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„Formarea conștiinței socialiste impune o neslăbită atenție pen
tru însușirea temeinică a politicii partidului nostru comunist - care
reprezintă marxism-leninismul creator în România, rodul aplicării 
adevărurilor generale ale socialismului la realitățile concrete ale 
țării“.

NICOLAE CEAUȘESCU

i
m o El
Pe calea dezvoltării
conștiinței socialiste

în opera de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, Partidul Comunist Român 
îmbină indisolubil preocupările pentru dezvol
tarea bazei tehnico-materiale cu activitatea 
ideologico-educativă pentru dezvoltarea conști
inței socialiste a maselor, pentru formarea omu
lui nou. Atenția deosebită acordată de partid 
activității educative este determinată de con
cepția sa potrivit căreia aceasta reprezintă o 
componentă inseparabilă, un factor de prim or
din in transformarea revoluționară a societății, 
in edificarea noii orinduiri. Socialismul este orin- 
duirea care se construiește conștient de către 
oameni și pentru oameni. Cu cit este mai înalt 
nivelul de conștiință al oamenilor, cu atit crește 
participarea lor activă șl responsabilă la în
făptuirea politicii partidului.

Anii din urmă, marcind o accelerare a rit
mului dezvoltării și progrese calitative in toate 
domeniile construcției socialiste, au adus și în 
planul activității educative substanțiale îmbu
nătățiri, exprimate înainte de toate în afirmarea 
unei concepții superioare despre educația so
cialistă, ca o activitate complexă și multilate
rală, incluzînd deopotrivă însușirea de către toți 
membrii societății noastre a concepției științi
fice despre lume și societate — materialismul 
dialectic și istoric — dezvoltarea spiritului re
voluționar și a patriotismului socialist, ridica
rea nivelului general de cultură și de pregătire 
profesională, înrădăcinarea în comportarea fie
căruia 
Fără o 
lui nou 
orizont 
nici nu 
socialiste avansate, caracterizată printr-un înalt 
nivel de dezvoltare a forțelor de producție, o 
organizare superioară, o civilizație întemeiată 
pe tot ce a creat omenirea mai valoros în ști
ință, tehnică și cultură. „Noi considerăm și am 
considerat întotdeauna — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — că menirea istorică a 
socialismului este nu numai de a elibera omul 
de asuprire și exploatare, de a asigura bună
starea lui materială, ci de a făuri o civilizație 
spirituală superioară, care nu se poate realiza 
decit prin formarea omului nou, cu o înaltă

a principiilor și normelor moralei noi. 
asemenea educație, fără formarea omu- 
— cu o conștiință revoluționară, un larg 
de cultură și o înaltă ținută morală — 
este de conceput făurirea unei societăți

conștiință și pregătire culturală și profesională, 
cu un profil social-politic înaintat".

Tocmai această concepție despre educația 
socialistă a stat la baza programului ideologic 
adoptat de plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1971, program ce a fost dezvoltat și îmbogățit 
prin hotârîrile Congresului al XI-lea, prin Pro
gramul partidului și Codul principiilor și nor
melor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și 
echității socialiste.

în inițierea și elaborarea acestor documente, 
ca și a tuturor măsurilor de îmbunătățire a ac
tivității politico-ideologice, rolul decisiv i-a re
venit tovarășului Nicolae Ceaușescu, eviden- 
țiindu-se și cu acest prilej înalta sa principiali
tate comunistă, capacitatea de a descifra ce
rințele majore ale mersului înainte al societății, 
consecvența și fermitatea în promovarea spiri
tului revoluționar, a principiilor moralei noastre, 
ale umanismului socialist. Propunerile de mă
suri din iulie 1971 care au fost aprobate de 
Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. și au stat 
la baza elaborării programului ideologic, cu- 
vîntările la consfătuirea de lucru din iulie a acti
vului de partid din domeniul ideologiei și la 
Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971, ra
poartele prezentate la Conferința Națională a 
P.C.R. din iulie 1972 și la Congresul al XI-lea 
al partidului, expunerile secretarului general al 
partidului la numeroasele întîlniri cu cadre din 
învățămîntul de partid și de stat, cu reprezen
tanți ai uniunilor de creație, la recenta plenară 
a Consiliului Național al Frontului Unității So
cialiste s-au înscris în patrimoniul ideologic al 
partidului nostru ca documente de o excep
țională valoare teoretică și practică, izvor ne
secat de învățăminte pentru organizațiile de 
partid, pentru toți factorii educaționali din so
cietatea noastră.

Ca urmare a acestor orientări, întreaga mun
că politico-educativă a fost ridicată pe o treap
tă superioară, influența ei pozitivă materiali- 
zindu-se în stimularea unui climat de eferves
cență politicâ, in întărirea spiritului revoluțio-

nor, în afirmarea tot mai puternică a trăsătu
rilor morale înaintate, in creșterea combati
vității împotriva mentalităților retrograde, a ma
nifestărilor individualiste. Succesele remarca
bile obținute în diferitele domenii ale vieții socia
le, înainte de toate in realizarea înainte de ter
men a cincinalului trecut, ca și a sarcinilor de 
plan în primele luni din acest prim an al noului 
cincinal, avîntul și abnegația manifestate de 
oamenii muncii în întreaga activitate construc
tivă sînt indisolubil legate de dezvoltarea con
științei socialiste, revoluționare a oamenilor 
muncii.

în conducerea activității educative, partidul 
are in vedere că transformarea conștiinței oa
menilor reprezintă un proces istoric deosebit 
de complex, îndelungat. Ca atare, el subliniază 
că această activitate nu poate fi privită ca o 
campanie, ci ca o sarcină permanentă, care 
cere o muncă stăruitoare, plină de responsa
bilitate. Mai mult ca oricînd se impune perfec
ționarea acestei activități în etapa actuală, dat 
fiind că înfăptuirea mărețelor obiective stabilite 
de Congresul al XI-lea, a sarcinilor actualului cin
cinal presupune, drept premisă esențială și 
decisivă, dezvoltarea conștiinței socialiste a în
tregului popor, transformarea tuturor membri
lor societății in oameni înaintați, hotărîți să-și 
dăruiască întreaga putere de muncă, energie, 
capacitate de creație și elanul patriotic mari
lor idealuri ale comunismului, înfloririi patriei. 
Tocmai cerințelor perfecționării în continuare a 
activității educative, dezvoltării și amplificării 
rezultatelor pozitive de pină acum le va răs
punde apropiatul Congres al educației politice 
și al culturii socialiste, a cărui pregătire se des
fășoară în prezent cu intensitate în întregul 
partid, în organizațiile de masă și obștești, in 
toate instituțiile ideologice și cultural-educative.

Prezentării orientărilor partidului nostru în 
domeniul activității politico-ideologice și cultu
ral-educative, rolului său conducător, principa
lelor rezultate obținute pe tărîmul formării 
omului nou le este consacrată pagina a lll-a 
a ziarului.

Comunistul
Mi-e dat să sorb neliniști și să beau văpăi, 
Să string munții-n brațe și să urc din văi 
Și să ard cu sete tot ce putrezește — 
Din inima palmei lumea nouă-mi crește.

Eu ridic spre soare cu flacârâ vie
Tot ce naște ziua nou din temelie, 
Și-nsetat de piscuri vreau sâ fiu mai tare 
Să-mi flutur cu cinste mîndria în zare.

Sînt pe schela vremii ca un vîrf de stîncâ, 
Necuprins cum marea este de adîncâ ; 
Odihna mi-e-un fulger, de spații mi-e sete 
Și se pierde vîntul dacâ-mi intrâ-n plete.

Mi-e dat să sorb neliniști și să beau văpăi, 
Să string munții-n brațe și să urc din văi 
Și să ard cu sete tot ce putrezește — 
Din inima palmei lumea nouă-mi crește.

IVO MUNCIAN
Versiunea in limba română — Ivo Muncian
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NICOLAE CEAUSESCU

Delegația
Miercuri după-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit delegația Partidului 
Democratic Gabonez. condusă de 
Leon Auge, membru al Biroului Po
litic, șeful Permanentei P.D.G., care 
face o vizită de prietenie in țara 
noastră la invitația C.C. al P.C.R.

Oaspetele a fost însoțit de Zacha- 
rie Myboto, membru al Biroului Po
litic, secretar al P.D.G., și Ambouret 
Bemba .Jean Pierre, directorul Școlii 
naționale de cadre a P.D.G., mem
bri ai delegației, precum și de Samuel 
M’Baye, însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim al Republicii Gaboneze la 
București.

La întrevedere au participat tova
rășii Cornel Burtică, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. Vasile Pungan, 
membru al C.C. al P.C.R., consilier 
al președintelui republicii, și Con
stantin Vasiliu. adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, Leon Auge a trans
mis calde mulțumiri președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru intrevede-

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, la 5 mai, pe 
Tayebi Mohamed Belhadj, ministrul 
agriculturii și reformei agrare al 
Republicii Algeriene Democratice și 
Populare, care a întreprins o vizită 
oficială in țara noastră.

La primire a luat parte Angelo 
Miculescu, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare.

A fost de față Mohamed Larabi 
Demaghlatrous, ambasadorul Algeriei 
la București.

Exprimind mulțumiri pentru in

Partidului Democratic Gabonez
rea acordată, pentru ospitalitatea și 
atenția de care s-a bucurat delega
ția gaboneză în timpul vizitei in 
România.

în timpul întrevederii au fost e- 
vocate cu deosebită satisfacție bu
nele raporturi statornicite între ță
rile. partidele și popoarele noastre, 
exprimindu-se, în același timp, do
rința comună de a amplifica și a- 
dînci colaborarea româno-gaboneză, 
pe plan politic, economic, tehnico- 
stiințific și în alte stere de activi
tate de interes comun, în folosul am
belor țări și popoare, al propășirii 
lor economice și sociale, al cauzei 
păcii și înțelegerii între națiuni. A 
fost relevat rolul determinant pe 
care l-au avut intîlnirile și înțele
gerile convenite intre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Albert Bernard 
Bongo în întărirea relațiilor de prie
tenie și colaborare româno-gaboneze.

A fost exprimată 
lațiile dintre P.C.R. 
tre popoarele român 
pe plan bilateral, cit 
ternațională, să se înscrie 
preocupărilor popoarelor lumii pen
tru edificarea unei lumi mai bune

dorința ca re- 
și P.D.G., din- 
și gabonez, atit 
și în viața in- 

în cadrul

trevederea acordată de șeful statului 
român, ministrul algerian a subliniat 
că are onoarea de a transmite pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, din 
partea președintelui Houari Boume- 
diene, salutul său frățesc și revo
luționar, iar poporului român, succese 
pe calea progresului și bunăstării.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, la rindul său, 
un salut călduros președintelui 
Houari Boumediene, cele mai bune 
urări de prosperitate poporului al
gerian.

în cadrul convorbirii au fost abor- 
aspecte ale stadiului actual al

în 
date

și mai drepte, pentru instaurarea u- 
nor relații noi bazate pe egalitate și 
respectul independenței fiecărei na
țiuni, pe dreptul fiecărui popor de 
a-și făuri propriul destin așa cum 
îl dorește.

în cadrul convorbirii a fost re-> 
afirmată hotărirea ambelor partide 
de a contribui la eforturile pentru 
lichidarea subdezvoltării, la' edifi
carea unei noi ordini politice și e- 
conomice internaționale — acest o- 
biectiv fiind un factor esențial nu 
numai pentru propășirea țărilor în 
curs de dezvoltare, dar și pentru 
pacea și colaborarea internațională.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis președintelui 
Republicii Gaboneze, Albert Bernard 
Bongo, salutul său și cele mai bune 
urări ; totodată, secretarul general al 
Partidului Comunist Român a trans
mis un călduros salut tuturor mem
brilor Partidului Democratic Gabo- 
nez, iar poporului gabonez prieten 
cele mai bune urări de progres, bu
năstare și prosperitate.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
ambianță de caldă cordialitate și 
prietenie.

relațiilor de colaborare și cooperare 
româno-algeriene, exprimindu-se sa
tisfacția pentru evoluția pozitivă a 
conlucrării bilaterale, in conformitate 
cu Înțelegerile și acordurile convenite 
cu prilejul dialogului la nivel înalt 
purtat între . șefii celor două state. 
Au fost apreciate. în acest context, 
rezultatele înregistrate în cadrul co
operării din domeniul agriculturii, 
subliniindu-se posibilitățile largi 
existente pentru extinderea și diver
sificarea conlucrării in acest sector 
și în alte sectoare de activitate.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

MESAJUL PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU
adresat celei de-a IV-a Conferințe 

a Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare
IN PAGINA A VI-A

Pentru îndeplinirea cincinalului, pentru înflorirea tuturor regiunilor,

pentru înfăptuirea Programului ideologic al partidului

LEGĂTURĂ CU MASELE

organizaiiiior de partid
Definind cu clarviziune obiectivele 

etapei făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, documentele 
Congresului al XI-lea stăruie în mod 
deosebit asupra necesității integrării 
organice a partidului in viața între
gii societăți. Aceasta presupune ca în 
exercitarea funcției de conducere 
politică ce-i revine, partidul să ac
ționeze nu din afara, ci dinăuntrul 
organismelor so
ciale, de stat și 
economice. împle- 
tindu-și tot mai 
strîns activitatea 
cu aceea a mase
lor largi. întări
rea continuă a le
găturilor organi
zațiilor de partid 
cu masele de oa
meni ai muncii 
devine astfel o 
necesitate impusă 
de cerințele ma
jore ale înfăptui
rii cu succes a 
sarcinilor econo
mice și sociale.

Alături de ce
lelalte județe, în

județul Constanța a 
un drum ascendent 
dezvoltării economico-sociale, a

derabile, iar volumul de investiții, 
peste 60 miliarde lei, echivalează 
ceea ce s-a realizat in ultimii 25 
ani.

înfăptuirea acestor importante 
biective situează permanent în cen
trul preocupărilor comitetului 
dețean aplicarea .
dicații date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care

de 
cu 
de

o-

ju-
prețioaselor in-

masele il constituie adaptarea per
manentă a structurilor organizatori
ce la schimbările dinamice pe care 
le înregistrează toate sectoarele de 
activitate ale județului. Aplicînd a- 
cest principiu, comitetul nostru ju
dețean a aprobat modificări de struc
tură la organizațiile de partid din 
portul Constanța și șantierele de con
strucții. De asemenea, un exemplu 

conclildent ii con
stituie structura 
organizatorică îm
bunătățită aplica
tă la sate pe baza 
hotărîrii Plena
rei C.C. al P.C.R. 
din iulie 1975.
Generalizind cele 

mai bune reușite 
în acest domeniu, 
sintem intens pre
ocupați de aplica
rea prețioaselor 
indicații date de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la re
centa plenară a 
C.C. al P.C.R., a 
hotărîrilor adop

tate în scopul continuei perfecționări 
a structurii organizatorice, a creșterii 
numerice și sporirii contribuției ca
drelor provenite din rindul muncito
rilor în întreaga activitate a organe
lor locale de partid și de stat.

în prezent, organizațiile de partid 
de la sate reușesc să soluționeze mai 
bine problemele complexe pe care 
le ridică dezvoltarea producției agri
cole. gospodărirea judicioasă a fon
dului funciar, sistematizarea locali
tăților, activitatea de educare comu
nistă a maselor.

Paralel cu Îmbunătățirea structurii 
organizatorice, am acționat ferm

a subliniat cănumărului de azi, grupajul intitulat ta
PE CALEA DEZVOLTĂRII CONȘTIINȚEI SOCIALISTE

ln pagina a Ul-a
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SA CULTIVAM 
CIT MAI MULTE LEGUME

CREȘTEREA 
POTENȚIALULUI PRODUCTIV 

PRIN FORȚE PROPRII

SCURTAREA TERMENULUI 
DE PUNERE IN FUNCȚIUNE

La Miercurea Ciuc, in centru ca și la periferie, decor de viață nouă, structură de oraș 
modern —creație a socialismului Foto : E. Dichiseanu

TRIBUNA EXPERIENȚEI 
ORGANIZAȚIILOR DE PARTID

din județul CONSTANȚA
Vasile VÎLCU,

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

cincinalul 1971— 
străbă- 
pe li-

1975 
tut 
nia 
creșterii nivelului de trai material și 
spiritual al celor ce muncesc. A fost 
înfăptuit un amplu program de in
vestiții, orientat în direcția dezvoltă
rii și modernizării construcțiilor na
vale, a capacității flotei maritime și 
a traficului portuar, construirii de 
noi și importante obiective industria
le, agrozootehnice și social-cultura- 
le. Pe baza Directivelor Congresului 
al XI-lea. acest proces va fi conti
nuat la cote și mai înalte în cincina
lul pe care l-am început. Producția 
globală industrială se va dubla, cea 
agricolă va înregistra sporuri consi-

„trebuie să acționăm pentru în
tărirea și mai puternică a legă
turilor organizațiilor de partid cu 
masele de oameni ai muncii, să asi
gurăm o mai bună consultare a mem
brilor de partid, a tuturor celor ce 
muncesc, asupra tuturor problemelor 
— atit privind întreprinderea, orașul 
sau județul respectiv, cit și proble
mele generale ale politicii interne și 
externe ale partidului și statului nos
tru". Prin prisma acestei concepții, 
comitetul județean a acordat și acor
dă o atenție sporită perfecționării 
stilului și metodelor sale de muncă.

Experiența proprie evidențiază că 
un factor determinant al întăririi le
găturilor organizațiilor de partid cu

i <
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(Continuare in pac. a II-a)

În județul Satu-Mare

s-a încheiat semănatul
porumbului

TARILE
PRETU-

Oamenii muncii din agricultura 
județului Satu-Mare au incheiat, 
miercuri, semănatul porumbului in 
condiții bune și' la un nivel calita
tiv superior. în prezent, toate efor
turile lor sint concentrate la între
ținerea culturilor de griu, sfeclă de 
zahăr, 
muncii de pe ogoarele județului, 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități, sint ferm hotărîți . sâ 
execute in timp optim și la un înalt 
nivel calitativ toate lucrările agri
cole din perioada ce unneaiă.

cartofi și legume. Oamenii
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In unitățile agricole

In primul

Foto : S. Cristian

Dacă nu 
terenul 
direct.

măsuri.
se facă replantarea 
rezervă.

de rezervă, 
însămînța

La „Tehnoton" lași, pe „lungimea de

54 CULTIVAM CIT MAI MULTE LEGUME
în unitățile agricole continuă de 

zor lucrările in legumicultura : plan
tarea răsadurilor în cimp și îngriji
rea celor din solarii. Pînă la 3 mai, 
in cooperativele agricole au fost în- 
sămînțate și plantate cu legume 
71 530 hectare. Lucrările sint avan
sate in județele Olt, Dolj, Ilfov, Te
leorman. Argeș. Totuși, față de pro
gramul stabilit, lucrările de plantare 
in cimp sînt in urmă cu circa 6 000 
hectare. Aceasta impune ca in ju
dețele in care lucrările sînt întîrzia- 
te să fie luate măsuri în vederea in
tensificării lucrărilor. In legătură cu 
lucrările care trebuie executate, ing. 
Gh. Vîlceanu, director adjunct în 
Centrala pentru legume și fructe, a 
făcut cîteva recomandări : Pe măsură 
ce timpul se încălzește, în toate uni
tățile agricole trebuie să continue cu 
intensitate plantarea răsadurilor de 
ardei, tomate de vară și de toamnă, 
să se termine lucrările de însămînță- 
re la fasole, castraveți, pepeni etc. în 
solarii se va urmări aplicarea trata
mentelor fitosanitare, iar în cimp se 
vor face lucrări de combatere a ma
nei la ceapă și la cartofii timpurii.

din demolări, 
sau din ca- 

metalice, colec-

în întreprinderile industriale din 
județul Buzău, in această primăvară 
a fost declanșată o amplă acțiune — 
coordonată de organizațiile de partid 
— în vederea cultivării cu legume a 
terenurilor aflate în perimetrele 
unităților. Astfel, in cele mai multe 
locuri unde au putut fi folosite, o 
serie de materiale 
deșeuri tehnologice 
sarea unor repere 
tivele întreprinderilor și-au organizat 
echipe de muncă patriotică cu care 
au amenajat terenul existent și cu 
care au construit sere sau solarii 
pentru cultivarea legumelor.

La întreprinderea de sîrmă 
Buzău, în fața halei principale, 
suprafață de 1 000 
de s-au executat 
la 60 cm adincime. 
umr'ut cu pămînt 
întreprinderea de 
sfeclei de zahăr —

din 
pe o 
ver- 
pînă

mp spațiu 
decopertări
Apoi, locul a fost 
fertil adus de la 
industrializare a 
pămînt rezultat

La zi în INVESTIT

SCURTAREA TERMENULUI 
DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE

In acest prim an al actualului cin
cinal. Combinatul de fire sintetice 
din Săvinești beneficiază de un mare 
volum de investiții destinate constru
irii unor importante capacități pro
ductive. Ne referim. în primul rind, 
la noua fabrică „Relon V“. Datorită 
conjugării eforturilor tuturor factori
lor cu răspunderi în realizarea aces
tui obiectiv, s-au creat condiții ca 
..Relon V“ să fie conectat la circuitul 
productiv cu mult înainte de data 
planificată. De altfel, acesta este și 
angajamentul comun al proiectanți- 
lor. constructorilor și beneficiarului, 
luat in cadrul întrecerii socialiste 
pe 1976, care se înfăptuiește cu suc
ces. La partea de construcții, spre 
exemplu, lucrările sint cu mult in 
avans față de graficul de execuție. 
De asemenea, avansuri substanțiale 
au fost înregistrate și la unele puncte 
de lucru din cadrul montajului.

Cum se acționează practic ? Mai 
întii, o precizare, și anume că dis
peceratul comun al proiectanților, 
constructorilor și beneficiarului, con
stituit pentru acest obiectiv, funcțio
nează perfect. Toate problemele de 
aprovizionare, de organizare a mun
cii și chiar de modificare a vreunei 
soluții constructive — pentru că apar 
și asemenea situații — sint rezolvate 
cu promptitudine la fața locului. Po
trivit proiectului, centralele de cli
mă trebuie să pornească în ajunul 
punerii în funcțiune a întregului o- 
biectiv. Dar constructorul, prin buna 
organizare a muncii, a devansat lu
crările și. astfel, a fost creată posibi
litatea trecerii Ia montajul utila
jelor chiar în anotimpul frigu
ros. Dar fără căldură in interior nu 
se putea asigura acest lucru. Imediat 
a intrat in acțiune dispeceratul co
mun care, pe baza unui studiu amă
nunțit a) situației create, a găsit o 
soluție îmbunătățită față de proiect, 
iar ca urmare racordurile de abur și 
energie electrică au fost realizate cu 
aproape un an mai devreme și cu 
importante economii de materiale.

Ing. Marcel Velișcu, tehnicianul Ion 
Condurache și maistrul Petre Ciolaca 
sint numai cîțiva dintre oamenii de 
pe acest șantier care, prin neistovite

La U J C M Alba

Noi produse de larg
și mo- 
unități 

Uniunea

Odată cu dezvoltarea 
dernizarea rețelei de 
prestatoare de servicii, 
județeană a cooperativelor meș
teșugărești Alba acordă o aten
ție deosebită producției de bu- 

■ ' ’ ’ ’ -- consum
Marea 

produse

nuri materiale de larg 
solicitate de populație. 
majoritate a acestor 
sînt proiectate de creatorii de 
modele din cadrul cooperative
lor meșteșugărești din localită
țile județului. Dintre noile pro
duse se remarcă, pentru utilita
tea lor. cele de uz casnic : ba
lanța de bucătărie : dispozitivul 
universal pentru deschis sticle, 
conserve și borcane ; strecură
toare pentru spălat legume și 
fructe etc. A fost, de asemenea, 
introdusă in fabricație o gamă 
largă de suporturi practice pen
tru gospodării ; suporturi pen- 

în unele județe din Transilvania, 
temperaturile scăzute au distrus ră
sadurile de roșii. De aceea, se impu
ne luarea unor 
rind, trebuie să 
cu răsaduri de 
există răsaduri 
se va discui și 
Pentru a exista garanția realizării in
tegrale a suprafețelor prevăzute a se 
cultiva cu tomate, paralel cu însă- 
mînțarea directă se va organiza pro
ducerea de răsaduri în răsadnițe sau 
pe straturi semiîngropate, care se 
acoperă cu rogojini. în momentul ră
săririi, rogojinile se înlătură și se 
asigură umiditatea necesară prin stro
piri repetate. In acest fel se poate 
obține un răsad bun în numai 30 de 
zile. Este necesar ca întreprinderile 
județene de legume și fructe, condu
cerile unităților agricole să acționeze 
ferm pentru a se planta toate supra
fețele destinate a se cultiva cu legu
me, pentru a se executa cu cea mal 
mare răspundere lucrările de întreți
nere, astfel îneît să se realizeze și să 
se depășească producțiile prevăzute.

— și îngrășămin- 
Complexul porcin

din spălarea sfeclei 
te naturale de la 
Verguleasa. Pe suprafața respectivă 
s-au plantat răsaduri de roșii. Asis
tența tehnică a fost asigurată de un 
.specialist al stațiunii experimentale 
legumicole din municipiu, 
toamnă, întreaga suprafață va fi 
perită cu o seră, unde tomatele 
fi cultivate și pe timp friguros.

Cu toate că perimetrul bazei 
confecționat utilaje și instalații

Pînă în 
aco- 
vor

de 
a 

Grupului de șantiere pentru construc
ții forestiere din Buzău este destul 
de mic, oamenii de aici au găsit a- 
proape 1 000 mp, suprafață pe care, 
pentru a fi cit mai folositoare, au 
fertilizat-o, cultivind legume. Pe 350 
mp din aceasta a fost construită o 
seră, care va furniza o cantitate a- 
preciabilă de legume pentru cantina 
proprie.

întreprinderea de prelucrare a ma
selor plastice deține o mare suprafa- 

căutări. printr-o muncă asiduă, s-au 
remarcat în realizarea înainte de 
termen a acestor lucrări. De comun 
acord cu proiectanții — I.P.U.C. și 
IPROCHIM-București — ei au acțio
nat cu aceeași intensitate și atunci 
cind s-a pus problema îmbunătățirii 
soluțiilor constructive și la alte 
puncte de lucru.

Mai este de reținut că fiecare to-

Pe șantierul fabricii 
,,Relon V“ de la Săvinești

vară? din dispeceratul comun răs
punde direct de activitatea de la un 
punct de lucru și, în același timp, 
îndrumă efectuarea diferitelor cate
gorii de lucrări. Acest mod de 
organizare permite proiectantului, 
constructorului și beneficiarului să 
acționeze mereu în consens și cu 
operativitate. De pildă, pe la ju
mătatea lunii martie, se consta
tase că lucrările pentru punerea 
sub tensiune a liniei de 6 kV și a 
postului de transformare nr. 3 sint 
mult rămase fn urmă și că nu vor 
putea fi terminate la 10 aprilie, așa 
cum se stabilise prin graficul ope
rativ. Se crea prin aceasta o Situație 
de nedorit și anume, întirzierea al
tor lucrări de montaj. Imediat s-au 
luat măsuri, repartizîndu-se o for
mație de electricieni PRAM din par
tea beneficiarului ; în felul acesta, 
lucrarea s-a terminat exact la ter
menul prevăzut.

Dar acesta nu este singurul exem
plu de conlucrare a constructorului 
cu beneficiarul. La montajul mași
nilor de etirat. de exemplu, lucrează 
în prezent 10 mecanici și lăcătuși 
din întreprinderea beneficiară, sub 
conducerea maistrului loan Andrei, 
care execută lucrări de foarte bună 
calitate. De altfel, muncitorii care 
•participă la montaj vor prelua din 
mers exploatarea acestor mașini. Și, 
tot în scopul scurtării termenului de 
punere in funcțiune a acestui obiec
tiv. beneficiarul a luat măsuri de a 
realiza cu forțe proprii un număr

consum pentru populație

nou 
un 

bu- 
sint 
in- 

ma-

tru încălțăminte, pentru cămăși 
și cravate, pentru pantaloni, 
pentru ziare și reviste, pentru 
telefon etc. Pentru mobilarea lo
cuințelor se vor produce un 
dormitor, o cameră de zi. 
nou tip de mobilă pentru 
cătărie. Noutăți importante 
și in sectoarele confecțiilor, 
călțămintei. produselor de
rochinărie. textile și tricotaje. 
Peste 40 de articole noi de ar
tizanat — diverse sculpturi în 
lemn, picturi pe lemn, țesături 
— valorifică bogatele tradiții ale 
meșteșugului popular din cu
prinsul județului. Noile produse 
sînt realizate de către coopera
tivele meșteșugărești din Alba 
Iulia. Aiud. Blaj. Beiuș. Cim- 
peni. (Ștefan Dinică, corespon
dentul „Scinteii"). 

fă de teren — încă de la înființare — 
unde se află captarea de apă necesa
ră procesului tehnologic. Aici, a fost 
organizată o adevărată fermă, care 
cuprinde 9 ha de legume in cimp, 
10 000 mp solarii și 1 000 mp seră. Da
torită asigurării apei, culturile vor fi 
irigate, prevăzîndu-se obținerea unor ; 
recolte mari pe unitatea de supra
față. în seră și solarii au fost plan
tate răsadurile de tomate, ardei gras, 
varză, vinete etc. în cimp, pe spațiile 
marginale ale culturilor de legume 
s-au plantat 500 puieți de pomi fruc
tiferi și viță de vie.

în curțile locuitorilor de la sate
Condițiile de sol și climă ale ju

dețului Maramureș nu permit culti
varea pe mari suprafețe a legume
lor. Terenuri fertile, bune pentru 
legumicultură, chiar dacă sînt doar 
de cîțiva metri pătrați, se află in 
jurul caselor, în curtea fiecărui gos
podar. Din programul de dezvoltare 
a legumiculturii pînă în 1980 întoc
mit de direcția agricolă județeană am 
reținut faptul că, din totalul de 2 280 
ha legume, gospodăriile populației vor 
cultiva peste 1 700 ha.

în această primăvară, o atenție 
deosebită s-a acordat din acest punct 
de vedere sprijinirii gospodăriilor din 
localitățile în care se produc răsa
duri : Mocira, Lăpușel, Lucăcești, . 
Coltău și altele. Prin grija U.J.C.A.P. 
și a I.L.F., acestora li s-au asigurat 
semințe de legume din toate sorti
mentele, precum și folie de polieti
lenă necesară amenajării paturilor 
calde și solariilor. în acest an, ju
dețul Maramureș și-a propus să ob
țină cel puțin 23 000 tone de legume, 
la care o contribuție însemnată vor, 
avea cetățenii cu grădini pe loturile 
în folosință personală. Cum organi
zează consiliile populare, comunale 
îndeplinirea acestei sarcini ? Răs
punsul l-am aflat în satele comunei 
Recea — Mocira, Lăpușel, Bozînta 
Mică, Săsar — direct de la cei eare 
au organizat și s-au angajat ca in 
această primăvară să cultive mai 
multe legume.

împreună cu 
vian Potcoavă, 
Pretutindeni — 
plante răsărite, 
rite cu geamuri 
care răsadurile se răsfață la

viceprimarul Octa- 
străbatem comuna, 
straturi semănate, 

paturi calde acope- 
ori cu polietilenă în 

soare.

de 28 de repere și utilaje — sepa
ratoare, vase, filtre, buncăre, roți 
celulare, pompe cu roți dințate și 
altele, care erau prevăzute a se pro
cura din import.

Eforturile energice depuse pe 
acest șantier constituie o garanție 
că, așa cum prevede angajamentul 
comun al proiectanților, constructo
rilor și beneficiarului, termenul de 
punere în funcțiune a lui „Relon V“ 
va fi devansat. I-am văzut la lucru 
pe betoniștii lui loan Țiclău, care 
zilnic își depășesc norma cu 50 mc 
betoane, pe dulgherii lui Ioan Bar
na, care realizează cofraje de bun 
nivel calitativ, pe zidarii lui Emil 
Munteanu, care. acum, și-au sporit 
avansul la zidării peste plan de la 
15 la 25 mc etc. Peste tot, pe acest 
important șantier al chimiei de la 
Săvinești, se muncește cu spor, iar 
eforturile proiectanților, constructo
rilor și beneficiarului sînt subordo
nate riguros aceluiași țel major : co
nectarea la circuitul economic a lui 
„Relon V" cu mult înainte de ter
men.

Ion MANEA
corespondentul „Scinteii1

(Urmare din pag. I)
pentru întărirea rolului conducă
tor al fiecărei organizații de partid 
prin integrarea acestora in viața și 
activitatea colectivităților respective, 
prin antrenarea activului de partid la 
influențarea politică a maselor. în 
acest sens, am îndrumat și ajutat 
organizațiile de partid să analizeze 
temeinic activitatea comuniștilor din 
organele colective de conducere din 
unități economice și instituții, din 
conducerea organizațiilor de masă și 
obștești, a deputaților, a celor care 
lucrează în organele de stat. Ca ur
mare, a fost îmbunătățită activitatea 
consiliilor populare și a comitetelor 
oamenilor muncii în rezolvarea ope
rativă și competentă a problemelor, 
în soluționarea propunerilor și ini
țiativelor maselor. Consiliile locale 
ale Frontului Unității Socialiste au 
acumulat o experiență valoroasă în 
coordonarea eforturilor organizațiilor 
componente în domeniul controlului 
obștesc, al educației socialiste a oa
menilor muncii și, mai ales, al dez
baterii cu măsele largi populare a 
documentelor de partid, a proiectelor 
de legi și hotăriri, în informarea o- 
perativă a cetățenilor și mobilizarea 
acestora la înfăptuirea unor lucrări 
edilitar-gospodărești. S-a asigurat o 
creștere a rolului și participării or
ganizațiilor sindicale, de femei și ale 
U.T.C. în sfera specifică a proble
melor acestora.

Deosebit de eficiente s-au dovedit 
metodele de a repartiza comuniști eu 
o temeinică pregătire politică și pro
fesională la locurile de muncă in 
eare se hotărăște soarta producției, 
precum și atragerea în aceste sec
toare a unui larg activ obștesc. 
Procedind in acest mod. organi
zațiile de partid de la Șantierul 
naval Constanța. Combinatul chimic 
Năvodari. C.A.P Comuna. Cobadin. 
Tătarii. Siminoc, I.A.S. M Kogălni- 
ceanu și altele au descoperit impor
tante resurse de sporire a produc
ției industriale și agricole, de valori
ficare superioară a bazei lehnico-

a

Intr-un perimetru plin de gropi și 
reziduuri industriale, primăria orașu
lui Rm. Sărat, cu concursul cetățe
nilor, a nivelat terenul și împrospă
tat pămîntul, obținîndu-se astfel o 
veritabilă grădină în suprafață de 11 
ha. unde pină acum au fost cultivate 
tomate, cartofi și rădăcinoase. In a- 
ceste zile se lucrează la plantarea 
răsadurilor de varză.

Măsuri similare au fost luate și 
de alte întreprinderi industriale și 
consilii populare din județul Buzău, 
spre a se da terenurilor libere o în
trebuințare judicioasă. (Mihai Bâzu).

„Am Stat de vorbă cu oamenii — ne 
explică însoțitorul — despre felul in 
care își pot cultiva terenul din jurul 
casei. Cu ajutorul deputaților am or
ganizat demonstrații practice cu cei 
mai iscusiți grădinari. De asemenea, 
planul de producție al comunei la 
legume l-am repartizat pe fiecare 
gospodărie în parte. Li s-au pus oame
nilor la dispoziție semințele necesare 
și foliile de polietilenă. îngrășămin- 
tele naturale avindu-le fiecare în 
gospodăria proprie. La această oră, 
peste 80 la sută din locuitorii comu
nei noastre au in jurul casei grădină 
de legume. Noi știm că aceasta este 
încă insuficient, dar nu ne vom 
opri aici. Mai puțin am acționat în 
acest sens în satele Săsar și Bozîn
ta Mică.

Folosind mijloace simple, necostisi- 
toare, numeroși gospodari din aceste 
sate vor produce pe lingă casă legu
me timpurii. Așa este cazul , lui Mar
tin Suciu și loan Mociran din Lăpu
șel, care plantaseră deja în curți 
legumele timpurii. Ceea ce am întil- 
nit in satul Mocira este intr-adevăr 
demn de toată lauda. Aici nu există 
casă nu numai fără grădină de legu
me, dar nici fără răsadnițe. Fiecare 
gospodar își produce singur răsadul 
necesar. De la tineri la bătrîni — așa 
cum am întilnit în ziua aceea la fa
miliile Gavril Gherasim, Mihai Moci
ran — o parte din ziua de muncă o 
dăruie fiecare legumiculturii. Este o 
experiență bună care ar trebui să 
fie mai bine cunoscută în județ, 
pentru că nu peste tot strădania de a 
cultiva legume în jurul casei este in 
concordanță cu condițiile existente. 
(Gh. Susa).

Colectivul de la „Electromu- 
rcș“ — tina din marile între
prinderi tirgmureșene — reu
șește să obțină an de an succese 
de prestigiu în întrecerea socia
listă, iar produsele fabricate 
aici, de un bun nivel calitativ, 
se bucură de apreciere în țară 
și peste hotare. Baza tehnico- 
materială de care dispune, preo
cuparea pentru continua înnoire 
și modernizare a produselor, in 
concordanță cu cerințele econo
miei naționale și pieței externe, 
creează colectivului 
rii „Electromureș" 
sporite pentru a-și 
loare priceperea
Cu ajutorul aparatului de foto
grafiat am surprins, la locurile 
lor de muncă, pe cîțiva dintre 
muncitorii de frunte din această 
unitate industrială. De la stingă 
la dreapta : Elisabeta Lukaks, 
Victoria Oiteanu, Zaharia Friciu, 
Maria Demeter și Iosif Szakacs.

întreprinde- 
posibilități 

pune în va- 
și hărnicia.

Foto : S. Cristian

materiale, de creștere a eficienței în
tregii activități economice.

Avînd în vedere că întărirea legă
turilor partidului cu masele în con
dițiile sporirii continue a rolului său 
conducător depinde de creșterea nu
merică și calitativă a organizațiilor 
de partid, de modul in care fiecare 
comunist reușește să influențeze pe 
cei din jur prin exemplul său per
sonal, desfășurăm o amplă activitate 
de pregătire politico-ideologică a ti
neretului, pentru ca cei mai buni să 
ceară intrarea în rîndul membrilor 
de partid. Prin măsurile luate, am 

LEGĂTURA CU MASELE

și adincirea ei continuă, 
in practica biroului co-

reușit să mobilizăm la această acțiu
ne, deosebit de importantă, membrii 
organelor județean, municipal, oră
șenești și comunale, marea majorita
te a activului de partid.

întărirea legăturii organizațiilor de 
partid cu masele depinde în mare 
măsură de consultarea sistematică a 
maselor, de punerea in discuția aces
tora a diferitelor proiecte de măsuri. 
In acest sens, am obținut bune rezul
tate in ce privește crearea condițiilor 
pentru afirmarea principiilor demo
crației noastre socialiste, pentru dez
voltarea 
A intrat 
mitetului județean de partid, a se
cretariatului de a analiza la fața lo
cului, in unitățile unde s-au x ridicat 
probleme de interes mai larg'modul 
de soluționare a acestora, prin con
sultarea atentă a comuniștilor, a 
muncitorilor și specialiștilor. Așa. de 
pildă, la Șantierul naval Constanța 
s-a analizai in repetate rînduri mo
dul in care sint înfăptuite indicațiile 
conducerii de partid, ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu. date 
cu prilejul vizitelor de lucru in a- 
ceastă unitate. Colectivul de aici a

f
r %

a muncii însuflețite

Creșterea potențialului productiv
prin forțe proprii

7

Preocuparea pentru a spori prin 
forțe proprii potențialul productiv al 
unității constituie o caracteristică 
dominantă a activității colectivului 
de la Combinatul de articole tehni
ce din cauciuc-Pitești. Este re
velatoare în acest sens o discuție la 
care am fost martori recent. „Aceas
tă mașină, un calandru de de
bitat vibratoare pentru furtunu
rile Rotary necesare la forajul de 
adincime — spunea ing. Nicolae 
Lecca, șeful .secției nr. 3, are o ca
pacitate de lucru mult mai mare de- 
cit altele". „S-o facem să producă și 
mai mult" — și-au zis cei care o ex
ploatează. „N-avem investiții, și apoi 
de ce să ne complicăm ?“ — au in
tervenit scepticii. „O îmbunătățim 
cu forțele noastre", au ripostat pa
tru oameni ambițioși, patru comu
niști : maiștrii Emil Cocoș și Ion 
Ciocănel, ing. Tudorache Stănescu și 
electricianul Gheorghe Chircu. Avind 
acordul conducerii combinatului, dar 
fără nici un leu investiții, s-au apu
cat muncitorește de lucru. Din te 
miri ce — mai mult din deșeuri — 
cei patru au construit o masă de 
debitat identică cu cea din fața ma
șinii amintite. Prin amplasarea ei 
lingă prima masă, producția la uti
lajul respectiv s-a dublat : față ae1; 
25 vibratoare pe lună, se realizează 
acum 50. „Și nu ne vom opri aici" 

au hotărît autorii acestei reali
zări care a produs revelație in com
binat.

Concludent în această privință 
este și un alt exemplu. „Dornul a- 
cesta e mult mai simplu decît cel 
vechi; are însă întrebuințări multi
ple. Este simplu — apreciază opera
torul cauciucar Uie Țăpoi, dar pe 
mine mă ajută să produc de 4—5 ori 
mai multe coturi de radiatoare auto 
decît înainte, să reduc, totodată, 
consumul specific". Inovatorul — 
cel care a creat dornul — nu este 
altcineva decit tînărul tehnician Ion 
Ilie. E membru de partid și este re
cunoscut ca un pasionat pentru nou, 

fost ajutat concret să-și îndeplineas
că angajamentul de a realiza înainte 
de termen primele două nave de 55 
mii tone. Astfel de analize, prece
date de studii efectuate de colective 
de specialiști, au avut loc și la Șan
tierul naval Mangalia, Centrala elec
trică de termoficare Palas, Chimpex, 
întreprinderea integrată de lină. în
treprinderea mecanică de utilaj Med
gidia, portul Constanța.

Organizația județeană de partid a 
dobîndit o experiență pozitivă în fo
losirea consfătuirilor de lucru cu ac
tivul de partid din diferite domenii, 

la promovarea 
tehnic ; perfecționarea 
organizării producției și 
îmbunătățirea calității 
ridicarea productivității 

creșterea eficienței econo-

în scopul cunoașterii și popularizării 
metodelor înaintate de muncă, al sta
bilirii căilor de acțiune pentru per
fecționarea activității în domeniile 
respective. Au fost analizate aseme
nea probleme ca : mai buna folosire 
a capacităților de producție și forței 
de muncă ; rolul maistrului în angre
najul activității productive ; crește
rea aportului inginerilor, tehnicieni
lor și economiștilor 
progresului 
conducerii și 
a muncii ; 
produselor ; 
muncii ;
mice in fiecare unitate și altele. De 
asemenea, au fost organizate consfă
tuiri cu crescătorii de animale și le
gumicultorii. cu specialișii. mecani
zatorii și cadrele de conducere din 
unitățile agricole pe problemele teh
nologiei griului, porumbului, plante
lor tehnice, precum și consfătuiri cu 
lucrătorii din instituțiile social-cultu- 
rale.

In cadrul multiplelor preocupări 
pentru întărirea legăturilor organiza
țiilor de partid cu masele, avem în 
vedere continua perfecționare a for- 

pentru promovarea progresului teh
nic.

Muncitorul comunist Traian Udrea 
se gindea, cu un timp in urmă, la un 
dispozitiv care să efectueze, concomi
tent., două operații pe același calan
dru. Și nu s-a lăsat pînă nu l-a rea
lizat. Ciștigul : o mașină în plus, 
prin eliberarea ei de a doua opera
ție. care execută acum alte lucrări, 
mai productive.

Sint dovezi de înaltă conștiință 
muncitorească, comunistă. Discutăm 
la o „masă rotundă", organizată ad-

Din experiența Combinatului 
de articole tehnice 

din cauciuc — Pitești

hoc, cu NicOlae Jianu, inginerul-șef, 
cu frații Constantin Divan, șeful 
serviciului tehnic și Vasile Divan, 
șeful serviciului producție. Ce aflăm? 
Față de data intrării in funcțiune 
(31 martie 1970), Combinatul de ar
ticole tehnice din cauciuc de la Pi
tești. fără nici un leu investiții, și-a 
sporit de 6 ori producția ; producti
vitatea muncii pe angajat s-a du
blat, iar acum se realizează aici mii 
de repere, in zeci de milioane de 
exemplare. Concret, cum s-a acțio
nat ? In prima etapă, organizațiile 
de partid au mobilizat colectivul 
pentru a pune în funcțiune, la timp 
sau în avans, fiecare nouă capaci
tate de producție. Apoi, energia 
creatoare a muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor a fost îndreptată 
spre fructificarea, în tot mai bună 
măsură, a întregului potențial pro
ductiv al combinatului, spre crește
rea continuă a acestuia. Măsuri de 
ridicare a eficienței producției sint 
aplicate la fiecare loc de muncă, 
găsindu-se noi rezerve ca nivelurile 
atinse la un moment dat să fie de- 

melor și mijloacelor muncii politico- 
educative. In spiritul Programului 
ideologic al partidului, am activizat 
colectivele de agitatori, ale gazete
lor de perete și stațiilor de radiofi- 
care și am luat măsuri care au de
terminat îmbunătățirea conținutului 
și eficienței agitației vizuâle. Atît la 
nivelul județului, cit și pe centre de 
comune au fost organizate consfă
tuiri, schimburi de experiență dedi
cate îmbunătățirii stilului și metode
lor de muncă ale organizațiilor de 
partid în folosirea eficientă a aces
tor forme și mijloace. Comitetul ju

dețean de partid a editat în această 
perioadă un număr însemnat de bro
șuri, pliante, afișe, foi volante etc., 
prin care au fost popularizate obiec
tivele planului cincinal, experiența 
pozitivă dobîndită de organizațiile de 
partid, măsurile stabilite pentru în
făptuirea lor. în adunările generale 
ale comuniștilor, în adunările oame
nilor muncii, în invățămintul politi
co-ideologic, in grupele sindicale și 
în organizațiile U.T.C., accentul a 
fost pus pe cunoașterea amănunțită 
a ceea ce trebuie înfăptuit in fiecare 
secție, atelier sau echipă, de către 
fiecare om, pe identificarea rezerve
lor, stimularea inițiativei muncitori
lor și specialiștilor.

In perioada următoare, ne propu
nem să consolidăm și să dezvoltăm 
rezultatele de pină acum, militind 
mai perseverent pentru creșterea ro
lului conducător al organizațiilor de 
partid, pentru întărirea spiritului de 
răspundere și a exigenței în rezol
varea sarcinilor economice, sociale și 
politice ce ne revin, 
primul trimestru al 
perspectiva ca planul 
1976 să fie realizat in 

Rezultatele din 
anului deschid 
de producție pe 
condiții optime.

pășite. La secția de dozaj-amestec, 
ing. Leon Rozin, de pildă, modifi- 
cind fazele de aplicare a rețelelor 
de fabricație, a reușit să „smulgă" 
utilajelor un plus <le producție de 30 
la sută. Alte patru inginere : Cor
nelia Vitușinschi. Mihaela Divan, 
Aurelia Popescu și Floarea Zaharia 
s-au ocupat intens și cu succes de 
crearea a 20 de tehnologii noi pen
tru fabricarea a circa 400 repere ne
cesare îndeosebi autoturismului 
..Dacia-1 300“. S-a intensificat, de a- 
semenea, preocuparea pentru asimi
larea de noi înlocuitori de materii 
prime ce Se aduc încă din import, 
in paralel cu reducerea consumuri
lor specifice.

Firesc, efectele unor astfel de ac
țiuni s-au răsfrint pozitiv asupra re
zultatelor obținute de colectivul 
combinatului. Anul acesta, in primul 
trimestru, el a realizat peste plan o 
producție globală și marfă în valoare 
de circa 4,5 milioane lei. Au fost, 
de asemenea. depășite considerabil 
angajamentele asumate in întrece
rea socialistă și sarcinile la export.

— Totuși, mai sint unele proble
me legate de buna organizare a pro
ducției și a muncii, care trebuie so
luționate — ne spunea tovarășul 
Ivan Neacșu, secretarul comitetului 

partid din combinat. Există încă 
număr de muncitori care lucrea- 
sub productivitatea planificată. . 
aceea, in ultima vreme, organi-

de
.. un 

ză 
De
zațiile de partid și de sindicat se o- 
cupă intens de perfecționarea pro
fesională a muncitorilor, maiștrilor, 
specialiștilor, a întregului colectiv.

Un astfel de mod de a acționa ga
rantează obținerea unor noi succese 
în muncă, în îndeplinirea și depăși
rea planului, a angajamentelor asu
mate in întrecerea din primul an al 
actualului cincinal.

Gheorqhe CÎRSTEA 
corespondentul „Scinteii"

Un obiectiv de seamă, care stă per
manent în atenția noastră, este ono
rarea angajamentului pe care ni 
l-am luat în fața conducerii de par
tid și de stat de a construi primul 
petrolier de 150 mii tone — „Inde
pendența" — ce va fi lansat cu pri
lejul centenarului Independenței 
de stat a României. In spiritul 
indicațiilor date de secretarul general 
al partidului, acționăm cu toată hotă- 
rirea pentru folosirea mai bună a 
capacităților de producție și a forței 
de muncă, creșterea productivității 
muncii, gospodărirea cu simț de răs
pundere a mijloacelor materiale și 
financiare, pentru creșterea eficien
ței întregii activități economice.

Ținind seama de specificul jude
țului nostru, în cadrul căruia o pon
dere însemnată o are agricultura, ne 
concentrăm eforturile spre îmbună
tățirea exploatării suprafețelor iri
gate, care să permită obținerea unor 
producții medii de 10—12 mii kg po
rumb la hectar, 3 500 kg floarea-soa- 
relui, 3 000 kg soia etc. O atenție 
sporită acordăm pregătirii producției 
de legume și cartofi, care să acopere 
integral nevoile de consum ale 
populației și materia primă pentru 
industria alimentară, dezvoltarea 
continuă și modernizarea fermelor 
zootehnice, pentru creșterea produc
ției de lapte, carne, ouă.

Dezbaterile ce au avut loc în or
ganizațiile de partid, de masă și 
obștești, in cadrul instituțiilor cui-, 
tural-științifice privind modul in 
care se înfăptuiesc prevederile Pro
gramului ideologic al partidului au 
confirmat incă o dată adeziunea ma
selor la politica internă și interna
țională a partidului, convingerea lor 
fermă că aceasta reprezintă propria 
lor politică, hotărirea nestrămutată 
de a o traduce neabătut in viață.

Organizația județeană de partid 
Constanța dispune de puternice forțe 
umane și materiale care, angajate 
alături de celelalte județe ale țării, 
vor contribui nemijlocit la realizarea 
Programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comuniștii
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Pe calea dezvoltării conștiinței socialiste
La temelia societății 
noastre - ideologia 

revoluționară a partidului
Înarmarea oamenilor muncii cu concepția materialismului dialectic ți istoric, 

eu cunoașterea politicii marxist-leniniste a partidului reprezintă o necesitate strin
gentă pentru transformarea revoluționară a societății, pentru soluționarea cu succes 
a sarcinilor construcției socialiste. Aceasta formează baza procesului de edificare a 
conștiinței socialiste, care presupune, înainte de toate, însușirea concepției științifice 
despre lume și societate. PARTIDUL COMUNIST ROMAN CONSIDERA PROPA
GAREA MATERIALISMULUI DIALECTIC ȘI ISTORIC 1N RtNDUL MASELOR 
LARGI CA O ÎNDATORIRE DECURG1ND DIN ÎNSĂȘI MISIUNEA SA DE FORȚA 
POLITICA CONDUCĂTOARE A OPEREI DE FĂURIRE A NOII OR1NDUIRI SO
CIALE.

PROGRAMUL P.C.R. arată:
„Construcția noii orînduiri cere fiecărui comu

nist, fiecărui cetățean să-și însușească temeinic 
concepția științifică a proletariatului despre viață 
și societate - materialismul dialectic și istoric - 
principiile politicii partidului nostru care repre
zintă marxism-leninismul aplicat creator în Româ
nia".

însușirea materialismului dialectic 
și istoric, a principiilor politicii parti
dului nostru este concepută de partid 
ea o Îndatorire nu numai a 
MEMBRILOR DE PARTID, CI A 
TUTUROR CETĂȚENILOR ȚĂRII — 
mijloacele activității educative de 
care dispune societatea noastră ur
mărind educarea întregului popor în 
acest spirit.

• Principalul mijloc pentru ridica
rea continuă a pregătirii politico-i- 
deologice a comuniștilor, a celorlalți 
oameni ai muncii îl constituie învă
țămîntul de partid. Perfecționările ce 
i-au fost aduse acestui învățămînt în 
ultimii ani au urmărit deopotrivă 
îmbogățirea conținutului său de idei 
— prin aprofundarea studiului Pro
gramului partidului, al celorlalte do
cumente de partid, a principalelor 
discipline sociale — și diversificarea 
sa, corespunzător gradului de pregă
tire, preocupărilor și necesităților di
ferite ale cursantilor. în acest an, în 
diversele forme studiază peste 98 la 
sută din efectivul partidului, numă
rul total al cursanților — comuniști 
și alți oameni ai muncii — ridicîn- 
du-se la peste 2 800 000.

• Ca parte integrantă a activității 
educative se înscriu eforturile pentru 
perfecționarea pregătirii politico-ide- 
ologice a cadrelor și activului de par
tid. în perioada 1971—1975 au fost 
cuprinse la cursurile de perfecționare 
organizate la Academia „Ștefan 
Gheorghiu" și școlile interjudețene de 
partid peste 31 000 cadre de 
partid, a^e organizațiilor de masă, 
din economie și administrația de stat.

• Organizațiile de partid desfășoa
ră o intensă muncă politică de masă, 
folosind forme și mijloace din cele 
mai diverse. Colectivele de agitatori 
cuprind în prezent peste 600 000 
membri de partid ; numărul ga
zetelor de perete a sporit de la 19 009

Patriotismul — esența 
activității politico-educative

O uriașă forță de progres a societății noastre o constituie patriotismul socialist. 
POLITICA PARTIDULUI COMUNIST. SLUJIND 1N CEL MAI ÎNALT GRAD INTE
RESELOR VITALE ALE POPORULUI. ÎNFLORIRII PATRIEI SOCIALISTE. ESTE 
EXPRESIA PATRIOTISMULUI 1N ACȚIUNE. Partidul acordă o excepțională aten
ție cultivării în rîndurile maselor largi a patriotismului socialist, ca o componentă 
organică a activității educative pentru formarea omului nou.

„O sarcină esențială a muncii politico-educative 
desfășurată de partidul nostru este educarea tu
turor celor ce muncesc in spiritul patriotismului 
socialist, al dragostei și devotamentului nețărmurit 
față de patrie, al liotărîrii de a nu precupeți nimic 
pentru apărarea cuceririlor noastre revoluționare, 
a independenței și suveranității țării, pentru întă
rirea și înflorirea continua a României socialiste4'.

NICOLAE CEAUȘESCU
• Potrivit cerințelor educației pa

triotice, organele și organizațiile de 
partid acționează perseverent pentru 
a cultiva in rîndurile tuturor cetățe
nilor țării răspunderea față de pre
zentul și viitorul socialist și comunist 
al patriei, față de progresul ei multi
lateral, răspundere ce se exprimă 
concret în munca plină de abnegație 
pentru înfăptuirea planului cincinal, 
a tuturor sarcinilor construcției socia
liste, pentru creșterea avuției mate
riale a patriei, ca și a patrimoniului 
ei cultural-științific. 

în 1971 la 35 000 în acest an ; în a- 
ceeași perioadă numărul brigăzilor 
de agitație a crescut de la 5 000 la 
5 500, cuprinzînd peste 45 000 ar
tiști amatori, iar al cinecluburilor 
de la 160 la 510.

• în vederea perfecționării și mo
dernizării muncii politico-educative, 
ancorării ei mai strînse în problema
tica concretă a fiecărui colectiv de 
muncă, în întreprinderi, instituții, u- 
nități agricole și de învățămînt au 
fost create 10 600 cabinete de 
științe sociale și 10 300 puncte 
de informare și documentare.

• O atenție deosebită acordă par
tidul formării conștiinței materjalist- 
științifice a maselor, dezvoltării unor 
convingeri ateiste ferme. în acest 
scop, în fiecare comună, municipiu și 
oraș au luat ființă comisiile pentru 
răspîndirea cunoștințelor științifice, 
menite să asigure orientarea unitară 
a organismelor obștești și de stat cu 
atribuții în acest domeniu.

• Presa, ca mijloc important de 
educație politică și informare și-a îm
bogățit conținutul, cele 453 de pu
blicații fiind tipărite într-yn tiraj 
de 10 130 680 de exemplare, 1» o 
apariție. (Cele șase cotidiane centrale 
însumează zilnic 2,5 milioane de e- 
xemplare). în limbile naționalităților 
conlocuitoare apar 51 de publicații 
centrale și locale, într-un tiraj, la o 
apariție, de 696 297 de exemplare. 
De asemenea Radioteleviziunea 8 
pătruns în toate casele, abonamen
tele la radio ?i radioficare ridi" 
cîndu-se la 3,1 milioane, iar tele
viziunea numărînd 2,8 milioane 
de abonați, în aprilie 1976, față de 
1,5 milioane în 197*0.

• Dezvoltarea permanentă a dra
gostei față de partid, a liotărîrii de a 
aplica neabătut politica sa internă și 
internațională — chezășie a înfloririi 
patriei, a făuririi socialismului și co
munismului pe pămîntul românesc — 
reprezintă o altă idee pilon în ampla 
activitate de cultivare a patriotismu
lui.

• în desfășurarea muncii de edu
cație patriotică, organizațiile de par
tid pornesc de la faptul că pe terito
riul patriei noastre, odată cu forma
rea și dezvoltarea poporului român, 

și în strînsă unitate cu el, s-au afir
mat și entitățile naționale maghiară 
și germană, că tot ceea ce s-a reali
zat pe acest pămînt de-a lungul isto
riei reprezintă rodul muncii și luptei 
lor comune ; ca atare, continua întă
rire a solidarității și unității tuturor 
locuitorilor țării, indiferent de națio
nalitate, combaterea oricăror mani
festări de izolare sau de învrăjbire 
națională reprezintă cerințe majore 
ale dezvoltării cu succes a construc
ției socialiste, ale întăririi patriei și, 
implicit, ale educației patriotice.

• O componentă a educației patrio
tice o constituie studiul istoriei pa
triei. Punînd în adevărata sa lumină, 
pe baza datelor științei, trecutul mul
timilenar al țării, luptele îndelunga
te, jertfele și sacrificiile prin care au 
fost dobîndite independența și unita
tea statului român, toate marile cu
ceriri revoluționare și înfăptuiri ale 
poporului, activitatea educativă dez
voltă în rîndul maselor largi senti
mentul mîndriei și demnității națio
nale, înalta responsabilitate pentru 
apărarea și dezvoltarea acestor cu
ceriri, pentru afirmarea tot mai pu
ternică a României între națiunile 
lumii. Combaterea nihilismului națio
nal, a cosmopolitismului, dezvoltarea

Învățămîntul-la nivelul 
exigențelor acestei etape 

istorice
Societatea socialista, ca societate superioară care își asimilează tot ceea ce este 

mai înaintat in știință, tehnică, cultură, nu poate fi decit opera unor oameni cu o 
înaltă competență profesională, cu o multilaterală pregătire culturală. Factorul prin
cipal în asigurarea unui nivel ridicat de instruire tuturor cetățenilor patriei este, 
școala. De aceea, PARTIDUL ACORDĂ CEA MAI MARE ATENȚIE DEZVOLTĂRII 
ȘCOLII. POTRIVIT NECESITĂȚILOR MEREU SPORITE ALE FĂURIRII SO
CIETĂȚII SOCIALISTE MULTILATERAL DEZVOLTATE. Acest obiectiv este pre
zent la loc de frunte în documentele de partid, a fost subliniat in repetate rînduri în 
cuvintările secretarului general al partidului.

„...Pentru a asigura avîntul continuu al societății 
noastre socialiste, fiecare cetățean al patriei trebuie 
să fie pregătit din toate punctele de vedere... Pentru 
toți se pune problema de a învăța, a învăța și iar a 
învăța... Numai așa vom asigura dezvoltarea în con
tinuare în ritm înalt a patriei noastre, în toate dome
niile de activitate".

îndeplinirea acestei înalte sarcini 
este ilustrată prin importantele reali
zări cantitative și calitative care au 
marcat dezvoltarea învățămîntului ro
mânesc, cu precădere în ultimul de
ceniu, creîndu-se premisele unei per
manente dezvoltări, corespunzătoare 
mărețului program de înflorire mul
tilaterală a patriei :

• generalizarea învățământului obli
gatoriu de 10 ani (prin cuprinderea.în 
treapta I de liceu, începînd cu amil 
școlar 1974—1975, a elevilor care au 
promovat clasa a VIII-a).

• dezvoltarea și perfecționarea în- 
vățămîntului liceal și tehnic profe
sional, precum și dezvoltarea și per
fecționarea învățămîntului superior 
(astăzi funcționează institute de învă
țămînt superior în 19 orașe ale tarii 
față de numai patru în perioada 
antebelică).

• extinderea învățămîntului pre
școlar (sînt cuprinși în învățămîntul 
preșcolar peste 90 la sută din copiii 
în vîrstă de 5 ani).

• legarea tot mai strînsă a învăță- 
Ca urmare a acestui larg proces de dezvoltare și perfecționare 

a învățămîntului de toate gradele, ÎN ROMANIA SOCIALISTA PESTE 
5 MILIOANE DE CETĂȚENI de toate vîrstele — mai mult 
de UN SFERT DIN POPULAȚIA ȚĂRII - frecventează dife
ritele FORME ALE ÎNVĂȚĂMÎNTULUI DE STAT.

Cultura și arta — modelatori 
ai omului nou

Dacă arta, literatura autentică au fost dintotdeauna angajate în slujba unor 
idealuri nobile, cu atît mai mult azi, cînd societatea noastră luptă cu avînt pentru 
înfăptuirea celor mai înalte idealuri — făurirea socialismului și comunismului — 
arta și literatura trebuie să-și afirme militantismul ideologic și politic, patriotismul, 
spiritul revoluționar, prin opere care să contribuie cît mai deplin la înfăptuirea 
țelurilor mărețe ale întregului popor. In acest sens este direcționată întreaga acti
vitate teoretică și practică dedicată de partid dezvoltării culturii și artei.

PROGRAMUL P.C.R. arată:
„In noile condiții ale dezvoltării patriei noastre 

socialiste, arta și literatura sînt chemate să dea 
expresie activității tumultuoase desfășurate de po
porul român în toate domeniile de activitate, să în
fățișeze marile realizări, entuziasmul, optimismul 
și hotărîrea sa de a merge neabătut înainte".

înfăptuind, sub înțeleaptă conduce- gram luminos, de înaltă răspundere,
re a partidului, un asemenea pro- arta și cultura în România socialistă

încrederii în forța de creație a pro
priului popor constituie, de aseme
nea, obiective permanente ale activi
tății educative.

• O idee majoră, permanent culti
vată de partid în întreaga activitate 
de educație patriotică, este aceea că 
îndeplinirea îndatoririlor naționale 
față de propriul popor reprezintă, tot
odată, și o importantă îndatorire in- 
ternaționalistă. Cu cît fiecare țară so
cialistă obține succese mai mari, re
alizează progrese mai rapide în dez
voltarea economiei și culturii, cu atît 
crește contribuția ei la întărirea sis
temului mondial socialist, la sporirea 
prestigiului și influenței socialismu
lui în lume.

• Internaționalismul, conceput în 
legătura sa organică indisolubilă, cu 
respectul față de toate națiunile, dez
voltarea solidarității cu toate țările 
socialiste, cu toate partidele comunis
te și muncitorești, cu popoarele care 
au scuturat jugul dominației străine 
și luptă pentru a-și consolida inde
pendența și solidaritatea, cu mișcări
le de eliberare națională, cu toate 
forțele progresiste antiimperialiste, 
sînt tot atîtea idei generoase care stau 
la baza programului de educație pa
triotică inițiat de partidul nostru.

NICOLAE CEAUȘESCU 
mîntului de practică, integrarea or
ganică cu producția și cercetarea (în 
acest cadru, mii de unități eco
nomice din industrie și agricultură 
patronează ateliere-școală, unități a- 
gricole didactice și loturi agricole șco
lare).

• integrarea învățămîntului su
perior cu producția și cercetarea 
(s-au creat relații noi, superioare, atît 
în planul pregătirii, cît și în acela al 
eficienței economice : contracte între 
catedre și întreprinderi, alegerea te
melor de diplomă în funcție de ne
cesitățile economice, efectuarea prac
ticii în producție cu finalitate eco
nomică, amplasarea unor unități de 
învățămînt pe platformele industriale 
etc.).

• instituirea unui sistem complex 
de perfecționare a pregătirii cadrelor 
de partid, de stat și din economie, a 
tuturor oamenilor muncii (anual, circa 
2 milioane de persoane din toate 
domeniile de activitate absolvă 
cursuri de perfecționare a pregăti
rii lor). 

se dezvoltă în condiții organizatorice 
caracterizate printr-un larg democra
tism și obțin rezultate ce ilustrează o 
mare diversitate de stiluri și direcții 
artistice, al căror corolar este atașa
mentul deplin al tuturor oamenilor 
de cultură și artă — români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți — față de politica partidului, 
dragostea de patrie și de popor, res
pectul pentru tezaurul de cultură al 
acestor pămînturi, pentru experiența 
umanistă a artei și culturii de pretu
tindeni. în acest spirit se înfăptuiește 
cu succes obiectivul programatic al 
partidului privind realizarea unei 
culturi a întregului popor, făurirea 
unei creații pe măsura exigențeloi' 
mereu sporite ale oamenilor muncii, 
nobilei misiuni a modelării omului 
nou. în această privință procesul dez
voltării artei și culturii cunoaște pa
rametri revelatori în toate domeniile.

• In activitatea editorială, 
tirajele au atins, în 1975, aproape 70 
de milioane de exemplare, țara 
noastră situîndu-se din acest punct de 
vedere, potrivit statisticilor UNESCO, 
printre primele 15 țări din lume.

• In domeniul cinematogra
fiei, paralel cu realele succese 
calitative dobîndite, s-a atins cel mai 
înalt ritm de producție din întreaga 
sa istorie (producție națională în cin
cinalul recent încheiat: 105 lung"

O artă și o cultura a maselor largi cu un profund conținut edu
cativ, în spiritul celor mai bune tradiții patriotice și internaționaliste 
ale istoriei noastre culturale, militînd pentru nobilul țel al creării omu
lui nou, al făuririi socialismului și comunismului pe pămîntul României.

Etica și echitatea socialistă- 
în viața fiecărui cetățean

Societatea socialistă — cea mai dreaptă societate — trebuie să se caracterizeze 
prin oameni drepți, cu un profil moral superior. PARTIDUL COMUNIST. CONDU- 
C1ND OPERA DE FĂURIRE A NOII SOCIETĂȚI, 1ȘI PROPUNE SĂ FĂUREASCĂ 
ȘI O ETICĂ NOUĂ, ÎNTEMEIATĂ PE PRINCIPIILE SOCIALISMULUI.

PROGRAMUL P.C.R. arată:
„Partidul va acționa pentru afirmarea deplină 

în viața socială a principiilor eticii și echității so
cialiste, pentru realizarea unor raporturi noi între 
oameni, bazate pe respect și colaborare. Principiile 
eticii și echității socialiste vor trebui să devină co
dul muncii și vieții comuniștilor, al tineretului re
voluționar, al întregului popor".

• în spiritul acestei orientări 
a fost elaborat CODUL PRINCI
PIILOR ȘI NORMELOR MUN
CII ȘI VIEȚII COMUNIȘTILOR, 
ALE ETICII ȘI ECHITĂȚII SO
CIALISTE, care, după ampla 
lui dezbatere, cu participarea 
întregului partid, a întregului 
popor, a fost adoptat de Congre
sul al XI-lea, Ca parte integrantă 
a Programului partidului, îndru
mar de conduită în activitatea 
politică și profesională, în viața 
de fiecare zi, pentru membrii de 
partid, pentru tineretul revolu
ționar, pentru toți oamenii mun
cii din patria noastră. Codul etic 
preia cele mai înaintate trăsături 
morale, virtuțile dezvoltate de 
poporul nostru în decursul evolu
ției sale istorice, îmbogățindu-le 
potrivit condițiilor și necesități
lor noi ale construirii socialismu
lui și comunismului.

• Problemele eticii și echității so
cialiste au format și formează un 
subiect central de dezbatere și analiză 
concretă, corespunzător aspectelor 
specifice fiecărui loc de muncă, în 
cadrul tuturor formelor muncii poli
tice de masă, în învățămîntul de 
partid, în convorbirile agitatorilor, în 
conferințe și dezbateri, în adunările 
de partid.

Se cuvin menționate, în acest sens, 
dezbaterile care au avut loc în toate 
organizațiile de partid, în întreprin
deri și instituții, la sate — în întîmpi- 
narea Congresului educației politice 
și culturii socialiste. Desfășurate în 
spiritul exigenței comuniste, aceste 

Transpunerea în viață a principiilor eticii și echității socialiste în 
întreaga viață a societății noastre va duce la crearea unui nou uma
nism, care pune pe primul plan omul și, totodată, îmbină interesele 
particulare cu cele ale întregii societăți, asigură bunăstarea și feri
cirea fiecăruia, odată cu a întregului popor.

metraje artistice, 927 filme docu
mentare și științifice și 146 filme de 
animație ; numărul spectatorilor in 
1975: 185,7 milioane).
• în teatre ?i instituții muzi

cale activitatea a crescut an de 
an, atingînd în 1975 un număr de 
35 mii reprezentații la care au parti
cipat 13,7 milioane spectatori.

• în artele plastice s-a marcat 
îmbogățirea patrimoniului național 
cu peste 12 000 de lucrări. Tot ast
fel, o semnificativă dezvoltare cu
noaște activitatea muzeală (13,4 
milioane de vizitatori în 1975, față 
de 8,8 milioane în 1970).

• Mișcarea artistică de ama
tori înregistrează o înflorire fără 
precedent (pe lîngă căminele cultu
rale, casele de cultură și cluburile 
din sistemul consiliilor populare, al 
sindicatelor, organizațiilor de tineret 
și al cooperației meșteșugărești, acti
vează aproape 30 000 de formații cu 
400 300 de membri și alte zeci 
de mii de cercuri literare, plastice, 
muzicale, foto etc.).

Sînt sporuri cantitative care, core
late cu sporirea valorii artistice a 
tuturor manifestărilor, fac ca arta și 
cultura noastră să răspundă mereu 
mai bine obiectivului esențial al con
strucției socialiste în patria noastră : 

dezbateri au prilejuit, îndeobște, o 
analiză aprofundată a felului cum sînt 
aplicate principiile eticii și echității 
socialiste de către fiecare comunist, 
ca și de către ceilalți oameni ai mun
cii, reliefarea modalităților de acțiu
ne pentru tot mai trainica lor înrădă
cinare în întreaga viață socială.

• O atenție deosebită acordă parti
dul dezvoltării în rîndurile tineretu
lui, ale tuturor celor ce muncesc a 
dragostei față de muncă — în socie
tatea noastră munca, fie ea fizică sau 
intelectuală, fiind singura sursă a 
progresului și prosperității poporului, 
mijlocul principal de afirmare a ta
lentului și forței creatoare a tuturor 
cetățenilor, de manifestare a perso
nalității și autoperfecționare morală 
a fiecăruia.

• Educarea celor ce muncesc în spi
ritul eticii și echității socialiste în
seamnă, totodată, a promova cu per
severență colectivismul, spiritul de 
întrajutorare tovărășească, organic 
legate de baza economică nouă a so
cietății noastre — proprietatea socia
listă — a combate cu fermitate spiri
tul individualist, manifestările de e- 
goism, a cultiva înalta responsabili
tate față de interesele generale ale 
societății.

• Partidul solicită permanent orga
nizațiilor sale, tuturor comuniștilor 
ca, militînd pentru afirmarea tot mai 
puternică a principiilor și normelor 
comuniste de comportare, să mani
feste o înaltă combativitate împotri
va mentalităților și atitudinilor îna
poiate, de esență burgheză sau mic- 
burgheză, spre a crea o opinie de into
leranță generală împotriva unor ase
menea manifestări.
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CUM VORBIM,
CUM SCRIEM ROMÂNEȘTE ?

Scopul fundamental al 
predării limbii și literaturii 
române in școala generală 
îl constituie formarea la 
elevi a deprinderilor și o- 
bișnuințelor de exprimare 
corectă, clară și nuanțată, 
în scris și oral.

Din păcate, multe cadre 
didactice nu urmăresc cu 
consecventă această finali
tate, Sint lecții in care pro
blemele legate de exprima
rea elevilor ocupă unui din
tre cele mai modeste locuri. 
Din cauza aceasta intîlnim 
elevi, in pragul absolvirii 
școlii generale, care iden
tifică cu precizie toate ti
purile de subordonate, cu
nosc, teoretic, aproape în
tregul registru ai procedee
lor stilistice și știu în 
an au apărut fabulele 
Grigore Alexandrescu, 
dispun de un vocabular 
răcăcios și se exprimă 
fectuos. De la astfel
elevi am primit următoare
le răspunsuri scrise, cu pri
lejul unui sondaj efectuat 
de curind la una din șco
lile generale din inima 
Bucureștiului : „Elevii de 
la atelierul de aeromodelism 
au făcut un aeromodel care 
la destinat expoziției" ; 
„întii am mers 'ia secția 
unde se fierbea sticla și i se 
dădea forma"; 
mi-a explicat

ce 
lui 
dar 
să- 
de- 
de

„Fratele meu 
pe scurt mâ-

ani, cînd unîn urmă cu 
prieten mi-a spus că a vă
zut în plin centru al Capi
talei o reclamă pe care era 
scris „Mănuși din piele de 
damă" nu mi-a venit să-l 
cred. Nu peste multă vre
me s-a deschis magazinul 
de prezentare „Fortuna" și 
de data aceasta m-am con
vins personal că texte de 
reclamă formulate anapoda 
nu sînt o excepție, deoarece 
în interiorul magazinului, 
deasupra standului cu fruc
te. un panou 
încerca să-i 
cumpărători 
aroma unui fruct după ce o 
consumi".

De atunci, am luat obice
iul să citesc cu mai multă 
atenție ce ne spun recla
mele. Și nu numai din 
amuzament m-am obișnuit 
să notez mostrele din cale 
afară de hazlii, ca să nu le 
spun absurde. Iată cîteva 
dintre acestea. Un magazin 
in spațiul comercial Șelari- 
Gabroveni se declară a fi :

de reclamă 
Convingă pe 
„ce dulce e

nevrările ce se impun unui 
strung pentru a funcționa" ; 
„Fata. Juliet, a aterizat cu 
scaunul avind centura de 
siguranță în junglă" : ..Aici 
a trăit vreo 10 zile fără hra
nă și fără să vadă vreo 
arătare de om" ; „Telefo
nul este un aparat prin 
care se vorbește și se as
cultă o serie de probleme".

Considerăm că principala 
cauză a acestei situații o

bă română în care, pornin- 
du-se de la texte, ilustra
tive pentru stadiul actual 
de dezvoltare a limbii ro
mâne literare, să se pă
trundă în complexitatea lor 
faptele de limbă, elemen
tele de scriere și pronun
țare, expresivitatea textu
lui. Pentru predarea cunoș
tințelor despre flexiunea 
verbală, de exemplu, nu ar 
trebui să se apeleze la tex-

mal o asemenea structură 
permite eficienta utilizare a 
metodologiei moderne. în- 
trucît repetarea mecanică a 
formelor de prezent (eu în
văț, tu înveți, el învață, 
noi...) alungă, din capul lo
cului, orice posibilitate de 
problematizare, de cunoaș
tere prin descoperire etc.

Necesitatea unui autentic 
sistem al lecțiilor de limba 
română reprezintă o cerință

Exprimarea corectă

I

Botoșani: Noi blocuri de locuințe și unități comerciale
Foto : S. Cristian

ifaptuFII

constituie faptul că școala 
nu beneficiază încă de un 
sistem al lecțiilor de limbă 
și literatură română deter
minat de structura limbii, 
de caracterul ei sistematic. 
Interdependența comparti
mentelor limbii (fonologie 
— gramatică — lexic) ar 
trebui să asigure și o struc
tură sistematică a progra
melor, a manualelor și. în 
consecință, a lecțiilor de 
limbă și literatură română, 
în ciclul gimnazial, în lo
cul orelor de gramatică, de 
compunere, de literatură, 
ar fi poate mai bine să 
avem ore sau lecții de lim-

„Raion de articole pentru 
copil din bumbac". în ace
lași spațiu, ceva mai depar
te : „Vindem mobilă de 
mandă la întâmpinare", 
acolo : „Raion mărfuri 
duse" (adică mărfuri 
prețuri reduse).

Dar poate că numai

co- 
Tot 
re
cti

re-

te confecționate ad-hoc și 
care, de obicei, sint de ti
pul : „elevul învață", ci să 
se pornească de la un text 
de recunoscută valoare ar
tistică și să se identifice 
„pe viu" caracteristicile fie
cărei categorii gramaticale. 
Numai în felul acesta elevii 
își vor putea da seama în 
mod logic de diferența din
tre imperfect și perfectul 
simplu, de plasticitatea for
melor gerunziale, ca și de 
particularitățile, de „sen
sul" fiecărui mod din ca
drul flexiunii verbale.

Structura unei astfel de 
lecții sau, mai exact, nu-

obiectivă, determinată chiar 
de unele elemente ale lec
țiilor actuale de gramatică. 
Se spune, pe bună dreptate, 
că prima etapă a analizei 
gramaticale trebuie să o 
constituie înțelegerea de că
tre elevi a textului respec
tiv. Din păcate, numai se 
spune, căci, dacă s-ar acor
da atenția cuvenită acestui 
„moment", s-ar efectua mai ■ 
întii o analiză lexicală a 
textului, explicîndu-se ter
menii noi (așa-numitele 
„cuvinte necunoscute"), e- 
vidențiindu-se, unde e ca
zul, sensul cu care este uti
lizat unul sau altul dintre

termenii care, de obicei, au 
alt înțeles etc. Toate aces
tea ar contribui efectiv la 
înțelegerea de către eievi a 
textului respectiv și, tot
odată. la îmbogățirea voca
bularului și a modalităților 
de exprimare corectă și nu
anțată. în plus s-ar realiza 
necesara relație lexic-gra- 
matică, evidențiindu-se con
cret funcționalitatea forme
lor gramaticale pentru rea
lizarea unei comunicări 
clare.

în concluzie, dorim să 
subliniem că realizarea in 
bune condiții a scopului 
fundamental al predării 
limbii și literaturii române 
în școala generală poate fi 
asigurată prin constituirea 
unui sistem al lecțiilor de 
limbă română pe care să se 
bazeze programele și ma
nualele școlare și care să 
se reflecte în structura fie
cărei lecții. Numai astfel 
școala poate și trebuie să 
devină cea mai cuprinză
toare. formă de însușire de 
către tînăra generație a 
limbii noastre strămoșești, 
in continuă îmbogățire și 
perfecționare.

Prol. Ioan N. CHITU
Institutul central 
de perfecționare 
a personalului didactic, . ț 
București

La pădure, ca acasă!
Preocupările sindicatului pentru condițiile de muncă 

și viață ale muncitorilor de la I.F.E.T. Tg. Secuiesc

!DIVERS
Orologiul

| din Medgidia

I
I
I

Doi meșteri din Medgidia pre
gătesc, pentru locuitorii și vizi
tatorii urbei lor. o frumoasă 
surpriză. Este vorba de un oro
logiu proiectat de pensionarul 
ceasornicar Gheorghe Cristoiu 
și executat, in timpul său liber, 
de lăcătușul Irfan Zachir și echi
pa lui. El va fi montat pe clă
direa poștei locale. După cum 
ne asigură Romeo Ghioc, inge
niosul mecanism va arăta, pe 
un cadran central, ora exactă 
din România, in timp ce alte 
cadrane vor indica ora exactă 
din mai toate capitalele lumii. 
Constructorii ne-au asigurat că 
opera lor va funcționa 
ceasul!

ca..<

I
I

I
I

I

I
I

ra ; „Gem trandafirii" (adi
că „gem de trandafiri").

Dar parcă numai de re
clame este vorba ? S-a îm- 
pămîntenit, de pildă, ex
presia „șantier în lucru", 
atît de des întîlnită pretu
tindeni. Or. noțiunea de 
șantier presupune, prin ea

Ar mal fi cîte ceva de 
spus și despre indicatoarele 
de drumuri. Pe șoseaua 
Bucureștii Noi este fixat un 
panou care îi avertizează 
pe conducătorii de autove
hicule că din acest punct 
drumurile duc către „toate 
direcțiile". Și, pentru com-

0 problemă de... mediu 
înconjurător

clamele din centrul Capita
lei sint abordate într-o 
manieră criptică, mi-am 
zis, cele din cartierele măr
ginașe păstrindu-se la o 
expresie clară și directă. 
N-a fost așa. Iată, ca do
vadă. un singur exemplu 
întîlnit. la un magazin ali
mentar din cartierul Paju-

însăși, că la locul cu pri
cina se lucrează. Nu ar fi 
mai corect să se scrie 
„Atenție, șantier !“. evitin- 
du-se astfel 
sinonimă cu 
nită clasică 
reclamelor 
încălțăminte 
nele de încălțăminte" ?

pletarea informației, sub 
panoul amintit se află un alt 
panou, pe care scrie „cen
tru", ca și cînd direcția 
„centru" nu ar face parte 
din „toate direcțiile".

Semnalăm aceste abateri 
de la exprimarea grama
ticală a ideilor, deoarece, 
dincolo de învelișul lor

hazliu, le considerăm aba
teri de la ceea ce am putea 
denumi „cultura mediului 
înconjurător". Textele re
clamelor și anunțurilor sint 
percepute clipă de clipă da 
către milioane de cetățeni. 
Persistența textelor agra
mate prezintă pericoltil ca 
acestea să fie preluate în 
vorbirea curentă, contri
buind astfel la poluarea 
limbii române.

Ce ar fi de făcut ? Un 
singur lucru.: să promovăm 
„cultura mediului înconju
rător". Cum ? Iată o între
bare la care este greu de 
dat un răspuns concret, 
constructiv. Răspunsul va 
veni de la sine atunci cînd 
factorii direct răspunzători 
de „cultura, mediului în
conjurător" se vor convin
ge că și textul unui anunț 
publicitar afișat pe stradă 
exprimă, in primă și ultimă 
instanță. în felul său, ti 
act de cultură.

Vladimir BLOCK
București

o înștiințare 
invitația deve- 
în anecdotica 

— „cumpărați 
de Ia magazi-

programului de func
ționare a centralelor 
termice.

al

să 
a- 
în 
se

Pe la noi, prin Tîrgu- 
Secuiesc — astăzi oraș 
cu o economie diver
să — tăiatul și prelu
crarea lemnului au fost, 
vreme îndelungată, 
singura industrie. Ea 
se menține și astăzi, 
datorită suprafețelor 
întinse de pădure care 
ne înconjoară. Dar 
condițiile de muncă și 
viată ale oamenilor 
sint complet altele —■ 
ne spune secretarul 
comitetului de partid 
de la I.F.E.T.-Tg. Se
cuiesc, Mihai Anton. 
De altfel, datorită me
canizării, în pădure 
lucrează tot mai pu
țini oameni. Cele mal 
multe operațiuni se 
execută în depozite.

Odată cu mecaniza
rea lucrărilor, care a 
redus, într-o măsură 
considerabilă. efortul 

• fizic, s-au îmbunătățit 
mult și condițiile de 

. viață ale 
forestieri, 
recent pe 
chetul de
Muncaci, sectorul Tu- 
ria. Ei au la dispozi
ție o confortabilă ca
bană cu dormitoare, 
bucătărie, duș, încălzi
re centrală, apă rece 
și caldă, saltele 
cearșafuri curate, 
simțim ca acasă ■ 
spune maistrul 
Alexandru. Am 
o iarnă grea, 
Fără aceste 
de locuit nu am fi re
zistat aici, in pădure, 
în plus, cabana noas
tră are avantajul că 
este mobilă. De cîte 
ori ne schimbăm lo
cul de muncă o luăm 
cu noi. Ca melcul".

Președintele comite-

muncitorilor 
I-am vizitat 
cei din par- 

exploatare

moi, 
„Ne 
- ne 
Abri 
avut 

aspră, 
condiții

tului sindical, 
Adalbert, ne 
mează că, în prezent, 
I.F.E.T.-Tg.
pune la 
muncitorilor săi 
pădure 56 de 
17 dormitoare 
(între care și 
amintită) cu o 
tate totală de 1 700 de 
locuri. Toate cabanele 
— fixe și mobile — 
sînt Înzestrate cu mo
bilier adecvat, au in
stalații electrice. în
grijitoare retribuite de 
întreprindere se ocupă 
de menținerea ordinii 
și curățeniei, de spă
larea lenjeriei. Comi
tetul sindicatului ur
mărește îndeaproape 
dacă aceste cabane 
sint bine întreținute. 
Pentru ca muncitorii 
din pădure să poată 
beneficia de o masă 
caldă, in punctele de 
lucru îndepărtate func
ționează cantine. Nu
mai în zona Buzoaie
lor sînt 17 cantine, iar 
cea din Comandău ii 
aprovizionează cu mîn- 
care caldă pe toți lu
crătorii din parchetele 
apropiate. Există, de 
asemenea, 30 de ma
gazine forestiere. A- 
provizionarea și func
ționarea acestora esle 
urmărită îndeaproape 
de echipele de control 
obștesc ale sindicatu
lui. Tot prin grija și 
cu fondurile sindica
tului s-au cumpărat 95 
de aparate de radio și 
televizoare.

— Oamenii nu tre
buie să se simtă nici 
o clipă izolați — ne 
spune președintele co
mitetului sindicatului. 
Serile, mai cu seamă

Ugron 
infor-

Secuiesc 
dispoziția 

din 
cabane, 
mobile 
cabana 
capaci-

iarna, sînt lungi și 
timpul liber, atît cît 
este, se cere petrecut 
cu folos. Avem și o 
bibliotecă centrală cu 
13 000 de volume care, 
periodic, împrospătea
ză cărțile din bibliote
cile volante ale par
chetelor, 
tistice 
„turnee" 
punctele 
clusiv la 
dure.

Cu aceeași atenție se 
ocupă conducerea în
treprinderii, comitetul 
sindicatului și de con
dițiile de viață ale 
muncitorilor din dife
rite secții de prelucra
re a lemnului. Pentru 
ei s-au construit 130 
de apartamente, 
garsoniere și un 
min cu 150 de locuri 
la Tg. Secuiesc, 70 de 
apartamente la Oituz, 
350 la Comandau. 30 
la Intorsura Buzăului 
etc. Anul acesta se 
mai construiesc, din 
fondurile întreprinde
rii, un cămin cu 80 de 
garsoniere la Intorsu
ra Buzăului și un bloc 
de locuințe la Tg. Se
cuiesc.

în tot ce a între
prins conducerea ad
ministrativă, pentru 
ușurarea muncii oa
menilor și crearea 
unor condiții de viață 
cît mai bune, comite
tul sindicatului 
făcut și își face 
țită prezența. O 
zență cotidiană, 
care, în mod Obișnuit, 
o numim grija pen
tru om.

Cîntecele 
Coziei

de

i
I

Formații ar- 
proprii fac 
prin toate 

de lucru, in- 
cele din pă-

18 
că-

și-a 
sim- 
pre- 

pe

Rodica ȘERBAN

Există pe lume tot felul 
colecționari : de timbre, de ilus
trate, de cutii de chibrituri, de 
nasturi, de melci, de pahare 
sparte, de... cite și mai cîte ! Un 
pasionat colecționar este și me
dicul Petre Măldărescu din mu
nicipiul Rm. Vîlcea. E vorba de 
o pasiune aparte. Timp de mal 
mult» nopți, el a cutreierat pă
durile și cărările muntelui Co- 
zia. însoțit de un casetofon, cu 
care a reușit să înregistreze 
cîntecele și trilurile tuturor pă
sărilor care sălășluiesc în aces
te locuri : privighetori, mierle, 
cintezoi, cuci etc., etc. Auzin- 
du-i feeria trilurilor înregistrate, 
cineva observa : „Și-a adus 
omul pădurea acasă".

Casca 
dulgherului

Despre dulgherul Andrei Ni
colae, de la Întreprinderea ju
dețeană de construcții montaje 
'Brăila, se spun numai cuvinte 
bune. Anume că respectă pro
gramul, este harnic, disciplinat, 
execută lucrări de calitate. Deu
năzi însă o intimplare era
gata-gata să-l coste vigța. Gră-

spre casă, a ales
cel mai scurt. A

blocu-

I
I
!

Deci, se poate !
La sectorul de ex

ploatare forestieră Tg. 
Cârbunești treburile 
nu merg bine, se afir
ma intr-o scrisoare a- 
aresată redacției noas
tre. în primul rind, o 
serie de mașini și in
stalații nu funcționea
ză, din care cauză 
producția are de sufe
rit. Apoi, nu există 
destulă grijă față de 
bunurile întreprinde
rii, o serie de mate
riale consumîndu-se în 
scopuri personale. 
Oar» așteaptă 
vină altcineva din 
fără să facă ordine 
această unitate ? — 
întreba autorul.

Consiliul popular 
orașului Tg. Cârbunești 
a lăcut cercetările ne
cesare și a constatat că 
„cele sesizate sint, in 
general, juste". La în
ceputul lunii martie 
mașinile de capsat de 
la fabrica de lăzi nu 
funcționau, 
de piese, 
conducerea 
a procurat piesele ne
cesare și din 7 mașini 
funcționează 6, urmind 
ca și cea de-a șaptea 
să fie pusă în funcțiu
ne. Piesele nu s-au 
putut procura de la 
I.M.M. Rogojelu, în- 
trucit costau mult mai 
mult decit dacă erau 
aduse de la fabricile 
furnizoare. Ele au fost 
procurate de la Bucu
rești și 
magazia unității 
suficiente 
schimb. Cojitorului de 
lemne existent in uni
tate urmează să i se 
facă o adaptare pentru 
a fi acționat electric, 
și nu cu tractorul, așa 
cum se întlmplă in 
prezent.

într-adevăr, se pre
cizează in continuarea 
răspunsului, autoturis
mul de teren al între
prinderii a fost parcat, 
ilegal, in satul Bucșa- 
na din comuna Prigo
ria. Mai mult, pentru 
deplasarea acestuia se 
folosea benzină chiar 
de la „drujbele" din 
parchete. Ca urmare, 
cu sprijinul organului 
orășenesc de miliție, 
s-a interzis parcarea 
autovehiculului la do
miciliu, imputîndu-se, 
totodată, cantitatea de 
1 600 1 benzină celor 
vinovați. S-a atras a- 
tenția conducerii sec
torului asupra eviden
țierii exacte a kilome
trilor parcurși.

Foarte bine că s-au 
luat aceste măsuri

pentru ca activitatea 
acestui sector de ex
ploatare forestieră să 
se desfășoare in con
diții normale. Chestiu
nea se pune dacă era 
neapărat necesară o 
sesizare pentru ca fac
torii de conducere ai 
respectivei unități să-și 
facă datoria, în sensul 
de a pune ordine in 
buna folosire a utila
jelor, gospodărirea cu 
grijă a bunurilor etc. 
— domenii care con
stituie sarcini elemen
tare ale oricărui con
ducător de unitate e- 
conomică. Dar organi
zația de partid, comu
niștii n-au nimic de 
spus ?

Maistrul 
și-a schimbat 

rolul

Lipsuri
vizitat zilele 
unitățile coo- 
din renumita 
Sîngeorz-băi.

“ i“ meșteșu-

bindu-se 
drumul 
trecut pe sub ferestrele 
lui B 3 din cartierul Viziru III, 
aflat in construcție. Tocmai in 
clipa aceea, și tocmai de la eta
jul IV al blocului, i-a căzut in 
cap o roabă (in treacăt fie zis, 
roaba fusese legată, contrar re
gulilor de protecția muncii, de 
o macara cu care se ridica mor
tar la etajul V). Și, culmea ! 
Singurele obiecte care s-au fă
cut țăndări au fost... roaba, și 
casca de protecție a dulgheru
lui. Epilogul : Andrei Nicolae 
s-a dus liniștit acasă să mănîn- 
ce, iar cei vinovați, fiind sanc
ționați pentru neglijentă, au în
ghițit in ziua aceea cu noduri.

din lipsi 
De curind, 

sectorului

în prezent 
are 

piese de

Apă caldă 
și la etajele 
superioare

Cititorul nostru Ro
mulus Givănescu din 
Satu-Mare locuiește, 
de anul trecut, în noul 
cartier „Drumul Boti- 
zului", in blocul 8/27. 
„Condițiile sînt 
nate, afirmă el, 
apa calda o 
cam greu, deși 
tim“.

Consiliul popular al 
municipiului Satu- 
Mare ne aduce la cu
noștință că „s-a luat 
legătura cu conduce
rea întreprinderii 
dețene de 
comunală 
în a cărei 
re se află 
pectiv, pentru 
dierea deficiențelor a- 
rătate în sesizare. Ast
fel, în vederea asigu
rării cu apă caldă me
najeră a cartierului 
respectiv, deci inclusiv 
a blocului nr. 8, s-a 
Întocmit documentația 
necesară extinderii 
centralei termice, prin 
mărirea numărului de 
cazane cu randament 
ridicat, lucrări care 
sint in curs de execu
ție. Un factor pozitiv 
în îmbunătățirea asi
gurării cu apă mena
jeră și potabilă 
constituie și darea în 
folosință a unor 

forate, 
astfel 

presiunea 
și reali- 

alimentarea

minu- 
dar cu 
ducem 
o plă-

ju- 
gospodărie 

și locativă, 
admin istna- 
blocul res- 

reme-

ii

noi 
mă-
de-

puțuri 
rindu-se 
bitul și 
in rețea 
zindu-se
cu apă caldă și a a- 
partamentelor situate 
la etajele superioare ; 
s-au făcut, de aseme
nea. demersuri la fo
rurile competente pen
tru suplimentarea co
tei de combustibil. în
trunit cel planificat 
du asigură prelungirea

într-o scrisoare 
sită din Bîrlad se re
lata că maistrul Vasile 
Pușcă, de la I.E.P.A..M. 
din localitate, și-a 
schimbat rolul : din 
organizator al produc
ției în acela de profi
tor pe seama avutului 
obștesc și a muncito
rilor din subordine, 
în ampla sesizare a- 
dresată redacției se 
dădeau o seamă de e- 
xemple concrete, unul 
mai incredibil decît 
altul.

Comitetul județean 
Vaslui al P.C.R., că
ruia redacția i-a adre
sat scrisoarea spre so
luționare, ne-a răs
puns că în urma cer- 

• cetărilor făcute pînă 
în prezent a reieșit că 
V.P., profitind de ca
litatea de maistru în 
această 
a comis 
zuri și 
dauna 
ștesc și 
din subordine. De pil
dă, a folosit muncitori, 
in timpul programu
lui, la unele lucrări de 
construcții la locuința 
sa personală și i-a 
pontat ca fiind pre- 
zenți la serviciu. în 
luna februarie 1975 a 
pontat fictiv pe Marin 
Scutatu, care a primit 
retribuție pentru 188 
ore, dar, in schimb, 
i-a adus lui V.P. 10 
salcîmi și 10 litri vin.

în 
1975, 
lui, a fost angajat, ca 
zidar, Ion Magu, ser
viciu pentru care V.P. 
a primit 
confirmă 
maistrul, 
xecutării 
de către 
care îi conducea, 
șantierele de construc
ție, în afara orelor de 
program, se trecea și 
el în pontaj, după cum 
îi ponta și pe alți an
gajați care nu lucra
seră efectiv, dar care 
încasau sume necuve- 
nite.

în răspuns se subli
niază apoi că, pe baza 
constatărilor făcute de 
către organele de par
tid, Vasile Pușcă a 
fost exclus din partid, 
iar organele de stat 
i-au întocmit dosar 
penal și l-au trimis în 
judecată.
Neculai ROȘCA

BUZĂUL TURISTIC SE PREZINTĂ

întreprindere, 
repetate abu- 

înșelăciuni în 
avutului ob- 
a muncitorilor

luna februarie 
prin intervenția

1 000 lei. Se 
și faptul că 
cu ocazia e- 
unor lucrări 

muncitorii pe 
la

Complexe și hanuri turistice au 
fost construite de cooperația de 
consum în cele mai frumoase zo
ne ale țării. Ele nu puteau lipsi 
nici dintr-un județ cu zone de un 
pitoresc aparte, cum este Buzăul. 
Astfel, în localitatea Nehoiu, care 
va deveni în curînd centru urban, 
pe șoseaua Buzău — Intorsura Bu
zăului (D.N. 10, km 85) se află ca
bana „Nehoiu", iar în stațiunea 
balneoclimaterică Sărata-Monteoru, 
cooperația de consum deține ele
gantul motel „Mina de petrol", 
care dispune de locuri de cazare 
în camere cu confort modern și 
în căsuțe camping, precum și de 
un restaurant, o cofetărie și o cra-

• La Piatra Neamț a apărut 
o „Culegere de materiale in spri
jinul activității politico-educative 
și culturale de masă, consacrată po
liticii externe a partidului și sta
tului nostru". In întregul județ au 
început manifestările prilejuite de 
„Zilele cărții politice". La cabinetul 
județean de partid, precum și pe 
platforma chimică Săvinești, la în
treprinderea de țevi din Roman și 
în alte întreprinderi și instituții a 
avut loc simpozionul „55 de ani de 
la crearea Partidului Comunist 
Român". • „DORUL MI-E NA- 
SAUDEAN" — se intitulează con
certul prezentat la Bistrița de or
chestra de muzică populară a Con
siliului județean Bistrița-Năsăud al 
sindicatelor. • AGENDA SALA- 
JEANA. La Șimleu Silvan iei a 
fost prezentată expunerea „Frăția 
dintre poporul român și naționali
tățile conlocuitoare — chezășie a 
mersului nostru înainte spre coimi- 

Intreprinderea pentru 
lemnului și la fabrica 
Cehul Silvaniei a fost 
prelegerea ..Cinste, co- 

principialitate". Țăra-

nism". La 
prelucrarea 
mixtă din 
prezentată 
rectitudine, 
nit cooperatori din Hida au parti
cipat la un simpozion pe tema

De curînd, cooperația de con- 
buzoiană a dat în folosință 
un motel la Mereni (D.N. 1

în orașul Rm. Sărat, pe 
București — Buzău — Foc- 
întîmpină campingul „Po- 
Un alt loc ideal de popas 

„Popasul Siriu", 
pe

mă.
sum 
încă
Ploiești — Buzău, km 59) la numai
14 km de Buzău. De asemenea, la 
intrarea 
șoseaua 
șani, te 
ienița".
este campingul 
iar în localitatea Balta Albă, 
șoseaua Rm. Sărat — Brăila (D.N. 
22, km 20) își așteaptă oaspeții în 
sezonul turistic campingul cu ace
lași nume — „Balta Albă".

In fotografie : Cabana „Nehoiu", 
din localitatea buzoiană cu același 
nume.

„P.C.R. — conducătorul încercat al 
poporului în lupta pentru eliberare 
socială și națională, pentru edifica
rea socialismului și comunismului 
pe pămîntul României". La Sărmă- 
șag, Crasna și Sînmihaiul Almașu- 
iui s-a desfășurat faza județeană 
a festivalului muzical-coregrafic al 
formațiilor artistice de amatori. • 
LA I.C.P.S.H. BRĂILA a fost con
stituit cercul literar-artistic „Con
stantin Brâncuși".
POPULAR, casa de cultură a sin
dicatelor, celelalte cluburi și săli 
culturale din ' Lugoj găzduiesc fru
moase acțiuni politico-educative și 
cultural-artistice grupate sub sem
nul unei „Săptămini a culturii. • 
„PEISAJUL SUCEVEAN" este ge
nericul retrospectivei de pictură 
„Dimitrie Loghin" găzduită în a- 
ceste zile de Galeria de artă din 
Suceava. • LA BLAJ, cea de-a 
doua ediție a „Zilelor culturii" a 
programat, printre primele mani
festări, simpozionul „Partidul Co
munist Român — conducătorul în
cercat al poporului pe calea socia-

• TEATRUL

trecute 
perației 
stațiune 
„Eforturile1 
gărilor de aici pentru 
a răspunde solicitărilor 
turiștilor trebuie puse 
în ghilimele. Nu nu
mai că ei n-au orga
nizat nici unul din 
serviciile meșteșugă
rești cu specific turis
tic, dar în ziua raidu
lui nostru, magazinul 
de artizanat oferea 
turiștilor — drept ar
ticole cu specific local! 
— cîteva ploști de Vil- 
cea, două obiecte din 
fier forjat din Plo
iești, o mică grămă
joară de vase cerami
ce din Suceava și 
mai multe... banane 
din plastic aduse de la 
București.

— Dacă ar fi să vînd 
numai artizanat, ar 
trebui să închid ma-

t V

cer oare în 
Sîngeorz-băi 

de artizanat?

la... „Amintiri" 
gazinul — se lamen
ta gestionarul. Noroc 
că 99,5 la sută din 
plan îl fac cu alte 
produse ; din artizanat 
de-abia încasez 300 lei 
pe lună.

Nu se 
stațiunea 
articolele
Din discuția purtată 
cu îndrumătoarea de 
practică de la școala 
din localitate, Anuca 
Pop. am dedus con
trariul : „Recent — ne 
spunea interlocutoarea
— cu ocazia unei ex
poziții organizate cu 
produsele artizanale 
inspirate din specificul 
zonei noastre și exe
cutate de elevii școlii 
s-au vîndut toate pro
dusele (de circa 40 000 
lei) în numai 2—3 zile
— fără a putea fi sa
tisfăcute toate cere
rile".

Am confruntat pla-

nul-cadru aprobat la 
începutul lunii martie 
a.c. de Comitetul exe
cutiv al UCECOM și 
înaintat tuturor jude
țelor cu planul pro
priu al meșteșugarilor 
din Bistrița-Năsăud 
privind obligațiile coo
perației pentru buna 
servire a turiștilor și 
satisfacerea cerințelor 
de „amintiri turisti
ce" și articole de ar
tizanat. Rezultatul 
confruntării : din nu
meroasele sarcini cu
prinse în planul-cadru 
al UCECOM doar o 
treime se regăseau în 
planul uniunii județe
ne din Bistrița-Nă
săud, iar din acestea 
nu fusese încă dusă la 
îndeplinire nici una — 
deși trecuseră aproa
pe două luni de la cu
prinderea . lor în pla
nul de măsuri.

Mihai IONESCU

20,00 Flacără

PROGRAMUL I
16.00 Telețcoală.
16.30 Curs de limb» germană (nivel 

mediu).
17,00 Fotbal : Universitatea Craiova — 

A.S.A. Tîrgu-Mureș (campionatul 
național — divizia A). Transmi
siune directă de la Craiova.

16,50 Pentru timpul dv. liber, vă reco
mandăm...

16,00 Atenție la... neatenție !
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.

20,45
21,OS

21,30
22,15

vie. Partea I. Ciclu de 
filme documentar-artistice consa
crat luptelor epopeice ale poporu
lui român desfășurate de-a lun
gul întregii sale istorii pentru 
independentă, libertate și unitate 
națională. O producție a Studiou
lui de film TV, în colaborare cu 
studioul cinematografic „Al. sahia“. 
Portativul șlagărelor.
Meridiane. Emisiune de actualitate 
internațională.
Revista literar-artlstlcă TV.
24 de ore.

PROGRAMUL H
20,60 Concertul simfonic al orchestrei de 

studio a Radloteleviziunli. Diri
jor : Ludovic Baci.

22,00 Muzeul memorial pictor Gh. Tatta- 
rescu.
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lismului și comunismului", o pa
radă a portului și dansului popular 
de pe Valea Tîrnavelor, spectaco
lul ..Cu gindul la patrie și partid". 
• IN GORJ, sub genericul „Oma
giu partidului", au loc bogate ma
nifestări politico-educative și cul
tural-artistice : expuneri, simpo
zioane, evocări, întilniri ale tinere
tului cu vechi militanți, cu activiști 
de partid, spectacole omagiale, 
montaje literar-muzicale, seri de 
poezie patriotică și revoluționară, 
concursuri, expoziții de pictură, 
fotomontaje, vitrine ale cărții so- 
cial-politice — toate dedicate temei 
„Crearea P.C.R. — moment de 
cea mai mare importanță in istoria 
proletariatului din România. Lupta 
maselor populare condusă de Par
tidul Comunist pentru progresul ge
neral al țării, pentru libertate so- 
cială și independență națională". • 
AGENDĂ HUNEDOREANA. La 
Casa corpului didactic din Deva a 
avut loc vernisajul expoziției docu
mentare : ..Partidul Comunist Ro
mân la a 55-a aniversare". La Si-

meria se desfășoară tradiționalul 
festival cultural-artistic „Vine 
Streiul de la munte", ediție dedi
cată aniversării partidului. „Parti
dul, prin vers cinstire" este gene
ricul sub care s-au întîlnit membrii 
cenaclurilor literare ale pionierilor 
din Deva cu scriitorul Mircea Sin- 
timbreanu, care și-a prezentat vo
lumul de povestiri „Aducătorului, 
mulțumiri". Pionierii au recitat din 
creațiile lor. • AGENDA IEȘEANĂ. 
Cea de-a patra ediție a Festivalului 
muzicii romanești a programat, în 
deschidere, un concert vocal-sim- 
fonic. în program : lucrări în pri
mă audiție („Mărire ție, patria

• mea" de Mihail Joia. Cinci piese 
pentru orchestra mare de Sabin 
Păuța. Un concert pentru violon
cel și orchestră, un oratoriu pentru 
soliști, cor și orchestră intitulat 
„Miorița"). „Dezbaterile «Junimii»", 
la Muzeul de literatură al Moldo
vei, au programat intîlnirea mun
citorilor de la Combinatul de fibră 
sintetice cu acad. C. C. Giurescu, 
care a vorbit despre ..Etnogeneza 
și continuitatea poporului român 
in ținutul Carpato-danubian".

Corespondenții „Scintell1
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Flautul 
nefermecat

Eleva Ghiță Elena-Cornelia 
din București ne istorisește o 
intimplare „care mi-a adus tare 
multă amărăciune". Despre 
este vorba ? Urcîndu-sO de 
Gara de Nord in autobuzul 32, 
la coborire, după trei stații, a 
observat că-i dispăruse din sa-

ce 
la

coșă, unde mai avea și partitu
rile cu note muzicale, un flaut 
argintat. Eleva a anunțat ime
diat conducerea I.T.B., care, la 
rindul ei, a dat un comunicat, 
prin dispecerat, la toate cape
tele de linii și la biroul de 
obiecte pierdute, dar flautul n-a 
fost de găsit. De asemenea, la 
sugestia unui pasager, care vă
zuse pe porțiunea de traseu res
pectivă trei tineri coborind foar
te grăbiți, parcă de teama cuiva, 
eleva a reclamat și la circa 17 
de miliție. Cu toate investiga
țiile făcute, flautului nu i s-a 
dat de urmă. Rugămintea ele
vei : dacă cineva știe sau află 
ceva este rugat s-o ajute și să 
anunțe imediat primul organ de 
miliție sau Liceul de muzică nr. 
1 din București, proprietarul 
flautului respectiv. De altfel — 
ca semn de recunoaștere — la 
unul din capetele flautului se 
află imprimată inscripția școlii.

Ciubuc 
cu bucluc

Se apropia miezul nopții, 
loan Bodea, șofer la autobaza 
Sebeș, coloana Șugag-Tău, 
transporta cu autobasculanta 
31-AB-2 437, fără forme legale, 
nisip unui cetățean din satul 
Căpilna, comuna Săsciori. Mai 
precis, făcea ciubuc cu mașina 
și benzina statului. In timp ce 
a încercat să descarce nisipul, 
pe un drum in pantă, mașina 
s-a răsturnat. Din fericire, n-au 
fost victime. Nici pagube mari. 
Mașina s-a răsturnat pe moale, 
adică _ pe nisip. Șoferul însă 

un 
de

adică pe nisip. Șoferul . 
merită zgîlțîit binișor. Pentru 
ciubuc era gata-gata să dea 
bucluc.

Aventură 
pe Mureș

Am scris, și nu o dată.__
pre pățania unor copii scăpați de 
sub supravegherea părinților. 
Din păcate, sintem nevoiți să 
revenim cu încă o întîmplare 
tragică petrecută zilele trecute. 
Doi băiețași, în vîrstă de 10 și, 
respectiv, 9 ani, după ce s-au 
jucat cît s-au jucat de-a v-ați 
ascunselea, s-au urcat într-o 
barcă și au încercat să treacă 
Mureșul, in dreptul întreprinde
rii agricole de stat Borațca, ju
dețul Arad. A fost suficientă o 
singură manevră greșită, pentru 
ca barca să se răstoarne. Cei 
doi copii, inghițiți de apa rece, 
n-au mai putut fi salvați.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

deș
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc foarte mult Excelenței Voastre pentru foarte amabilele 
felicitări și bunele urări, adresate cu ocazia zilei mele de naștere.

Soțul meu și eu personal păstrăm o excelentă amintire primirii călduroase 
zilelor de neuitat petrecute in patria dumneavoastră.

IULIANA
Regina Olandei

Excelenței Sale MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc pentru felicitările adresate cu ocazia sărbătorii naționale 
a Republicii Arabe Siriene. Vă urez sănătate și fericire, iar poporului 
dumneavoastră prieten progres continuu.

Sînt convins. Excelență, că relațiile de cooperare dintre cele două popoare 
și țări ale noastre, încununate de acordurile și vizitele reciproce, se vor 
dezvolta și vor crește mereu in interesul celor două țări și popoare prietene, 
al păcii și înțelegerii mondiale.

MAHMOUD AL-AYOUBI
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Arabe Siriene

Sosirea in Capitală a președintelui Comisiei pentru 
selecționarea și promovarea cadrelor din Irak
Miercuri seara a sosit in Bucu

rești Kairallah Talfah. președintele 
Comisiei pentru selecționarea și pro
movarea cadrelor de stat din Irak, 
care va face o vizită de prietenie in 
țara noastră.

La aeroport, demnitarul irakian a 
fost salutat de tovarășii- Emil Bobu,

Semnarea unui Protocol româno-algerian 
de colaborare in domeniul agriculturii

Miercuri a fost semnat, Ia Bucu
rești, Protocolul privind cooperarea 
intre Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare al Republicii So
cialiste România și Ministerul Agri
culturii și Reformei Agrare al Repu
blicii Algeriene Democratice și Popu
lare.

Documentul prevede cooperarea în 
domeniul creșterii și îngrășării ani
malelor. al producției de semințe și 
de legume, precum și al amenajării 
funciare a unor zone colinare și 
montane.

Protocolul a fost semnat din par
tea română de Angelo Miculescu, vi- 
ceprim-ministru al guvernului, mi

Cronica zilei
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Israelului, ambasadorul acestei țări 
la București, Yohanan Cohen, a ofe
rit. miercuri după-amiază, o recepție.

Au participat Ion Cosma, ministrul 
turismului. Radu Păun, ministrul să
nătății, Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe. Jean 
Moldoveanu, adjunct al ministrului 
de interne, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, perso
nalități ale vieții politice și cultural- 
științifice, ziariști.

Erau prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

★
Directorul general adjunct al Ra

ri ioteleviziunii române. Ioniță Bujor, 
și directorul general adjunct al In
stitutului Cuban de Radioteleviziune, 
Antonio Molto Martorei, au semnat, 
miercuri, la București, planul de 
lucru privind colaborarea intre cele 
două instituții.

Au fost de față Vasile Potop, di
rector general al Radioteleviziunii 
române, și Humberto Castello, amba
sadorul Republicii Cuba la Bucu
rești,

★
Tot la București a fost semnată o 

înțelegere de colaborare intre Radio- 
televiziunea română și Televiziunea 
ecuadoriană, „Observator1* — Ca
nal 10.

★
In cadrul „Retrospectivei filmului 

sovietic", care se desfășoară in a- 
ceste zile in Capitală, cunoscuții ci
neaști sovietici Tamara Makarova și 
Serghei Gherasimov, aflați cu aceas
tă ocazie într-o vizită în țara noas
tră, s-au întîlnit, miercuri, la Aso
ciația cineaștilor, cu actori, critici de 
film, ziariști.

„Primăvara culturală bucureșteană"
..Primăvara culturală bucureștea

nă" a fost dedicată miercuri cine
matografiei noastre actuale. „Mesa
jul politic al filmului românesc" a 
constituit tematica propusă spre dez
batere în cadrul întîlnirii între slu
jitori ai ecranului — regizori, scena
riști. operatori, interpreți, critici și 
spectatori — manifestare ce a avut 
loc la clubul Combinatului de indus
trializare a lemnului — Pipera. In 
continuare a fost prezentată recenta 
producție cinematografică româneas
că „Zile fierbinți", inspirată din ac

„BAZARUL LIPSCANI"
în cadrul acțiunilor desfășurate 

de primăria Capitalei pentru mai 
buna organizare a' rețelei comer
ciale, astăzi se deschide „Bazarul 
Lipscani", amenajat in zona cunos
cutei artere bucureștene. In noua 
sa formă de organizare, vechiul vad 
comercial asigură condiții superi
oare de desfacere, fiind amplasate 
aici 3 grupuri mari de chioșcuri 
(cu 30 puncte de vinzare) și circa 
100 tonete. Prin noile măsuri de 
extindere a comerțului stradal, nu
mărul unităților de desfacere de 
pe Lipscani practic s-a triplat, noul 
bazar puțind oferi cumpărătorilor 
un volum mult sporit de mărfuri, 
intr-un sortiment diversificat. 

vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
și loan Ceterchi, președintele Consi
liului Legislativ.

Erau de față Adil R. Al-Mufti, 
Însărcinatul cu afaceri a.i. al Irakului 
la București, și membri ai amba
sadei. (Agerpres) 

nistrul agriculturii și industriei ali
mentare, iar din partea algeriană de 
Tayebi Mohamed Belhadj, membru 
al Consiliului Revoluției, ministrul 
agriculturii și reformei agrare.

Au fost prezenți Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. Ion Stanciu, adjunct al mi
nistrului agriculturii și industriei a- 
limentare, precum și ambasadorul 
Algeriei In România, Mohamed 
Larabi Demaghlatrous.

★
Seara, ministrul algerian al agri

culturii și reformei agrare a părăsit 
Capitala.

(Agerpres)

La Academia „Ștefan Gheorghiu", 
în cadrul Școlii centrale de pregătire 
a cadrelor sindicale, s-a deschis, 
miercuri după-amiază, cursul pentru 
activiști sindicali din unele țări ara
be, organizat de Uniunea Generală 
a Sindicatelor din România.

In cuvîntul de salut adresat parti- 
cipanților, Constantin Mîndreanu, 
secretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., și Grigore Comartin, pro
rector al Academiei „Ștefan Gheor
ghiu". au evidențiat că noul curs de 
pregătire se înscrie în contextul re
lațiilor de prietenie și solidaritate 
militantă statornicite între poporul 
român și popoarele arabe, între oa
menii muncii și sindicatele din 
România și din aceste țări.

In cuvîntul lor, Osman Abou. se
cretar al Confederației internaționale 
a sindicatelor arabe, și Fathi Nagi, 
secretar general al Federației gene
rale a sindicatelor iordaniene, au 
subliniat că organizarea acestui curs 
va contribui la întărirea relațiilor 
de prietenie dintre România și sta
tele arabe, între organizațiile sindi
cale din aceste țări, va oferi parti- 
cipanților posibilitatea de a cunoaște 
îndeaproape realizările poporului 
român în construirea socialismului.

★
La București au început miercuri 

lucrările unei sesiuni științifice, or
ganizată de Comitetul român de is
toria și filozofia științei. Timp de trei 
zile, la sesiune, care se desfășoară în 
aula Academiei Republicii Socialiste 
România, vor fi dezbătute probleme 
privind etapele și aplicațiile structu
ralismului matematic, aspecte ale 
cercetărilor din domeniul etnologiei, 
istoriei medicinii și biologiei, peda
gogiei și psihologiei. (Agerpres) 

tivitatea unui mare colectiv indus
trial. Atractiv și educativ, în același 
timp, a fost și concursul de cultură 
cinematografică „Tînăra generație 
văzută de cineaști români" (faza fi
nală).

La Casa filmului le-a fost oferită 
spectatorilor o gală a filmului docu
mentar și de știință popularizată, 
prilej de decernare a „Cupei de cris
tal" pentru cele mai bune scurt-me- 
traje ale anului trecut. Aceasta a re
venit peliculelor „Helsinki ’75".

„Bazarul Lipscani" aduce odată 
cu deschiderea lui și o notă apar
te în ce privește aspectul magazi
nelor : au fost renovate fațadele 
clădirilor cu unități comerciale la 
parter, au fost instalate noi firme, 
au fost îmbunătățite formele de 
prezentare și vinzare a mărfurilor. 
După cum ne asigură reprezentan
ții Direcției generale comerciale a 
Capitalei — coordonatoarea acțiu
nii de reorganizare a zonei Lip
scani — in curind comerțul stradal 
urmează să se extindă și in alte 
cartiere ale Bucureștiului. (I. Mi
hai).

DEZBATERI ÎN UNIUNILE DE CREAȚIE ÎN PREGĂTIREA 
CONGRESULUI EDUCAȚIEI POLITICE ȘI CULTURII SOCIALISTE

R. P. D. COREEANĂ :

LA UNIUNEA COMPOZITORILOR Simbolul azaleelor
în întimpinarea Congresului edu

cației politice și culturii socialiste, 
miercuri a avut loc în Capitală ple
nara lărgită a comitetului de con
ducere al Uniunii compozitorilor, in 
care a fost analizată activitatea des
fășurată de compozitori și muzicologi 
în scopul îndeplinirii sarcinilor im
portante ce le revin din Programul 
ideologic al partidului, din documen
tele Congresului al XI-lea al P.C.R., 
în lumina recentelor cuvîntări rosti
te de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

La lucrările plenarei au luat parte 
tovarășii Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, și Gheorghe Cioară, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R., primarul general al Capitalei.

In informarea prezentată cu acest 
prilej, Ion Dumitrescu, președintele 
Uniunii compozitorilor, a trecut în 
revistă importantele realizări obți
nute în creația muzicală din 1971 
pînă astăzi in domeniile cîntecului 
patriotic și revoluționar de masă, 
operei, operetei, muzicii vocal-sim
fonice, simfonice, dansului tematic. 
Vorbitorul a relevat puternica în- 
rîurire a Programului ideologic al 
partidului în îmbogățirea creației 
noastre muzicale, în realizarea de lu
crări inspirate din realitățile vii ale 
României socialiste, din ampla desfă
șurare de forțe creatoare in care este 
angajat întregul nostru popor sub 
conducerea înțeleaptă a partidului. 
Cele peste 800 de cîntece promovate 
cu succes în ultimii cinci ani, multe 
bucurîndu-se de o largă popularitate 
— a spus vorbitorul — cinstesc ve
chile tradiții ale muzicii românești. 
Numeroasele acțiuni întreprinse pen
tru promovarea muzicii noi, cum au 
fost, de pildă, concursurile „Cîntare 
patriei", în care s-au prezentat 400 
de cîntece în primă audiție, „Patria 
mea" și „Laudă omului", au dat pri
lej compozitorilor să se întreacă în 
elan și măiestrie, să ofere publicului 
larg numeroase opere inedite. In a- 
ceeași perioadă au fost create 45 de 
lucrări vocal-simfonice, cuceriri reu
șite ale genului. S-a subliniat, toto
dată, necesitatea intensificării efor
turilor pentru înflorirea unor genuri 
muzicale cu o importantă funcție e- 
ducativă, mobilizatoare. De aseme
nea, a fost evidențiată misiunea pa
triotică a Uniunii compozitorilor de a 
sprijini, îndeaproape, activitatea ar
tistică de masă, de a contribui cu 
toate forțele la dezvoltarea educației 
muzicale.

In încheiere, vorbitorul a exprimat 
hotărîrea și angajamentul ferm al 
muzicienilor români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități de a 
crea opere care să contribuie tot mai 
activ la formarea spirituală a omului 
nou. la educarea lui comunistă, pa
triotică, in spiritul eticii și echității 
socialiste.

In cadrul plenarei au luat cuvîntul 
compozitorul Dumitru Botez, muzico
logul Petre Brîncuș. compozitorii Ti- 
beriu Olah, George Grigoriu, Teodor 
Bratu. Wilhelm Berger, secretar al 
Uniunii compozitorilor, Radu Șerban, 
Gheorghe Dumitrescu, Aurel Popa, 
muzicologul Octavian Lazăr Cosma, 
compozitorii Dumitru Bughici, Te- 
mistocle Popa. Tudor Ciortea, muzi
cologul Vasile Tomescu, secretar al 
Uniunii compozitorilor, și compozi
torul Zeno Vancea, vicepreședinte al 
Uniunii compozitorilor.

însuflețiți de ideile generoase cu
prinse în documentele Plenarei C.C. 
al P.C.R. din noiembrie 1971. ale 
Congresului al XI-lea al partidului, 
în prețioasele indicații ale secretaru
lui general al partidului, vorbitorii 
au prezentat realizările lor din ulti
ma vreme și preocupările de a crea 
și îmbogăți cultura muzicală cu noi 
opere, care să exprime avîntul, în
făptuirile și aspirațiile constructori
lor socialismului, să redea mîndria 
de a fi cetățean al României socialis
te. contribuind cu mijloacele lor spe
cifice la promovarea idealurilor de 
pace și progres ale omenirii. Expri- 
mînd deplinul acord față de ideile 
cuprinse in programul ideologic al

A apărut „Munca de partid“ nr. 5/1976
în acest număr al revistei se publică Rapoarte aprobate 

de Plenara C.C. al P.C.R. din 14 aprilie 1976.
„Realizarea exemplară a planului pe 1976“ este titlul 

editorialului numărului.
Revista reproduce articolul semnat de tovarășul Cornel 

Burtică în „Scinteia", intitulat : „Concepții anacronice, în 
contradicție cu principiile noi de relații între state".

Un număr bogat de articole înmănunchează rubrica 
„Pregătirea Congresului educației politice și culturii so
cialiste — sub semnul unei intense activități ideologice".

La rubrica „Conducere cuprinzătoare, competentă a ac
tivității economico-sociale" sînt inserate dezbaterile la 
masa rotundă care a avut loc la Comitetul județean de 
partid Vrancea : „Prind viață indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu date la Congresul consiliilor populare".

Numeroase articole sint inserate la rubricile : „Anga
jare deplină în înfăptuirea cincinalului afirmării revolu
ției tehnico-științifice", „Perfecționarea muncii organiza
torice".

La rubrica „Invățămîntul politico-ideologic de partid" 
sint publicate mai multe articole în sprijinul convorbiri
lor recapitulative la cursul „Statutul Partidului Comunist 
Român. Principiile și metodele muncii de partid".

Din sumarul revistei menționăm, de asemenea. ru
bricile „Din viața partidelor comuniste și muncitorești", 
„Răspunsuri la întrebările cititorilor", „Tribuna inițiati
velor" etc.

a apărut „Era socialistă" nr. 9/1976
Revista se deschide cu editorialul „Partidul Comunist 

Român — strateg al civilizației socialiste și comuniste, 
promotor al independenței și suveranității naționale". In 
continuare sînt publicate articolele „Crearea P.C.R. — etapă 
superioară în dezvoltarea social-politică a țării" de Mir
cea Mușat. „9 Mai — Ziua independenței de stat a Româ
niei și a victoriei asupra Germaniei hitleriste" de Con
stantin Olteanu și Ilie Ceaușescu, „Organizațiile de partid 
în dinamica activității social-economice și educative" de 
Iulian Ploștinaru, „O politică economică realistă, creatoare, 
dinamică" de Dana Voinea și „Mărturii ale unei existențe 
multimilenare" de Constantin Preda.

La rubrica „Consultații", revista publică articolul 
„Partidul Comunist Român, detașament activ al miș
cării comuniste și muncitorești internaționale". Rubri
ca „Programul ideologic al partidului în acțiune" cuprinde 
articolele „Perspectiva ideologică în creația literar-artisti- 
că“ de Ion Ianoși și „Afirmarea principiilor moralei so
cialiste" de Mihaela Vlăsceanu și Constantin Nica. La ru
brica „Știință-învățămînt" este inserat articolul „Stilul de 
muncă în cercetare" de Mircea Slănină. Articolul „Rapor
turile dintre comuniști, socialiști și social-democrați" este 
publicat la rubrica „Din mișcarea comunistă și muncito
rească". In continuare revista conține obișnuitele rubrici 
„Cărți și semnificații", „Revista revistelor" și „Cuvîntul 
cititorilor".
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HOCHEI: Penultimul derbi

DINAMO-STEAUA 4-1
Precedat de meciul S. C. Miercu

rea Ciuc — Dunărea Galați (scor 
8—2 pentru prima formație), derbiul 
Steaua — Dinamo a încheiat aseară 
penultimul tur al campionatului na
țional de hochei pe gheață. Tribu
nele patinoarului „23 August" din 
Capitală au fost din nou arhipline : 
publicul spectator — entuziast și 
darnic în aplauze — a apreciat ca
litatea jocului celor două formații 
fruntașe ale hocheiului nostru. în 
fond pe componenții lotului repre
zentativ ce s-a distins. după cum 
bine se știe, la întrecerile grupei B 
a campionatului mondial din El
veția.

Hocheiștii de la Steaua și Dinamo 
și-au apărat din toate puterile șan
sele. luptind cu ardoare pentru vic
torie. Este, desigur, meritul ambelor 
formații, mai ales că. deși cu mare 
miză, jocul s-a desfășurat in limitele

Telegrama adresată C. C. al P. C. R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Intr-0 atmosferă de puternic entuziasm, participanții la plenară au adop
tat textul unei telegrame adresate Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu. in care se arată :

Compozitorii și muzicologii, întruniți pentru a dezbate problemele crea
ției și muzicologiei in lumina Programului ideologic al partidului, ne expri
măm profunda adeziune la istoricele hotărîri ale Plenarei din noiembrie 1971 
a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și ale celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist Român, Ta prețioasele indicații date de dum
neavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, creatorilor în direcția 
realizării unei arte inspirate dm realitățile socialiste, din viața, preocupările 
și idealurile oamenilor muncii, pătrunsă de spirit patriotic și revoluționar, 
legată profund de trecutul de luptă al poporului pentru libertate, de marile 
realizări ale României socialiste.

Ne exprimăm recunoștința fierbinte pentru condițiile de viață și muncă 
ce ne-au fost create în patria socialistă, pentru sprijinul permanent pe care 
dumneavoastră personal îl acordați înfloririi artei noastre noi.

Prin exemplul viu, luminos, prin întreaga dumneavoastră activitate des
fășurată în fruntea partidului și statului, prin prestigiul internațional pe care 
l-a dobindit România socialistă și conducătorul ei. prin căldura și înțelegerea 
Cu care. îndrumați și sprijiniți dezvoltarea culturii noastre v-ați inscris nu
mele în rîndul iluștrilor ctitori ai culturii și civilizației românești.

Exemplul dumneavoastră personal a determinat realizarea unui climat 
de efervescență creatoare care a rodit prin lărgirea orizontului de inspi
rație, prin îmbogățirea modalităților de expresie artistică, favorizind afir
marea plenară a compozitorilor, muzicologilor și interpreților care aparțin 
tuturor generațiilor și activează pe întreg cuprinsul țării.

Examinînd în plenara lărgită a Comitetului de conducere al Uniunii 
compozitorilor activitatea desfășurată de membrii uniunii noastre din 1971 
pînă azi, ne dăm seama că, pe fundalul istoricelor victorii obținute de poporul 
român în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, in ridicarea 
României pe înalte culmi ale civilizației și progresului, în înflorirea fără pre
cedent a economiei și culturii, în adîncirea și perfecționarea democrației, în 
ridicarea continuă a nivelului de trai, creația muzicală, activitatea în domeniul 
științei și educației muzicale, viața de spectacol și concert, mișcarea artis
tică de masă au cunoscut realizări importante, care îmbogățesc patrimoniul 
artei naționale și contribuie la ridicarea spirituală a contemporanilor. In 
perioada amintită au fost create și promovate peste 800 de cîntece patriotice, 
17 opere și 7 balete, peste 300 de lucrări vocal-simfonice, simfonice, concer
tante, un număr cuprinzător dintre acestea fiind inspirate din istoria și viața 
de astăzi a poporului nostru.

Sintem conștienți că cea mai înaltă îndatorire a muzicienilor este de 
a sluji din adîncul ființei lor patria, partidul, de a lupta cu nețărmurită 
abnegație pentru realizarea idealurilor societății noastre. Ne dăm seama că 
față de această îndatorire mai avem încă multe de făcut, in vederea reali
zării unor opere, balete, operete, creații vocal-simfonice cu un puternic 
conținut revoluționar, cu o mare forță mobilizatoare, care să se bucure de 
o largă audiție in rîndul maselor. Sintem hotărîți să sporim eforturile noas
tre pentru cunoașterea mai aprofundată a realităților vieții contemporane, 
ridicarea calității artistice a creației, pentru intensificarea aportului compo
zitorilor și muzicologilor la activitatea de educație multilaterală a omului 
nou, de formare a lui în spiritul eticii și echității socialiste. Ne angajăm să 
luptăm cu exigență împotriva oricăror manifestări străine artei noastre so
cialiste, împotriva mediocrității, a formalismului.

în centrul întregii noastre activități se află cerințele cuprinse în Pro
gramul ideologic al partidului de a crea o artă demnă de marile împliniri 
ale prezentului, de trecutul istoric glorios al poporului român, de viitorul 
luminos al patriei.

Ne angajăm să consacram întreaga noastră putere de muncă realizării 
unor creații valoroase, care să îmbogățească patrimoniul epopeii naționale, 
evocînd cu vibrație patriotică și măiestrie artistică momente și figuri de 
seamă ale istoriei noastre care atestă continuitatea poporului român pe acest 
pămînt, lupta sa pentru libertate, independență și o viață mai bună, pentru 
promovarea idealurilor de pace și prietenie cu toate popoarele lumii.

Ne angajăm să facem totul pentru ca, inspirîndu-ne din viața și . munca 
poporului nostru constructor al socialismului, din clocotul vieții socialiste, 
din idealurile și bucuriile oamenilor, să îmbogățim arta românească cu cîn
tece patriotice, opere și balete, creații simfonice, vocal-simfonice, care să 
reliefeze eroismul creator al maselor în edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate, patosul revoluționar al epocii contemporane, să transmită 
mesajul umanismului revoluționar de care este însuflețit întregul nostru po
por, dragostea sa nețărmurită față de partid, față de conducătorul său.

Vom face totul pentru a contribui cu mijloacele noastre specifice la 
afirmarea principiilor înscrise in documentele Partidului Comunist Român 
de promovare a colaborării internaționale pe baza respectării independenței 
și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului 
reciproc.

Vă informăm că am dat mandat reprezentanților Uniunii compozitorilor 
care vor parțicipa la Congresul educației politice și Culturii socialiste să ex
prime cu însuflețire adeziunea noastră totală la politica internă și externă a 
partidului, împreună cu recunoștința noastră întreagă pentru grija perma
nentă și îndrumările înțelepte pe care le primim din partea dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.

partidului, ei s-au angajat să-și con
sacre forța creatoare îmbogățirii pa
trimoniului nostru artistic cu noi o- 
pere valoroase, străbătute de patos 
revoluționar, care să evoce trecutul 
glorios al patriei, lupta poporului 
nostru pentru libertate și indepen
dență națională. mărețele realizări 
ale epocii socialiste. aspirațiile de 
pace și colaborare ale poporului nos
tru cu toate popoarele lumii. 
In numele tuturor — compozitori 
și muzicologi, membri ai Uniunii 
compozitorilor y plenara i-a însăr
cinat pe cei ce vor participa la Con
gresul educației politice și culturii 
socialiste să exprime cu însuflețire 
adeziunea lor totală la politica in
ternă și externă a partidului, hotă- 
rirea de a determina un nou avînt 

regulamentului. ale sportivității. 
După citeva faze spectaculoase și 
șuturi puternice la cele două porți 
(golurile le-au evitat fie portarii, 
fie... barele), scorul îl deschid dina
moviștii, în ultimul minut al primei 
reprize : autorul acestuia — Pisaru. 
In repriza secundă, tot dinamoviștii 
dețin superioritatea în joc ; ei mai 
înscriu de două ori (prin Axinte și 
Costea), pentru ca înșă, pînă la pau
ză. Steaua să reducă handicapul, 
printr-un șut de la distanță al lui 
Sarosi. în fine, dinamoviștii își asi
gură victoria, înscriind încă un gol : 
4—1.

In urma acestei victorii. Dinamo a 
revenit in fruntea clasamentului, dar 
pentru cucerirea titlului are nevoie 
ca zîn ultimul meci cu Steaua (du
minică seara) să obțină cel puțin un 
rezultat de egalitate. 

al artei muzicale din țara noastră, 
pătrunsă de ideile umanismului re
voluționar. impreună cu recunoștința 
profundă pentru grija permanentă și 
îndrumările înțelepte primite din 
partea conducerii de partid, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu personal.

Plenara a exprimat convingerea că 
apropiatul Congres al educației po
litice și culturii socialiste — eveni
ment major în viața politică a țării 
noastre — va mobiliza și mai mult 
forțele creatoare din domeniul mu
zicii, determinînd un nou avînt în 
continua propășire a culturii noastre 
socialiste.

In încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvîntul tovarășul Dumitru Po
pescu.

(Agerpres)
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Turneul international 
de polo pe apă

Victoria echipei noastre reprezen
tative din cea de-a doua zi a turneu
lui „Cupa României" de la Cluj-Na- 
poca, în întilnirea cu reprezentativa 
Cubei, a fost decisă în ultimele două 
reprize, cînd jucătorii noștri, depă
șind tracul începutului, au acționat 
mai organizat și decisiv. Scor final : 
România A — Cuba 7—4 (2—2, 1—1, 
2—0. 2—1).

Echipa Uniunii Sovietice a întrecut 
reprezentativa Australiei cu scorul 
de 9—4.

In ce-i privește pe tinerii compo- 
nenți ai echipei România B, scorul 
destul de strins (1—4) cu repre
zentativa Ungariei se datorește. în 
mare parte formei foarte bune a por
tarului nostru Spinu, care a apărat 
excepțional. (Al. Mureșan).

Iarna, care anul a- 
cesta a fost însoțită de 
puțină zăpadă, a pă
răsit meleagurile Co
reei, lăsînd în urma 
ei pămîntul Însetat de 
pe care harnicii săi 
locuitori și-au propus 
să smulgă in acest an 
o producție record de 
10 milioane tone de ce
reale.

Azaleele sălbatice, 
flori de o neasemui
tă frumusețe, capabile 
să biruie rezistența 
pămintului celui mai 
sterp și considerate, de 
aceea, ca un simbol al 
tenacității în fața vi
tregiilor naturii, au 
Început să acopere cu 
veșmîntul lor policrom 
tăpșanele pînă nu de 
mult golașe ale „țării 
dimineților liniștite". 
Cerealele tinjesc insă 
după umiditatea dătă
toare de viață. Cu a- 
ceeași dăruire cu care 
au știut să transfor
me în ogoare rodnice 
cele mai aride petice 
de pămînt, teoretic in
compatibile cu agricul
tura, harnicii gospo
dari coreeni acționea
ză și acum pentru ca 
seceta să rămînă doar 
un examen, o verifi
care — trecută cu 
succes — a posibilită
ților lor de a face față 
încercărilor.

Pentru a forța mina 
belșugului, de-a lun
gul anilor, țara a fost 
îmbrăcată într-o ade
vărată dantelărie de 
canale de irigații, al 
cărei complicat desen, 
cu mii de ramificații, 
însumează aproape 
40 000 km, cit în
treaga lungime a E- 
cuatorului. Numai în 
actualul șesenal au 
fost construite 45 
de baraje-rezervoare, 
3 872 de stații de pom
pare și drenare, în timp

R. S. CEHOSLOVACĂ:

Zăluzi-nervul vital 
al petrochimiei

Amplasată în nord- 
vestul țării, nu departe 
de cel mai mare bazin 
carbonifer (Most), din 
care se extrag anual 
peste 50 milioane tone 
de cărbune, platforma 
petrochimică de la Ză
luzi este menită să 
contribuie, prin pro
ducția ce o va realiza, 
la reducerea distanței 
dintre Cehoslovacia și 
statele care dispun de 
o industrie petrochi
mică avansată. Toc
mai de aceea, șantierul 
respectiv este conside
rat ca unul dintre cele 
mai importante ale 
întregii perioade a a- 
nilor 1971—1975, pre
cum și a perioadei 
noului cincinal.

Despre mica locali
tate montană Zăluzi, 
pierdută între văile tă
cute și sălbatice ale 
culmilor Krusny Hory, 
departe de așezări ur
bane și de căi de co
municație si lipsită de 
o activitate economi
că. nu se prea cu
noșteau multe în tre
cut. Doar din cînd în 
cînd, excursioniști ce 
rătăceau prin văile a- 
demenitoare ale mun
ților coborau în sat 
pentru a expedia vreo 
carte poștală ilustrată...

Transformările am
ple petrecute în anii 
construcției socialiste 
au prins în viitoa
rea lor și aceste me
leaguri. Au fost ne
cesari doar patru ani 
de muncă intensă pen
tru ca aproape necu

ce suprafața irigată a 
culturilor cerealiere, în 
afara orezului, a cres
cut de 1,9 ori, mai a- 
les prin extinderea 
sistemului de asper- 
siune. Și cum recolte
le bogate nu pot fi ob
ținute decît cu con
cursul tehnicii avansa
te, parcelele rinduite 
cu precizie geometrică 
sînt punctate de un 
număr tot mai mare 
de mașini agricole. în 
1975, producția de 
tractoare, de pildă, a 
întrecut de aproape 
patru ori nivelul a- 
tins cu cinci ani în 
urmă. De pe liniile de 
asamblare au pornit 
spre ogoare 30 000 de 
tractoare cu plăcuțe 
care atestă că au fost 
create de industria co
reeană. Etichete cu a- 
ceeași inscripție — 
„Fabricat în Coreea" 
— pot fi întilnite și 
pe un număr tot mai 
mare de saci cu în
grășăminte chimice, 
ca urmare a îndepli
nirii înainte de ter
men a sarcinilor de 
plan, producția de fer- 
tilizante înregistrind 
o dublare față de 
1970 ; de altfel. fapt 
semnificativ, la fie
care „d.jeungbo" (cir
ca un hectar) de teren 
cultivat revine o can
titate de substanță 
activă printre cele 
mai ridicate pe plan 
mondial.

Sint realizări care 
reprezintă tot atîtea 
„scuturi" de nădejde 
în fața capriciilor vre
mii, a condițiilor ne
favorabile. Pentru ca 
iarna, zgircită în pre
cipitații, să nu afecte
ze cu nimic producti
vitatea pămintului, 
pentru ca ogoarele să 
fie și anul acesta pli
ne de rod, hotărîtoa-

noscutul Zăluzi să-și 
lege definitiv numele 
de cel mai mare edi
ficiu industrial ceho
slovac ridicat în peri
oada cincinalului de 
curind încheiat și să 
devină „capul de lis
tă" al noilor obiecti
ve ale petrochimiei 
din Cehoslovacia. în 
aceste locuri, pe mari 
întinderi mărginite de 
culmi muntoase, min
tea îndrăzneață și 
mina harnică a omu
lui au durat o ade
vărată pădure de struc
turi metalice — hale 
și coșuri înalte, re
zervoare suspendate, 
rețele de conducte și 
atîtea alte construcții, 
care permit produce
rea acelor metamorfo
ze cu care ne-a obiș
nuit această ramură de 
elită a industriei mo
derne. De-a lungul 
celor patru ani. cit a 
durat prima etapă a 
ridicării combinatului, 
aproape 2 000 de mun
citori, ingineri și teh
nicieni au realizat 
vaste lucrări de con
strucții și montaj, a 
căror valoare medie 
zilnică s-a ridicat la 
3,2 milioane coroane.

Materiile prime de 
bază — etilena, propi- 
lena și derivatele aces
tora — vor fi aduse 
printr-o conductă lun
gă de 200 km de la 
uzinele chimice „Otto 
Grotewohl" din R. D. 
Germană și de la com
binatul chimic ceho
slovac din Neratovice.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 7, 

S și 9 mai. In țară : Vremea va fi in 
general frumoasă și relativ caldă. Cerul 
va fi variabil, mai mult senin in sud. 
In Crișana, Transilvania. Maramureș si 
in nordul Moldovei se vor semnala ploi 
de scurtă durată, mai ales după-amia- 
za. Vîntul va sufla moderat, cu inten
sificări locale in zona de munte și în 
nord-estul țării. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 4 șl 12 grade, iar 
maximele între 15 și 25 de grade, local 
mai ridicate. Pe alocuri, ceață alabă.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
CICLISM: Formația română 

pentru „Cursa Păcii"
A fost definitivată echipa de ci

clism a țării noastre care va parti
cipa la cea de-a XXIX-a ediție a 
„Cursei Păcii", pe traseul Praga— 
Varșovia—Berlin. Formația cuprinde 
pe Vasile Teodor, M. Romașcanu. Va
lentin Ilie, I. Cojocaru, E. Dulgheru 
și T. Drăgan Antrenorul echipei este 
Ion Ardeleanu. La startul „Cursei 
Păcii" vor fi prezenți 120 de alergă
tori din 19 țări.

CA1AC-CANOE
La Snagov începe astăzi un concurs 

internațional de caiac-canoe organi
zat de clubul Steaua. La startul com
petiției vor fi prezenți sportivi din 
Cehoslovacia, Iugoslavia și România.
TENIS : Turneul final W.C.T.

La Dallas au început întrece
rile turneului final al circuitu
lui de tenis W.C.T., la care parti

re sint însă, firește, in 
primul rind, munca o- 
mului, eforturile sale 
sporite. Pe bună drep
tate. această primăvară 
este denumită de co- i 
reeni primăvara mun- I 
cii încordate. Țăranii ! 
cooperatori depun , 
strădanii sporite pen
tru funcționarea ire
proșabilă a rezervoa
relor și a sistemelor 
de irigație, execută 
noi lucrări de amena
jare a cursului apelor, 
pentru ca nici o pi
cătură de apă să nu 
se irosească în zadar. 
In ajutorul lor au ve
nit, ca întotdeauna, 
muncitorii de la o- 
rașe. Membrii „brigă
zilor Ciolima", cei mai 
buni dintre fruntașii 
din industria capitalei. . 
au lansat. în cadrul 
unei recente adunări, 
muncitorilor din uzi
nele și întreprinderile 
întregii țări chemarea 
de a sprijini larg 
campania agricolă, 
producînd mai multe 
mașini și unelte agri
cole, un număr spo
rit de piese de schimb, 
mai multe îngrășămin
te pentru agricultură. 
Muncitorii participă, 
de asemenea, din plin, 
la repararea și pregă
tirea mașinilor și u- 
neltelor necesare cam
paniei agricole de pri
măvară.

...Muncă harnică, în- 
dirjită, extinderea lu
crărilor hidraulice, un 
grad sporit de meca
nizare, metode tehnice 
înaintate, iată tot atî
tea mijloace menite să 
chezășuiască, în ciuda 
vicisitudinilor naturii, 
îndeplinirea obiective
lor în agricultură, ra
mură economică im
portantă a R.P.D. Co
reene.

Ioana BĂRBAT

Totodată, Integrată 
noului peisaj indus
trial de la Zăluzi, 
se înalță construcția 
argintie a celei mai 
noi și moderne rafi
nării a țării, ale cărei 
alambicuri vor trans
forma anual 5 milioa
ne tone de țiței în nu
meroase produse ne
cesare economiei na
ționale.

Lucrările din cadrul 
primei etape a plat
formei petrochimice de 
la Zăluzi s-au încheiat. 
Toate instalațiile fa
bricilor construite pină 
acum se află „sub 
presiune". Probele teh
nologice arată că har
nica armată a con- I 
structorilor. cit și cele 
125 întreprinderi fur
nizoare de utilaje și 
instalații industriale I 
pentru această între- i 
prindere și-au făcut I 
cu cinste datoria. Ex- i 
periența acumulată în | 
munca de pină acum 
le va folosi la execu
tarea unor lucrări 
și mai mari, și 
mai complexe pro
gramate pentru cea 
de-a doua etapă, în
cepută odată cu anul 
în curs. împreună cu 
baza petrochimică de 
la Bratislava, platfor
ma industrială ce se 
ridică aici reprezintă 
nervul vital al petro
chimiei cehoslovace.

C. PRISACARU
Praga.

în București : Vreme relativ frumoasă 
cu cer variabil. Vîntul va sufla slab 
pînă la potrivit. Temperatura în creș
tere ușoară.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 5 MAI 1976
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 

1 686 328 lei, din care 800 335 lei, re
port.

EXTRAGEREA I : 34 12 19 41 37 17.
EXTRAGEREA a II-a : 39 23 32 

21 27.

cipă opt jucători. în primul meci al 
sferturilor de finală a fost înregis
trată o surpriză : Jucînd foarte bine, 
Harold Solomon (S.U.A.) l-a învins, 
cu 7—5, 3—6, 6—1, 6—3, pe cunos
cutul campion american Arthur 
Ashe. în cea de-a doua partidă a 
„sferturilor" se vor întîlni Bjorn Borg 
(Suedia) și Eddie Dibbs (S.U.A.).

ATLETISM
La San Jose (California), atletul 

american Arnie Robinson a cîștigat 
proba de săritură în lungime cu per
formanța de 8,22 m. în proba de să
ritură cu prăjina, americanii Dave 
Roberts și Dan Ripley au realizat. 
5.59 m. fiind urmați de australianul. 
Don Baird — 5.51 m.

FOTBAL
Campionatul de fotbal al Angliei 

a fost ciștigat de echipa Liverpool, 
care în ultimul joc. disputat marț) 
în nocturnă, a învihs în deplasare cm 
î—1 formația WolverhamptML
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MESAJUL PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 
adresat celei de-a IV-a Conferințe 

a Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare

' DEZBATERILE DIN CONSILIUL Manifestări
DE SECURITATE

asupra situației din teritoriile 
arabe ocupate de Israel

Domnule președinte,
îmi este deosebit de plăcut să vă adresez dumneavoas

tră. tuturor participanților la cea de-a IV-a Conferință a 
Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare un cald 
mesaj de salut din partea poporului român și a mea 
personal.

Lucrările conferinței se desfășoară în condiții cînd lu
mea contemporană este confruntată cu probleme com
plexe — politice, economice și sociale — care își așteaptă 
o soluționare eficientă, in interesul tuturor statelor, al 
cauzei păcii și securității. Realitățile lumii de azi arată 
că decalajele dintre statele dezvoltate și cele în curs de 
dezvoltare, departe de a se diminua, se măresc, că situa
ția economică și socială a unui mare număr de popoare 
continuă să se agraveze, mai ales ca urmare a crizei care 
a cuprins o serie de țări capitaliste. Problemele materii
lor prime, energiei și alimentației capătă un caracter tot 
mai acut. Cooperarea economică internațională este 
grav perturbată de criza economică și valutară, de nu
meroase obstacole artificiale, bariere discriminatorii și 
inechități. La accentuarea tuturor acestor fenomene ne
gative contribuie. într-o măsură importantă, faptul că in 
lume continuă cursa înarmărilor, sporesc cheltuielile mi
litare. care reprezintă o grea povară pentru toate po
poarele și măresc pericolul de război.

Toate aceste fenomene sint rezultatul vechii politici im
perialiste. colonialiste și neocolonialiste. de dominație și 
inechitate, de forță și dictat, de dezvoltare și îmbogățire 
a unor state pe seama altora. Popoarele lumii se pro
nunță și acționează tot mai hotărît pentru a se pune ca
păt acestei politici, pentru instaurarea unor relații noi in 
viața internațională, caro să creeze condiții de reală 
dezvoltare tuturor statelor, să asigure un climat de în
țelegere și largă colaborare. în interesul fiecărui stat, al 
păcii și prosperității tuturor popoarelor.

România apreciază că în condițiile de astăzi, cind in 
lume s-au petrecut și se petrec ample schimbări revolu
ționare. naționale și sociale, mutatii adinei în raportul 
internațional de forțe, constituie o înaltă îndatorire a tu
turor statelor, a tuturor popoarelor de a-și uni și mai 
string eforturile, de a conlucra tot mai activ, pe bază 
de deplină egalitate și înțelegere, pentru a asigura solu
ționarea constructivă a tuturor problemelor de care de
pind progresul și pacea omenirii contemporane.

Pentru lichidarea subdezvoltării considerăm că este ne
cesar ca eforturile proprii ale fiecărei țări în curs de 
dezvoltare in vederea valorificării la maximum a mijloa
celor și resurselor materiale și umane să fie susținute 
prin măsuri hotărite din partea comunității internaționale 
pentru sprijinirea accelerării progresului economic și so
cial al acestor popoare. Este in interesul tuturor națiu
nilor — inclusiv al celor din statele dezvoltate ale lumii 
— ca țările în curs de dezvoltare să fie tot mai larg 
ajutate să-și făurească o industrie proprie, să-și dezvolte 
în ritm mai rapid economia și să-și pună pe deplin în 
valoare resursele naționale, să participe activ, în condiții 
de deplină egalitate și echitate, la diviziunea internațio

nală a muncii, la schimbul mondial de valori materiale 
și spirituale.

Considerăm că un rol deosebit și o mare responsabili
tate revin, în această privință, organizațiilor internațio
nale — printre care și U.N.C.T.A.D. — care trebuie să 
contribuie la găsirea, cu participarea tuturor statelor, a 
celor mai potrivite căi și mijloace pentru soluționarea 
acestor probleme, pentru instaurarea unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale, care să ducă la lichi
darea subdezvoltării, la asigurarea unui progres mai ac
celerat al tuturor statelor și în primul rînd al celor mai 
rămase în urmă.

România, țară socialistă în curs de dezvoltare, animată 
de dorința de a contribui activ la lichidarea subdezvol
tării și la abolirea vechilor relații care au generat această 
situație, a prezentat atît la O.N.U., cit și în alte orga
nisme internaționale propuneri concrete de măsuri me
nite să ducă la înlăturarea treptată a marilor decalaje 
dintre state, la amplificarea colaborării și conlucrării in
ternaționale, la instaurarea unor raporturi noi, echitabile 
intre state, la edificarea unei lumi mai bune și mai drepte.

Apreciem ca deosebit de pozitiv faptul că conferința 
de ia Nairobi are înscrise pe agenda sa de lucru pro
bleme a căror dezbatere și soluționare sint de natură să 
stimuleze progresul general al întregii omeniri, instau
rarea unui climat trainic de colaborare și pace pe planeta 
noastră. Considerăm că ar fi deosebit de util ca la ac
tuala conferință U.N.C.T.A.D. să se adopte o serie de mă
suri menite să favorizeze dezvoltarea largă și neîngrădită 
a comerțului internațional, să faciliteze accesul liber, în 
condiții de deplină egalitate, al fiecărei națiuni, îndeosebi 
al țărilor în curs de dezvoltare, la cuceririle științei și 
tehnicii moderne. Declarația cît și Programul de acțiune de 
la Manila, elaborat de țările în curs, de d_ezvoltare, con
stituie. după părerea noastră, o bază bună pentru stabi
lirea de comun acord a măsurilor concrete celor mai ur
gente pentru soluționarea justă a acestor probleme.

Considerăm, de asemenea, că este necesară adoptarea 
unor măsuri pentru intensificarea relațiilor comerciale 
dintre țări cu sisteme economice diferite, pentru dezvol
tarea cooperării economice și tehnico-științifice între ță
rile în curs de dezvoltare, pentru întărirea mecanismului 
instituțional al U.N.C.T.A.D. Dorim ca prin eforturile 
conjugate ale tuturor statelor lucrările conferinței să se 
încheie cu rezultate cît mai concrete, care să se răsfringă 
pozitiv asupra dezvoltării și bunăstării fiecărei națiuni.

în ce o privește. România este animată de dorința de 
a conlucra activ cu celelalte țări în curs de dezvoltare, 
membre ale „Grupului celor 77", cu toate statele, pentru 
rezolvarea în folosul general a problemelor aflate pe 
agenda conferinței U.N.C.T.A.D., pentru edificarea unei 
noi ordini economice și politice internaționale care să 
asigure dezvoltarea independentă a fiecărei națiuni pe 
calea progresului, bunăstării și fericirii.

Cu convingerea că cea de-a IV-a Conferință U.N.C.T.A.D. 
se va înscrie ca o nouă , contribuție la eforturile pentru 
înfăptuirea acestor nobile țeluri, urez succes deplin lu
crărilor reuniunii dumneavoastră. *

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate s-a reunit, 
marți după-amiază. la cererea Egip
tului, pentru a examina situația din 
teritoriile arabe ocupate de Israel. E- 
giptul a cerut, de asemenea, parti
ciparea la lucrări a reprezentanților 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei.

înainte de începerea dezbaterilor, 
Consiliul de Securitate a hotărît cu 
11 voturi pentru, un vot împotrivă 
(Statele Unite) și trei abțineri (Fran
ța, Marea Britanie și Italia) să invite 
pe reprezentanții O.E.P. să partici
pe la dezbateri cu aceleași drepturi 
ca și statele membre ale O.N.U. ne
membre ale consiliului.

Luind cuvîntul, reprezentantul E- 
giptului. Esmat Abdel Meguid, a ce
rut consiliului „să condamne acte
le brutale și ilegale ale Israelului în 
Cisiordania și zona Gaza, precum și 
politica expansionistă a Israelului, 
sub forma instalării de colonii in 
teritoriile ocupate, ceea ce creează 
obstacole în calea unei păci juste și 
durabile" în Orientul Apropiat.

Cea de-a doua ședință a Consiliu
lui de Securitate în această problemă 
a început miercuri seara la ora 19.30 
(G.M.T.), pe lista vorbitorilor figu- 
rind reprezentanții Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, Iordaniei și 
Siriei.

PRAGA 5 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : în cadrul ma
nifestărilor care se desfășoară zile
le acestea în R. S. Cehoslovacă in 
întimpinarea celei de-a 55-a ani
versări a creării Partidului Comunist 
Român, la școala superioară politică 
a C.C. al P.C. din Cehoslovacia a 
avut loc. miercuri, o adunare a ca
drelor didactice și a studenților. Des
pre semnificația istorică a evenimen
tului a vorbit ambasadorul Româ
niei la Praga, Teodor Haș.

BUDAPESTA 5 — Corespondentul 
nostru transmite : loan Cotoț, am
basadorul României la Budapesta, a 
depus o coroană de flori la Monu
mentul eroilor români din Nyiregy- 
haza, cu prilejul aniversării indepen
denței de stat a României și a victo
riei asupra fascismului.

Cu același prilej au mai fost de-

prietenești
puse coroane de flori din partea am
basadei române la monumentele 
eroilor români din Gyor, Miskolc, 
Litke, Szeged și Oroshaza, fiind 
cinstită astfel memoria celor 42 700 
ostași și ofițeri români care și-au 
jertfit viața pentru eliberarea Un
gariei de sub dominația fascistă.

PEKIN 5 — Corespondentul Ager- 
pres transmite : Cu prilejul sărbăto
ririi Zilei independenței de stat a 
României și a Zilei victoriei asupra 
fascismului, atașatul militar, aero și 
naval al țării noastre la Pekin, colo
nel loan Dubeșteanu, a oferit miercuri 
o gală de filme.

Au participat cadre cu munci de 
răspundere din armata chineză și din 
Ministerul Apărării Naționale al 
R.P. Chineze. Au fost prezenți, de 
asemenea, atașați militari străini 
acreditați la Pekin.

DE PRETUTINDENI
• VITEZA AVALAN

ȘELOR. în scopul studierii
avalanșelor montane, a vitezei 
și a forței lor, la poalele unui 
munte din regiunea Murmansk 
(U.R.S.S.) a fost ridicată o con
strucție de oțel de 8 metri înăl
țime, cu un fundament solid 
de beton armat. Construcția, do
tată cu aparatură specială, a 
trecut cu bine toate probele, ți- 
nind piept unor presiuni de pină 
la 110 tone pe metru pătrat. în 
momentul ciocnirii de suprafața 
metalică, aparatele au Înregis
trat viteze ale avalanșei echi
valente cu vitezele automobile
lor de curse, adică 50 metri pe 
secundă (180 km/h).

SOFIA Vizita delegației Asociației de prietenie
româno-bulgară

SOFIA 5 — Corespondentul Ager- 
pres transmite : Delegația Asociației 
de prietenie româno-bulgară. condu
să de tovarășul Nicolae Guină, pre
ședintele asociației, aflată în vizită 
la Sofia, a fost primită, miercuri, de 
Ludmila Jivkova, președinta Comi
tetului pentru Artă și Cultură al 
R.P. Bulgaria.

La intilnire a participat acad. Sava 
Ganovski. președintele Asociației de. 
prietenie bulgaro-română. A fost pre
zent, de asemenea, ambasadorul

României la Sofia, Trofin Simedrea. 
Cu acest prilej au fost discutate pro
bleme ale activității celor două aso
ciații, activitate îndreptată spre lăr
girea și întărirea tradiționalelor le
gături de prietenie dintre popoarele 
român și bulgar, în special in do
meniul culturii și artei.

în cursul aceleiași zile, delegația a 
depus o coroană de flori la mausole
ul lui Gheorghi Dimitrov.

NAIROBI

Deschiderea celei de-a IV-a Conferințe a Națiunilor Unite 
pentru comerț și dezvoltare

NAIROBI 5 (Agerpres). — 
Miercuri s-au deschis la Nairobi 
— capitala Kenyei — lucrările celei 
de-a IV-a Conferințe a Națiunilor 
Unite pentru comerț și dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.), la care participă 

' peste 5 000 de delegați din 153 de 
state. Delegația Republicii Socialiste 
România este condusă de Nicolae M. 
Nicolae, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale.

Dezbaterile conferinței sint consa
crate examinării modalităților sus
ceptibile să ducă la înlăturarea de
calajelor ce separă țările industria
lizate de cele in curs de dezvoltare, 
la amplificarea colaborării interna
ționale și instaurarea unor relații 
noi, echitabile între state.

Participanților li s-a prezentat un 
mesaj adresat de președintele Ke
nyei, Jomo Kenyatta. în care se ară
ta că pacea și securitatea nu vor 
putea fi asigurate atit timp cît ță
rile industrializate nu vor înțelege 
că statele în curs de dezvoltare tre
buie să beneficieze și ele de bună
stare. El a propus adoptarea „Car
tei de la Nairobi" pentru o nouă și 
reală ordine economică internațio
nală. la care să subscrie atît națiu
nile sărace, cît și cele bogate ale 
lumii.

Adreșindu-se participanților, se
cretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, a insistat asupra impor
tanței conferinței de la Nairobi. 
„Trebuie să acționăm pentru reali- 

' zarea decolonizării economice și in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale" — a spus el, preci- 
zind că este vorba de fapt „de o 
mișcare de eliberare a maselor de

mizerie, foamete, șomaj și dispe
rare". încrezător în posibilitățile de 
a se ajunge la rezultate concrete 
datorită negocierilor, din ultimele 
luni, pe plan internațional, Waldheim 
a ținut totuși să reamintească câ 
multe probleme care se află în pre
zent în studiu sint discutate de 
doisprezece ani. Kurt Waldheim a 
prezentat conferinței un plan de 
restructurare a economiei mondiale 
care prevede, îndeosebi, adoptarea 
unor măsuri în vederea satisfacerii 
nevoilor de alimente ale țărilor in 
curs de dezvoltare ; dezvoltarea in
dustrială a acestora pină la sfirșitul 
secolului ; lichidarea sărăciei unor 
largi pături de oameni și mai buna 
folosire a forței de muncă ; progrese 
in domeniul științei și tehnicii.

Gamani Corea, secretar general al 
U.N.C.T.A.D.. a prezentat programul 
de acțiune și ordinea de zi a confe
rinței, care cuprinde, printre altele, 
elaborarea unei largi strategii pen
tru extinderea și diversificarea re
surselor țărilor în curs de dezvol
tare in scopul realizării obiectivelor 
privind accelerarea dezvoltării in
dustriale ; aprecierea progresului 
realizat în tratativele comerciale 
multilaterale, a acțiunilor și a altor 
hotărîri adoptate pe plan mondial ; 
analiza situației pe plan monetar ; 
măsuri pentru soluționarea proble
mei critice a datoriei mai multor 
țări în curs de dezvoltare ; acțiuni 
pentru întărirea capacității tehnolo
gice a țărilor în curs de dezvoltare : 
acțiuni pentru întărirea cooperării 
economice internaționale.

în printer zi a lucrărilor conferin
ței au luat cuvîntul reprezentanții 
Algeriei, Cubei, Bulgariei, Mexicului.

Evoluția situației din Liban
BEIRUT 5 (Agerpres). — După un 

inceput de săptămină marcat de o 
recrudescență a schimburilor de 
focuri, miercuri s-a înregistrat la 
Beirut o relativă reducere a intensi
tății tirurilor de artilerie în diverse 
zone ale orașului, tendință manifes
tată incă de marți seara. După cum 
precizează agențiile internaționale de 
presă, incidente sporadice au fost 
semnalate îndeosebi în zona portului. 
Miercuri continuau luptele și in re
giunea muntoasă a Libanului.

Pe de altă parte, scena politică li
baneză este dominată de problema 
alegerii de către Parlament a noului 
șef al statului, care să-i succeadă 
președintelui Suleiman Frangieh. 
Președintele Camerei Deputaților. 
Kamel El Assad, a declarat că ale
gerea noului președinte va avea loc 
probabil simbătă. cind a fost progra
mată sesiunea parlamentară.

în același timp, principalii doi 
candidați la magistratura supremă —

Naționalizări in Angola
LUANDA 5 (Agerpres). — Guver

nul' angolez a hotărît confiscarea bu
nurilor companiilor transnaționale 
care operau in țară. între întreprin
derile vizate se numără și grupul 
„Cuca", avind acțiuni în industria 
agroalimentară, industria frigorifică, 
telefoane și in alte sectoare ale eco
nomiei angoleze.

Alte două decrete guvernamentale 
se referă la trecerea in proprietatea 
statului a întreprinderilor particulare 
..Sari" si „Nodal". cu acțiuni în in
dustria alimentară.

Cu prilejul intrării în 
funcțiune a instalației 
automate de aglome
rare a minereului de la 
Combinatul siderurgic 
din Eisenhuttenstadt, 
ziarul „Neues Deutsch
land" publică foto
grafia acestui impor
tant obiectiv, mențio- 
nind că el reprezintă 
rodul cooperării prie
tenești dintre R. D. 
Germană și Republica 

Socialistă România
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Reup“T2iunB agențiile de presa transmit:
consacrata liniei politice 

în vederea alegerilor
ROMA 5 — Corespondentul Ager

pres transmite : Direcțiunea Partidu
lui Comunist Italian, reunită miercuri, 
a discutat și aprobat liniile raportu
lui pe care secretarul general al 
P.C.I., Enrico Berlinguer urmează 
să-l prezinte la Plenara C.C. 
și Comisiei Centrale de Control, 
convocată pentru 13—14 mai la Roma, 
pentru a discuta politica și obiecti
vele P.C.I. în vederea alegerilor din 
20 iunie. „Comuniștii — se arată în 
comunicatul adoptat de Direcțiunea 
P.C.I. — invită toți italienii, partidele 
democratice, forțele sociale să acțio
neze pentru ca. viitoarea campanie 
electorală să se desfășoare ca o mare 
confruntare asupra problemelor și 
perspectivelor țării, pentru a fi ga
rantată desfășurarea normală a vie
ții sociale și politice, care constituie 
o exigență de mare importantă în 
condițiile actualei crize grave prin 
care trece țara". Direcțiunea P.C.I. 
adresează, totodată, un apel tuturor 
alegătorilor săi. tuturor tovarășilor, 
tuturor organizațiilor pentru o largă 
și rapidă mobilizare pentru ca Rgli- 
tica și propunerile P.C.I. îndrepKte 
spre scoaterea Italiei din actuala 
criză, spre înaintarea procesului ge
neral de unitate și de solidaritate de
mocratică să fie cunoscute de toți 
cetățenii.

• CEL MAI COSTISI
TOR ACCIDENT AUTO 
DIN ISTORIE, astfel este 
considerat accidentul survenit 
in luna martie lingă localitatea 
franceză Bar-le-Duc. Derapind 
in curba unui pasaj de nivel, da
torită ploii, o mașină ,.Citroen" 
s-a imobilizat intre șinele căii 
ferate. Conducătorul s-a îndrep
tat in grabă spre telefonul de 
alarmă, situat în apropiere. 
Intre timp însă, un tren de mar
fă. care se deplasa cu peste 
100 km/h. s-a ciocnit cu violență 
de mașină pulverizind-o, a mai 
parcurs o distanță de 100 de me
tri, a sfărimat parapetul metalic 
al unui pod și s-a prăbușit în 
canalul de dedesubt. în afară 
de mașină, au mai fost distruse 
o locomotivă de ultimul tip și 21 
de vagoane, încărcate cu marfă. 
Ținind seama și de distrugerea 
unei porțiuni a căii 'ferate, de 
blocarea circulației feroviare pe 
linia respectivă și de blocarea 
navigației pe canal, de costul 
lucrărilor de reparații etc. 
nota de plată s-a ridicat în to
tal la 30 milioane franci, sumă 
din care s-ar fi putut achiziționa 
circa 5 000 mașini de tipul celei 
accidentate.

Elias Sarkis, guvernatorul Băncii 
centrale, și Raymond Edde, liderul 
partidului Blocul Național — își 
continuă contactele cu conducătorii 
diverselor grupări politice libaneze. 
Nu au fost încă definitiv precizate 
pozițiile grupărilor parlamentare pri
vind candidații la președinție. Ray
mond Edde a declarat, că este de do
rit ca sesiunea parlamentară consa
crată desemnării noului șef al statu
lui să aibă loc simbătă, pentru că 
țara nu poate suporta la nesfîrșit 
actuala situație. După cum s-a anun
țat, sesiunea parlamentară mențio
nată a mai fost deja amînată cu o 
săptămină.Reuniunea Consiliului Revoluției al Portugaliei

LISABONA 5 (Agerpres). — în 
urma reuniunii Consiliului Revolu
ției al Portugaliei, desfășurată la Li
sabona în noaptea de marți spre 
miercuri, a fost dat publicității un 
comunicat care precizează că parti- 
cipanții au dezbătut probleme pri
vind situația politică internă curentă. 
Totodată, comunicatul menționează 
că Consiliul Revoluției a recomandat 
președintelui republicii să fixeze la 
27 iunie data alegerilor prezidențiale, 
iar la 30 iunie data alegerilor pentru 
adunările regionale ale arhipelaguri
lor Azore și Madeira.

Pe de altă parte. Consiliul Revo
luției a examinat o serie de proble
me ale relațiilor Portugaliei cu o se
rie de state, precum și chestiunea 
decolonizării Timorului.

londra Negocieri între 
guvern și sindicate 

în problema salariilor
LONDRA 5 — Corespondentul nos

tru transmite : Negocierile dintre 
guvernul laburist și sindicate privi
toare la stabilirea politicii salariale 
pe perioada următoare s-au încheiat 
miercuri prin acceptarea de către 
Consiliul general al Congresului sin
dicatelor Britanice (T.U.C.) a for
mulei elaborate de reprezentanții ca
binetului și ai T.U.C. Acordul pre
vede o politică de austeritate în do
meniul veniturilor salariale. Prin in
troducerea de „curbe de sacrificiu" 
pentru al doilea an consecutiv se 
speră să se realizeze scăderea la ju
mătate a ratei inflației și oprirea de
valorizării lirei sterline. La rîndul 
său, guvernul a promis, printre al
tele, adoptarea de măsuri în direcția 
reducerii creșterii șomajului și pre
turilor. Un congres special al T.U.C., 
care va avea loc luna viitoare, ur
mează să aprobe sau să respingă a- 
cordul realizat.

Raportul oficial al Con
siliului electoral al R. D. 
Vietnam ÎRtrunit în cea de-a 
treia sesiune, la Hanoi, relevă că, 
în cadrul alegerilor generale pentru 
Adunarea Națională a întregii țări, 
de la 25 aprilie, 99,39 la sută din 
persoanele cu drept de vot s-au pre
zentat la urne. Au fost aleși 249 de 
deputați din cei 308 candidați înscriși 
pe listele electorale. Conducătorii de 
partid și de stat ai R. D. Vietnam 
au obținut cele mai înalte procen
taje de voturi în circumscripțiile in 
care au candidat.

Președintele Senegalului, 
Leopold Scdar Senghor, a primit pe 
Gemal Biedici. președintele Consi
liului Executiv Federal al R.S.F. Iu
goslavia, aflat într-o vizită oficială 
la Dakar. în cadrul unui turneu pe 
care îl efectuează în unele state a- 
fricane. Interlocutorii au acordat o 
atenție deosebită problemelor legate 
de pregătirea Conferinței la nivel 
înalt a țărilor nealiniate de la Co
lombo (Sri Lanka) din luna august.

0 reuniune pregătitoare 
a Iucrărilor\Comitetului Eliberării al 
OrganizațievUnității Africane (O.U.A.) 
a început la. Dar Es Salaam. Parti- 
cipanții exațninează situația din Re
publica Sud-Africană și Somalia 
franceză și perspectivele mișcărilor 
de eliberare națională din cele două 
teritorii, urmînd să definitiveze or
dinea de zi a viitoarei sesiuni a co
mitetului.

Intîlnirea dintre repre
zentanții celor două comu
nități cipriote, prevăzută pen- 
tru 12 mai, a fost amînată sine die, 
la cererea ciprioților turci — a a- 
nunțat purtătorul de cuvînt al Na
țiunilor Unite la Nicosia.

Comunicat cubano-ira- 
kian. La încheierea vizitei în Cuba 
a ministrului de externe al Iraku
lui, Saadoun Hammadi, la Havana a 
fost dat publicității un comunicat în 
care sint subliniate relațiile bilate
rale ascendente, precum și unele 
probleme internaționale de mare in
teres, cum este, de pildă, mișcarea 
țărilor nealiniate. Cele două părți 
au notat cu satisfacție faptul că prin
cipiile nealinierii s-au transformat 
într-un element efectiv și recunos
cut în relațiile internaționale și că 
mișcarea nealiniaților se dezvoltă 
continuu.

Vicepreședintele Guver
nului R. S. Cehoslovace, 
Rudolf Rohlicek, l-a primit, miercuri, 
pe Bujor Almășan, ministrul mine
lor, petrolului și geologiei. Au fost 
discutate stadiul actual și perspec
tivele de extindere a colaborării e- 
conomice și cooperării în producție 
între cele două țări în aceste sectoa
re ale industriei. în aceeași zi, mi
nistrul român s-a intîlnit cu Vlasti- 
mil Ehrenberger, ministrul combus
tibilului și energeticii al R.S.C.

Conducătorii navei-școa- 
lă „Mircea" au fost primit> 
au avut convorbiri la Comanda
mentul General al Marinei Vene- 
zuelei, în cursul escalei din portul 
La Guaira. Grupul de ofițeri și 
elevi români au fost oaspeții Școlii 
navale, unde au avut o întilnire prie
tenească cu ofițeri și elevi venezue- 
leni. Ei au vizitat, de asemenea, 
locuri de interes istoric și turistic 
din orașul Caracas și de pe litoralul 
Mării Caraibilor.

Primul ministru guytmez, 
Forbes Burnham, a arătat că gu
vernul său urmărește transformarea 
societății în beneficiul întregului po
por. „Guyana, a spus el, are drep
tul suveran de a-și alege. în mod 
independent, propriul destin. Po
porul guyanez, exploatat și supus u- 
nor umilințe în decursul istoriei sale,

și-a cîștigat independența pe care 
este ferm hotărît să și-o apere, a- 
vind, totodată, dreptul să-și aleagă 
propria ideologie și propriul drum".

Președintele S.U.K., Gerald 
Ford, a cerut Congresului să aprobe 
alocarea unor fonduri suplimentare 
de 1.2 miliarde dolari pentru acce
lerarea programului de construcții 
navale militare în exercițiul financiar 
1977.

„Cosmos’817". în Uniunea 
Sovietică a fost lansat satelitul ar
tificial al Pămîntului „Cosmos-817", 
avînd la bord aparatură științifică 
destinată continuării cercetărilor in 
spațiul cosmic. Aparatura instalată 
la bord funcționează normal.

Nouă membri ai grupări
lor neofasciste clandestine ita
liene au fost condamnați de tribuna
lul din Torino la pedepse între șase 
luni și patru ani închisoare pentru 
„tentativă de reconstituire a parti
dului fascist".

Un nou bilanț al victime
lor ca urmare a ciocnirii, marți, a 
două trenuri in apropiere de Rotter
dam a fost publicat la Haga. 24 de 
persoane, între care mai mulți co
pii, și-au pierdut viața. Cinci per
soane, grav rănite, au fost spitali
zate.

• ANUL COMETE
LOR. 1975 a fost anul Cel mai 
bogat în comete : „recolta" as
tronomilor se ridică la nu mai 
puțin de 13 comete înregistrate. 
După cum anunță Oficiul cen
tral de înregistrare a noilor co
mete din S.U.A., 5 octombrie 
1975 a fost ziua record : cinci 
astronomi amatori japonezi au 
descoperit, independent unul de 
altul, două noi comete. Unul 
dintre ei, Hiroako Mori, le-a 
identificat pe amindouă, înregis- 
trind, astfel, o performanță fără 
precedent.

• „LAGEOS". NASA 
a lansat marți de la centrul din 
California un satelit geodezic 
denumit ..Lageos" (Laser Geo- 
dynamic Satellite), destinat stu
dierii mișcărilor scoarței teres
tre. Satelitul, construit din alu
miniu. poate reflecta razele la
ser de pe pămînt, ceea ce per
mite calcularea cu exactitate a 
deplasărilor scoarței.

Alegerile preliminare din Statele Unite
WASHINGTON 5 — Coresponden

tul nostru transmite : Marți au avut 
loc alegeri preliminare în statele In
diana. Alabama și Georgia, precum 
și in capitala țării, Washington, con- 
tinuîndu-se astfel cursa pentru obți
nerea învestiturii partidelor republi
can și democrat in vederea alegerilor 
din toamna acestui an.

In tabăra democraților, victoria a 
revenit fostului guvernator al Geor- 
giei. Jimmy Carter, care și-a conso
lidat poziția de principal pretendent 
la mandatul partidului său. Poziția 
sa a fost puternic întărită atît prin 
retragerea senatorului Henry Jackson 
din cursa preliminariilor, cit și de 
recenta hotărîre definitivă a senato
rului Hubert Humphrey de a nu lua 
parte la nici una din rundele preli
minare. Astfel, din cei 13 candidați 
democrați care au început bătălia 
preliminariilor, au mai rămas doar 
trei — jimmy Carter, guvernatorul 
statului Alabama. George Wallace, și 
congresmanul Morris Udall. Acesta 
din urmă este considerat de presa

locală ca și ieșit din cursă. întrucît 
din cele 14 runde preliminare nu a 
cîștigat nici una. în Indiana, Carter 
a obținut 67 la sută din voturi. în 
Georgia 83 la sută și în Washington 
39 la sută.

în tabăra republicanilor, președin
tele Gerald Ford a obținut victoria la 
Washington, fostul guvernator al sta
tului California. Ronald Reagan, a 
cîștigat în Indiana. Alabama și Geor
gia. După preliminariile de marți, 
Reagan l-a întrecut pe președinte în 
numărul total de electori : 360 contra 
293, 314 electori fiind „neangajați". 
în realitate insă, avînd în vedere că 
majoritatea covîrșitoare a acestor 314 
așa-ziși „neangajați" îl sprijină pe 
președintele Ford, acesta continuă să 
rămînă principalul pretendent la 
mandatul republicanilor. în plus, vic
toriile lui Reagan în Georgia și Ala
bama sînt considerate nereprezenta
tive. întrucît la acestea au contri
buit în mare măsură democrații care, 
potrivit sistemelor electorale locale, 
au putut vota atît in preliminariile 
lor. cit și în ale republicanilor.

ALGER

Ample dezbateri asupra 
„Cartei naționale"

în Algeria a început, 
de la 1 mai, o amplă 
dezbatere națională a- 
supra anteproiectului 
„Cartei naționale" — 
document ce fun
damentează opțiunile 
politico-ideologice, e- 
conomice și social- 
culturale ale poporului 
algerian.

Documentul. însu- 
mînd circa 280 de pa
gini și publicat inte
gral de ziarele de aci 
in mai multe ediții 
consecutive, pentru a-1 
face cunoscut întregii 
țări, are șapte capito
le : „edificarea socie
tății socialiste ; parti
dul și statul ; marile 
axe ale edificării so
cialismului ; apărarea 
națională; politica ex
ternă; orientările prin
cipale ale politicii de 
dezvoltare ; marile o- 
biective ale dezvoltă
rii".

Anteproiectul subli
niază că „socialismul 
în Algeria își propune, 
pentru etapa urmă
toare, un triplu obiec
tiv : consolidarea in
dependenței naționale, 
instaurarea unei socie
tăți eliberate de ex*- 
ploatarea omului de 
către om. promovarea 
personalității umane și 
libera sa dezvoltare". 
Relevind că forțele so
ciale ale revoluției al
geriene sint muncito
rii, manuali și intelec
tuali, țăranii, militarii, 
tineretul. elementele 
patriotice revoluționa
re, documentul preci

zează că alianța din
tre aceste forte se re
alizează sub conduce
rea unui partid de 
avangardă.

Carta afirmă că 
„statul socialist alge
rian se întemeiază pe 
proprietatea colectivă 
asupra mijloacelor de 
producție", relevînd că 
dezvoltarea planificată 
a economiei, pe baza 
valorificării resurselor 
naturale, vizează pro
gresul rapid al întregii 
țări.

în capitolul rezervat 
politicii externe se 
subliniază că aceasta 
are ca obiective pri
mordiale „lupta împo
triva colonialismului și 
imperialismului, aju
torul necondiționat a- 
cordat tuturor popoare
lor in lupta lor de eli
berare națională, lupta 
pentru o nouă ordine 
economică în lume, 
pentru raporturi inter
naționale care să ga
ranteze dreptul tutu
ror statelor de a par
ticipa la reglementa
rea marilor probleme 
ale timpurilor noas
tre". Carta reafirmă 
solidaritatea Algeriei, 
ca țară in curs de 
dezvoltare, cu toate 
popoarele din Asia, 
Africa și America La
tină, în lupta lor pen
tru eliberarea politică, 
consolidarea indepen
denței și dezvoltarea 
lor economică și so
cială. în același timp 
se arată că nealinie
rea este o orientare

constantă a Algeriei. 
Un paragraf special 
definește relațiile Al
geriei cu țările socia
liste, voința sa de a 
dezvolta cooperarea 
prietenească în toate 
domeniile cu aceste 
țări.

Dezbaterile pe măr
ginea anteproiectului 
de Cartă se vor desfă
șura mai întîi la nive
lul partidului, apoi la 
nivel de stat, prin 
intermediul adunărilor 
populare comunale, 
regionale, precum și 
prin presa scrisă și 
vorbită. Propunerile și 
sugestiile menite să 
îmbogățească antepro
iectul vor fi ana
lizate în cadrul unei 
conferințe naționale, 
urmînd ca la sfirșitul 
lunii iunie să fie su
puse referendumului 
național.

Adoptarea „Cartei 
naționale", după cum 
arăta președintele Ho- 
uari Boumediene, va 
constitui preludiul unei 
vaste acțiuni politice, 
prevăzute tot pentru 
anul 1976. poporul al
gerian urmind a fi 
chemat, înainte de 
sfirșitul acestui an, să 
aprobe, de asemenea 
printr-un referendum. 
Constituția țării, să 
aleagă Adunarea Na
țională Populară și 
președintele republicii.

Mircea
S. IONESCU

• APARAT ULTRA- 
SENSIBIL Un aparat capabil 
să detecteze bătăile inimii la o 
distantă de 1,5 m prin rocă a 
fost construit in Polonia, anun
ță agenția P.A.P. Aparatul, care 
poate, de asemenea, detecta lo
viturile de ciocan într-un zid 
gros de 10 m, este destinat e- 
chipelor de salvare din mine.

® NAVĂ CARE SE 
DESCARCĂ SINGURĂ. 
Constructorii de nave canadieni 
au lansat o navă desti
nată transportului de material 
lemnos, care se descarcă singu
ră. Cisternele de balast sint um
plute pe jumătate cu apă și na
va se afundă mai adine. Apoi 
apa din cisternele din partea 
dreaptă a navei este pompată 
în cisternele din partea stingă și 
vasul capătă o înclinare de 40 
de grade, descărcind buștenii cu 
care era încărcată. Prin golirea 
cisternelor, nava revine treptat 
în poziția normală.

• UN STIMULATOR 
CARDIAC DIRIJAT DE 
RESPIRAȚIE a fost construit 
la clinica universitară din Bonn. 
Deocamdată, stimulatorul este 
încă în faza experimentării. Ca
racteristica sa principală o con
stituie faptul că reglarea se face 
prin respirație, înlăturind astfel 
deficiențele semnalate la alte 
stimulatoare cardiace cu un ritm 
prestabilit, care nu poate fi mo
dificat. Noul stimulator are, de 
asemenea, un dispozitiv ce îm
piedică transmiterea unor osci
lații bruște, cum ar fi cele cau
zate de către tuse.

• FRUCTE... DEPO- 
LUANTE. Biochimiști sovie
tici au descoperit că anumite 
fructe au proprietăți depoluante. 
Astfel, merele, gutuile, bananele, 
lămîile și roșiile transformă 
substanțele poluante pe bază de 
hidrocarburi aromate în com
puși inofensivi.

• VESTIGII PREISTO
RICE. Experți din R. D. Ger
mană au descoperit, într-o așe
zare din epoca de piatră, o con
strucție originală, formată din 
mai multe inele concentrice din 
lemn. Construcția, aflată în a- 
propierea localității Quenstedt 
(regiunea Halle), are o vechime 
de aproximativ 2 500 de ani. în 
Europa, după cum scrie „Neues 
Deutschland", a fost descoperi
tă, pină acum, doar o singură 
construcție similară. Aceasta se 
află în Anglia, iar arheologii 
britanici au caracterizat-o drept 
un sanctuar.
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