fiecărui militant comunist Și totuși, nici teroarea, nici asasinatele n-au putut diminua forța de atracție a partidului, nu i-au putut smulge rădăcinile din’ masele populare, nu i-au slăbit rezistenta și uluitoarea forță de regenerare care, atunci, ca și azi. izvora din legăturile lui strîn- s i cu muncitorimea română din sinul căreia s-a născut.
Ioan GRIGORESCU

(Continuare în pag. a V-a)

Pentru îndeplinirea cincinalului, pentru înflorirea tuturor regiunilor,

în conviețuirea frățească a oamenilor muncii
români cu naționalitățile conlocuitoareritmul viu al dezvoltării mul-

SPIRITUL CREATOR
îndemnul mereu actual

al marxismului
158 de ani de la nașterea lui Karl Marx

ÎN PAGINA A ll-A

întilaterale a României socialiste, județul Mureș se înscrie ca o prezență activă, dispunind astăzi de o bază tehnico-materială modernă, o industrie de înalt nivel tehnic, o agricultură în plin proces de dezvoltare și specializare, o bogată viață științifi- că și culturală, marcante dovezi de autentic progres și beneficiază toți cei peste șase sute de mii de locuitori.Eforturile statului în judicioasa orientare teritorială a investițiilor — a căror valoare a fost de 15 miliarde lei în cincinalul recent încheiat și se ridică la aproape 18 miliarde lei in cincinalul actual —^determină creșterea susținută a potențialului productiv pe meleagurile mureșene, unde se realizează acum in numai 14 zile întreaga producție industrială a anului 1950. De altfel, comparațiile în timp, prin raportări cantitative și calitative, sînt încărcate de bogate semnificații în toate domeniile vieții economice și \ sociale, dezvoltarea. fără precedent a acestei zone a țării — unde alături de români trăiesc, de veacuri, maghiari, germani și alte naționalități — ilustrind în chipul cel mai convingător înțelepciunea și justețea principială a politicii partidului nostru de rezolvare în fapt a problemei naționale prin asigurarea egalității în drepturi a tuturor cetățenilor, pe toate planurile : economic, politic, juridic și cultural.Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la ultima vizită de lucru în județul Mureș, „Tot ceea ce realizăm este rezultatul politicii juste, revoluționare, marxist-leniniste a partidului nostru, care se călăuzește

civilizație de care

neabătut după concepția științifică a materialismului dialectic și istoric, aplică in mod creator adevărurile generale la condițiile concrete ale României, unește într-o singură direcție forța minunată a poporului, inchegind unitatea și solidaritatea tuturor cetățenilor de Ia orașe și sate, fără deosebire de naționalitate. Aceasta constituie garanția realizării

din județul MUREȘ
Ioan FLOREA,

prim-secretar al Comitetului județean Mureș al P.C.R.

cu succes a Programului elaborat de Congresul al XI-lea al partidului".Deplina egalitate în drepturi, asigurată în primul rînd prin nivelul atins și perspectivele ce se deschid în domeniul hotăritor al condițiilor de muncă și viață ale cetățenilor patriei noastre, a cimentat trainic frăția dintre români și naționalitățile conlocuitoare. Roadele politicii naționale marxist-leniniste a Partidului Comunist Român își găsesc azi cristalizarea și în județul Mureș in stadiul superior pe care îl cunoaște procesul de întărire a coeziunii mo- ral-politice și sociale a oamenilor muncii. Revoluția socialistă a creat și aici, ca pretutindeni în țara noastră, posibilitatea manifestării în toată plenitudinea sa a conștiinței răspunderii comune a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, pentru accelerarea progresului economic și social al patriei.O deosebită însemnătate în această privință are înfăptuirea progra-
REPORTAJ PIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRIIAcestea sînt cuvintele de bun sosit cu care întreprinderea mecanică cel, din Cîmpulung, își in- timpină vizitatorii. Adevărate la propriu, căci in continuarea inscripției se află clădirea secției serale de subingineri a Universității brașovene, cursurile căreia sint urmate de unii dintre tineri Dar a- într-un figurat,

Mus- Constantin Iță, muncitor, reglor, apoi maistru, secretar al comitetului de partid din secția punți. Masiv, vesel, cu fața vestește cum soția lui, in ferite pentru cu rîndul de
deschisă, po- lucrează. el și schimburi di- a putea vedea cei patru co-

mîndrie, muncitor la Brașov, și apoi absolvent al facultății de mecanică, u- nul dintre primii angajați ai uzinei piteștene ; coordonator al secției, el are în subordine de o sută de ori mai multe utilaje și de zece ori mai multi oameni decît

„ceea ce mai complică uneori schimburile"...Secția presaj. are monumentalitatea urței catedrale. Părți întregi ale „Daciei 1300“ sînt decupate și modelate aici de către gigantice prese, tot mai dezinvolt mînuite de muncitorii ve-cei mai capabili muncitori ai uzinei, devărate mai ales cuprinzător sens căci uzinele sînt asemenea unor enorme minți care cumulează și răspindesc inteligență materializată.Zone ale tării pînă nu demult vitregite s-au civilizat și se civilizează tot mai mult cu deosebire da- toritp uzinelor lor masive și moderne. Județul Argeș e o dovadă impresionantă a unei asemenea renașteri socialiste. Și, Menind aici, reporterul nu va ocoli desigur industriile de vîrf : petrochimică, • electrotehnică sau de autoturisme.Numele comunei Colibași ■vine de la „colibă". Acum, toți locuitorii ei apti de muncă lucrează la uzine pi- teștene, majoritatea — la uzina de autoturisme, ridicată chiar pe teritoriul a- cestei comune. Printre ei.

„Cea mai înalta facultate
este uzina"

pil ai lor (trei școlari, unul la cămin), altminteri supravegheat! de bunicii pensionari. Alte rude ? un frate care muncește tot aici, o soră, și ea angajată a uzinei — situație pe care o regăsesc adesea, ca semn al statornicirii unor adevărate „clanuri" și „dinastii" muncitorești.Ia parte la discuție și inginerul Ion Șandru, „moț de la poalele Munților A- puseni", cum imi spune cu

Reportaj de
Ion IANOȘI

îa început — o adevărată fabrică, nu fără griji savant impfetite cu satisfacții. „bucurii pentru viitor, necazuri pentru prezent", vorba lui în legătură cu trimiterea multor tineri Ia liceul de cultură generală, școala industrială, școala de maiștri, cea de subingineri,

niți zilnic din satele răsfirate pe valea Rîului Doamnei. Modelarea modelatorilorpe pe cu. îi preocupă constant și inginerul Ion Iliescu și maistrul Mircea Nedel- ambii veterani ai uzinei și îndrăgostiți de secția lorrelativ nouă, la care se fabrică multe din piesele pînă nu de mult importate. Trebuie susținută transmutarea felului de a munci și de a gîndi a oamenilor, calificarea lor, trebuie reduse fluc-

tuările lor. Și, din păcate, repetă Ion Iliescu, deșeurile sînt încă mari, am realizat economii de metal, dar încă insuficiente, trebuie să e- conomisim metalul — în timp ce, în felul lui nervos și inteligent, mai intră in rapide schimburi de opinii cu muncitorii pe lingă care trecem, prilej de a afla de la Mircea Nedelcu faptul că e din Cernavoda, că a fost în Franța la specializare, că are un fiu medic la Pitești și un altul inginer la Constanta...Uzina de autoturisme Pitești a parcurs un drum extraordinar de la prima secție, de sculărie, cu 25 de muncitori și 12 ingineri sau tehnicieni. înființată în 1963, și de la primul autoturism lansat, în prezenta tovarășului. Nicolae Ceaușescu, în memorabila zi de 20 august 1968, și pînă azi. Dezvoltarea uzinei o poate afla oricine intră în cabinetul de științe sociale, bine amenajat și utilat ; și cu pasiune îngrijit de Francisc Szitkay, care voia să ne arate, mie și însoțitorului meu, economistul Octavian Simescu, încă și încă din zestrea sa. pe pildă, numeroasele în-
(Continuare în pag. a IV-a)

mului de educare comunistă, acordă o atenție primordială împotriva influențelor vechii tăți, a vechilor concepții și mentalități, a oricăror forme de naționalism, astfel îneît pretutindeni să se acționeze în spirit patriotic, revoluționar. De aceea, preocuparea pentru adîncirea continuă a frăției între români și naționalitățile conlocuitoare, cultivarea celor mai alese sentimente de stimă și încredere reciprocă formează unul dintre obiectivele permanente ale activității muncii politico- educative desfășurate de comitetul județean de partid sub deviza „Hotărîri în comun — înfăptuiri în comun". Baza •viabilă a acestui mod de a gîndi și acționa își găsește expresia pe planul politic prin reprezentarea corespunzătoare a tuturor naționalităților conlocuitoare în organele și organizațiile partidului, în cele de stat și obștești, un rol important revenind consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană.Efectuînd în prezent sinteza celor peste 4 000 propuneri care au fost înaintate de către organizațiile de partid, de organizațiile de masă și obștești, în urma dezbaterilor in pregătirea Congresului educației politice și culturii socialiste, constatăm și de astă dată unitatea de opțiune a oamenilor muncii, români, maghiari, germani etc., care propun idei constructive pentru îmbunătățirea muncii politico-educative, astfel incit aceasta să corespundă imperativelor noii etape istorice de dezvoltare a țării. Aproape fiecare propunere reprezintă o dovadă de atitudine revoluționară, de responsabilitate comunistă pentru destinele patriei, pentru împlinirea idealurilor comune. în aceste adunări, odată cu manifestarea deplinei solidarități față de politica partidului, vorbitorii au luat atitudine împotriva acelor cazuri — rare, dar încă existente — care arată că unii mai abdică de la îndatorirea patrio-’ tică de a munci aici și acum. Pentru că existența unor asemenea cazuri se datorează și unor lacune care mai persistă în activitatea .educativă, ne-am propus să intensificăm munca p.olitico-educativă pentru a sădi în conștiința fiecărui cetățean nobilul sentiment al patriotismului socialist, combătînd cu fermitate manifestările naționaliste și șovine de orice fel, barînd calea influențelor retrograde parvenite de dincolo de granițe, ca și din trecutul apus pentru totdeauna. în toate localitățile județului Mureș s-au in-
(Continuare în pag. a Il-a)
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Sfecla de zahăr a răsărit;

Cu cele mai alese sentimente de prețuire aniversăm astăzi, alături de clasa muncitoare și forțele progresiste de pretutindeni, împlinirea a 158 de ani de Ia nașterea lui Karl Marx — gînditorul și conducătorul revoluționar, care prin opera teoretică și activitatea sa practică a adus o contribuție esențială la desfășurarea victorioasă a luptei de' eliberare socială și națională a clasei muncitoare. a tuturpr celor ce muncesc.în istoria mișcării revoluționare, numele Iui Karl Marx s-a legat indisolubil, împreună cu cel al prietenului și tovarășului său de luptă, Friedrich Engels, de făurirea concepției științifice despre natură și societate — materialismul dialectic și istoric—de transformarea socialismului din utopie în știință, de întemeierea partidului politic al clasei muncitoare — partidul comunist.Sinteză magistrală a tot ceea ce crease pînă atunci mai înaintat gîn- direa socială, marxismul s-a înscris în tezaurul spiritual al omenirii ca teoria care a descoperit legile obiective ale dezvoltării societății, de- monstrind astfel, in mod științific : inevitabilitatea pieirii orînduirii capitaliste și a înlocuirii ei cu o orîn- duire nouă, superioară — socialismul; rolul istoric al'proletariatului, clasa chemată să se elibereze pe sine și întreaga societate din exploatarea capitalistă ; necesitatea organizării sale într-un partid propriu, care să-1 călăuzească la victorie în revoluția și construcția socialistă : varietatea formelor de trecere de la capitalism la socialism, avind ca trăsătură comună instaurarea dictaturii proletariatului. organizarea puterii de stat a clasei muncitoare ; trăsăturile cele mai generale care, vor trebui să caracterizeze faza superioară a societății socialiste — comunismul. Continuată și dezvoltată în condițiile istorice noi ale imperialismului de către Lenin, îmbogățită neîncetat prin contribuția tuturor partidelor comuniste și muncitorești, învățătura marxistă s-a afirmat ca o armă teoretică de neînvins în lupta pentru transformarea revoluționară a societății în conformitate cu cerințele obiective ale progresului social, cu aspirațiile oamenilor muncii Confirmarea adevărului ideilor marxiste prin asemenea procese fundamentale, precum victoria socialismului într-un șir de state, prăbușirea sistemului colonial și afirmarea noilor state independente, creșterea puternică a forțelor progresiste, în frunte cu partidele comuniste. în diferite țări ale lumii, accentuarea crizei capitalismului și îngustarea continuă a sferei de acțiune a imperialismului — a determinat o sporire imensă a rolului marxismului în contemporaneitate, a prestigiului și forței sale de înrîurire.Anul acesta, aniversarea nașterii lui Marx precede cu cîteva zile o altă aniversare scumpă poporului nostru — împlinirea a 55 de ani de Ia înființarea Partidului Comunist Român. Este firesc în acest context să fio evocate legăturile pe care le-au avut Marx și Engels cu mișcarea munci-

tocească și revoluționară din România. interesul pe care ei l-au purtat istoriei poporului nostru, luptelor sale sociale și naționale. în condițiile specifice secolului trecut, cînd lupta poporului român pentru eliberarea de sub dominația străină, pentru făurirea statului național unitar întîmpina o puternică rezistență din partea marilor imperii ale vremii, Marx și Engels au privit cu simpatie lupta poporului român pentru independență, condamnînd orice acțiuni de „încălcare flagrantă a drepturilor poporului moldovalah", dind o înaltă apreciere atașamentului față de cauza libertății și spiritului său revoluționar.Pentru mișcarea noastră muncitorească este un titlu de mîndrie faptul că încă de la începuturile ei și-a însușit ideile marxismului, ale socialismului științific. Așa cum se știe, militanți de' frunte ai mișcării noastre muncitorești au venit în contact nemijlocit cu Marx și Engels, lucrări sau fragmente din lucrările clasicilor au fost traduse .și răspîndite în România la scurt timp după apariția lor, ceea ce a favorizat formarea

Receptivitatea față de nou, față de cerințele vieții, abordarea în spirit creator a teoriei revoluționare se impun cu atit mai pregnant în zilele noastre, cînd asistăm la uriașe transformări revoluționare sociale și naționale în întreaga lume, la progrese uimitoare ale științei. Este tocmai ceea ce sublinia secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cînd evidenția că legea dezvoltării comunismului științific , 
fost și rămine împrospătarea neînce
tată a esenței sale din izvorul gîndirii 
ți cunoașterii universale, din cuceri
rile tuturor științelor, din experien
ța inepuizabilă și în continuă ampli
ficare a societății omenești. Numai 
in felul acesta filozofia clasei munci
toare va putea să acționeze în sen
sul afirmat de Marx — de a nu se 
rezuma la a explica lumea, ci de a 
contribui Ia transformarea ei".Eforturile partidului nostru de a aplica creator marxismul, potrivit realităților în continuă schimbare, s-au manifestat cu deosebită pregnanță în perioada marcată de Congresele al IX-lea, al X-lea și al Xl-lea, ceea ce a și permis accelerarea ritmului de158 de ani de la nașterea lui KARL MARX

încă în anul 1893 a partidului revoluționar marxist al clasei noastre muncitoare, unul din cele mai vechi din Europa și din lume. îngemănarea de timpuriu a mișcării noastre muncitorești cu ideile marxiste și-a pus amprenta asupra întregii evoluții a luptei și organizării clasei muncitoare, evoluție care a cunoscut o treaptă calitativ superioară prin crearea Partidului Comunist Român. Călăuzindu-se în întreaga sa activitate după principiile marxism- leninismului, P.C.R. a condus la victorie lupta revoluționară a clasei muncitoare, a tuturor celor ce muncesc. a asigurat răsturnarea orîndui- rii burghezo-moșierești și edificarea societății noi, socialiste, pe pămîntul României.Partidul nostru a conceput și concepe teoria revoluționară nu ca o colecție de teze imuabile, ca un sistem de gîndire rigid, finit o dată pentru totdeauna, ci ca o învățătură mereu deschisă și receptivă la cerințele vieții, corespunzător însăși viziunii clasicilor marxismului despre rolul teoriei. Concludentă este în această privință poziția critică. intransigentă, adoptată de Marx față de acei gînditori care „așază de o parte ideile eterne, categoriile rațiunii pure, iar de altă parte oamenii și viața lor practică". în același spirit, Engels sublinia că „întreaga concepție despre lume a lui Marx nu este o doctrină, ci o metodă. Ea oferă nu dogme gata preparate, ci puncte de plecare pentru cercetare și metode pentru această cercetare".

•a

dezvoltare a societății românești, ob- , ținerea unor succese remarcabile în toate domeniile construcției socialiste. De la orientările spre creșterea puternică și in ritm rapid a forțelor de producție pe baza asimilării celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, dezvoltarea relațiilor socialiste, perfecționarea organizării și conducerii vieții sociale și adîncirea continuă a democrației socialiste și pînă la preocupările pentru formarea omului nou sau vasta activitate desfășurată pe plan extern pentru amplificarea relațiilor internaționale ale României, pentru făurirea unei noi ordini politice și economice internaționale — toate pun în lumină capacitatea partidului nostru de a descifra noile, cerințe ale vieții sociale, de a găsi soluții cît mai corespunzătoare necesităților actuale.O strălucită încununare a activității teoretice a partidului nostru din ultimii ani o constituie Programul P.C.R. adoptat de Congresul al Xl-lea Cristalizînd. în lumina concepției materialismului dialectic și istoric, obiectivele făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și Înaintării României spre comunism, direcțiile de bază ale politicii interne și internaționale a partidului, ca și poziția comuniștilor români față de problemele fundamentale ale i noastre, Programul a fost, pe dreptate, apreciat ca „expresia 
xismului creator în România".Marx a statuat, ca o lege a voltării luptei revoluționare a clasei muncitoare, întărirea solidarității in-

epocii bună
mar-dez-

ternaționaliste a celor ce muncesc, subliniind că această solidaritate nu exclude în nici un fel, ci, dimpotrivă, presupune ca o condiție sine qua non a trăiniciei ei, respectarea independenței tuturor națiunilor, a intereselor naționale ale fiecărui popor, în această privință sînt deosebit de actuale cuvintele din Manifestul Partidului Comunist : „O sinceră 
colaborare internațională a națiuni
lor europene este cu putință numai 
eu condiția ca fiecare din aceste na
țiuni să fie pe deplin autonomă Ia ea acasă". în același sens, în Manifestul constitutiv al Asociației internaționale a muncitorilor. Marx sublinia necesitatea ca „legile simple 
ale moralei și echității, care trebuie 
să reglementeze relațiile dintre per
soanele particulare, să devină legi 
supreme în relațiile dintre națiuni ’.Această cerință este cu atit mai stringentă astăzi, cînd pe plan internațional asistăm la afirmarea tot mai puternică a voinței popoarelor de a trăi liber, de sine stătător, cînd recunoașterea independenței naționale și a necesității respectării ei se afirmă drept factorul cel mai progresist al zilelor noastre, garanția solidarității internaționale în lupta împotriva politicii imperialiste, a afirmării unor relații noi, de deplină egalitate, între toate statele. în aceste împrejurări, apar în mod evident ca greșite teoretic și dăunătoare practic afirmațiile unor ideologi care apreciază că națiunea și-ar fi încheiat menirea istorică în lumea contemporană și că în socialism ea n-ar mai avea nici o perspectivă, că politica de apărare a independenței naționale ar fi incompatibilă cu internaționalismul. După cum se știe, misiunea istorică a clasei muncitoare — așa cum a fost fundamentată de Clasicii marxismului și cum s-a afirmat și se afirmă în viața reală — este ca, eliberîndu-se pe sine de exploatare și asuprire, să elibereze întregul popor, să asigure un conținut rea) Independenței și suveranității poporului. Traducerea in viață a acestui principiu este, cu atit mai imperioasă în condițiile noii orînduiri, apărarea libertății și independenței patriei constituind chezășia însăși a înfăptuirii idealurilor socialismului și comunismului.Partidul nostru îmbină indisolubil preocupările pentru înflorirea propriei națiuni, pentru întărirea statului național, a independenței și suveranității sale cu eforturile pentru dezvoltarea solidarității forțelor înaintate, democratice de pretutindeni, pentru promovarea cît mai largă !n raporturile dintre state a relațiilor noi, bazate pe respectul independenței, suveranității și egalității, a dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur destinele. A proceda astfel înseamnă a acțrnna în deplină concordanță cu însșși esența concepției marxiste, cu Interesele vitale ale poporului pentru pentru dreaptă

Sfecla de zahăr, una din cele mai valoroase plante tehnice, se ■ cultivă în acest an pe o suprafață de 240 000 hectare. însămînțarea acestei culturi s-a făcut la timp și în condiții agrotehnice superioare. . După cum am fost informați la centrala de specialitate, în cea mai mare parte a țării sărit uniform și, favorizate de ploile din -ultima perioadă, se dezvoltă normal. Pentru obținerea unor recolte mari la hectar, lucrările nere a culturilor 1 cate cu cea mai tate.dr. docent Ion Popovici, directorul Institutului de cercetări pentru cultura cartofului și sfeclei de zahăr-Brașov, face unele precizări în legătură cu-lucrările de întreținere la sfecla de zahăr.Datorită ploilor, abundente din ultimul timp, culturile de sfeclă de zahăr au fost invadate de buruieni. Această situație impune, mai mult decit in oricare an, ca fiecare moment prielnic să fie folosit pentru a se face lucrările de întreținere. Este bine să se folosească la prășit cultivatoare echipate cu cu- țite-săgeată și discuri de protejare,

în jumătatea de nord a țării, unde plantele sint în curs de răsărire, este necesar să se execute prașila oarbă. Executarea din vreme a prășitului contribuie la distrugerea buruienilor și favorizează încălzirea solului, ceea ce, în condițiile actuale, este de mare însemnătate pentru dezvoltarea, normală

Unde se constată 1—2 gărgărițe Ia metrul pătrat, trebuie să se organizeze combaterea lor. în acest scop se fac tratamente cu Linda- tox + PEB, în cantitate de 25 kg la hectar.în vederea dezvoltării normale a plantelor trebuie răritul. Pentru

român, cu necesitățile luptei progresul întregii omeniri, o lume mai bună și mai pe planeta noastră.

a plantelor. Tot pentru combaterea buruienilor este bine să se folosească erbicidele. Bune rezultate dă erbicidul „Betanal", care se folosește după răsărirea sfeclei de zahăr. Se aplică atunci cînd buruienile sînt în faza de rozetă.Pentru creșterea recoltelor este necesar ca acum să se completeze cantitățile de îngrășăminte chimice pînă la nivelul stabilit. Administrarea lor se face cu ajutorul hrănitoarelor adaptate la cultivatoare. Este o lucrare absolut necesară, care va favoriza creșterea mai rapidă a plantelor. Cu deosebire în această perioadă se cere ca specialiștii din unitățile agricole să urmărească îndeaproape dacă plantele nu sînt atacate de dăunători.

să se execute și moment, această lucrare se execută numai acolo unde nu este pericol de dăunători. De asemenea, nu se răresc culturile proveni- monogerme ge- plantele au 3—4 Este bine cate din semințe netic pînă cînd frunze adevărate.Ia rărit plantele să fie lăsate la o distanță de 20—25 cm una de alta pe rînd, astfel' încît la recoltare să rezulte cel puțin 90 000— 100 000 de rădăcini la hectar. în concluzie, trebuie amintit un fapt bine cunoscut de specialiști, de cultivatorii de sfeclă de zahăr, că eforturile care se fac acum în timpul lucrărilor de întreținere vor- fi urmate de sporuri mari de recoltă. Pentru aceasta este necesar ca, peste tot, să se acorde cea mai mare atenție prășitului, răritului, fertilizării suplimentare și combaterii dăunătorilor.

/

Cum se desfășoară lucrările in județeParalel cu insămînțatul porumbului — lucrare care în unitățile agricole cooperatiste și de stat din județul ARAD se execută pe ultimele hectare, realizările la zi depășind 90 la sută din plan — o altă lucrare, și anume prașrla I manuală la sfecla de zahăr, a intrat de citeva zile in actualitate. Cooperatorii din comunele Șeitin, Grăniceri, Șimand, Nădlac, Vladimirescu și din multe alte locuri, folosind cu grijă timpul bun de lucru dintre ploile destul de abundente căzute în ultimele zile, parti- cipînd efectiv la executarea lucrărilor agricole și în zilele de 1 și 2 mai, au reușit să aplice prima pra- șilă manuală pe suprafețe cuprinse între 50 și 120 de hectare. Ultima situație operativă întocmită la direcția agricolă consemnează faptul că in județ au fost prășite peste 1 600 hectare cu sfeclă de zahăr.Avind însă în vedere mare de apă provenită care favorizează îmburuienirea culturii de sfeclă de zahăr, prașila I manuală se va intensifica și în celelalte unități agricole cooperatiste din județ cu suprafețe mari însă- mințate cu sfeclă de zahăr, cum sint cele din Sintana, Comlăuș etc. Sub îndrumarea comandamentelor agricole locale, în mai multe localități au fost luate măsuri energice în ceea ce privește eliminarea excesului de umiditate, formații speciale de cooperatori și alți locuitori ai comunelor și satelor acționînd sau ur- mînd să acționeze pentru îndepărtarea apei care băltește pe unele parcele și pentru a evita diminuarea 'cantității de plante de sfeclă de zahăr răsărite pe aceste parcele, precum și apariția bolilor. (Constantin Simion).

cantitatea diri ploi"*

cooperatori și mecanizatori. De la semănat pînă la recoltat, formațiile respective asigură întreținerea optimă a culturii și o calitate înaltă a lucrărilor".în numeroase unități agricole, cooperatorii și mecanizatorii au ieșit pe cimp, reușind să execute prima pra- șilă la sfecla de zahăr. între acestea sint cele din localitățile Luciu, Bră- deanu, Smîrdan, Scutelriici, Balta Albă și Gherăseni. Se lucrează cu toate forțele și la Padina, Boldu. Vil- celele, Glodeanu-Siliștea, Mihăilești ș.a.. unități care cultivă sfeclă de zahăr pe suprafețe mari și unde, pînă ieri, au fost prășite mai mult de 60 la sută din suprafețe. Pe ansamblul județului, prașila I s-a făcut pe 5 200 hectare. De asemenea, cooperativele agricole au aplicat substanțe chimice pentru combaterea dăunătorilor pe 7 600 ha cultivate cu sfeclă de zahăr. Trebuie arătat că in unele u- '■‘S nități agricole se semnalează rămî-i . neri. în urmă la întreținerea culturilor, ceea ce impune ca membrii consiliilor de conducere și specialiștii să acționeze pentru grăbirea prășitului. (Mihai Bâzu).în ultimele zile a plouat aproape în toate zonele județului DOLJ, ceea ce a afectat desfășurarea ritmică a lucrărilor agricole de sezon. Totuși,

oamenii muncii de pe ogoare grăbesc semănatul rilor. Folosind bună de lucru, lor agricole au ma prașila lâ toate cele 13 000 ha aflate în cultură. în multe unități a început prașila a Il-a. întrucît în cca mai mare parte a unităților agricole nu s-a putut intra cu mașinile în cîmp, pră- șitul sfeclei de zahăr s-a făcut mai mult manual. Zilnic, pe ogoarele județului lucrează circa 12 000 de cooperatori, care sînt organizați pe e- chipe în acord global. în cooperativele agricole din Segarcea, BircaJ Cioroiași, citeva echipe de cooperatori lăsaseră sapele la capul tarlalelor și pliveau manual buruienile din culturile de sfeclă. Datorită bunei organizări a muncii, cooperativele agricole din Cetate, Ostrovenî; Seaca de Pădure, Boureni. Valea Standului. Birza. .Cioroiași. Birca, MaglaVit și Segarcea au reușit să încheie ' mai devreme prașila' I și au efectuat prașila a II-a pe, .suprafe- . țe mari. Bunăoară, la C.A.P. „7 Noiembrie" din comuna Bîrca s-a prășit a doua oară 50 la sută din suprafața cultivată, lucrarea urmind să se încheie în această săptămînă. Ca urmare, culturile se dezvoltă normal. (Nicolae Băbălău).

și întreținerea cultu- judicios fiecare oră membrii cooperative-' reușit să încheie pri- sfecla de zahăr, pe

Hotărîri comune J

(Urmare din pag. I)

în unitățile agricole din județul BUZĂU, forța de muncă și mijloacele mecanice sint concentrate la lucrările de întreținere a culturilor, îndeosebi a sfeclei de zahăr. ..în a- cest an — ne spunea ing. Dumitru Ungurcanu. directorul întreprinderii de industrializare a sfeclei de zahăr din Buzău — întreaga suprafață cultivată de 12 750 ha a fost repartizată pentru a fi lucrată in a- cord global de formațiile mixte de

tensificat acțiunile model, dezbaterile de caz, pentru a sublinia semnificațiile Codului societății noastre __________ , ______ ..muncii și vieții comuniștilor, a tuturor oamenilor de naționalitate.Activiștii comitetului județean de partid, sprijinind munca politico- ideologică și cultural-educativă a consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană, participă la întîlnirile organizate cu locuitorii orașelor și satelor, înfățișind în expunerile lor, în dialogurile purtate, politica internă și externă a

eticii și echității socialiste, cartă amuncii/ indiferent

Cartea de vizită
1

a medicului de întreprindere
— în fața medicului care lucrează intr-o întreprindere — ne spune ilr. 

Paul Sabău, șel'ul laboratorului de medicină a muncii din cadrul Centrului sanitar antiepidemic Brașov — stau sarcini deosebit de importante, atit în ce privește efectuarea controlului medical la angajare, cît și periodic. Dar pentru ca să-și poată desfășura în condiții optime activitatea, să poată evalua cît mai just capacitatea de muncă a angajaților, să poată aprecia corect situația celor pasibili de a se îmbolnăvi, medicul 
de întreprindere este obligat să cu
noască temeinic condițiile de mediu 
și lucru existente în secții și ateliere, 
la fiecare loc de muncă, natura și 
concentrația noxelor, precum și mo
dificările ce survin în dotarea teh
nologică a întreprinderii.în cazul întreprinderilor din județul Brașov, stabilirea microclimatului, a concentrației noxelor și evaluarea situațiilor concrete de la locurile de muncă se asigură pe două căi : prin laboratorul de medicina muncii al Centrului sanitar antiepidemic și prin cele 12 laboratoare de toxicologie industrială existente în întreprinderile mai importante. Specialiștii laboratoarelor respective fac analize și determinări în secții, ateliere și la locuri de muncă, iar concluziile acestora, ca și ale unor sondaje periodice sînt aduse la cunoștința medicului de întreprindere. Astfel, el va decide, în cu-' noștință de «au nu apt «au altul.

— Pentru dicii noștri 
apune interlocutorul — acest control 
preventiv constituie doar primul pas spre investigarea stării de sănătate. Faza următoare a controlului se desfășoară la locul de muncă, unde medicul constată, „pe viu", modul în rare lucrătorul s-a adaptat sau nu la condițiile specifice de muncă. Dacă »l constată că respectivul nu s-a • daptat în timpul prevăzut, recomanda schimbarea locului de muncă.

O obligație de maximă răspundere a medicului de întreprindere esțe efectuarea controlului periodic. Prin intermediul acestuia, el previne sau depistează boli profesionale în faze incipiente. Cu ani în urmă, medicii din unele întreprinderi brașovene se loveau de rezistența unor șefi de secții și ateliere. Acum, tocmai cadrele de conducere ale secțiilor și ateliere-
Experiența județului Brașov 

în prevenirea 
și combaterea bolilor 

profesionale

Noul Peri-

cauză, dacă x sau y este 
pentru un loc de muncă

cei mai multi dintre me
de întreprindere — ne

lor sînt acelea care mobilizează și îndrumă angajații să efectueze asemenea controale medicale, prevenin1- du-se astfel multe Îmbolnăviri profesionale. Cei care sint predispuși unor afecțiuni sint luați în evidență și supuși unui control permanent și unui tratament atent, fără scoatere din producție. Intervenția specialiștilor laboratorului de toxicologie și a medicului de la întreprinderea „Co- lorom‘‘-Codlea, de exemplu, a dus la preîntîmpinarea unor îmbolnăviri profesionale. Ba, mai mult, aici se înregistrează de 5—6 ani cea mai scăzută morbiditate din toate întreprinderile brașovene. De asemenea, la cîteva locuri de muncă de la întreprinderea de autocamioane — vop- •itorie, secția de reparare și întreținere a acumulatorilor și altele, unde eu ani în urmă s-au înregistrat mai multe cazuri de îmbolnăviri profesionale, în prezent, ca urmare v controalelor și a aplicării măsurilor recomandate de medicul de întreprindere, concentrațiile de noxe au scăzut sub limitele admise, eliminin- du-se cauzele care provocau boli profesionale sau intoxicări acute. Da mai multi ani de zile, la Combinatul chimic din Făgăraș, cu toate că se lucrează cu numprowe aubslanțe no-

cive (fenoli, anilină, rășini sintetice ș.a.), nu s-au mai semnalat cazuri de îmbolnăviri profesionale. S-a îmbunătățit substanțial starea de sănătate a muncitorilor, s-a redus numărul zilelor de concedii de boală, iar numărul îmbolnăvirilor profesionale acute și cronice a scăzut în ultimii zece ani la mai puțin de jumătate, cu toate că în aceeași perioadă a crescut considerabil numărul muncitorilor. în unele unități însă — cum ar fi ,,Electroprecizia“-Săcele. întreprinderea de articole tehnice din cauciuc, întreprinderea de tricotaje, întreprinderea „Nivea" — cabinetele de medicina muncii nu dau încă rezultatele scontate. Controlul medical .la angajare, ca și cel periodic se efectuează încă nediferențiat și incomplet, se manifestă uneori formalism în urmărirea modului în care se fac adaptarea și integrarea persoanelor nou angajate la locurile de muncă. Nu se acordă suficientă atenție recuperării capacității de muncă. Dată fiind utilitatea pe care ap demonstrat-o laboratoarele de toxicologie profesională, este necesar ca și alte întreprinderi mai importante din județ să-și creeze asemenea laboratoare.
N. MOCANU
corespondentul „Seînteii"

Craiovița Nouă, cartier al Craiovei. metrul actual : 60 de hectare Blocuri noi. moderne, cu 10 325 apartamente, care găzduiesc 30 000 de oameni. Peste cițiva ani vor fi cam 30 000 de apartamente, cu 100 000 de locuitori. Pe șantierele noilor edificii se lucrează într-un ritm alert. Ritm care face ca, anual, populația cartierului să crească cu 15 000 de locuitori... întrebare : în ce măsură dotările utilitare țin pasul cu amploarea și ritmul acestor construcții ?Cu mai bine de un an în urmă. într-un articol publicat în „Seîntela", sub titlul „Craiovița Nouă nu face parte tot din... Craiova ?“, se analiza, cu multe accente critice, ră- mînerea în urmă a dotărilor strict necesare noului cartier. Pe atunci, cetățenii afirmau, cu amărăciune, că trăiesc ca într-o „insulă izolată", că, datorită unei rețele de magazine ca și inexistente,- sînt nevoiți să bată zilnic kilometri întregi pînă în centrul orașului, pentru aprovizionare. Și tot atunci primăria făcea următoarea promisiu- în ce ne privește,

vom reanaliza situația și, cu sprijinul organelor județene, vom încerca să determinăm — la toate nivelurile — măsurile necesare pentru o mai bună sincronizare în viitor a . ___ ________dotărilor cu construcția de daugă alte servicii locuințe".

tăți pentru repararea în. călțămintei, ceasornicărie, pentru bărbați, femei copii, spălătorie chimică și altele. Cu totul, 17 noi unități. Lor li se a- înființate recent (o stație
radio-TV, confecții Și

Craiovița Nouă
fiica bună a Cra io vei

într-adevăr, situația se prezintă acum cu totul altfel decît în urmă cu un an.Edilii orașului au găsit și aplicat soluții practice, simple, prin care au rezolvat. în bună parte, vechile neajunsuri. Au apărut vița se cere alimentare.ție, o unitate tip „Gospodina", o unitate pentru produse „Avicola" și o alta pentru desfacerea de produse de uz casnic, uni-

in Craio- numeroa- de desfa-astfelNouă centre a produselor lactate, de panifica-

Getax, un dispensar pentru adulți și altul pentru copii, un oficiu P.T.T.R. etc.).— Deocamdată, pînă se vor corela exact toate fondurile, pentru a pune în consonanță ritmul de ridicare a blocurilor eu cel al dotărilor, oamenii se aprovizionează și din magazine improvizate, chioșcuri, rulote — ne spune tovarășul Adrian Cioboiu, ședințe popular municipal. Desigur, în curînd se vor ridica complexe moderne.
prim-vicepre- al consiliului

Dar pînă atunci e bine să aibă oamenii tot ce le trebuie.în această ordine de idei, edilii orașului ne-au asigurat că, începînd din luna în curs, va fi soluționată și problema apei, care acum nu prea urcă la toate etajele, că în toamnă va intra in funcțiune un al doilea mare complex alimentar, că in curind va fi dat în folosință încă un complex cu sifonărie, unitate C.E.C.. pline, lapte și alte servicii. Mai reținem că, anul acesta, cartierul va primi în folosință o grădiniță nouă (a treia), un centru stomatologic, un teren de sport. începînd cu anul viitor vor fi date în folosință alte unități comerciale cu o suprafață de 5 000 mp., 14 locuri de joacă pentru copii, un ' cinematograf ele.în aceste zile, oamenii cartierului lucrează la a- menajarea de spații verzi in care s-au plantât peste 15 000 arbori și arbuști, 1 500 de trandafiri și 7 km gard viu. Apar tot mai multe și mai frumoase lucruri noi în Craiovița Nouă.
Șt. ROMEO GHIOC

Craiovițo Noua

partidului, programul dezvoltării e- conomico-sociale a României socialiste, sarcinile actualului cincinal. De altfel. în toate localitățile județului Mureș, organele și organizațiile de partid desfășoară ample acțiuni menite să pună în lumină rezultatele obținute in dezvoltarea patriei, ca șt prezența plină de personalitate a peisajului mureșean pe harta întinerită a țării. Agitația vizuală, concretă. mobilizatoare, exprimată în cele trei limbi materne de circulație în județ, vine în sprijinul îndeplinirii exemplare a sarcinilor de producție și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă. Consfătuirile organizate în această privință, schimburile de experiență ale agitatori-- lor, paralel cu creșterea funcționalității cabinetelor de științe sociale și a punctelor de informare și documentare, oferă imaginea muncii politico-educative de masă, cadru de afirmare a spiritului de unitate și frăție al locuitorilor județului.Pentru ilustrarea succeselor comune ale tuturor oamenilor muncii, comitetul județean de partid a editat în ultimii cinci ani, în limbile română, maghiară și germană, broșuri, pliante și planșe foto pentru expoziții. De un deosebit interes se bucură, de asemenea, caravanele muncii politice și cultural-educative ale comitetului județean de partid, care se deplasează îndeosebi în comune, ca și dezbaterile tematice organizate în sate, în întreprinderi. Organizațiile de partid din unitățile industriale și agricole, din instituțiile de învățămint. cultură și știință găzduiesc o multitudine de activități consacrate sădirii în rîndul tinerilor a dragostei față de patrie și partid, cunoașterii tradițiilor istorice ale poporului român, a luptei sale seculare pentru dreptate, libertate socială și națională, pentru independența și suveranitatea patriei. Larga amploare și ecoul puternic de care s-au bucurat manifestările omagiale organizate cu prilejul împlinit ii a, 375 de ani de Ia prima unire politică a țărilor române ne-au determinat să acordăm o și mai mare atenție a- cestor forme de educație patriotică, pe primul plan situîndu-se în prezent pregătirile pentru întîmpinarea centenarului cuceririi independenței de stat a României. Buna conducere și îndrumare a numeroaselor formații artistice existente în județ, prezența lor la serbările populare, încadrarea în viața spirituală și culturală contribuie Ia cunoașterea tezaurului folcloric cristalizat In decursul veacurilor de comună conviețuire, la asimilarea și răspindirea creației noi, specifice epocii socialiste.Profund angajați în întrecerea organizată în cinstea celei de-a 55-a aniversări a partidului, oamenii muncii din județul Mureș obțin importante succese pe toate fronturile activității economice și sociale, adu- cîndu-și astfel prinosul lor de inițiativă, efort creator și spirit de dăruire pentru înfăptuirea istoricelor hotărîri ale celui de-al Xl-lea Congres al partidului, cale sigură de împlinire a idealurilor de bunăstare și fericire ale Întregului popa* român.
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Pe calea progresului economic
Prin industrializarea socialistă, 

puternicul avînt al forțelor 
de producție

„Viața a demonstrat pe deplin justețea liniei ge
nerale marxist-leniniste a partidului nostru de in
dustrializare socialistă — factorul determinant al 
lichidării înapoierii economice, dezvoltării susți
nute a întregii economii, creșterii nivelului de trai 
al poporului, întăririi independenței și suveranită
ții naționale, al înaintării sigure pe drumul progre
sului și civilizației. S-a confirmat, de asemenea, jus
tețea orientării politicii partidului în problema 
agrară, demonstrîndu-se că cooperativizarea agri
culturii are o importanță hotărîtoare în realizarea 
victoriei noii orînduiri, în dezvoltarea generală a 
societății".

Din PROGRAMUL P.C.R.

înfăptuirea consecventă a politicii partidului nostru de industrializare socialistă a țării a determinat obținerea de rezultate economico-sociale remarcabile, un avînt fără precedent în dezvoltarea forțelor de producție. Dintr-o țară cu un pronunțat caracter agrar, cu o industrie slab dezvoltată și o agricultură înapoiată, România a devenit în cele cinci cincinale ce au trecut de la naționalizare, o țară industrial-agrară, cu o industrie puternică, în plină dezvoltare, cu o agricultură socialistă de stat și cooperatistă- în plin proces de modernizare. Iată cîte- va cifre și comparații concludente în a- cest sens, care dovedesc că tot ceea ce am obținut sub conducerea partidului am realizat înfăptuind politica de industrializare a partidului.
în anul 1950. fondurile fixe însumau 

207 miliarde lei. Astăzi, comparativ cu acel an. poporul stăpinește o avuție națională în fonduri fixe de Qp|*oap@ 
6 ori mai mare, pentru ca 
1980, valoarea acestora să fie de cir
ca 2000 miliarde lei.Numai în ultimul deceniu au fost construite și date în exploatare peste 3 300 de capacități și obiective industriale, dotate cu tehnică superioară, ceea ce ilustrează procesul rapid al înnoirii bazei tehnico-materiale, caracterul modern al echipamentului economiei naționale.în actualul cincinal se vor construi 
2700 obiective productive de o deosebită însemnătate economică.
• Producția globala industrială a 

anului 1976 va fi egală cu aceea rea

lizată de circa 35 de Românii dln perioada de vîrf — anul 1938 — a regimului burghezo-moșieresc, iar în ultimul an al actualului cincinal — de circa 
53 de Românii.

• In 1976, producția globală 
industrială din anul 1950 se va 
realiza în 15 zile, în 1980 - 
în zece zile.

Ritmuri înalte, constante. 
In deceniul 1966—1975, producția industrială a sporit într-un ritm mediu anual de 12,7 la sută ; aceasta a permis ca în țara noastră producția industrială să se dubleze într-un ritm de 3—4 ori mai rapid decît pe plan mondial.Dacă industria ar fi continuat să se dezvolte în ritmul mediu înregistrat în perioada antebelică — de circa 4 la sută — atunci, producția obținută în anul 1975 s-ar fi realizat în... anul 2030 1

în actualul cincinal, producția globală industrială va crește într-un ritm mediu anual de Cit"C3 11 la 

sută.
Toate județele țării pe orbita 

industrializării. Corespunzător hotă- rîrii Congresului al XI-lea al P.C.R., in 
actualul cincinal în fiecare județ se 
va asigura realizarea unei producții 
industriale de cel puțin 10 miliarde 
lei.

Modificarea grupării județelor în funcție de valoarea producției industriale :

Numărul județelor
1965 1970 1975 1980

pînă la 2 miliarde lei 14 5 1 -

2,1— 4 miliarde lei 13 11 4 -

4,1-10 miliarde lei 9 15 14 -

10,1—15 miliarde lei 3 5 7 16
15,1—25 miliarde lei — 8 11 12
peste 25 miliarde lei 1 1 3 12

0 agricultură intensivă, de 
înalt randament. Organizarea pe baze socialiste a agriculturii a deschis calea dezvoltării intensive, cu un nivel tot mai înalt de mecanizare și chimizare, a acestei ramuri de bază a economiei noastre naționale. A- ceașta s-a reflectat în sporirea de la o perioadă la alta și, cu deosebire, în ultimul deceniu, a producției agricole vegetale și animale.

Este semnificativ în acest sens faptul că, față de anul 1950, în anul 1975 s-a realizat o producție agricolă de 
2,9 ori mai mare. Cincinalul ac
tual accentuează, prin prevederile sale, dezvoltarea intensivă a agriculturii, producția urmînd să crească cu QjfQg 

30 la SUtă de cincinalul recent încheiat.
Creșterea gradului de mecanizare

1948 1975 1980

1970

842 000 ha

Din efectele sociale ale dez
voltării Industriale • Comparativ cu anul 1938, cînd mai mult de trei sferturi din populația ocupată lucra în agricultură, în 1975 această proporție a fost de 38 la sută, urmînd ca în 1980 să ajungă la 27-28 la sută.# în actualul cincinal, pentru pri
ma dată în istoria țării, numă
rul populației ocupate în indus
trie va depăși pe cel din agri
cultură. • în 1980, peste 70

Suprafața amenajată pentru irigații.

1975 1980

1,47 milioane ha 3 milioane hectare

la sută din forța de muncă 
activă va lucra în sectoare
le neagricole, iar din aceasta, 
aproape 50 la sută - în 
Industrie șl construcții. Aceasta va reprezenta o schimbare fundamentală în structura forțelor de producție și socială a țării noastre, marcînd 
transformarea României într-un 
stat industrlal-agrar, în care 
rolul preponderent îl va avea 
industria noastră socialistă.

tora. Potrivit Directivelor Congresului al XI-lea al partidului, ponderea hotărâtoare din investițiile productive va fi deținută în continuare de industrie : circa două treimi din totalul investițiilor pe întregul cincinal actual. Ramurile de bază vor beneficia. împreună, de 
aproximativ 70 la sută din totalul investițiilor alocate industriei.Pînă la finele cincinalului, circa 700

de localități vor dispune de unb* 
tăți industriale de subordonare 
republicană, cu activitate per
manentă și o producție anuală 
de peste 10 milioane lei.Pentru dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico-materiale a agriculturii, 
în actualul cincinal se alocă mari in
vestiții :

® 93-98 miliarde lei din fondurile statului

• peste 14 miliarde lei dln fondurile proprii »i« c.a.p.
Investițiile destinate agriculturii vor depăși de două ori vo» 

lumul acestora din cincinalul 1951—1955 în întreaga economie 
națională.

tractoarecombine autopropulsate
12 ooo 118 000

nici una 18 000

125 000 
-130 000

26 000
îngrășăminte chimice livrate agriculturii (substanță activă)

1970

594 000 tone

1976

1 454 000 tone

1980

3 033 000 tone

Acumularea, investițiile — 
la temelia dinamismului economic, 

a sporirii avuției naționale
9

„Pentru a făuri un destin luminos poporului nos
tru, pentru a întări independența țării, pentru a 
construi cu succes societatea socialistă multilateral 
dezvoltată și comunismul trebuie să asigurăm mij
loacele necesare creșterii în ritm înalt a forțelor de 
producție, înflorirea întregii economii socialiste, 
sporirea avuției noastre naționale și ridicarea, pe 
această bază, a gradului de civilizație, a bunăstării 
materiale și spirituale a întregului nostru popor"

NICOLAE CEAUȘESCUîn concepția partidului, o rată înaltă a acumulării răspunde cerinței obiective pentru țara noastră de a realiza o reproducție socialistă lărgită de mare amploare, capabilă să asigure dezvoltarea și perfecționarea bazei tehnico-materiale, atragerea în producție a noilor generații, să ofere noi locuri de muncă în sfera industrială, să ridice mai rapid din punct de vedere economic județele mai puțin dezvoltate și să creeze condiții pentru ca România să poată ajunge într-un timp scurt la un venit național pe locuitor comparabil cu- acela al țărilor dezvoltate. Rezultatele obținute pînă acum atestă cît

se poate de pregnant roadele politicii de acumulare promovată stăruitor de partid, politică ce exprimă înalta răspundere pentru destinele națiunii noastre socialiste.Pentru țara noastră — țară socialistă 
în curs de dezvoltare — înfăptuirea unui vast program de investiții a constituit și constituie un imperativ vital.Pe baza alocării unei cote tot mai importante din venitul national pentru dezvoltare, volumul investițiilor a crescul 
după cum urmează :

1961—1965

199,7

(în miliarde lei)
1966—1970 1971—1975

330,8 544,7

1976-1980

circa 1 000

Necesitatea repartizării din venitul național a unei cote înalte pentru 
fondul de dezvoltare este demonstrată și de următoarele calcule >

Fond de dezvoltare Fond de consum Fond de consum
pe locuitor

Varianta I 25 la sută 75 la sută 10 500 lei

Varianta II 33 la Slltă 67 la sută 11800 lei

în urma alocării unei treimi din venitul național pentru dezvoltare (varianta II) s-a putut asigura progresul accelerat al economiei naționale și, ca urmare, 
creșterea în ultimii 10 ani de

circa 7 670 lei la

circa 2,5 ori a venitului națio
nal. Pe această bază trainică q Spo
rit venitul național pe locuitor 
de la :

peste 17 000 lei

0 politică economică orientată 
ferm spre creșterea eficienței, 
spre modernizare prin afirmarea 

revoluției tehnico-științifice
„Partidul pornește în mod constant de la consi

derentul că știința constituie factorul primordial al 
progresului contemporan, că societatea socialistă 
multilateral dezvoltată și comunismul nu pot fi edi
ficate decît pe baza celor mai înaintate cuceriri ale 
științei și tehnicii".

Din PROGRAMUL P.C.R.în opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate — simultan cu creșterile cantitative — partidul nostru a pus și pung un deosebit accent pe realizarea unei economii robuste, moderne și eficiente, pe baza aplicării largi a cuceririlor celor mai avansate ale revoluției tehnico-științifice contemporane. Se au în vedere sporirea mai accentuată a venitului național, creșterea contribuției industriei la crearea acestuia, ridicarea necontenită a productivității muncii, valorificarea superioară a resurselor materiale ale țării. Pe scurt, iată cum au evoluat și vor evolua în continuare unii dintre indicatorii care definesc eficiența procesului de industrializare, de dezvoltare economică a României socialiste.Comparativ cu anul 1950, în anul 1975 
venitul național a fost de 10,3 Ofi 
mai mare, urmînd ca la finele cin
cinalului actual acesta să fie de 
peste 17,4 ori mai mare.

Ca urmare, în 1980, față de 
1975 :
• Venitul național va fi cu 

68,5 la sută mai mare, 
iar produsul social — cu 57 la 
sută mai mare.• Dacă în 1938, ponderea industriei 
în crearea venitului național era de 30,8 la sută, în 1975 aceasta a ajuns la 
peste 57 la sută, urmînd ca în 1980 să se ridice la 68,1 la SUtă.• Din anul 1970, industria construc

toare de mașini, chimia, metalurgia 
și energetica — sectoare definitorii pentru profilul unei economii moderne — realizează mai mult de jumătate 
din producția industrială a țării, față de 42 la sută în 1965 și numai 20,7 la sută în 1938. Industria constructoare 
de mașini și industria chimică și-au sporit ponderea în producția industrială de la 12,9 la sută în 1938, la 27,9 la SUtă 
în 1965, la circa 44 |a sută în 1975, aceasta atingînd |y finele OCtUOlU- 
lul cincinal aproape 50 la 
sută. 0 țară a constructorilor 
de mașini și a chimiștilor, așa se conturează, tot mai clar, profilul industrial al României !

• Un singur procent de creș
tere a productivității muncii în 
industrie — la nivelul economiei naționale — echivalează £y q prO- 
ducțle de!1955 — 0,5 miliarde lei1965 — 1,7 miliarde lei1975 - cjrca 5 9 miliarde lei

1980 - peste 9 miliarde lei.
• Un singur procent de re

ducere a ponderii cheltuielilor 
materiale în produsul social va echivala în anul 1980 cu yy Venit 
național de 13-14 miliarde lei.

în 1965Dacă s-ar fi acordat numai 25 la sută (varianta I) pentru dezvoltare, s-ar fi obținut un ritm mai redus de creștere e- conomică, iar venitul național ar fi fost mai mic, cel mult ar fi putut ajunge la 14 000 lei pe locuitor.în prezent, venitul național al României este de 3—4 ori mai mic, respectiv, de circa 1 000 dolari pe locuitor — față de țările cu o dezvoltare medie. Dar, în 1960, această diferență era de 8—10 ori. 
Este limpede că pentru a rea
liza în anul 1990 un venit na
țional de 2 500-3 000 dolari pe 
locuitor, este obiectiv necesar 
ca și în continuare să consa
cram o parte însemnată din ve
nitul național dezvoltării, întru- 
cît numai astfel:

în 1975

• Vom putea lichida răminerea în 
urmă moștenită din trecut

• Vom putea asigura progresul 
mai rapid al avuției naționale și 
creșterea bunăstării generale

• Vom asigura independența și 
suveranitatea patriei noastre so
cialiste
în actualul cincinal se reali

zează un volum de investiții 
aproape tot atît de mare cît în 
cele trei cincinale anterioare 
luate la un loc.
• Investițiile din industrie au fost și sînt utilizate cu precădere pentru dezvoltarea și modernizarea ramurilor de bază — energie electrică și termică, metalurgie. construcții de mașini și chimie — care, în cincinalul recent încheiat, au primit 62 la sută din volumul aces

Din prevederile

• In perioada 1976—1980, activitatea de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică va cuprinde QjfQQ

600 de obiective »ubordonate dezvoltării economice și sociale, dintre care o mare parte se vor aplica în cursul actualului cincinal.
• Peste 80 la sută din 

totalul tehnologiilor prevă* zute pentru obiectivele de investiții planificate vor fi noi, de concepție proprie și perfecționate.
• Numai anul acesta vor fi Introduse și extinse 158 tehnologii avansate ;

actualului cincinalvor fi introduse în fabricație 438 produse noi și reproiectate, din care : 220 mașini, utilaje, aparate și instalații, 
218 materiale și bunuri de consum ; valoarea produselor noi și reproiectate introduse pentru prima dată în fabricație va reprezenta, în 1976, minimum 
11 la sută din producția valorică a industriei republicane prelucrătoare.• Astăzi, în cercetare și proiectare lucrează 150 000 de cadre, inciuztnd și compartimentele de concepție din centrale și întreprinderi — față de 5 000 în anul 1938.

Am prezentat, desigur sintetic, unele dintre cele mai importante realizări și perspective ale dezvoltării economice a țării — dobîndite de poporul nostru sub conducerea Partidului Comunist Român. Ele demonstrează cu tărie caracterul științific al politicii economice a partidului, tradusă în viață neabătut de toți oamenii muncii, oferă certitudinea obținerii unor noi și remarcabile rezultate pe drumul edificării socialismului și comunismului în scumpa noastră patrie.
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IMPERATIVE ALE PROGRAMULUI IDEOLOGIC AL PARTIDULUI
într-una din adunările generale ale organizației de partid de la U- niunea scriitorilor, un cunoscut prozator, autor, printre altele, al unor apreciate volume de reportaje, a formulat o propunere primită cu mult interes de toți cei prezenți : lansarea unei ample acțiuni de documentare individuală de mai lungă durată in mari unități industriale și agricole, pe șantiere, in institute de cercetare etc. Cu sprijinul comitetului municipal de partid, acțiunea se desfășoară deocamdată în cîteva fabrici și uzine din Capitală, roadele ei ince- pînd să se arate în paginile ziare- ■______________________lor și ale publicațiilor literare. Ne-am propus ca, împreună cu forurile centrale și locale interesate, să căutăm soluțiile cerute de extinderea documentării pe termen lung și in alte zone ale țării.M-am referit în primul rind la a- ceastă inițiativă întrucît ea constituie o expresie grăitoare a preocupării noastre de a răspunde dorinței de împrospătare și adincire a cunoașterii punctelor de foc ale realității contemporane. Fără îndoială că, după decantarea necesară, noi opere de proză, poezie, dramaturgie se vor a- dăuga celor care oglindesc cu pasiune și dăruire, in spiritul umanismului revoluționar, munca plină de abnegație a constructorilor României socialiste. Comitetul de partid. în strinsă și permanentă colaborare cu conducerea uniunii, s-a orientat cu precădere spre stimularea creării unor astfel de opere, folosind o gamă largă de activități specifice. Deosebit de importante în această privință sint dezbaterile din cadrul adunărilor generale și al învățămîntului de partid.Desfășurîndu-se, în mod firesc, sub semnul celui de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român, a- ceste dezbateri prilejuiesc observații și analize ale modalităților de afirmare mai pregnantă a rolului creației în procesul de formare și dezvoltare

a conștiinței socialiste. Abordarea unor probleme ca „Locul și menirea scriitorului în lumina documentelor Congresului al XI-lea", „Principiile esteticii marxist-leniniste cu privire la specificul artei ca instrument de cunoaștere și mijloc de transformare a societății", „Codul eticii și echității socialiste și responsabilitățile oamenilor scrisului" a determinat participarea activă la discuții a unui mare număr de membri ai organizației. A existat preocuparea ca ideile cu valoare generalizatoare pentru întregul front scriitori-

nemijlocit pe cei care scriu pentru ei, de a realiza acea legătură de la inimă la inimă fără de care nu se pot zămisli opere capabile să înfrunte curgerea timpului. Aceste întilniri se transformă adeseori în discuții pasionante nu numai despre izbinzi și neimpliniri literare sau despre meșteșugul scrisului, ci și despre sfera largă a problemelor care ii frămintă deopotrivă pe scriitori și cititori, angajați în vastul proces de prefacere materială și spirituală a țării.Se realizează astfel dezideratul folosirii celor mai diverse căi și mij-
Mai aproape de miezul

fierbinte al vieții
cesc să fie răspîndite prin intermediul unor articole publicate în presa literară, al unor dezbateri organizate în cadrul asociațiilor de scriitori din țară și al secțiilor asociației din București.Comitetul de partid, birourile organizațiilor de bază, toți comuniștii consideră drept o îndatorire esențială a lor intensificarea contactului cu cei caro constituie însăși rațiunea existenței profesiunii noastre : cititorii. Continuînd ceea ce a devenit o fructuoasă tradiție, am organizat, in colaborare cu conducerea uniunii și sub egidă Frontului Unității Socialiste, o suită de manifestări in cinstea aniversării a 55 de ani de la înființarea Partidului Comunist Român și a Congresului educației politice și culturii socialiste. Șezătorile, simpozioanele, festivalurile de poezie desfășurate în București și in numeroase localități de pe întreg cuprinsul țării oferă miilor de iubitori de literatură posibilitatea de a asculta nemijlocit cuvintul poeților, prozatorilor, dramaturgilor, criticilor, de a-i cunoaște

EXPOZIȚIA PICTORILOR
PLOIEȘTENIViața artistică a Capitalei înregistrează, cu o remarcabilă frecvență. manifestări ale artei plastice din provincie. De data aceasta este vorba de expoziția Filialei U.A.P. din Ploiești, care prezintă în sala ,.Tudor Arghezi" (Teatrul Național) un grupaj cu lucrări reprezentative de pictură, sculptură, grafică și artă decorativă. Este una din nenumăratele manifestări care, in pregătirea Congresului educației politice și culturii socialiste. demonstrează, prin intermediul a- cestor rezultate ale activității creatoare, că întreaga atmosferă a artei noastre contemporane se dezvoltă sub un orizont prielnic, intr-un climat fecund. Mutațiile înregistrate in viața economică și spirituală, elementele cele mai spectaculoase, cele mai încărcate de sens ale transformărilor pe care le-a cunoscut România în ultimii ani au oferit artiștilor din Ploiești teme mare generozitate forță emoțională, prilejul realizării unor lucrări de valoare.Conform unei tradiții stabilite de nenumărate manifestări anterioare, actuala expoziție își propune, de asemenea, să prezinte bilanțul unui răstimp mâi mare de activitate, rezultatele cele mal bune înregistrate. Să ne oprim doar la lucrările unuia dintre maeștrii recunoscuți ai filialei — pictorul Ion Hoeflich (1912— 1974). Lucrările Iul, prezentate acum pe un panou central, prefațează parcă întreaga manifestare, punîndu-i in evidență, încă o dată, lirismul de substanță intelectuală.Ca și .în manifestările colective anterioare â- le artiștilor ploieșteni, este de relevat diversitatea căutărilor, varietatea talentelor, a soluțiilor plastice a- bordate. O selecție severă, care a înlocuit de data aceasta cunoscutul principiu „al reprezentării". conferă un plus calitativ întregii manifestări. în pofida diversității, pe care vizitatorul o poate con-

deși

cu- Pri- sea- fac-

stata, pictura, sculptura, arta decorativă și grafica actualei expoziții manifestă o tendință convergentă în a exprima realități dintre cele mai noscute ale țării, vindu-le, ne dăm ma că. dincolo detura stilistică, proprie fiecărui artist, dincolo de incontestabilele reușite, de inevitabile scăderi sau împrumuturi, în majoritatea lor, lucrările se mențin în sfera unui realism care fine fie de viziune, fie de tehnică. Cele mai bune dintre ele însă — foarte numeroase — și pe care rindurile de față nu-și

propun să le evoce exhaustiv, accentuează asupra vocației realiste a picturii noastre moderne. în acest sens, picturile semnate de Vintilă Făcăianu(..Lupta de Ia Posada", „Anul 1598“, „Ultima zi a războiului" etc.), unele de dimensiuni monumentale. s-au oprit predilect asupra unor teme de o deosebită importanță pentru istoria noastră.Trebuie subliniat în același timp faptul că, trăind in mijlocul evenimentelor contemporane, pictorii plo- ieștehi au fost solicitați să înregistreze dinamica locurilor și oamenilor, să le interpreteze creator. „Peisajul petrolier" sau „Muntele străpuns", realizate de Valeriu Scărlătescu, peisajele semnate de Dan Platon, Nicolae Vasîlescu, Doina Moisescu, ampla compoziție intitulată „Culesul roadelor". Victor Munteanu pentru a da doar teva exemple — reușit nu numai evoce, să nareze, ci să și confere vibrație artistică unor aspecte dintre cele' mai caracteristice peisajului României de azi.Aceleași imagini complexe, compoziții care

de.cî- au să

simbolizează fapte, ginduri și aspirații contemporane, am întilnit și în sectorul de grafică. Am remarca, in cadrul acestui sector, restrîns ca dimensiuni, i inspirate de noastră ale lui Strimbu („Anul „Pedepsirea turci") și grafica Irinei Borovski („Orizonturi", „Uzina" etc). Ele lustrează același respect pentru regulile genului, raporturi și cerințe de expresie.O progresivă simplificare — în sens pozitiv — a limbajului expresiv, un accent Vibrant, dar sobru am întilnit în tapiseriile Lilianei Anastasescu. „Jurămtnt", „Unire _și independență", tual" asociază în gine simboluri istoriei noastre, uri ale unei moderne, dar personale sinteze expresive.Comparativ, sculptura, așa cum se prezintă ea in expoziție, ni se pare mai puțin reprezentativă pentru nivelul actual al creației ploieștene. Prin ce ni se prezintă, ea ne apare lipsită de acea forță sugestivă care să certifice viabilitatea unor talente, care să depășească simplul stadiu al decorativului. Cu certe calități, lucrările dc sculptură semnate de Nicolae Kruch, * Constantin Ionescu sau Ecaterina Tudorache nu reușesc totuși să atenueze această impresie de ansamblu.Inevitabil, diferenți- ’ erile individuale terminate de temperamentale, formație sau de apartenența la o anume generație se complinesc reciproc în întregul expoziției, configurează o imagine de ansamblu asupra stadiului actual al dezvoltării artei plastice ploieștene. înlesnind o fructuoasă confruntare, expoziția face, o dată mai mult, dovada însușirilor binecunoscute ale artiștilor noștri, în stare să sugereze orizonturi, straturi, forme și mișcări spirituale, adesea de o fascinantă pregnanță.
Marina PREUTU

loace de a aprofunda cunoașterea vieții. Un astfel de mijloc il oferă și participarea la ședințele de lucru • ale cenaclurilor patronate de Asociația scriitorilor din București și de revista „Luceafărul" sau ale altor cenacluri și cercuri literare frecventate de membri ai organizației noastre de partid, care șirau asumat sarcina de a sprijini dificila și gingașa strădanie de îndrumare a tinerelor talente. împărtășirea explicită sau implicită a unor experiențe existențiale semnificative se conjilgă aici eu aprecierea atentă a nivelului ideologic-artistic al lucrărilor prezentate, urmărindu-se ca discuțiile să constituie o adevărată școală de educație patriotică și estetică.In pregătirea Congresului educației politice și culturii socialiste, comitetul de partid și conducerea uniunii au organizat, de asemenea, ample dezbateri în cadrul organizațiilor de bază și al secțiilor de creație ale Asociației scriitorilor din București. Dp un îndreptățit succes s-a bucurat dialogul cu un grup de prestigioși istorici in legătură cu u- nele probleme ale realizării epopeii naționale. în perioada următoare, vor avea loc vizite colective la muzeele din Alba Iulia, Craiova și Vaslui.Importanța celor unsprezece revista editate de Uniunea scriitorilor in susținerea și orientarea literaturii pe teme de actualitate nu mai trebuie demonstrată. Modului in care își îndeplinesc ele acest rol i-au fost consacrate cîteva dintre cele mai animate dezbateri în cadrul organizației de partid. Biroul uniunii a efectuat sf el. în trei ședințe succesive, o analiză cuprinzătoare a activității tutu-

(Urmare din pag. I)registrări ale expunerilor ținute la radio pe teme de economie, filozofie, istorie, legislație, care sint audiate la începutul dezbaterilor pe respectivele teme, stabilind un cadru de principiu pentru particularizări și concretizări —• și printre autorii cărora recunosc pe mulți dintre colegii mei universitari, dovadă că munca lor intră în cele mai nebănuite de ei circuite și dă rod în continuare...Străvechiul și noul coexistă intim în județul Argeș. tn Palatul culturii din Pitești se desfășura tocmai sesiunea de comunicări și referate „Cultura populară argeșeană în contextul culturii românești", la care colective de cercetători, do cadre didactice și student i (printre ei profesorii I. C. 'r.hițimia, Tudor Bugnariu,

Gheorghe Vrabie. Pândele Olteanu, Vasile V. Cara- melea) au prezentat rezultatele cercetărilor lor teoretice și aplicate. Iar librăriile piteștene expuneau în loc de frunte splendida e- diție în șase limbi a „Meșterului Manole", după versiunea V. Alecsandri, îngrijită de prof. Zoe- Dumitres- cu-Bușulenga șl prezentată de graficianul Emil Chen- dea.în același spirit își întîm- pină vizitatorul și fosta capitală a Țării Românești, Cimpulung. oraș al lui Basarab Voievod și Vlai- cu Vodă, al Goleștilor, al pictorilor Ion Negulici și Theodor Aman, al lui Constantin Aricescu, Ion Nanu- Muscel, C. I. Parhon, George Oprescu, Tudor Mușă- tescu. Ion Barbu. Cimpu- lungul te Îmbie prin săpăturile sale arheologice, printre care cele de la com

imaginile> istoria Dan 1877", solilor
i-

„Ri- ima- ale eco-

dedate de

ror colectivelor redacționale. Concluziile dezbaterilor și ale analizei ne vor fi de un real folos în perioada următoare. Urmind indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul intîlnirilor sale cu reprezentanți ai obștii scriitoricești, ne vom preocupa îndeosebi dc îmbunătățirea activității sectorului de critică, chemat să promoveze valorile autentice de pe pozițiile ideologiei mar- xist-leniniste și să elimine polemi- cile neprincipiale, in care locul argumentelor convingătoare este luat de afirmații fără acoperire și tacuri la persoană. Vom de asemenea, felul în care sint• oglindite în presa literară piele legate de apropiatul congres.Munca organizației de partid nu poate fi supu- domeniul l-am a- unor e- cantita-

de a-urmări.
multi-problcme

să, in pe care bordat,'________________ valuărifive. Sint convins însă că ca stimulează apariția unor opere pătrunse de spiritul înnoitor al marilor prefaceri socialiste — și nu puțina sînt cele care răspund cu cinste acestui nobil imperativ. Lucrări remarcabile au fost consacrate și istorici noastre milenare, evenimentelor care stau mărturie continuității luptei pentru libertate națională și socială, al cărei glorios promotor este, de mai bine de jumătate de veac, Partidul Comunist Român. Se poate spune că nu există operă cu adevărat valoroasă care să nu fie străbătută de dragostea do țară, generatoare do eroism in bătăliile pentru păstrarea și afirmarea ființei poporului nostru, ca și în munca de fiecare zi. Continuînd opera începută de marii lor înaintași, scriitorii pun astfel temelia im punătorului edificiu al epopeii naționale, la a cărui înălțare s-au angajat cu întreaga, forță a talentului și credinței lor in viitorul strălucit al RomânieiDesigur, numeroase și recunoscute Cu toate acestea, recunoaștem chis, strădaniile noastre și ale tuturor oamenilor scrisului nu au dat totodeauna roadele așteptate. Iată dc ce sîntem hotăriți să l'acem totul pentru a crea un climat favorabil concentrării tuturor forțelor scriitori- jcești asupra îndatoririi dc a reflecta mai amplu și iriai pătrunzător grandiosul efort al poporului nostru, caro, sub înțeleaptă conducere a partidului, a schimbat profund și definitiv chipul patriei noastre, destinul său în lumea contemporană.
Ion HOBANAsecretarul comitetului de partid al Uniunii scriitorilor

socialiste și comuniste, creația literară cunoaște împliniri, des

„România-film" 
prezintă la sala 

Cinemateca
din. Capitală

5—10 mai
în program

5 mai : PE DONUL
LINIȘTIT - seriile l-ll.

6 mai : PE DONUL 
LINIȘTIT — seria a 
lll-a.

7 mai : INIMA NU 
UITĂ.

9 mai : ZIARISTUL
10 mai : OAMENI 

DIN BAIKAL.

Do șase „stagiuni", Corul mixt al Liceului pedagogic din Botoșani cucerește sufragiile unanime ale specialiștilor și ncspecia- liștllor. se una dintre cele talentate și mai tuoase formații genului. A intrat de ■ acum în tradiție ca, in fiecare an, odată cu primele semne ale primăverii, să poposească în Capithlă, pe scena primei săli simfonice a țării, scenă ce poartă nutnele „marelui botoșănean George Enescu", acest mănunchi de copii minunați și Sîrguin- cioși■ arta sunetelor, niți cu grijă1 părintească de profesorul și dirijorul Gheorghe Cojocaru.Așa s-au petrecut lucrurile și in acest an.Măiestria lor este și reflexul unei convingeri etice, a unei atitudini responsabile de Căci unul, prețuiesc cum se cuvine arta miizicii, convinși fiind (ca vii-

afirmă ca mai virale

îndrăgostiți de struct! măiestrie și

fatăprofesia aleasă, toți. pină la

Dedicație muncii
în lirica modernă

în gindirea modernă și în scrisul modern, termenul de muncă și sinonimele lui acopăr, o realitate imensă, numind o sursă eternă a progresului — pe care, de altfel, folclorul a consemnat-o ca atare și a transfigurat-o artistic din cele mai vechi timpuri... Munca este un cuvint-cheie care a polarizat în jurul lui nu numai judecăți de valoare și considerații morale și sociale, ci și imagini poetice originale, rod al atîtor meditații a- supra efortului uman de a crea valori și bunuri cit mai de preț în perspectiva progresului și a bunăstării.Acum aproape un secol. Emincscu scria în „Timpul“, ziarul pe care-1 conducea, tnnd mii de analizele și lui de inaltă umanistă, de mșre cu-
ilus- pagini cu reflecțiile filozofie

Ștefan Roll etc.). Lista ar putea continua, trecînd prin toate epocile. curentele și orientările estetice, pentru a demonstra că. la noi, ca in toate literaturile, munca a reprezentat o temă permanentă a poeziei, substanța ei stimulind cu precădere imaginația poeților acestui secol, în care munca a făcut minuni, invederîndu-și funcția de transformatoare a civilizațiilor. Să mai amintim că munca străbate, ca un fir roșu, întreaga poo- . zic a lui Arghezi? Că majoritatea meditațiilor poetice ale lui Nicolae Iorga sînt laude și îndemnuri dedicate muncii ?... Iată, în versuri, întilnirea Iui V. Voiculeșcn cu formulele inspirate și realiste ale ilustrului său
raj civic in apărarea drepturilor omului și ale națiunii române, pentru ipromovarea unei inalte morale publice și a unor rin- duieli mai bune : „Munca și numai munca este izvorul libertății și fericirii. Cine se sustrage acesteia se situează în afara oricărui drept".Dar care poet sau scriitor n-a glorificat libertatea, fericirea, ea roade ale muncii ? Întreaga istorie a literaturii oferă argumente în acest sens t munca este implicit o componentă a meditațiilor lirice, substanța realizărilor care, pas cu pas, trebuie să ducă Ia emanciparea omului și a popoarelor, fiind temeiul împlinirilor esențiale visate de marii poeți ai umanității, încrezători in triumful rațiunii și al puterii umane de a e- libera omul de prejudecăți, de servituți.Prețuirea muncii au rostit-o, la noi, poeții veacului trecut — cind realist și critic la a- . dresa nedreptăților care generau exploatarea muncii celor mulți, ca Hcliade, A- lexandrescu, Anton Pann, sau, pe baricada luptei B o 11 i a c,Traian cind muncii minos idilic la poeții cind semnificația ancestrală (Pillat), sub aură tragică (Bacovia), in ritm de „romanță" (Minu- lescu, Topirccanu), sub semnul (Stelaru, Caraion) revoltei mată în politice (poeții ga : Bogza, Paraschiv,escu, leanu, Virgil rescu, Gellu

însemnări
de Gh. BULGĂR

Înaintaș, Eminescu, slăvind munca :
Trec veacurile-n 
spulber și anii pier 
spume...
La țărmul muncii 
numai stă Omul 
și-ancorează,
Căci cea mai veche 
taină și lege de pe 
lume
E Munca ce urzește, 
înalță și creează.

in

Poetul scrisese cu litere mari termenii fundamentali ai „Imn ca și este

nu vreme

sociale, Neculuță, Demetrescu ; rostind imnul la țară, lu- și optimist, Alecsandri, la semănătoriști : în raport cu
„damnării", Tonegaru, sau cu glasul sociale, al'ir- implicațiile ei de stin- M. K.Jebc- Teodo- Naum,

tori învățători, peste multă imprăștiindu-se in toate satele țării) prin frumusețea cestei arte, iși deschide mai drum către copiilor, ii i
că, a- vor ușor ! inimile vor face

acestui muncii" : Mun- Omul. Relația sugestivă și cu urmări fertile pentru termenii aceștia aflați . într-o eternă relație, — antinomică în trecut. constructivă sursă a libertății și fericirii (cum zicea Eminescu), în anii noștri, cind, prin tehnica in progres uimitor, munca se înnobilează, se rafinează, mintea suplinind tot mai mult brațele. forțele fizice, omenești.Viziunile ideale ale marilor noștri poeți iși gășeșe împlinire în societatea noastră de azi, cind dinamica și rezultatele muncii înalță cugetul și stimulează imaginația creația nouă, rabile sint în sens versurile vibrant afective ale unui gîn- ditor și scriitor profund cum este G. Călinescu, autorul poemului „Cu cei care muncesc" :

pentruMemo- acest

Oriunde-ntorc urechea 
din Dunăre-n Ceahlău. 
Ciocanele grozave 
răsună pe Hău.
Nici tu nu sta visînd ; 
zidește, stinca roade. 
Adună vara griul, 
culege toamna roade. 
Către cetate zilnic 
deschide-voi o ușă, 
Si vatra curăți-voi de 
zgură și cenușă.

profunda înțelegere și redare a partiturilor abordate a fost răsplătită cu puternice și entuziaste aplauze, pe măsura trăirii, a pasiunii și dăruirii manifestate in oficierea actului artistic inter-

Imaginea ultimului vers, cu metafora simbolică. pe o axă antinomică — vatra curățită de zgură și cenușă prin muncă și creație, prin cultul așezării luminoase, prielnică activității minții și brațelor — este inedită, memorabilă, refleetînd interacțiuneaAceastă ne este prezentă întreaga noastră literatură — și nu doar în versuri, ci și în sugestive definiri. Iată, in acest sens, ce scrie bunul prieten al lui Eminescu, I. Slavici, în nota analizelor subtile obișnuite în cercul „Junimii" : „Românul are pentru labor (termen latin pentru muncă) cuvintele lucru, muncă, robotă și clacă : lucrul e plăcut ; munca — truditoare, robota silită și claca e fără plată". La ce distanță sintem azi de aceste realități penibile ale trecutului cind munca era mai ales sinonimă cu cu Azi.

în ritm tineresc lucrări ca Hai, hai țărișoara mea de Radu Paladi, Tineri din ța- ra-ntreagă de Mircea Neagu. Utecișiii de Radu Șerban, Vom fi mereu Vasile prezenți doDonose sau
Tineri mesageri 
ai artei corale

botoșănene
mni buni, mai utili societății noastre de mîine.Programul celui de-al 120-lea concert al corului, prezentat in Capitală (in deschiderea unui turneu in țară), ne-a convins, o dată mai mult, de dragostea cu care micii muzicieni se a- pleacă in mod deosebit asupra corale lucrărilor românești, iar

pretatlv. riști au crări de tuozitate Alexandru Bănățeană Drăgoi, Briul amestecat de Pretorian Vlai- culescu). învingînd cu dezinvoltură dificultățile, rodind lucrările cu o cuceritoare savoare. De asemenea, sala a vibrat cind

oni-muneă.interacțiu- în

efortul chinuitor, sleirea puterilor ! derivatul latin — laborios — prezent în giridurile munca bine poate defini oamenii ei.Tocmai în viziune, marea poezie, evocînd munca, n-a uitat niciodată să laude, cu pasiune, cu a- dincă iubire, omul muncii. Ca în poezia „Lucrătorul" a lui Lucian Blaga, în care lauda omului și a muncii care înnobilează pe om. solidarizind conștiințele în cîmpul creației, este cîntată pe o strună inaltă :

despre făcută, epoca șiaceastă

Din ■ f intimi sfrede-
lite-n osia planetei 

Iți scoți gălețile de 
foc. 

nu mă 
cunoști, 
alunecă 
pe fața 

mea,
fără, să vreau m-ală- 
tur bunei tale vestiri 
și-o strig în sfintele 

vinturi

Nu te

dar o 
de pe

cunosc.

lumină 
fața ta

Ca reflex al realităților sociale, se scrie, azi, la noi, o emoționantă poezie dedicată muncii și omului muncii. Este nu numai „un semn al timpului", ci și racordarea mare tradiție. Și, de asemenea, este o integrare în ceea ce are mai bun lirica contemporană de pretutindeni, care, pătrun- zind semnificația acestei noțiuni fundamentale a lumii moderne — munca și atributele ei tot mai complexe și mai sugestive prin calitățile lor pozitive transformatoare, sursă de progres, de libertate și înfrățire — și-a aflat, în muncă, una din temele esențiale.

la o

tin Arvinte, Patru cintece din Sibiu de Iedera Palade, Gheor- margi- Nicolae i lipsit

Tinerii co- abordat lu- mare vir- (Chindia de Pașcanii, de Sabin

odată cu coriștii aceștia au fedat

înălțătoarele imnuri ale înaintașilor și deopotrivă ale generațiilor prezente și ale viitorimii : Tricolorul și Voința neamului.Fervenți iubitori ai muzicii populare, inimoșii coriști mâcit cu o cunoaștere de puternică rație folclorică sînt Diptic mureșean de
au tăl- adincă lucrări inspi- cum mara- Constan-

D. D, Botez, de Constantin 1 Sirba pc loc de l ghe Danga. Pe nea Dunării de I Oancea. Nu au din program nici prime audiții. Cu dublă emoție, in fața creatorilor lor și a publicului, au trecut cu brio dificilul examen al interpretării pentru prima datși a lucrărilor semnate de Lau- rențiu Profeta (Și dacă...) și Claudiu Ne- gulescu (Trei luceferi minunați), coruri deosebit de inspirate și •elaborate, de un cuceritor lirism.Evoluția botoșăneni a notă de . . .și inedit în peisajul muzical adăugind încă un succes șiragului de împliniri artistice do- bindite cu trudă și migală. în drumul lor spre împlinirea într-o profesie — pedagogia — pe cit de nobilă, pe atit do plină de grele răspunderi.
Constantin
RASVAN

coriștilor adus o prospețimebucureștean, '

■ ■ ■ ■ ■plexul Negru Vodă, prin muzeul său, în curs de re- amenajare intr-una din clădirile centrale ale orașului, prin stațiile sale pilot din oraș sau din împrejurimile sale rurale (Bere-
lată-mă deci călăuzit de tehnicianul Ion Vintilă, un „bătrin" al acestor locuri (lucrează aici de 24 ani) prin uzina soră a celei piteștene. Prima impresie, reconfirmată pe parcurs :

este și meritul directorului, Victor Naghi, Erou al muncii socialiste : și continuă : „Totul depinde de mediu", de mediul din care vin tinerii muncitori și de mediul ce li se creează aici.
mitetului sindical de secție, ca atare il interesează și reușita acțiunii „Prietenul de lingă tine", în cadrul căreia incepătorii sint repartizați pe lingă muncitori experimentați, și școlariza-

Cea mai înaltă facultate
voiești), prin „Armindenul muscelean", dedicat în a- cest an celei de-a 55-a aniversări a partidului și Congresului educației politice și culturii socialiste. Și te atrage, iarăși, prin industria sa — minieră, de lianți său fnecanică, la aceasta din urmă produeîndu-se celebrele în întreaga lume autoturisme de teren „Aro".

multă curățenie, ordine, piese așezate compact, spații verzi îngrijite, plantate cu mii de flori în cadrul „Acțiunii trandafir", dintre care am ajuns — mi se spune — să nu se rupă vreuna nici chiar în timpul schimbului trei. Mare parte din ce avem, îmi povestește maistrul Ion Nania,

fiindcă „n-avem roboți", numai oameni diferiți, cu felul lor de a fi diferit, de care se cuvine să te ocupi tot timpul.Po M 'ei Bizon, țăran, apoi stri igar, apoi absolvent al școlii de maiștrii, il frămintă stabilizarea forței de muncă și condițiile de trai necesare acestei stabilizări. E președinte al co-

rea fiecărui copil de muncitor în parte. Căci un laitmotiv al discuțiilor la I.M.M., ca și la U.A.P. — inițiale binecunoscute azi în toată țara — rămîne pregătirea profesională și culturală. în Cimpulung sînt de altfel sute de cadre didactice, despre a căror muncă educativă imi vorbește pe larg Maria Țigău,

directoarea cabinetului o- rășenesc de partid, fosta mea studentă la facultatea de filozofie.„Cea mai înaltă facultate este uzina". Uzinele care devin organisme din ce în ce mai savante și care cer conjugarea cit mai multor capacități spirituale. Prin- tr-o fericită întimplare, mi-a fost dat să-1 cunosc la Pitești, înainte de plecare, pe inginerul Gheorghe Druță, șeful secției prototipuri și cercetări din cadrul uzinei de autoturisme. în compania cîtorva colegi ai săi de muncă, Gheorghe Druță mi-a vorbit despre carburatorul cu economie de 10 la sută pe care l-au realizat, despre rolul tot mai mare pe care designul și designerul îl vor avea în proiectarea și construcția de automobile, despre viitorul ergonomiei, despre legătura cu produc

ția a studenților politehnicieni, despre doctoratul pe care îl pregătește, despre filmul documentar al lui Mirel Ilieșiu consacrat pilonilor de încercare ai uzinei, despre cărțile lui Marin Preda — „nu trece o sâptămină să nu vorbim despre ele cu colegii mei de secție".Una dintre frazele interlocutorului meu, notate de mine, ar putea să pară bombastică : „Am găsit cel mai bun loc de muncă din țară". Ceea ce contează e însă convingerea din care va crește și prin care se va împlini confirmarea ei. în sensul celuilalt superlativ, numit de gramatică abso.- lut : „foarte bun". Este ceea ce își doresc toți muncitorii, tehnicienii, inginerii u- zinelor argeșene. Ai tuturor locurilor de muncă din țară. Este ceea ce cu toții le dorim și ne dorim.

aMnMMI MMMMM nMMMI MMMI MBHi

[FAPTUL
I
I DIVERS
' Tezaur 
I roman
| In timp ce se afla cu tracto- 
Irul la arat in punctul numit Și- 

prrte. unul dintre mecanizatorii

Ide la cooperativa agricolă Mă
gura, din iudețul Bacău, a ob
servat in brazdă cîteva monede.

I Scormonind mai adine, a găsit 
un vas plin eu piese de argint. 
Chemați la fața locului, specia
liștii de la muzeul județean de

I istorie și artă au descoperit un 
adevărat tezaur. Profesorul Ion 
Mitrea, directorul muzeului, ne

I informează că este vorba de un 
tezaur de dinari romani impe
riali, datind din secolele I și II 
ale erei noastre. Tezaurul nu-

Imără peste 2 500 de monede și 
este considerat cel mai mare 
tezaur roman descoperit pină

Iacum in această parte a țării.

Al 51-lea
ILa termocentrala Brăila a fost construit un nou coș de Ifum. înalt de 250 metri, fiind al doilea ca mărime din țară, după cel de la termocentrala Turceni. Ceea ce ni se pare mai
I important este faptul că lucrătorii de la Trustul „Energocon- strucția" București au terminat lucrarea cu o lună și șase zile Imai devreme. Pentru unul dintre conducătorii tehnici ai lu-- crării — maistrul Matei Stadler — evenimentul are o semnificație aparte : el împlinește 51 de ani, iar coșul construit la Brăila este al... 51-lea din via- I ța lui.

Strict
■ autentic

— Numele ?
— loan Becheru.
— Domiciliul '!
— Negomitu — Gorj.
— Vîrsta ?
— 32 de ani.
— .Ocupația ? 
— N-am.

. — Ce căutați prin Arad ?
— Mă plimb...
lntrucit la întrebările urmă

toare (cit mai rămitie la Arad, 
de ce nu muncește, din ce tră- 

Iiește) I.B. a dat din colt în colț, 
a fost reținut sub învinuirea de 
vagabondaj. Cu alte cuvinte, a 

Ifost adunat de pe drumuri pen
tru a fi îndrumat pe... drumul 

. cel bun,

| Copaci „de
• buzunar “
I Pină de curind. Dumitru Co- păceanu a fost pădurar în co- Imuna Bunești—Vilcea. Astăzi nu mai este. A fost scos din funcție pentru că, în loc să aibă 
I grijă de fondul forestier de care răspundea, Copăceanu (nume parcă predestinat să-l poarte Iun om care îngrijește copacii) a început să „valorifice" pentru... buzunarul propriu importante cantități de masă lemnoasă. Azi Iun copac, miine doi copaci, pină ce Copăceanu a ajuns... în pom.
I De ce este 
făcut... 
stopul?

Răspuns : ca să-l respecți. I Acest lucru ar fi trebuit să-l 
• facă și Carol Ilyes din orașțțl 
I Lugoj (strada 7 Noiembrie nr.

10) la intersecția străzilor Nico
lae Bălcescu și Armata Po
porului. din orașul Arad. Aflîn- 

Idu-se la. volanul autoturismului 
l-TM-5 000, el nu a acordat 
prioritate la intersecție, văzin- 

Idu-și mai departe de drum.
Grabă ? Tncăpăținare ? Orgo
liu ? Gestul are alt nume : ires-

Iponsabilitate. Pentru că urma
rea. a fost dramatică : autoturis
mul lui Carol Ilyes s-a tampo
nat violent de autoturismul 1- 

IAR-6S28, condus de I. Kali. O 
persoană și-a pierdut viața și 
alte trei au fost grav acciden-

I tate.

! Covorul 
| fermecat

I

Mihai Iuhasz din Oradea, cu ocupații „ocazionale"... prin bu- r zunarele altora, a fost pus în 'libertate condiționată. Dar asemenea proverbului cu lupul care iși schimbă părul, dar năravul ba, la numai citeva zile și-a reluat vechea îndeletnicire. A pătruns — el știe cum — prin cîteva locuințe, de unde a ieșit încărcat cu de toate, inclusiv cu instrumente muzicale și cu un covor imens. Covorul, pare- se, a fost fermecat, de vreme ce pe M.I. l-a adus înapoi, la locul pedepsei.
Ultima 
țigară...

In pădurea din zona satului 
Cuveșdia, comuna $iștarovăț, 
județul Arad, a. izbucnit un in
cendiu. Au sărit în grabă oame
nii și au stins focul. Căutind să 
afle cauza incendiului, organele 
de anchetă au descoperit, sub 
un strat de cenușă, cadavrul lui 
Vichentie Jichici, în virstă de 65 de ani, de fel din județul 
Timiș. Din investigațiile făcute 
rezultă că atit incendiul, cît și 
moartea persoanei (în urma 
unor arsuri grave) au una și ă- 
ceeași cauză: încercînd să-și 
aprindă o țigară, în timp ce ți
nea în mină o sticlă cu un lichid 
inflamabil, s-a produs o explo
zie și focul a izbucnit instan
taneu.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

BUCUREȘTIMulțumesc călduros pentru urările atit de amabile pe care Excelența Voastră a binevoit să mi le adreseze cu ocazia Zilei naționale a Portugaliei. Folosesc acest prilej pentru a sublinia marea importanță pe care o acordăm dezvoltării relațiilor între cele două țări ale noastre în toate domeniile.
FRANCISCO DA COSTA GOMES

Președintele Republicii Portugheze

MANIFESTĂRI

ca- Pro- Con-

în cadrul manifestărilor desfășurate în intîmpinarea aniversării partidului, la Comitetul de Stat al Planificării. în organizarea comitetului de partid, a început ieri o sesiune de referate și comunicări științifice pe tema: „Creșterea eficienței economice — obiectiv central al politicii economice a Partidului Comunist Român”. în cadrul acestei sesiuni sint dezbătute probleme actuale ale dezvoltării economice a țării noastre prin prisma sarcinilor litativ superioare stabilite de gramul partidului și Directivele greșului al XI-lea al P.C.R.. cum ar fi : „Indicatorii eficienței economice in producția materială”, „Modalități de determinare a eficienței economice a progresului tehnic”, „Eficiența economică a investițiilor”, „Obiective și metode in reașezarea generală a prețurilor de producție”, „Modele de valorificare optimă a resurselor materiale”, „Optimizarea structurii producției și exportului". „Elemente normative unitare de eficientă economică”, „Eficiența economică și creșterea nivelului de trai” ș.a. (C. Cârlan).
★..Istorie și tradiții etnografice", a fost tema simpozionului care, a avut loc marii la Muzeul satului din Capitală. Cunoscuți oameni de știință — prof. dr. docent Mihai Berza, prof. dr. Gheorghe Focșa. dr. Râzvan Tcodorescu. dr. Ștefan Olteanu, prof, dr. Ion Radu Mircea, dr. Radu Popa, dr. Georgeta Stoica — au subliniat, în cuvintul lor. importanța cercetărilor comune desfășurate de etnografii și istoricii noștri privind etno-

ÎN INDUSTRIA LOCALĂ TIMIȘEANĂ

Crește volumul prestărilor 
către populație

producția globală, 6,7 la producția-marfă. 1,5 la livrările către fon- cu 250 000 lei valută la
Unitățile de industrie locală din județul Timiș au depășit sarcinile de plan pe perioada care a trecut de la inceputul anului cu 20 milioane lei la milioane lei milioane lei dul pieței și export. La obținerea acestor succese, o contribuție însemnată au adus-o și colectivele din sectoarele de prestații către populație, a căror pondere a crescut în ultimii ani cu peste 30 la sută. Aflate în continuă diversificare, acestea cuprind în prezent spălătorii-curățătorii chimice, vopsitorii, reparații și recondi- ționări fle 'mobilier, unități de sti- clă-oglinzi, de umplut sifoane etc. •— Tn ansamblul prestațiilor, ne informează ing. Ion Staicu, directorul general al Grupului întreprinderilor de industrie locală — Timiș, activitatea de spălătorie-curătătorie chimică reprezintă aproape 55 la sută. În ultimii ani, acestui sector i-au fost alocate fonduri însemnate pentru dezvoltare, fiind create cinci unități noi. dintre care trei cu servire rapidă (două Ia Timișoara și una la Lugoj). Pentru preluarea e- fectelor de la populație, numai in municipiul Timișoara au fost orga-

Combinatul de prelucrare a lemnului din Oradea se numără printre cele mai prestigioase unități industriale din județul Bihor. Bucurindu-se de un bun renume, atît în țară, cit și peste hotare pentru calitatea produselor pe care le realizează, combinatul orădean și-a adus o însemnată contribuție la îndeplinirea de către industria județului Bihor a cincinalului trecut înainte de termen. Cea mai fertilă perioadă din cincinalul trecut pentru C.P.L. Oradea a constituit-o anul 1975. In acest an s-a înregistrat o depășire de plan la producția globală în valoare de 8.5 milioane lei, iar la producția-marfă — in valoare de 14.4 milioane lei, livrîndu-se suplimentar 1 500 garnituri de mo-

(Urmare din pag. I)

noastre socia-neagră teroare, deșteptată con-

Vorbind despre această inepuiza
bilă forță, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu spunea : „Partidul repre
zintă nucleul în jurul căruia gravi
tează întreaga societate și de la care 
radiază energia și lumina ce pun in 
mișcare și asigură funcționarea în
tregului angrenaj al orîndulrii socia-, 
liste. La lindul său, partidul se rege
nerează continuu sub impulsul puter
nicelor fascicule de energie și lumi
nă ce se îndreaptă continuu spre ci 
din rindul națiunii 
liste".Atunci, în anii de în anii cind trebuia . știința unui întreg popor și mobilir zată la acțiune neîntîrziată Întreaga lui forță pentru salvarea României, același transfer de energie și lumină se făcea in dublu sens, ca o revita- lizantă transfuzie reciprocă, singura capabilă să facă să crească încrederea forțelor democratice in partidul comunist, să polarizeze în jurul acestuia numeroase alte forțe sociale, să ducă la realizarea Frontului Unic Muncitoresc care înmănun- chea într-o largă coaliție toate forțele patriotice ale națiunii, pentru răsturnarea regimului fascist anto- nescian, pentru alungarea hitleriștilor și înfrîngerea Germaniei naziste.A existat, pină la prăbușirea ei din 1940, Doftana, dar au mai existat și Jilava, și lagărul de la Tîrgu- Jiu, $1 temutele închisori de Ia Aiud și Dumbrăveni, rezervate în exclusivitate adversarilor politici ai regimului, Bandele legionare își făceau de cap asasinind cu bestială ferocitate oameni ca Nicolae Iorga și Madgearu, masacrînd deținuții de la Jilava : dictatura carllstă și apoi cea antonesciană operau după metoda pumnului în gură ; fascismul își a- răta colții punînd la mezat o țară Întreagă. Comuniștii avertizau : 
„România poate deveni un obiect

ȘTIINȚIFICEgeneza și continuitatea poporului român, au relevat persistența și evoluția unor forme de cultură populară românească din cele mai vechi timpuri pină astăzi pe teritoriul țării noastre. în cadrul simpozionului au mai fost abordate și alte aspecte legate de tema propusă spre dezbatere, au fost făcute cunoscute rezultate ale unor studii și cercetări întreprinse in ultimii ani. Unii dintre vorbitori s-au referit, de pildă, la importanța documentelor de arhivă pentru cunoașterea unor fenomene ale culturii noastre populare, la bogăția de- informații pe care le oferă acestea, ca și numeroasele și prețioasele vestigii răspîndite pe tot cuprinsul țării, ilustrînd modul de viață materială și spirituală a poporului nostru în îndelungata sa existență pe aceste meleaguri.
★La Institutul agronomic „Nicolae Bălcescu” din Capitală a avut loc, marți după-amiază, un simpozion in- terdisciplinar pe tema „Implicațiile revoluției tehnico-științifice contemporane pentru progresul social-economic al țării, pentru teoria și practica agricolă”. Referatele prezentate cu acest prilej au cuprins sinteze ale rezultatelor cercetării științifice în diferite domenii ale producției agricole și implicațiile lor social-cconomieO, preocupări in biochimie — disciplină fundamentală în dezvoltarea cercetărilor științifice din agricultură —> realizări și perspective în genetica vegetală și animală, cu referiri speciale la genetica microorganismelor.(Agerpres)

nizate 12 centre de primire, amplasate în principalele cartiere de locuințe. fnsușindu-ne sarcinile ce ne revin conform programului de dezvoltare a serviciilor, noi vom tripla în actualul cincinal volumul prestărilor către populație, punînd In continuare accentul pe dezvoltarea sectorului de spălat-curățat chimic.Astfel, începînd din acest an și în mod eșalonat pînă în 1980 vom a- menaja în orașele Buziaș, Jimbolia, Sinnicolau Mare, precum și în viitoarele centre urbane Făget. Nădrag și Recaș, unități moderne de spă- lat-curățat chimic și vom dezvolta centrul existent în orașul Deta. Vom înființa, de asemenea, centre de preluare a efectelor în cartierele timișorene Mehala și Freidorf. precum și în localitățile Buziaș, Făget. Nădrag. Pentru sporirea operativității în servire, unitatea din zona Stadion-Timișoara va fi transformată în unitate semirapidă. De alt- . fel, încă din acest an, în municipiul Timișoara vom introduce experimental sistemul de preluare- predare Ia domiciliu al efectelor pentru spălat-curățat chimic. (Cezar Ioana, corespondentul „Scîn- teii").
la C. P. L. - Oradea timp, ex- i ono- obți- !, care

de unitate fruntașă pe ca răsplată pentru din anul trecut, s-a că acestea s-au obțî- pe seama muncii.

bilă „Dacia-3“. In același obligațiile contractuale ia port nu numai că au fost rate în întregime, dar s-a nut și o sensibilă depășire, se cifrează la 513 mii lei valută.în cadrul adunării festive ținute la Oradea cu prilejul în- mînării combinatului de prelucrare a lemnului a drapelului și diplomei ramură, succesele remarcat nut în exclusivitate creșterii productivității care a marcat un spor față de plan de 1 940 lei pentru fiecare angajat. (Dumitru Gâță, corespondentul „Sein teii”).
EROISM COMUNIST

de reîmpărțire, nouă, imperialistă a 
Europei, iar nu un subiect", arătind că triumful hitlerismului ar duce la dezmembrarea României în folosul țârilor vecine fasciste și la înrobirea poporului român, la acapararea tuturor bogățiilor țării, și ex- primînd răspicat opoziția patriotică a comuniștilor români care „vor 
considera necesară apărarea fiecă
rei palme de pămint al tării și vor 
intra in primele rinduri ale luptă
torilor pentru respingerea agresiunii 
fasciste".Au existat, odată cu ascensiunea fascismului, procesele politice de la Craiova, Brașov, Constanța. Iași și Galați intentate conducătorilor comuniști. dar au existat pe toată perioada deceniului premergător războiului și, mai ales, in anii de rezistență antifascistă cu arma in mină din 1941 pînă în 23 August 1944, cele mai felurite forme de organizare a proletariatului, grevele care se țineau lanț, sabotajele mașinii de război, luptele de partizani. Toate acestea se chemau neîngenun- chere. 57 de greve în anii dictaturii antonesciene și în plin război fascist, nenumăratele sabotaje active și pasive erau răspunsul muncitorimii române la chemarea comuniștilor de a da dovadă de adevărat patriotism In fața gravului pericol de pieire a țării. „Presa liberă”, organ al Comitetului regional Banat al P.C.R., scria la 24 septembrie 1941 : „A ni
mici aprovizionarea dușmanului, a-i 
face imposibilă continuarea normală 
a războiului, a-i stoarce din mină 
roadele jafului său smulgindu-i din 
mină valorile furate de la noi: ali
mente de tot felul, combustibil, ma
teriale de război, zădărnicindu-i pla
nurile prin distrugerea căilor de co
municație și a mijloacelor de trans
port înseamnă să nu-l lăsăm să se 
bucure de roadele muncii la care ne 
silește prin teroare mortală".Anii războiului au fost anii celei

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A STATULUI ISRAEL

Excelenței Sale Domnului EPHRAIM KATZIR
Președintele statului Israel TEL AVIVSărbătorirea Zilei naționale a statului Israel îmi oferă prilejul de a vă adresa felicitări cordiale și cele mai buna urări de fericire personală, de pac» și prosperitate poporului israelian.

Curs de limba rusă. 
Telex.

Astăzi se împlinesc 28 de ani de la proclamarea independenței statului Israel. In fotografie: vedere din Tel Aviv, principal centru economic și cultural al țârii
„Primăvara culturală bucureșteană" 

ZI CONSACRATĂ CĂRȚIICea de-a doua zi a „Primăverii culturale bucureștene” a fast consacrată cărții. Numeroși iubitori ai cu- vîntului scris, autori, editori, cititori, s-au întîlnit în aceste zile la cel de-al 6-lea Salon național al cărții. Aici a avut loc și recitalul de poezie română clasică și contemporană „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie”, susținut de un grup de actori ai teatrului „Ion Creangă". Frumusețea versului românesc patriotic și revoluționar a putut fi admirată și în cadrul unor alte manifestări literare, dintre care menționăm festivalul de poezie desfășurat la întreprinderea de confecții și tricotaje, cu participarea unor cunoscuți poeți și actori bucureșteni. Nu mai puțin atractive au fost, de asemenea, recitalul de versuri apar- ținînd membrilor cenaclurilor literare din Capitală, găzduit de Centrul de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă, ca și concursurile de poezie „Independența României în creația literară”
SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL, Meciurile etapei a XXVII-a

A

111ReprogramăriMiine vor avea loc meciurile etapei a XXVII-a din divizia A, după următorul program : F.C.M. Reșița (locul 9 — 26 puncte) — Politehnica Timișoara (3—29) : U.T.A. (15—23) — Steaua (1—40) ; Universitatea Cluj- Napoca (18—15) — Dinamo (2—34) ; F.C. Bihor (8—26) — C.F.R. (17—20) ; Jiul (13—24) — F.C. Constanța (11— 25) : Universitatea Craiova (12—24) — A.S.A. (6—27) : meci televizat în direct, de la ora 17 ; F.C. Olimpia (14—24) — F.C. Argeș (7—27). Toate jocurile vor începe la ora 17.în București, pe stadionul Republicii, de la ora 15,15, se va juca partida Rapid (16—23) — Politehnica Iași (10—25), iar. în continuare, Sportul studențesc (5—28) — S.C. Bacău (4-28).După această etapă, lotul reprezentativ se va reuni pentru pregătirea jocului România — Bulgaria (prima manșă a finalei „Cupei balcanice” interțări), ioc care va avea loc miercuri, 12 mai, în orașul bulgar Tîrnovo.în programarea următoarelor etape ale campionatului diviziei A, s-au decis modificări astfel : XXXII-a la 9 iunie, XXXIII-a la 13 iunie, XXXIV-a- la 20 iunie. De s-au stabilit noi date pentru etapele „Cupei României" : 16 iunie (optimi 
etapa aa etapa aasemenea,etapa

mai necruțătoare lupte. Anii, marilor jertfe în care au căzut eroic sute și mii de comuniști. Dar, totodată, ei au fost anii de radicalizare a luptei partidului, anii supremului său examen în fața poporului, anii care trebuiau să ducă neabătut la strîn- gerea tuturor rîndurilor forțelor progresiste în jurul comuniștilor pentru ca, prin crearea la 20 iunie 1944 a Blocului Național Democrat, să se poată realiza cit mai de grabă insurecția armată, răsturnarea regimului fascist, izgonirea hitleriștilor, eliberarea României din alianța cu Hitler — alianța cu moartea — trecerea tării de partea forțelor aliate și continuarea războiului alături de acestea pină la vțetoria finală.S-a recunoscut că „intervenția României a scurtat războiul cu cel puțin șase luni”, dar, în ciuda faptului că țara noastră era a patra ca număr al efectivelor pe frontul împotriva Germaitiei, iar contribuția armatelor române la victorie a fost incomparabil mai mare decît a altor state socotite cobeligerante, țării noastre nu i s-a acordat statutul de cobeligerantă. Faptele au vorbit și continuă încă să vorbească de la sine. Sînt faptele înscrise în istorie de eroismul unui popor care prea mult își iubește patria ca să nu asculte de vocea rațiunii, de vocea partidului comunist. Pe acesta l-a urmat poporul român și lui îi înalță acum, în preajma celei de-a 5â-a aniversări de 'neîntreruptă luptă — ieri pentru cucerirea puterii și pentru victoria revoluției proletare, azi pentru izbîndirea celor mai arzătoare vise ale lui — un gînd de lumină, de neclintită recunoștință, de adîncă dragoste.
Vezi „Scinteia" nr. 10 469 (Un 18 a- 

priite 1976, nr. 10 477 din 28 aprilie, 
nr. 10 479 din 30 aprilie și nr. 10 481 
din 2 mai.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

și „București — oraș al împlinirii”, ce au avut loc la Universitatea populară și, respectiv, la Casa de cultură a sectorului 2. Scriitori, critici literari, sociologi, împreună cu tineri din întreprinderile sectorului 4 și-au adus contribuția la realizarea unui interesant simpozion privind tînăra generație ca personaj literar.Expoziții, un alt mod de a stabili o cit mai directă legătură între cititor și viața cărților, au fost deschise, marți, la Academia „Ștefan Gheorghiu” și Academia de științe economice, Ia Institutul politehnic și Universitate, în mari întreprinderi ca „23 August”, „Automatica”, „Grivița roșie”, „Danubiana”, Întreprinderea de mașini electrice ș.a.Amintim, de asemenea, că, tot ieri, a fost inaugurat, în cartierul Berceni, cel de-al doilea bibliobuz din București, formă apreciată de răspindire a cărților. (Agerpres)

A și în „Cupa României"de finală), 23 iunie (sferturi de fi- . nală), 27 iunie (semifinale) și 30 iunie (finala). Adică, echipele ce se vor califica spre finala „Cupei României” vor juca, începînd de la 13 iunie, în campionat și în cupă, cite șase meciuri la intervale de 3—4 zile. Amintim că, la 5 iunie și 1 iulie, echipa României va juca partide a- micale cu formațiile reprezentative ale Italiei și, respectiv. Iranului.
ÎN CÎTEVA RÎNDURI

HOCHEI: Azi, la patinoarul 
,,23 August”, același derbi 

Steaua—DinamoAzi, la patinoarul „23 August" din București, in campionatul național de hochei (prima serie valorică), se vor întilni echipele Dunărea și Sport Club — de la ora 16 — după care se va juca o nouă'ediție a meciului derbi Steaua — Dinamo. în clasamentul general, ambele formații fruntașe au același număr de puncte (34), dar Steaua deține avantajul unui golaveraj superior în precedentele partide directe (27—23).
CICLISM : Programul 

„Cursei Păcii”. Cea de-a XXIX-a ediție a competiției cicliste „Cursa Păcii” se va desfășura pe traseul Praga — Varșovia — Berlin, în 14 etape, însumînd circa 2 000 de kilometri. întrecerea va debuta la 8 mai cu o cursă prolog, în circuit, urmînd ca la 9 mai să se dispute prima etapă, Praga — Pardu-. bice (143 km). Ultima etapă va avea loc la 24 mai, pe traseul Magdeburg — Berlin (170 km).
★Competiția cicliști pentru ;,Cupa municipiului București” a continuat marii cu desfășurarea etapei a Il-a pe șoseaua București — Alexandria (81 km). Primul a trecut linia de sosire Al. Sofronie (Voința), cronometrat în lh 55’20” (medie orară 42,130 km). După 3” au sosit Ga-

• „MEMORIA ARGEȘULUI", la a 8-a ediție, dedică un bogat program de manifestări politico-educa- tive și cultural-artistice consacrate celei de-a 55-a aniversări a creării P.C.R. în ziua inaugurală, la Pitești și in toate localitățile județului Argeș, activiști de partid au ținut expuneri pe tema : „Cincinalul revoluției tehnico-științifice. etapă importantă în realizarea Programului P.C.R. de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism”. Programul cuprinde numeroase acțiuni dedicate unor teme ca : „P.C.R., forța conducătoare a națiunii noastre”, „Istoria României, oglindă vie a luptei poporului nostru pentru neatîrnare națională și libertate socială”, „Do- bindirea independenței de stat și crearea P.C.R., evenimente de seamă în istoria modernă și contemporană a României”, „Noua ordine economică și politică internațională”. Mai sînt programate : cicluri de filme („Mărturii de glorii”), recitaluri de poezie patriotică, o sesiune de comunicări („Meșterul Ma-

Cronica zileiMinistrul afacerilor externe. George Macovescu, a primit o telegramă de mulțumire din partea viceprim- ministrului și ministrul afacerilor externe al Republicii Arabe Siriene, Abdul Halim Khaddam, pentru felicitările adresate cu prilejul Zilei ționale a acestei țări.
★Cu prilejul Zilei naționale » tului Israel, ministrul afacerilor teme, George Macovescu, a adresat o telegramă de felicitare viceprim- ministrului și ministru al afacerilor externe al statului Israel, Yigal Al-

na-
sta- 
ex-

PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală.
Răspundere muncitorească. Re
portaj TV.
Ce frumoasă-! tara mea — muzică 
populară.
Teatru TV: „Ape șl stele" de 
Doru Moțoc.
Tară de comori. Emisiune de cin- 
tece patriotice.
Telex. i4„,™ reiex. >

1G.OO Teleșcoala.
16.30 ~ "
17.00 _____
17,05 Polo : România — Cuba. Transmi

siune directă de la Cluj-Napoca.
18.10 Ateneu popular TV. In pregătirea 

Congresului educației politice și 
culturii socialiste.

18,53 Tribuna TV. Un Congres istoric 
— 8 mal 1921.

19,20 1001 de seri.
10.30 Telejurnal.
20,00 Revista economică TV.
20,25 Muzică ușoară din R. P. Ungară.
20,35 Telecinemateca. „In numele po

porului italian”. In distribuție : 
Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, 
Ely Galleani, Yvonne Furneaux. 
Regia : Dino Rlsl.

22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II

Studio ’76.
Baladă pentru acest pămint : Dro- 
beta Turnu-Severin.
Telerama.
Telex.

20.40
31,10 _ ___
21,15 Ca pe Vlașca — program de jocuri 

populare.
21.40 Roman-foileton : „Forsyte Saga". 

Episodul XVIII — „După-amiaza 
unei driade”.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 6, 

7 și 8 mai. In (ară : Vreme în general 
instabilă în jumătatea de nord a țârii, 
unde cerul va fi mai mult noros și 
vor cădea ploi locale și cu caracter de 
aversă, însoțite pe alocuri de descăr
cări electrice. In rest, vremea va fi re
lativ frumoasă, iar aversele de ploaie 
izolate. Vînt moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 2 și 12 
grade, iar maximele între 13 și 23 gra
de, local mai ridicate în sud. Pe 
alocuri, ceață slaba, tn București: Vre
me relativ frumoasă, cu cerul variabil, 
favorabil ploii de scurtă durată. Vint 
moderat. Temperatura în creștere 
ușoară.

POLO : Turneul 
de la Cluj-NapocaMarți, in bazinul olimpic din Cluj- Napoca au început întrecerile din cadrul „Cupei României” la polo pe apă. Participă echipele reprezentative ale Australiei, Bulgariei, Cubei, Ungariei, U.R.S.S., România A și România B. în primul meci, reprezentativa țării noastre a dispus de cea a Australiei cu scorul de 5—3 (1—1) (2—1) (0—0) (2—1). Punctele echipei noastre au fost realizate de C. Rusu, Nastasiu. Popescu, Răduca- nu și V. Rusu. Celelalte rezultate : România B — Bulgaria 2—2 : Ungaria — Cuba 8—4. Echipa U.R.S.S. a avut zi de odihnă. (Al. Mureșan).

vrilă Nicolaie (Steaua), C. Cîrje (Dinamo) și Ilie Butaru (Dinamo), în clasamentul general conduce Al. Sofronie.
JUDO : De mîine, 

campionatele europenePalatul sporturilor din Kiev va găzdui între 6 și 9 mai campionatele europene de judo, la care și-au anunțat participarea peste 200 de sportivi din 26 de țări.
AUTOMOBILISM : Cursa 

de la MonzaTradiționala competiție automobilistică „Cursa de patru ore” de la Monza a revenit la actuala ediție e- chipajului Jacky Ickx (Belgia) — Jochen Mass ..Porsche — 882.810 km 219,871 km.
(R. F. Germania), pe Turbo”, care a parcurs cu o medie orară de

PRONOSPORTCiȘTIGURILE CONCURSULUI DIN 2 .MAI 1976Categoria 1 : (13variante a 7 849 lei.Categoria a388,55 varianteCategoria a
rezultate) 12,40.2- a : a 3013- a : (12 rezultate) Iei. c(11 rezultate)3 822,95 variante a 46 lei.

nole”), acțiuni complexe ale brigăzilor științifice (la Popești, Izvoru, Leordeni, Rătești, Călinești și Ște- fanești), expoziții de cărți social- politice. în încheiere, la Pitești, un festival național al formațiilor artistice de amatori : „Memoria Argeșului”. • PESTE 100 DE LU
CRĂRI de pictură, grafică, sculptură și artă decorativă reunite in expoziția de la galeria de artă din Cluj-Napoca aduc omagiul plasti- cienilor clujeni la ziua partidului. Se remarcă lucrările lui Dinu Ilea, Gheorghe Apostu. Andrasi Zoltan, Liviu Florian. Viorica și Alexandru Cristea. Maria Kopacz, Nemeș Mihai. • AGENDĂ SATMAREA- 
NĂ. „Zilele filmului românesc" au prilejuit utile dezbateri pe marginea filmelor „Frații Jderi”, „Despre o anume fericire”, „Pe aici nu se trece”, „Mastodontul” (Casa de filme Cinci) și o masă rotundă pe tema Epopeii naționale cinematografice. Un concurs gen „Cine știe ciștigă" cu tema „Viața și opera

CELUI DE-AL III-LEA CONGRES
AE PARTIDULUI COMUNIST IRAKIAN

BAGDADStimați tovarăși,Comitetul Central al Partidului cel dg-al III-lea Congres al Partidului Comunist Irakian, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii irakieni un cald salut prietenesc, împreună cu urări de succes deplin în desfășurarea lucrărilor congresului.Cel de-al III-lea Congres al partidului dumneavoastră se desfășoară în condițiile unor ample mutații politice, economice și sociale pe plan național și internațional, ale unor profunde schimbări în raportul de forțe în lume. Sînt create condiții favorabile intensificării luptei unite a popoarelor împotriva vechii politici imperialiste de dominație și dictat, pentru stingerea pe cale politică 'a focarelor de tensiune și conflict și rezolvarea. în interesul tuturor popoarelor, a problemelor cardinale ale contemporaneității, pentru procesului de schimbări economico-sociale și lichidarea stării de tare, pentru instaurarea unei noi ordini politice și economice.Partidul nostru urmărește cu mult interes și sentimente de internaționalistă activitatea partidului dumneavoastră dedicată luptei pentru promovarea intereselor vitale ale poporului irakian, întăririi unității forțelor naționale patriotice și progresiste, în lupta pentru consolidarea independenței și suveranității naționale, pentru progres economic și social.în spiritul poziției sale statornice, partidul nostru se pronunță ferm pentru o soluționare rapidă, justă și durabilă a conflictului din Orientul Mijlociu, prin retragerea trupelor israeliene din toate teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, prin rezolvarea problemei poporului palestinean, în concordanță cu interesele sale legitime — inclusiv dreptul de constituire a unui stat independent — prin asigurarea dreptului la existență a tuturor statelor din regiune.Ne folosim de acest prilej pentru a sublinia cu satisfacție că între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Irakian s-au statornicit, de mult timp, relații de prietenie, colaborare și solidaritate internationalists. Partidul Comunist Român dorește să dezvolte pe mai departe aceste raporturi, în interesul adîncirii Conlucrării dintre popoarele și țările noastre, al întăririi unității dintre partidele comuniste și muncitorești, dintre toate forțele revoluționare. progresiste, antiimperialiste, al cauzei socialismului și păcii în lume. Totodată, ne exprimăm hotărirea de a acționa, în continuare, pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare și prietenie dintre România și Irak, avînd convingerea că ele slujesc atit intereselor popoarelor noastre, cit și cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

Comunist Român adresează delegatilor Ia

accelerarea subdezvol-solidaritate

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Emblema ferestrelor
luminate

a

Tentațille Zagrebului sint multe. Mai ales pentru vizitatorul venit să cunoască bogata sa activitate creatoare.Gazdele noastre atit de binevoitoare și grijulii — redacția ziarului „Komimist”, organul Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, și filiala sa din Zagreb — ne-au oferit posibilitatea să cunoaștem această fațetă semnificativă, a vieții metropolei croate : aceea de oraș al culturii.Unul din cele mai interesante fenomene de cultură nouă în capitala Republicii Socialiste Croate îl constituie Universitatea muncitorească „Moșa Pijade". Am vizitat vastul ei edificiu — ridicat în 1961, într-un ansamblu urbanistic de o nobilă expresivitate — în cursul după-amie- zii, cind activitatea se desfășura dm plin în numeroasele săli de studiu, amfiteatre, biblioteci, săli de conferințe.Ce reprezintă această instituție de cultură, cu un profil atit de original, am aflat din relatarea directoarei sale Stojanka Aralica :— La începuturile ei, acum peste două decenii, U- niversitatea noastră muncitorească un scop foarte precis : să-i ajute pe muncitori să-și completeze studiile elementare și medii. în ultimul deceniu însă fizionomia și, implicit, Sarcinile instituției noastre au suferit o radicală transformare, generată do faptul că marea majoritate a noilor muncitori intrați în producție au studiile medii încheiate. S-a impus, atunci, o nouă orientare, declanșată de apariția unor noi profesiuni, precum și de modernizările tehnice apărute în industrie ca urmare a revoluției tehnico-științifice. Din acest moment, pe primul plan al activității noastre s-au situat reciclarea, împrospătarea cunoștințelor, perfecționarea profesională.în cadrul universității funcționează în prezent 20 de diferite școli și cursuri organizate în cadrul unor centre de pregătire profesională.Cum sînt organizate cursurile ? Ni s-a dat. în această privință, un exemplu sugestiv. Nu de mult fabrica de ciocolată din Zagreb a introdus npi linii tehnologice care necesitau din partea muncitorilor și tehnicienilor o pregătire superioară, deprinderea unor tehnologii complet diferite de cele folosite anterior. Spre a înlesni însușirea de către personal a noii tehnici, fabrica a chemat în ajutor Centrul de mentară și care a trimis pă complexă mele legate de necesitatea reciclării. După întocmirea unui studiu amănunțit. s-a trecut Ia elaborarea unui program de pregătire, pe baza căruia fabrica a încheiat cu Universitatea un contract cu date și termene precise, achitînd totodată și jumătate din suma stipulată în contract pentru întreg procesul de perfecționare profesională (de altminteri se cuvine menționat că Universitatea muncitorească „Moșa Pijade” e unitate autogestionară, funcționînd fără subvenții). Interesant e și faptul că restul sumei se achită abia după ce muncitorii și tehnicienii, 

NOTE DE DRUM
DIN R.S.F. IUGOSLAVIA

fost profilată cu

industrie chimică, ali- textilă al Universității, la fața locului o echi- spre a studia proble-

lui N. Tonitza” a avut loc la Satu- Mare pentru elevii liceelor de specialitate și teoretice. „Partidul ne 
luminează drumul" este genericul celor două expoziții — de carte so- cial-politică și de beletristică — organizate de biblioteca județeană și centrul județean de librării. • LA 
BISTRIȚA (Bistrița-Năsăud), expoziția „Protecția muncii în cincinalul revoluției tehnico-științifice" reunește citeva sute de exponate — îmbrăcăminte, măști, filtre, diverse dispozitive, machete de instalații și mașini, fotografii, afișe, grafice și panouri — ilustrînd preocupările și rezultatele bune obținute în acest domeniu de toate întreprinderile din județ. • LA TULCEA se desfășoară în Intîmpinarea ’aniversării partidului și în suiui educației rii socialiste de manifestări Astfel, la Tulcea, Babadag, Baia, Jurilovca și în alte localități au avut loc excursii do-

pregătirea Congre- politice și cultu- o bogată gamă politico-educative. Măcin. Sulina.

..multimedia”. S-a publi- un manual cu întrebări Și în care erau explicate esențiale ale autocondu-

parcurs cursurile de reciclare, aplică in practica muncii de zi cu zi cunoștințele insușite, adică după ce se constată eficiența acestor cursuri (aici un rol important îl joacă ceea ce în terminologia universității se numește „valorizatorul”, adică, omul care urmărește la fața locului, în atelierele fabricii, traducerea îh practică a roadelor perfecționării).O activitate deosebit de fructuoasă desfășoară. în cadrul Universității) Centrul pentru educarea muncitorilor în vederea autoconducerii. Una dintre cele mai interesante acțiuni ale acestui centru a folosit ■așa-numi- tul sistem cat inițial răspunsuri principiile cerii muncitorești în Iugoslavia, iar la radio și televiziune., prin cite două emisiuni săptăminale, oameni dintre cei mai competenți — conducători ai Uniunii Comuniștilor, profesori universitari de economie și științe juridice — au dat explicații amănunțite referitoare la problemele de ansamblu și de detaliu ale funcționării mecanismului complex al autoconducerii....Asfințitul prelung, cu reflexe purpurii in ferestrele caselor. cu lumina soarelui înlocuită treptat cu cea a fluorescentelor citadine, transformă peisajul modern al Zagrebului contemporan intr-o superbă feerie de culori și nuanțe.Multe sînt locurile de popas pe care le oferă capitala croată, la a- ceste ore, celui dornic să participe la o manifestare culturală. Numeroși zagrebieni își îndreaptă pașii spre sălile de spectacole și concerte, în care creațiile clasice și contemporane ale autorilor și compozitorilor iugoslavi sint prezentate împreună cu oqere de seamă ale dramaturgiei și muzicii universale.Luăm parte la un eveniment în viața artistică a orașului : premiera — pe scena Teatrului Național Croat ,— a unei a tînărului compozitor (el însuși dirijor tacolului), după medie a marelui Federico Garcia domnului Perlimplin”, o reprezentație de mare expresivitate, valorile muzicii cu interpretarea unor cîntăreți și...Poate că nu părți de Zagrebul cultural cu o imagine mai pregnantă — o emblemă a tot ce am văzut — decît aceea pe care ne-a oferit-o, în tîrziul nopții, clădirea marii Biblioteci Universitare Naționale (înzestrată cu aproape un milion de cărți și cu 400 de incunabule, autentice rarități bibliografice). Ferestrele erau încă luminate. Și prin transparența lor zăream frunțile zecilor de cititori de . toate vîrsteie aplecate încă asupra slovelor, ecuațiilor, formulelor. Era ' o mărturie elocventă a unei culturi trăite intens, indiferent de orele zilei sau ale nopții.

j

opere-balet Belamarici și regizor al spec- binecunoscuta co- dramaturg spaniol Lorca : „Iubireaîn care se asociază organic de înaltă clasă a balerini.ne-am fi putut des-

Victor B1RLADEANU

rumentare la monumente și locuri istorice, expuneri, evocări, cronici, simpozioane, vernisaje ale unor expoziții. șezători literare, spectacole <u participarea a numeroase formații de amatori. • tN JUDEȚUL 
CARAȘ-SEVERIN. La Reșifa a avut loc faza județeană a concursului de teatru, poezie patriotică și montaje literar-muzicale, „Sub flamura partidului, te slăvim Românie socialistă”, „Zilele cărții social- 
politice" au prilejuit organizarea expoziției „Cartea pentru tineret, sursă de informare și educație pentru tînăra generație”. La Bocșa a avut loc un schimb de experiență pe tema : „Planificarea muncii — atribut al consiliului de conducere al căminului cultural. Conținutul muncii cultural-educative, sarcinile căminelor culturale în etapa actuală”. In centrele miniere Moldova Nouă, Anina, Ocna de Fier, la clubul siderurgiștilor din Oțelul Roșu au fost organizate expuneri și dezbateri dedicate zilei partidului. 
Ateneul tineretului din Reșița, recent construit, a găzduit un program de poezie și muzică patriotică.Corespondenții „Scînteii"
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Manifestări consacrate aniversării BERLIN GENEVA

Partidului Comunist Român Lucrările Comisiei redacționale pentru pregătirea Conferinței
PEKIN 4. — Corespondentul A- gerpres transmite : Cu prilejul celei de-a 55-ă aniversări a creării Partidului Comunist Român, ambasadorul țării noastre la Pekin. Nicolae Ga- vrilescu, a organizat, marți, o seară de film, la care au participat Feng Siuan și Li Yi-meng, ad.juncți ai șefului Secției pentru relațiile externe a C.C. al P.C. Chinez, Iu Gian, adjunct al ministrului afacerilor terne, Cen Cieh, adjunct al ministrului ;Yun-pei, vicepreședinte al Comitetului revoluționar municipal Pekin, reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale, cadre din alte ministere și instituții centrale chineze.A fost prezentat filmul artistic românesc „Zidul".

ex-comerțului exterior, Siun

PRAGA 4 — Corespondentul Ager- preș transmite : La Ambasada Republicii Socialiste România din Praga a avut loc, marți, o conferință de presă consacrată aniversării a 55 de ani de la înființarea Partidului Comunist Român. Au participat reprezentanți ai presei. centrale și Radiodifuziunii cehoslovace, precum și ai aparatului C.C. al P.C. din Cehoslovacia și ai Ministerului Afacerilor Externe al R.S.C.Despre importanța evenimentului a' vorbit ambasadorul țării noastre la Praga, Teodor Haș.BERLIN 4 — Corespondentul nostru transmite : Marți, la Ambasada română din capitala R. D. Germane a avut loc o conferință de presă organizată în cinstea celei de-a 55-a

aniversări a creării Partidului Comunist Român.Au fost prezenți numeroși reprezentanți ai principalelor ziare din capitala R.D.G., ai radioului și televiziunii, ai unor institute centrale, corespondenți străini.Cu acest prilej, a luat cuvîntul ambasadorul român, Constantin Niță.
BERLIN 4 — Corespondentul nostru transmite : La 4 mai au. început, la Berlin, lucrările Comisiei redacționale pentru pregătirea Conferinței partidelor comuniste și muncitorești din Europa.

La reuniune, din partea PartiduluiComunist Român, participă o delega- ■ ție condusă de tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant. al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.
MOSCOVA 4 (Agerpres). — La 4 mai, la Consulatul general al României din Kiev a avut loc o conferință de presă consacrată celei de-a 55-a aniversări a creării Partidului Comunist Român. Au participat redactori ai organelor republicane de presă, ai agențiilor de presă, radioului și televiziunii, reprezentanți ai M.A.E. al Ucrainei, ai filialei republicane a A- sociației de prietenie sovieto-română.Despre semnificația evenimentului a vorbit Alexandru Ungur, consulul general român la Kiev...SOFIA 4 — Corespondentul Agerpres transmite : Cu prilejul aniversării a 55 de ani de la crearea Partidului Comunist Român, în orașul Iambol a avut loc o adunare festivă la care a vorbit ambasadorul României la Sofia, Trofin Simedrea.La adunare au participat Tlristo Gheorghiev, prim-secretar al Comitetului județean Iambol al Partidului Comunist Bulgar, Nikolai Gagamov, președintele consiliului popular județean, reprezentanți ai locale de partid și de stat, conducere și muncitori de prinderile industriale ale

organelor cadre de la între- orașului.
„Se impune instaurarea unei noi ordini 

economice internaționale"
— SUBLINIAZĂ SECRETARUL GENERAL AL O.N.U.STRASBOURG 4 (Agerpres). — într-o alocuțiune pronunțată marți, la Strasbourg, în fața Consiliului Europei (occidentale), secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, și-a exprimat „neliniștea față de conflictele din Orientul Apropiat, Cipru și Africa". El a relevat că forța și capacitatea de distrugere a armamentelor nu au fost niciodată atît de mari, într-un context în care prăpastia dintre țările bogate și cele sărace constituie o problemă majoră.Waldheim a apreciat că obiectivul principal al organizațiilor internaționale trebuie să-l constituie dobîndi- rea voinței colective de a se soluționa problemele și de a se elabora aranjamente de cooperare. în acest scop, el a lansat un apel parlamentarilor și membrilor instituțiilor reprezentative pentru mobilizarea sprijinului opiniei publice. Kurt Waldheim a cerut guvernelor și popoarelor țărilor reprezentate în Consiliul Europei (occidentale), care se numără printre statele favorizate ale lumii, să înțeleagă urgența situației actuale. Se impun, a spus el, noi e- forturi pentru a se face față nevoilor celor mai elementare ale umanității în întregul ei.

După alocuțiune, secretarul general a răspuns întrebărilor ziariștilor prezenți, subliniind necesitatea instaurării unei. noi ordini economice internaționale și a acordării unui sprijin sporit, social și economic, țărilor cu un nivel redus de dezvoltare. De asemenea, Waldheim și-a exprimat speranța că în Rhodesia. va prevala rațiunea și regimul de la Salisbury va accepta, pentru evitarea vărsărilor de singe, accesul la putere al populației africane majori- ’ tare.

PRAGA

Convorbiri economice 
româno-cehoslovacePRAGA 4. — Corespondentul A- gerpres transmite : Tovarășul Bujor Almășan, ministrul român al minelor. petrolului și geologiei, care întreprinde o vizită ,în R. S. Cehoslovacă, a avut, marți, o întîlnire cu ministrul metalurgiei și construcțiilor de mașini grele al R. S. Cehoslovace, Zdenek Pucek. în cadrul discuțiilor au fost abordate probleme ale cooperării și colaborării în producție de interes reciproc.La întîlnire a fost prezent ambasadorul României la Praga, Teodor Haș.
Noi acțiuni in cadrul 

cooperării economice dintre 
România si R. D. Germană>BERLIN 4 — Corespondentul nostru transmite : în cadrul cooperării economice dintre România și R. D. Germană, la Combinatul siderurgic din Eisenhuttenstadt a fost predată beneficiarului instalația de aglomerare a minereului, proiectată și realizată în cea mai mare parte de întreprinderi românești. Pe durata probelor tehnologice, instalația mat pe deplin calitățile co-economice.Cu prilejul semnării de predare a instalației rare, directorul general al combinatului, Manfred Drodowski, a subliniat că specialiștii din cele două țări au reușit să realizeze o instalație la nivelul ultimelor cuceriri ale tehnicii în domeniul siderurgiei. Mulțumind, colectivului de specialiști români, el a caracterizat realizarea lor drept o excelentă performanță. A luat, de asemenea, cuvîntul ambasadorul României in R.D.G.

Comunicat comun 
sovieto-laoțianMOSCOVA 4 (Agerpres). — La încheierea vizitei întreprinse la Moscova de delegația de partid și guvernamentală laoțiană condusă de Kaysone Phomvihane, secretar general al Partidului Popular Revoluționar, prim-ministru al Guvernului R.P.D. Laos, a fost dat publicității un comunicat comun. După cum transmite agenția T.A.S.S., în documentul semnat la Moscova, cele două părți se pronunță pentru întărirea păcii, pentru dezvoltarea relațiilor internaționale pe baza renunțării Ia rezolvarea conflictelor și divergențelor pe calea dictatului și a- plicării forței, pe baza respectării stricte a integrității teritoriale și suveranității tuturor statelor, neamestecului în treburile lor interne, pe baza adevăratei egalități în drepturi și colaborării rodnice între popoare.

GENEVA 4 (Agerpres). — La Geneva au început lucrările celei de-a XXIX-a sesiuni a Adunării Mondiale a Sănătății, care se desfășoară sub președinția reprezentantului statului Mauritius, Harold Walter.La sesiunea din acest an participă reprezentanții celor 149 state membre ale Organizației Mondiale a Sănătății și doi membri asociați, reprezentanți ai O.N.U. și instituțiilor specializate, precum și ai unor organizații negu- vernamentale.Tara noastră este reprezentată de o delegație condusă de Mihail Aldea, adjunct al ministrului sănătății.Pe ordinea de zi a sesiunii sînt înscrise peste 70 puncte, printre care : raportul asupra situației sanitare în lume, programul O.M.S. privind factorii psiho-sociali și sănătatea, prevenirea accidentelor, medicina muncii, sănătatea și mediul înconjurător, eradicarea variolei, bo

lile reumatice, aprovizionarea cu apă, promovarea serviciilor naționale de sănătate, asistență sanitară pentru refugiați și persoanele deplasate în Orientul Apropiat și Cipru, realizarea unor programe de asistentă sanitară pentru țările în curs de dezvoltare.De asemenea, adunarea urmează să reînnoiască componența Consiliului executiv al organizației.în cadrul unui program de activitate pentru o perioadă de 6 ani. urmează să fie incluse o serie de o- biective care privesc sprijinirea dezvoltării serviciilor naționale de sănătate, în special în zonele rurale, salubritatea mediului uman, formarea de cadre medicale, extinderea cercetărilor în domeniul bio-medical, îndeosebi în zonele tropicale.
★Republica Populară Angola a fost primită, marți, în cadrul sesiunii plenare, ca membru al O.M.S.

și-a confir- sale tehni-protocolului de aglome-

agențiile de presă
Convorbiri cbino-engle- 

2ge Ministrul afacerilor externe al R. P. Chineze, Ciao Kuan-Hua, a vut marți convorbiri cu ministrulexterne al Marii Britanii, Anthony Crosland, care se află într-o vizită la Pekin. Au luat parte soane oficiale chineze și
a- de

Evoluția situației
din LibanBEIRUT 4 (Agerpres). — în cursul zilei de marți, au continuat în portul Beirut, în ciuda noului acord de încetare a focului, tiruri de artilerie și focuri de armă automată.Compania „Air France", care, împreună cu compania libaneză „Middle East Airlines", deservește Beirutul zilnic, și-a suspendat zborurile din cauza bombardării aeroportului. De mai multe zile au fost întrerupte legăturile telex cu capitala libaneză, ca urmare a bombardării clădirii serviciului poștal și telegrafic.în vederea găsirii unei soluții, fostul prim-ministru libanez, Amine El Hafez, a sosit marți în capitala Siriei, unde a avut convorbiri cu președintele Hafez El Assad. Arafat, xecutiv berarea menea,cu oficialitățile siriene.

tot

Yasser președintele Comitetului E- al Organizației pentru Eli- Palestinei, se află, de ase- la Damasc pentru consultări

transmit

La Sofia, delegația Asociației 
de prietenie româno-bulgâră, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Guină, președintele asociației, a 
avut marți o întîlnire cu con
ducerea Asociației de prietenie 
bulgaro-română, in frunte cu 
acad. Sava Ganowski, președin
tele asociației, in cadrul căreia 
a fost examinat programul de 
acțiuni al celor două asociații 
in perioada 1976—1977.

și alte per- britanice.

lez și a unității sale, atentatele la suveranitatea națională și teritorială a R P. Angola și actele prin care se aduc prejudicii drepturilor constituționale ale poporului, statului și Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei". Tribunalul va putea judeca. de asemenea, crimele de război și crimele împotriva umanității.

declin al lirei sterline, a arfunța.t marți Ministerul de Finanțe de la Londra.

La V.iena a avut loc aduna
rea generală a Asociației de 
prietenie Austria-România, la 
care au participat personalități 
ale vieții publice austriece, oa
meni de cultură și artă, un nu
meros public. Ca președinte al 
asociației a fost ales 
Maerz, prim-locțiitor 
trului învățămintului 
Austriei.

dr. Adolf 
al minis- și artei al

Atac împotriva unui se
diu al P.C. Italian. Sediul or* ganizației unui cartier din Roma, a- parținînd Partidului Comunist Italian. a fost atacat și devastat de un grup de huligani. Potrivit relatărilor martorilor oculari, membrii grupului aparțin unei secții a Mișcării Sociale Italiene — partid neofascist.

Crearea Tribunalului 
popular revoluționar în 
Angola. Președintele R. P. Angola, Agostinho Neto, a semnat legea de instituire a Tribunalului popular revoluționar. în competența tribunalului vor intra „judecarea crimelor împotriva poporului ango-

Marți a fost deschisă în capi
tala Bulgariei, expoziția de car
te academică românească. La 
vernisaj, acad. Gheorghi Bran- 
kov, vicepreședinte al Academi
ei bulgare de științe, a subliniat 
însemnătatea expoziției pentru 
întărirea relațiilor de prietenie 
existente între academiile 
cele două țări, apreciind-o 
pe un eveniment deosebit 
vieții culturale din

împrumuturi. In cadrul u,ti- mei 'sale reuniuni, Consiliul de niștri al Portugaliei a aprobat iectele de lege privind lansarea _ a două împrumuturi naționale. Ele sînt destinate finanțării investițiilor prevăzute în bugetul pe anul
Mi- pro-

în curs.

din 
ca 
al 

Bulgaria.

făcut apariția

Conferință. La Cairo au Iuat sfîrșit lucrările conferinței riale tripartite, la care au participat delegați din Iugosla’via. India și țara- gazdă Participanții au decis să accelereze cooperarea dintre țările lor în baza acordurilor existente. S-a hotărît ca un grup de lucru, alcătuit din experți, să se întrunească trimestrial pentru a examina o serie de prevederi ale înțelegerilor convenite.

ministe-

GUYANA

Măsuri împotriva tompaniilor 
transnaționale

în Spania amarți primul număr al unui nou cotidian — „El Pais". într-un editorial, ziarul arată că „recentul discurs al premierului Navarro și promisiunile făcute de el apără mai degrabă privilegiile și interesele unor grupuri care vorbesc despre continuarea unui trecut, fără orizont".

Proiect de tratat internațional :

Luna și resursele sale - 
patrimoniu comun 

al umanitățiiGENEVA 4 (Agerpres). — Un proiect de tratat care va fi examinat de subcomitetul juridic al O;N.U. asupra spațiului extraatmosferic, reunit în aceste zile la Geneva, prevede că nici o zonă de pe suprafața Lunii, sau din subsolul acesteia, nu poate deveni proprietatea statelor, organizațiilor guvernamentale sau neguvernamentale. Proiectul precizează că plasarea pe satelitul natural al Pâ- mîntului de personal, vehicule, materiale, stații, instalații și echipament spațial nu creează în nici un caz dreptul de proprietate.Acest proiect, care va fi discutat de reprezentanții a 37 de țări ce ' fac parte din subcomitetul juridic al O.N.U., prevede, de asemenea, că nici o parte a Lunii nu poate face obiectul unei cedări, schimb, Vînzări, achiziții, garanții, donații sau oricărui alt gen de acord sau tranzacție.Se stipulează că Luna și resursele sale reprezintă patrimoniu comun al umanității și că, în consecință, statele trebuie să se angajeze să stabilească un regim internațional care să definească modul de exploatare a .resurselor naturale de pe satelitul natural al planetei noastre.

BRUXELLES

Puncte divergente 
între „cei nouă"BRUXELLES 4 (Agerpres). — Miniștrii afacerilor externe ai celor nouă țări membre ale Pieței comune, reuniți la Bruxelles, nu au reușit să se pună de acord asupra modalităților de alegere a Parlamentului european prin vot universal și direct, în legătură cu repartizarea locurilor, care ridică probleme politice, pozițiile țărilor membre au rămas neschimbate.Miniștrii de externe ai țărilor membre ale C.E.E. nu au ajuns la un punct de vedere comun nici în ceea ce privește poziția „celor nouă" la reuniunea U.N.C.T.A.D. de la Nairobi care începe astăzi.

Frecventa sporită a știrilor și comentariilor din presa latino- americană. privind actualitatea politico- economică din Guyana, relevă interesul viu cu care opinia publică We pe continent urmărește transformările ce se petrec in tînărul stat de pe coasta de nord-est a Americii de Sud (214 970 km pătrați ; 800 000 de locuitori). Interesul este firesc dacă avem în vedere faptul că măsurile luate de guvernul condus de. premierul Forbes Burnham pentru recuperarea bogățiilor țării și eliminarea dominației monopolurilor străine, a ingerințelor acestora în viața economică și socială, sînt aspirații comune ale tuturor popoarelor latino- americane. a căror împlinire constituie o condiție indispensabilă a dezvoltării acestor popoare, a progresului lor economic și social.Parte componentă a programului de dezvoltare economică și socială a țării, procesul instaurării controlului național asupra tuturor resurselor economice va cunoaște curînd momentul său culminant. Cind poporul guyanez va sărbători cea de-a X-a aniversare a independenței sale, la 26 mai. el va marca, totodată. încă un moment de seamă al is

toriei sale — naționalizarea ultimei societăți străine care operează in Guyana, Compania britanică „Booker McConnell's".însemnătatea naționalizării acestei companii, pe care nu demult, într-un discurs, primul ministru Forbes Burnham a calificat-o ca „gigantul care a dominat viața noastră politică, economică și socială", a- pare evidentă dacă se ține seama de faptul că „Booker McConnell’s" concentrează în Guyana 37 la sută din activitatea sa pe plan internațional, întreprinderile sale de aici numărînd peste 22 000 de salariați. A- ceastă operațiune va încheia șirul de etatizări, efectuate in- cepînd din anul 1971 și pină acum. Este vorba, între altele, de filiala trustului canadian „Aluminium Company of Canada", care se c- cupa de exploatarea zăcămintelor de bauxită — cea mai mare bogăție a țării, de filiala guyaneză a societății nord-americane „Reinolds Metals" și de cele mai mari șantiere navale din Caraibi. „Sprostous Shipbuilding", de asemenea subsidiară a unei societăți nord-americane.Acest proces este conjugat cu un șir de măsuri pe linia dezvoltării economice, a rezolvării diferitelor probleme cu caracter

social rămase moștenire de pe vremea dominației coloniale. De asemenea, sint inițiate acțiuni pe planul relațiilor externe, promo- vîndu-se raporturi .de colaborare și cooperare cu țăriA de pe diferite continente. Este semnificativ' că Guyana a fost primul stat latino-american care a găzduit o conferință a țărilor nealiniate (1972), fiind, totodată, membru fondator al Asociației țărilor producătoare de bauxita.Așa cum s-a mai în- tîmplat și în cazul altor state de pe continent, în situații similare, companiile străine nu se impacă cu situația de a renunța la marile beneficii obținute din exploatarea resurselor guyaneze. Presiunile economice împotriva Guyanei se îmbină cu o virulentă campanie de presă. Hotărîrea cu care sint respinse aceste presiuni atestă că și în cazul Guyanei procesul naționalizărilor, al preluării resurselor naționale în propriile mîini este ireversibil, integrîndu-se organic în lupta pe care toate popoarele din această zonă a lumii o duc pentru a fi pe deplin stăpîne pe bogățiile solului și subsolului și a le folosi in vederea promovării progresului lor economic și social.
Valentin 
PAUNESCU 

Rio de Janeiro

Rezoluții. Un comitet al Consiliului economic și social al O.N.U. a adoptat, o rezoluție în care exprimă preocuparea profundă a acestui organism față de situația din Africa australă, pe care o consideră drept o amenințare la adresa păcii și securității internaționale. O altă rezoluție cere tuturor guvernelor să respecte și să aplice pe deplin declarația O.N.U. asupra protecției persoanei umane împotriva torturii și altor tratamente degradante.

Aproximativ o sută do 
istorici, sbciologi si cerce
tători s-au reunit la Caracas în cadrul seminarului „America Latină : conștiință și națiune", deschis sub egida Institutului de înalte studii al Universității Simon Bolivar din capitala Venezuelei. Participants dezbat următoarele tem? : America Latină în lume, Studiul economic în America -Latină, Specificul latino-american, Cooperarea în domeniul culturii. Schimbul de tehnologie in regiune, sub semnul necesității și posibilității, National și internațional în America Latină.

vut loc la Ciudad de Panama. Participanții au aprobat o rezoluție în sprijinul luptei poporului panamez pentru recunoașterea dreptului său inalienabil de a-și exercita plenar suveranitatea națională asupra întregului teritoriu al țării, inclusiv asupra Canalului Panama și zonei adiacente acestuia.
Cursul lirei italiene a con_ tinuat să scadă marți la bursa de devize de la Milano, unde un dolar S.U.A. a fost cumpărat pentru suma record de 912 lire, față de 903 lire în ziua precedentă. Pe de altă parte, BirOul statisticilor guvernamentale a anunțat o creștere a prețurilor cu ridicata în luna martie de ordinul a 4,6 la sută, față de cele din luna precedentă.
HwOSS Zdenek Fierlinger, fost președinte al primului guvern al Frontului Național al Cehilor și Slovacilor, după eliberarea Cehoslovaciei de sub ocupația fascistă, și fost președinte al Adunării Naționale a R. S. Cehoslovace, a încetat din viață în vîrstă de 85 de ani.
Urmările secetei din An

glia Ministrul britanic al administrației locale, John Silkin, a lansat un apel populației de a folosi în mod rezonabil și prudent apa. Răs- punzînd unei întrebări în Camera Comunelor, el a afirmat că mai multe regiuni ale Marii Britanii ar putea fi, în curînd, confruntate cu lipsa de apă. ca urmare a unei secete neobișnuite.

Pentru întărirea unității 
forțelor antidictatoriale 

din ChileCIUDAD DE MEXICO 4 (Agerpres). — în cursul unei reuniuni organizate la Ciudad de Mexico, între 24 aprilie și 3 mai, reprezentanți ai conducerilor partidelor comunist, socialist, radical-socialist, M.A.P.U,, Stingă democrat-creștină și M.A.P.U. muncitoresc și țărănesc din Chile — care fac parte din Frontul Unității Populare — au dezbătut probleme privind extinderea și consolidarea unității forțelor politice și militare care se opun actualului regim chilian. Participanții au convenit să e- laboreze un document programatic constitutiv al coaliției, care să se bucure de adeziunea tuturor forțelor antidictatoriale din interiorul și din afara țării.Conducerea politică a mișcării chiliene de rezistență — s-a precizat — se află în țară, pentru activitatea din exterior fiind desemnat ca secretar executiv - Clodomiro Almeydâ, fost ministru de externe în guvernul Salvador Allende.
TOKIO Elaborarea

unei „Cărți albe“ 

asupra apărăriiTOKIO 4 (Agerpres). — La Tokio a fost dat publicității proiectul unei „Cărți albe" asupra apărării. Documentul — transmite agenția Kyodo — declară că Japonia iși va limita forțele armate la un nivel care nu va constitui o amenințare la adresa altor țări, dar care va fi suficient pentru zădărnicirea unei agresiuni armate din exterior. Reafirmînd menținerea aranjamentelor militare cu Statele Unite, „Cartea albă" subliniază că Japonia își va păstra nealterată politica de a nu deține, produce sau .instala arme nucleare pe teritoriul său național.Elaborată de Agenția pentru apărare, „Cartea albă" va fi prezentată guvernului spre dezbatere în cursul acestei luni, după modificarea sa eventuală de către alte organisme specializate.

Convorbire. La Bonn a avut loc, marți, o convorbire între cancelarul federal al R. F. Germania, Helmut Schmidt, și președintele Tanzaniei, Tulius Nyerere, aflat într-o vizită oficială în R.F.G.
Rezervele valutare ale

Marii Britanii au scăzut considerabil — cu o cedentă, în eforturilor de șesime — în luna pre- principal din cauza a susține cursul în

Satelit. De la baza americană Vandeberg a fost lansat un satelit științific, destinat a urmări mișcările scoarței terestre, în vederea anticipării cutremurelor. Denumit „Lageos", satelitul poate înregistra deplasări ale scoarței de pînă la 2 cm. Atenție deosebită va fi acordată faliei San Andreas, de-a lungul- coastei vestice a S.U.A., zonă unde s-a produs gravul cutremur din 1906.
Congresul centro-ameri-Cttn de sociologie, la care au luat parte peste o sută de delegați și observatori din țări ale Americii Centrale și zonei Mării Caraibilor, a a-

43 de arme și peste 300 kg de explozivi au fost confiscate, în urma perche
zițiilor efectuate de forțele de ordine din Ulster la domiciliul unor persoane 
suspectate de activități teroriste — a anunțat, la Belfast, David House, 
șeful Statului Major al trupelor britanice dislocate în Irlanda de Nord. In 
comitatul Tyrone, forțele de ordine britanice au descoperit cu prilejul unei 
percheziții zece obuze de mortier. Au fost arestate 28 de persoane. în fotografie : soldați britanici in timpul unei razii la Belfast.

---------- MARGINALII --------- 

„PREȚUL? 50 DE LIRE 
Tragedia copiilor-marfă

„Comerțul cu copii'' 
— este titlul unui zgu
duitor film documen
tar prezentat la postul 
britanic de televiziu
ne B.B.C. Reporterul 
Tom Mangold, împreu
nă cu o echipă de fil
mare, a călătorit prin 
unele țări îndepărtate, 
intre care Tailanda și 
Coreea de sud, unde 
au descoperit o rețea 
de organizații „specia
lizate" intr-un aseme
nea trafic, copiii res
pectivi fiind vmduți in 
diferite țări din Occi
dent. Realizatorii fil
mului s-au întors cu 
un vast material fil
mat, cu declarații în
registrate pe bandă, pe 
care le-au prezentat 
telespectatorilor in ca
drul unui program de 
50 de minute.

Care sint circum
stanțele ce favorizează 
un asemenea trafic ? 
După cum reiese din 
film, intr-un șir de 
țări, ca, R.F.G., S.U.A., 
Anglia, Franța etc., cel 
ce doresc să adopte un 
copil sînt, îndeobște, 
nevoiți să aștepte cîți- 
va ani. Această situa
ție a fost imediat se
sizată de elemente ve
roase care, simțind că 
se pot realiza profituri 
mari și camuflindu-se 
după paravanul unor 
„asociații de caritate", 
au inițiat un asemenea 
comerț inuman. Ca 
„sursă" furnizoare de 
copii ei au ales toc
mai țări slab dezvolta
te, pentru a putea îm

brăca acest trafic in
tr-o haină a „binefa
cerii".

Filmul reprezintă un 
necruțător act de acu
zare împotriva acestor 
practici și mentalități. 
Se citează și o serie 
de nume ale unor in
termediari ai acestei 
afaceri, intre care un 
anume Jack Theis, pa
tronul unei „asociații 
filantropice" din Seul. 
In film se arată că 
această asociație s-a 
constituit ca un uriaș 
business, „exportînd" 
anual, în diferite țări, 
peste 2 000 de copii 
sud-coreeni 1

„Acest comerț in
ternațional cu copii — 
arată reporterul Man
gold — a devenit o 
veritabilă industrie în 
continuă creștere. Se 
lucrează cu rapiditate, 
pentru ca deverul și, 
ca urmare, profitul să 
fie cit mai ridicate. De 
cele mai multe ori 
dezrădăcinarea copii
lor și expedierea lor 
în locuri situate la 
antipozi, se face în nu
mai două săptămâni. 
Uneori însă — intr-un 
timp mult mai scurt. 
Micuțului An Chia Na, 
în vîrstă de trei ani, 
avind prinsă de git o 
placă cu numele său, 
i-au trebuit doar 48 de 

. ore ca să ajungă de la 
Seul la Bruxelles, și să 
devină subit Frederick 
Reis".

Prin intermediul a- 
paratului de filmat du 
fost prezentate tele

spectatorilor scene în
spăimântătoare, in care 
copiii erau literalmente 
smulși din brațele ma
melor lor. pentru a lua 
apoi calea unor țări 
străine ; au fost arăta
te, de asemenea, o- 
dioasele tocmeli intre 
trafîcanți în privința 
„prețului" copiilor. „La 
Bangkok poți cumpăra 
un copil cu prețul unui 
televizor in alb-negru" 
— arată reporterul. 
Filmul arată că s-au 
descoperit multe ca
zuri in care copii, des
pre care traficanta a- 
firmă că au foȘt „vin- 
duți de părinți", fuse
seră în realitate furați 
de la aceștia. In gene
ral, pentru un copil se 
plătesc cam 50 de lire 
sterline, dar pe piața 
vest-europeană „pre
țul" respectiv este de 
15—20 de ori mai ri
dicat.

Intr-un articol con
sacrat filmului, croni
carul Peter Knight de 
la ziarul „Daily Tele
graph" scrie că aceas
tă peliculă „dezvăluie 
o serie de realități de 
necrezut, aspecte ale 
tragediei umane. Co
piii — arată el — sînt 
achiziționați cum ai a- 
chiziționa niște măr
furi la un supermar
ket. Dai banii și iet 
pachetul ; e dureros, 
e înspăimîntător !“.

N. PLOPEANULondra

DE PRETUTINDENI
• EXPOZIȚIE INTER

NAȚIONALĂ CONSA
CRATĂ MEDIULUI ÎN
CONJURĂTOR. în perioada 31 mai—9 iunie capitala Japoniei va găzdui prima expoziție internațională consacrată conservării mediului ambiant. Expoziția se bucură de concursul și participarea reprezentanților guvernului, ai sindicatelor și cercurilor industriale nipone ; participă, de asemenea, reprezentanți ai O.N.U., ai unor guverne și cercuri industriale străine. Manifestarea va fi însoțită de simpozioane, în cadrul cărora se vor dezbate probleme legate de cele mai noi mijloace și metode pentru asigurarea unui echilibru adecvat între mediul înconjurător și dezvoltarea economică, între om și diferitele laturi ale activității sale, de economisirea resurselor naturale și crearea de noi surse de energie, valorificarea terenurilor aride, reciclarea deșeurilor, realizarea de proiecte pentru crearea unui mediu nepoluat și, bineînțeles,. de cooperarea internațională pe toate aceste planuri.

• ÎN OBIECTIV - 
FAMILIA. Problemele familiei, sub cele mai diverse aspecte ale lor, .vor face obiectul activității unei instituții științifice de curînd create în acest scop în R P. Ungară. Peste 500 de persoane —. medici; psihologi, sociologi, specialiști în demografie — care lucrează în cadrul acestei instituții — se vor ocupa pe larg de găsirea mijloacelor de consolidare a familiei, îndeosebi prin sugerarea unor măsuri de îmbunătățire a condițiilor de muncă și viață, vor efectua cercetări în domeniul geneticii, vor populariza cunoștințele științifice legate de această tematică și, în măsura posibilului, vor acorda asistență directă unor familii.

• PREMIILE „PU
LITZER" PE ANUL 1976 au fost atribuite Ia .New York zilele trecute. Distincțiile, decernate de către Universitatea Columbia (pentru prima oară în 1917), au revenit anul acesta prozatorului Saul Below pentru romanul „Humboldt’s Gift" (Darul lui Humboldt), dramaturgului Michael Bennett pentru comedia muzicală „A Chorus Line", (Trupa de balet), ziaristului Sydney Schan- berg de la „New York Times", pentru reportajele oglindind victoria forțelor patriotice din Cambodgia, și, pentru a doua oară, istoricului Paul Horgan.

• „DREPTURI DE AU
TOR". „Furtul secolului" — Săvîrșit acum 13 ani asupra trenului poștal Londra-Glasgow — revine in coloanele presei britanice. Șapte membri ai bandei Care a dat lovitura — eliberați între timp din închisoare — se pretind astăzi victime ale. unor nedreptăți. Este vorba de folosirea — fără achitarea... dreptului de autor — a „operației" a- mintite ca sursă de inspirație de către numeroși publiciști, scenariști, regizori. Cei șapte intenționează să întemeieze, în conformitate cu legislația comercială britanică, o societate care să se ocupe cu obținerea „despăgubirilor" ce li s-ar cuveni. De unde fondurile necosare pentru crearea acestei societăți ? Se amintește că din suma jefuită în 1963 (2 554 000 de lire sterline) abia o optime a fost recuperată de autorități. Deci...

• INSECTA-DETEC
TIV. Pentru depistarea unor substanțe periculoase ori a unor mărfuri de contrabandă, polițiștii se vor putea sluji de o insectă, Drosophila, special antrenată — afirmă, în revista britanică „Nature", entomologul canadian dr. R. Wright. El a ajuns Ia a- ceastă concluzie după ce a constatat că anumite mirosuri exercită o atracție deosebită asupra Drosophilei. Mai mult, a obținut, prin încrucișări, exemplare care reacționau Ia produse chimice față de care generațiile anterioare de Drosophila erau „indiferente". Explozibilele ori stupefiantele — consideră Wright — nu vor scăpa ascuțitului simț olfactiv al insectei-detectiv.

• OCOLUL PĂMÎN-
TULUI ÎN 46 ORE. Un avion de tip „Boeing" (variantă modificată a aparatului „Boeing-747 Jumbo Jet") apar- ținînd companiei „Pan American Airlines", care părăsise New Yorkul sîmbătă la ora 21 și 23 minute (G.M.T.), a aterizat luni la ora 20 și 19 minute (G.M.T.) pe aeroportul newyorkez „John Fitzgerald Kennedy", la încheierea unui zbor în jurul Pămîn- tului care a durat în total 46 de ore și 50 de secunde — record mondial pentru avioanele de pasageri. Precedentul record fusese stabilit în anul 1965 de un „Boeing-707" — 62 ore. 27 minute și 35 secunde. Recentul zbor a fost efectuat în trei etape — New York—Delhi, Delhi—Tokio și Tokio—New York. Avionul a reușit, cu acest prilej, să stabilească și alte recorduri, intre care cel mai lung zbor fără escală din istoria aviației comerciale de pasageri — 8 088mile (aproximativ 13 000 km) — pe ruta New York—Delhi. La acest zbor au participat 153 de persoane.
• DOMUL SAN MAR

CO IN PRIMEJDIE. Cercetări- amănunțite efectuate a- supra vestitei catedrale vene- țiene San Marco au dus la constatarea că, în numeroase locuri, zidăria a slăbit simțitor ; din mozaicul de pe plafon s-au dislocat și au căzut mai multe plăci. Experții și-au exprimat părerea că pentru menținerea intactă a monumentului sînt necesare intervenții urgente.
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