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„Tot ceea ce întreprind partidul și statul, sensul întregului
efort de edificare a noii orînduiri în țara noastră este bunăstarea
și fericirea omului, îmbunătățirea condițiilor de viață ale întregului
popor, crearea posibilităților pentru toți cetățenii patriei de a se
dezvolta multilateral, de a-și afirma aptitudinile și capacitățile
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creatoare, de a beneficia tot mai mult de cuceririle civilizației
modeme".
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NICOLAE CEAUȘESCU
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calitate superioară
vieții omuluiNu obosim niciodată afirmînd : „Ținta finală a tuturor strădaniilor noastre este OMUL". Omul, 

care edifică socialismul pe pămîntul României, •mul făuritor de istorie. Rațiunea tuturor acțiunilor noastre, rațiunea planurilor imediate ori de perspectivă, uriașa desfășurare de energie și inteligehțâ, sub conducerea partidului, sint subordonate acestui țel fundamental. Grija 
pentru om și calitatea vieții lui a fost ridicata, în cei peste treizeci de ani de viață liberă, de edificare socialistă, la rangul de politică de partid și de stat. A afirmat-o, cu atîtea prilejuri, secretarul general al partidului nostru: „Sco
pul suprem al întregul politici a partidului nos
tru, obiectivul esențial al orînduirii noi este asi
gurarea bunăstării materiale și spirituale a po
porului, crearea unul înalt grad ăe civilizație a 
vieții celor ce muncesc, realizarea aspirațiilor 
de demnitate, libertate și fericire a omului, în
florirea multilaterală a personalității umane, va
lorificarea sa plenară, în interesul propriu și ol 
întregii societăți".Bunăstarea, fericirea omului — scop suprem. Nu doar ca deziderat, ca idee generoasă, ci ca acțiune practică, stăruitoare, resimțită din plin în munca și viața fiecărui cetățean al patriei. Este o mare cucerire rodul acestei politici statornice, gînditd științific, la scara întregii țări, avînd drept obiectiv ridicarea nivelului de viață al poporului în toate componentele sale esențiale. Ea a devenit posibilă într-o țară în care poporul este stâpînul tuturor mijloacelor 
de producție. în orînduirea noastră, care a așezat la temeliile sale relații sociale noi, socialiste, între toți membrii societății. în orînduirea in care omul muncii, în dubla calitate de proprietar și producător, dăruiește conștient patriei

și progresului ei neîntrerupt întreaga sa putere ae muncă și de creație.Mai ales în ultimul deceniu — cu deosebire după Congresul al IX-lea — partidul nostru a așezat și mai stăruitor la baza întregii activități gri|a pentru om și satisfacerea cerințelor lui Cu toată claritatea a arătat partidul nostru că 
un tot mai înalt și duraDil nivel de trai al po
porului este nemijlocit legat de creșterea sus
ținută a forței economice a țării, a avuției na
ționale, că dezvoltarea economiei este factorul 
primordial al progresului și prosperității întregii societăți. Acesta este un adevăr fundamental al vieții noastre sociale. Tocmai pe baza intensificării ritmului de dezvoltare economică, in ultimul deceniu s-au realizat și cele mai substanțiale progrese pe calea ridicării bunăstării poporului.Există o cheie care explică această cutezanță și ea constă în politica fermă de acumu
lare, de repartizare judicioasă a venitului na
țional pentru fondul de dezvoltare și fondul de 
consum, politică de amplă perspectivă și de 
inaltă răspundere pentru destinele națiunii 
noastre socialiste. Consecvența acestei politici și-a găsit materializarea în creșterea înalt a economiei naționale, a venitului și, implicit, a volumului fondului de ceea ce s-a resimțit din plin în viața familii, a fiecărui cetățean al patrieiîn concepția partidului nostru, bunăstarea, fe- . ricirea omului nu se limitează la crearea abundența de bunuri materiale. Partidul

în ritm național consum, fiecărei noastre.unei milî-
lila

ȘEDINȚA DE LUCRD
IA COMITETUL CENTRAL AL P.C.Rn

tează ferm pentru realizarea riguroasă a acelui 
complex de factori de a căror armonioasă îm
binare depinde tocmai CALITATEA REALA A 
VIEȚII OMULUI, asigurarea și garantarea unui 
loc de muncă pentru fiecare și răsplata dreaptă, 
echitabilă o acestei munci, după cantitate șl 
calitate, după gradul de utilitate socială a ac
tivității sale; realizarea unei producții de bu
nuri de consum care să asigure satisfacerea 
tot mai deplină a necesităților oamenilor1 mun
cii, stabilite în mod rațional; asigurarea tutu
ror condițiilor necesare împlinirii armonioase a 
personalității umane, a factorilor în stare să 
determine o sănătate fizică și intelectuală pro
pice, un mediu ambiant in care viața sa poată 
fi trăită in mod superior.Și, drept corolar firesc al acestor eforturi — poporul beneficiar. Omul muncii pentru care se alocă și se cheltuiesc mari mijloace financiare cuprinse la capitolul social-cultural, pentru construcția de locuințe, pentru instrucție, sănătate și sport, intr-un cuvînt, atît pentru o e- chilibrată și rațională satisfacere a nevoilor sale materiale și spirituale, în deplin acord cu posibilitățile societății, cit și pentru sporirea generală a calității vieții celor ce muncesc, potrivit principiilor eticii și echității socialiste care guvernează în orinduirea noastră.Calitatea vieții omului, bunăstarea și fericirea sa — iată obiectivele permanente ale politicii Partidului Comunist Român, partid care încă din zorii existenței sale s-a identificat cu interesele vitale ale poporului.
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Stegar neînfrînt
Zidire româneasca, altoi pe-o veche stirpe, 
de-azur și foc privire țintind spre viitor, 
din dragoste și luptâ-mplinit, lumină vie, 
mult Iubitor de muncă, de țară, de popor. 
Ne rostuim destinul urmindu-l cu credință, 
clocotitor ni-i crezul, in mers neaplecat, 
ni-i drumul drept și falnic, ca raza de lumină, 
dreptatea, libertatea prin el le-am ciștigat.

Avem azi mulți prieteni luptind pentru o lume 
mai bună, mai curată, ferită de urgii, 
ni-s drumurile drepte ca brazda-n lung tăiată 
in Bărăganul pîinii și-al dreptei omenii. 
Pe temelii străbune ’nălțăm cetăți Comunei, 
fîntînl cu apă vie zidim pentru urmași, 
lăsindu-le o țară și-un românesc renume 

ai cărui fauri sintem, cu braț de uriaș. 
Partid al pasiunii și-al faptei cugetate, 
adevărat tovarăș, prieten înțelept, 
stegar ne-nfrînt, puternic, în ev de libertate 

spre țeluri comuniste ne porți pe drumul drept; 
părinte bun și vrednic al celor ce muncesc 
împodobind cu lauri pămintul românesc.

Radu SELEJAN

In ziua de 6 mai a.c. a avut loc, la C.C. al P.C.R., sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, o ședință de lucru cu cadre de conducere de la Academia de științe agricole și silvice, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, din institute și stațiuni de cercetare din a- gricultură și industria alimentară și din institutele agronomice.La ședință au participat tovarășii Manea Mănescu, Paul Niculescu, Iosif Banc, Angelo Miculescu. vice- prim-ministru. ministrul agriculturii și industriei alimentare.în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Giosan, președintele Academiei de științe agricole și silvice, a prezentat un raport privind principalele rezultate obținute în perioada 1971— 1975, precum și măsurile concrete de realizare a sarcinilor ce revin cercetării din agricultură și industria alimentară în actualul cincinal și în perspectivă.Au luat, de asemenea, cuvîntul numeroși participanți, care au raportat secretarului general al partidului măsurile adoptate pentru transpunerea în practică a programelor de cercetare, in scopul realizării obiectivelor și sarcinilor stabilite de partid în domeniul agriculturii și industriei alimentare. Participanții au subliniat hotărîrea cercetătorilor, a specialiștilor, a tuturor lucrătorilor din acest domeniu de a depune toate eforturile pentru ca în cincinalul 1975-—1980, cincinalul revoluției tehnico-științifice, să promoveze larg cuceririle științei și tehnicii moderne în toate domeniile agriculturii, în vederea creșterii continue a producției vegetale și animale, pentru asigurarea bunei aprovizionări a populației, precum și a altor nevoi aleIn încheierea luat cuvintul economiei naționale, ședinței de lucru a tovarășul Nicolae secretar general alCeaușescu,Partidului Comunist Roman.Referindu-se pe larg la sarcinile care revin agriculturii — ramură de bază a economiei naționale — în lumina prevederilor stabilite de Congresul al XI-lea, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat principalele o- biective ce stau în fața științelor a- gricole, a tuturor celor ce lucrează in cercetare, învățămint și în producția agricolă.în acest sens, secretarul general al partidului a sublimat că întreaga activitate de cercetare din agricultură trebuie să asigure soluții eficiente și căi pracțice pentru obținerea de recolte tot’ mai mari, pentru creșterea mai rapidă a producției agricole vegetale și animale.Pe primul plan trebuie să stea mai fondului funciar — a' întregului popor — menținerea și. creșterea fertilității pămîntului și aplicarea unui complex de măsuri pentru folosirea sa tot mai intensivă.Pornind de la această cerință e- sențială, s-a subliniat că revine Academiei de științe agricole și silvice sarcina de a adinei studiile de cunoaștere a solului, a potențialului

al preocupărilor buna folosire a avuție națională

său și pe această bază să stabilească diferențiat, pe zone, planul de culturi, 'sistema de mașini, soiurile și hibrizii cei mai potriviți.O atenție deosebită să fie acordată cerealelor — cultură de bază pentru satisfacerea cerințelor de consum ale populației. a necesităților de materii prime ale industriei, pentru dezvoltarea zootehniei, in care scop cercetarea trebuie să participe direct la realizarea producțiilor medii la hectar stabilite, pe întreaga suprafață cultivată a țării, și nu numai pe loturi experimentale sau în stații pilot.In acest sens, prevederile programelor elaborate pentru acest cincinal pe fiecare cultură în parte să fie considerate minimale, institutelor și stațiunilor de cercetare revenin- du-le. totodată, sarcina să producă întregul necesar de semințe cu înaltă productivitate.Secretarul general al partidului a subliniat, de asemenea, ca sarcină de deosebită importanță, organizarea producerii unor soiuri cu înalte calități productive de plante oleaginoase, cartofi, sfeclă de zahăr, plante textile.In ce privește legumicultura, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut cercetătorilor să-și orienteze eforturile în direcția asigurării unei producții înalte la hectar, cantităților necesare a tuturor pe tot timpul anului, din toate sorturile, pentru satisfacerea cit mai deplină a consumului direct al populației și diversificarea preparatelor realizate de ■ industria alimentară.De asemenea, se impune valorificarea deplină a bunei experiențe existente în țara noastră în vederea utilizării intensive a pajiștilor, creșterii producției de masă verde la hectar și în general a producției de furaje, la nivelul cerințelor dezvoltării zootehniei.în zootehnie, obiectivul principal al cercetării trebuie să îl constituie obținerea unor rezultate care să conducă la o ameliorare substanțială a raselor de animale. Se impune, a arătat secretarul general al partidului. să se acționeze hotărît, cu înalt spirit de responsabilitate pentru schimbarea în fond a potențialului biologic in domeniul zootehniei, și in , mod deosebit al taurinelor și ovinelor, să se stabilească programe pe specii, pentru ca intr-un termen relativ scurt să ajungem de carne, lapte, lină și animaliere la nivelul Directivelor CongresuluiSecretarul general al arătat că pentru realizarea în bune condiții a obiectivelor de creștere a producției agricole prevăzute de Congresul al XI-lea, o contribuție e- sențială trebuie să aducă cercetarea din biologie. în special biologia a- plicată, genetica și ameliorarea plantelor și animalelor.Tn acest scop, cercetarea biologică să se desfășoare în strînsă legătură cu cerințele creșterii producției a- gricole, să contribuie activ la introducerea celor mai noi cuceriri ale științei în practica agricolă.

la producții alte produse prevederilor al XI-lea.partidului a

Subliniind rolul și importanța cercetării în industria alimentară pentru buna aprovizionare a populației, secretarul general al P.C.R. a adresat o severă critică felului în care ,s-au îndeplinit sarcinile stabilite de partid în acest domeniu. Totodată, s-a atras atenția asupra necesității unei organizări și conduceri unitare a cercetării, care să conducă la valorificarea mai bună a materiilor prime agricole, realizarea unor sortimente cu înalt într-o producție bună calitate, pe logii îmbunătățite.Tn vederea îmbunătățirii și diversificării producției alimentare, a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu. trebuie să se acționeze cu mai multa fermitate pentru aplicarea in viață a hotăririlor partidului privind dezvoltarea pisciculturii, punerea în valoare a turale favorabile de țara noastră în acest cum și a tradițiilor și xistente în creșterea și aclimatizarea peștelui în regim natural.Evidențiind rezultatele bune obținute pînă în prezent, secretarul general al partidului a atras atenția să se acționeze pină la capăt în apli- ’ carea măsurilor stabilite de conducerea partidului privind integrarea cercetării cu învățămîntul și producția.In acest sens se impune, a arătat . secretarul general al partidului, sa se realizeze o unitate organică între cercetare, producție și învățămint, să se concentreze toate forțele umana și mijloacele materiale spre rezolvarea problemelor de bază ale agriculturii.întreaga cercetare să se desfășoare pe baza unui plan unic, cu obiective unitare, condus de Academia de științe agricole și silvice, iar unităților de cercetare și învățămint să li se stabilească sarcini precise pentru realizarea acestor obiective. Totodată. unităților de cercetare și învă- țămînt trebuie să li se stabilească • răspunderi concrete cu privire la ameliorarea soiurilor de plante și raselor de animale și la creșterea producției agricole vegetale și animale pe întreaga zonă in care acestea își desfășoară activitatea, fie că este vorba de întreprinderea agricolă de stat, cooperativa agricolă de producție sau gospodării ale populației.Secretarul general al partidului a cerut ca această orientare să-și găsească reflectarea prin îmbunătățirea me de cercetare.în încheiere.Ceaușescu că oamenii din agricultură și tară vor acționa cu îndrăzneală și nară, vor înfăptui ce de revin, pentru terea contribuției științelor la intensificarea și griculturii, la progresul întregii economii.

conținut nutritiv, diversificată, de baza unor tehno-

asigurîndu-se condițiilor narare dispune domeniu, pre- experienței e-

corespunzătoareactualelor progra-tovarășul Nicolae a exprimat convingerea de știință, cercetătorii industria alirhen- cu spirit novator, pasiune revoluțio- exemplar sarcinile a asigura cres- agricole modernizarea a-
Pentru îndeplinirea cincinalului, pentru înflorirea tuturor regiunilor,

pentru înfăptuirea Programului ideologic al partidului

Amplă activitate politico-educativă
pe noile platforme industriale

A vorbi în județul Harghita despre noile platforme industriale este sinonim cu a vorbi despre industrie în general, fiindcă aproape tot ce s-a creat pe aceste meleaguri ale țării este rodul perioadei de nestăvilit avînt e- vonomic al anilor în care — așa cum se arată in Programul adoptat la cel de-al XI-lea Congres al partidului — a fost promovată cu fermitate politica de amplasare armonioasă a forțelor de producția pe întreg teritoriul patriei, ceea ce a dus la ridicarea rapidă, economică și culturală, a unor regiuni mai puțin dezvoltate, și puternic mico-socialeIntr-adevăr, „ . _________făcut în ultimii ani pași uriași pe calea dezvoltării industriale. Este semnificativ, cred, să amintesc că in perioada 1971—1975 ritmul mediu de

creștere a producției globale industriale a fost de 16,3 la sută, ceea ce a determinat obținerea unui volum de producție de aproape 24.7 miliarde lei, reprezentînd o creștere de 209 la sută față de cincinalul 1966—

din județul HARGHITA
FAZEKAS Ludovic

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

a dat un nou avînt vieții econo- din toate zonele țării, județul Harghita a

Un timp care aparține conștiinței• •

Cînd România ieșea din coșmarul ultimului război, după ce fiii țării căzuți in luptele purtate cu armatele hitleriste tot mai spre vest lăsaseră în pămînturile Ungariei și Cehoslovaciei zeci și zeci de mii de morminte, cind căminul lor dintre Dunăre și Sig'hetu Marmației și dintre Beba Veche și Sulina era în ruine, vlăguit de cind comuniștii clamau de pe baricadele idealul socialismului che- mînd poporul la reconstrucția și la renașterea țarii s-au auzit, peste hotare, voci care spuneau că vom avea nevoie de multe decenii pentru a reface tot ce a fost nimicit. Dar cit de exact și de concis le-a răspuns tuturor partidul 'prin lapidara replică rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu : cunoașteți Nu eraufrază nici infatuare și nici trufie , stîrnită de orgolii. Nici sfidare provocatoare și

nici lăudăroșenie. Ci numai sentimentul unei adinei și nestrămutate încrederi în popor, in cei cărora istoria le hărăzise un rol esențial pentru reinsănătoșirea societății, deținătorii dreptu-
a personalității lui nu izvorăște din infailibilitate, ci din omenie, din responsabilitatea conștient asumată față de propășirea patriei, din credința neabătută în perfectibilitatea lu-

puteri, șirevoluției

„atunci, nu-1 pe români !“. în această

Carte de citire cu ochii
sufletului (VI)

lui Inalienabil, cîștlgat prin grele și îndelungate lupte, de a schimba destinele rinei națiuni — comuniștii. ..Desigur — spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu —1 eroul epocii socialiste nu este un supraom ; el are și calități și defecte, trăiește și bucurii și amărăciuni, și izbînzi și înfrângeri, iubește, visează, se zbuciumă ea orice ființă omenească". E om. nici mai mult, dar nici mai puțin. Om ca toți oamenii fiind, ipostaza eroică

mii în care trăiește, din patosul lului batepune interesele colectivității, a se dărui nea muncii cialismului, porului.Și astfel, iau de ritmurile noastre, cei ce ne un timp exagerat pînă să ne necazuri pentru a ne arăta

revoluționar al socialist care îi viața, din tăria mai presus de idea-stră- de a orice de cu toată pasiu- sale cauzei so- cauzei po-cei ce se îndo- evoluției hărăzeau de lung ridicăm din

lumii fața demnității, trebuit să-i cunoască români.Am trăit și trăim un timpcare aparține mai mult decit calendarului — conștiinței. Un timp care a început — ca o firească, 16- necurmată continuare a istoriei noastre — în zilele fierbinți ale insurecției revoluționare din toamna lui 1944 și care se desfășoară tot mai impetuos către viitorul îndelung jinduit, așa Cum ni-1 înfățișează Programul Partidului Comunist cel de-al adevărată niei de pagini carea — în spiritul cepției științifice marxist- leniniste despre lume și societate — a trecutului nostru istoric indicind calea de urmat pentru izbîn-

gică și

Român adoptat la XI-lea Congres. Cartă a Rbmâ- mîine ale cărei se deschid cu evo- con-

Ioan GRIGORESCU
(Continuare în pag. a V-a)

1970. Pe baza amplului program de investiții de care a beneficiat județul nostru, au fost realizate 60 de noi capacități de producție și dezvoltări, toate acestea contribuind la crearea a aproape 23 000 noi locuri de muncă, dintre care 16 000 numai trie. Unitățile din unele ramuri industriale — construcții de mașini și prelucrarea metalelor, textilă și altele — sint, practic, creații ale acestor ani în economia județului..Dezvoltarea economico-socială petuoasă a acestor meleaguri ale patriei, în care trăiesc și muncesc intr-o deplină unitate frățească oameni ai muncii români, maghiari și de alte naționalități, reprezintă — așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la marele miting al oamenilor muncii din orașul Mlercu- tea-Ciuc — o strălucită confirmare a politicii naționale. marxist-Ieniniste a partidului nostru de amplasare rațională a industriei pe întreg teritoriul țării, de realizare in practică a adevăratei egalități in drepturi între toți cetățenii României, fără deosebire de naționalitate.Desigur, o asemenea vertiginoasă dezvoltare' a pus probleme deosebite în fața comitetului județean de partid. Intrarea la timp și la capacitatea proiectată a noilor obiective in circuitul productiv, învingerea greutăților datorate lipsei de experiență a unor cadre tehnice și de specialitate și. uneori, a unei prea sumare pregătiri a noilor contingente de

în indus-
im-

muncitori și, tiu în ultimă instanță, integrarea acestora în mediul industrial și disciplina muncitorească, au fost probleme cu care ne-am confruntat în permanentă și cărora le-am căutat rezolvare în așa fel incit. încă din pri-   mele luni de activitate, noile colective să-și in- ■ ---------------dcpiinea.-.i a si:-cinile iu mod exemplar. Putem aprecia că. la ora actuală. întreprinderile noi lucrează la capacitatea nominală și"' își realizează în bune condiții sarcinile de plan.Munca organizatorică de partid, axată în principal pe crearea de organizații de partid in -fiecare nouă unitate industrială. pe întărirea continuă a acestor organizații și sprijinirea lor in vederea rezolvării numeroaselor probleme inerente fiecărui început, a fost dublată de o amplă și complexă activitate politico-educativă pusă în slujba realizării sarcinilor e- conomice, creșterii conștiinței muncitorești a tuturor membrilor noilor colective.Omogenizarea colectivelor noi, Întronarea ordinii și disciplinei specifice muncii in industrie, întărirea responsabilității individuale și colective t’ață de muncă, fată de gospodărirea judicioasă, eficientă a fondurilor fixe și circulante din dotare au fost și constituie și în prezent obiectivul fundamental al muncii politice de masă desfășurate in aceste unități noi. Desigur, e bine, e chiar foarte bine că virsta medie a angaja- tilor din unitățile noi este cuprinsă între 19 și 24 de ani,ceea ce presupune existența unui elan creator, a uneientuziaste, caracteristice lui. Acestea sint. ca să activități tineretu- zic așa, avantajele, pe lingă înzestrarea cu mașini și utilaje moderne a unităților. Dar numai entuziasmul nu-i suficient ; înfăptuirea în bune condiții a sarcinilor econpmice implică și experiență, un bagaj corespunzător de cunoștințe, o anumită maturitate.
(Continuare în pag. a Il-a)

Angajamentele în întrecereMuncitorii. inginerii și tehnicienii din unitățile industriale ale județului Olt și-au îndeplinit angajamentele lua- le în întîmpinarea celei de-a 55-a aniversări a creării partidului,
dînd o producție globală suplimentară in valoare de peste 86 milioane lei. Au fost produse peste plan 450 tone de aluminiu și aliaje din aluminiu. 200 km cabluri e- lectrice de aluminiu, 320

realizatesiderur-conserv e fructe, u-irigat «1
tone electrozi gici, 352 tone de legume- și tilaje pentru alte mașini agricole in valoare de peste 20 milioane lei. (Emilia® Rouă).
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SEMĂNATUL PORUMBULUI
în stadiul 

final
Cu un efort susținut, 

prin bună organizare, 

această lucrare trebuie 

încheiată în cîteva zile
Cifrele înscrise pe hartâ Indicâ stadiul însâmînțdrii porumbului — în procente fațâ de supra

fețele planificate — în cooperativele agricole, la 6 mai a.c.

Instalații de înaltă tehnicitate, calculator electronic, aparatură de control de mare sensibilitate, fluxuri tehnologice automatizate — acesta este cadrul industrial în care își desfășoară activitatea miile de lucrători ai Combinatului .de fibre sintetice din Iași, cei ce dau strălucire și prestigiu produselor cunoscute sub marca „Terom". Ce loc ocupă organizarea științifică a producției și a muncii într-o asemenea unitate modernă, în care, la prima vedere, omul nu intervine direct în procesul productiv ?

ARGEȘ. în cooperativele agricole de producție din județul. Argeș s-au lnsămințat cu porumb circa 24 000 ha. „Urmează — ne spune ing. Petre Lecâ, directorul Trustului de mecanizare Argeș — să se mai execute a- ceastă lucrare pe 15 000 ha. Dacă judecăm după viteza înregistrată acum și timpul frumos generalizat, semănatul se va încheia în condiții corespunzătoare în 3—4 zile. Da altfel, trebuie precizat că o parte din cooperative — din care enumerăm pa cele cu suprafețele mai mari : Bîrla, Ciupa, Căldăraru, Bîrlogu — au și Încheiat lucrarea". ■Cum se lucrează în celelalte unități pentru recuperarea rămînerilor in urmă la semănat? în multe locuri sa dă atenție folosirii timpului bun de lucru și utilajelor din dotare. O organizare exemplară a muncii sa constată în cooperativa de la Cornă- țel. Pe ultimele 110 ha din cele 597 ha planificate au lucrat din zori și pină seara, grupate, 4 semănători și 8 discuri ; aici s-au asigurat continuu sămînța, îngrășămintele chimice și erbicidele, carburanții, precum și hrana oamenilor ; supravegherea lucrărilor a fost făcută în permanență de Liviu POpescu, inginerul-șef al unității, și șeful de fermă Florea Duldu- ruc. în paralel, s-a lucrat la Cornă- țel și la prașila manuală a sfeclei furajere. în condiții asemănătoare de organizare s-a muncit și în cooperativa vecină din Buzoiești.O măsură actuală este întrajutorarea intre unități și consilii. în cooperativa agricolă din Humele, de exemplu, lucrau în front comun, pe ultiihfele 90 de ha din 623 ha existente, '-semănătorile venite de la cooperativa din Ungheni, unitate unde porumbul a fost deja încorporat în sol. Cooperativa din Căldăraru, unde s-a terminat de semănat porumbul, iar cultivatoarele au încheiat operativ prășitul mecanic pe cele 230 ha ocupate cu floarea-soarelui, și-a pus și ea forțele mecanice la dispoziția unității vecine. în scopul întrajutorării, S.M.A. Miroși a trimis semănători la cooperativele Stolnici, Pădureți, Silișteni, Mirghia, iar S.M.A. Slobozia — la Bradu, Poiana Lacului, Teiu și Merișani. Cooperativa din Ciupa, și ea fruntașă la semănat, și-a deplasat utilajele agricole la vecina ei din Oarja.în raidul întreprins am întîlnit șl cooperative in care semănatul se desfășoară anevoios, unde timpul se irosește și semănatul întîrzie. La Ionești, de exemplu, într-o zi s-au pierdut multe ore de lucru pentru

că a lipsit magazinerul care să elibereze sămînța. Marți, cele două semănători, destinate de secția de mecanizare pentru semănat în punctul Tomșanca, nu au început la timp semănatul pentru că lipseau, de asemenea, sămînța și reprezentantul cooperativei care să indice unde trebuie să se lucreze. Timp prețios au pierdut, datorită defecțiunilor organi

te cooperative agricole din județ semințele stau și la această dată in saci. La Blaga, din cele aproape 600 de ha planificate a fi cultivate cu porumb au fost însămințate doar 200 ha. E drept, aici a plouat mai mult decît în alte zone ale județului. Dar nu-i mai puțin adevărat că nici conducerea unității nu a folosit „ferestrele" dintre ploi, așteptînd zilele
Corespondenții din județele Argeș, 

Bacău și Mehedinți relatează despre 
desfășurarea lucrărilor

zatorice, și cooperatorii din Poiana Lacului. Iată motive pentru care comandamentele comunale din localitățile amintite trebuie să acționeze mai ferm pentru grăbirea ritmului lucrărilor. (Gh. Cîrstea).BACAU. Cooperativele agricole din județul Bacău mai au de însămîn- țat circa 20 000 ha cu porumb. Inginerul Dumitru Găină, director al direcției agricole județene, ne spunea că pentru a grăbi această lucrare au fost luate măsuri speciale. Un mare număr de tractoare din consiliile intercooperatiste Dămienești, Traian, Sascut, unde semănatul se apropie de sfîrșit, au fost trimise în cooperativele agricole din zonele Berheci, Tătărăști, Odobești. Aici, ca și în celelalte unități, se lucrează în schimburi prelungite. Măsurile luate se aplică cu bune rezultate. La Măgura, Brătila, Mărgineni, Hemeiuși, Buhuși, folosindu-se fiecare oră bună de lucru, semănatul porumbului s-a încheiat, iar la Păn- cești, Letea Veche, Gîrleni, Racova, Blăgești se însămînțează ultimele hectare. în raza de activitate a S.M.A. Traian, bunăoară, se lucra din zorii zilei cu toate cele 21 de semănători. De la inginerul Gheor- ghe Vernica, directorul stațiunii, am aflat că, în următoarele 3 zile, semănatul va fi încheiat în toate unitățile din raza acestui consiliu. A- ceeași mobilizare de forțe am constatat și pe ogoarele cooperativei a- gricole Berești-Bis.trița. Pentru a se asigura front de lucru celor 4 semănători, 9 tractoare sînt folosite in schimburi prelungite la pregătirea terenului.Dar în vreme ce la Itești, Traian și in alte unități s-a trecut de acum la întreținerea porumbului, în mul

bune de lucru. în aceeași situație se află și cooperativele agricole din Co- lonești, Dealu-Morii, Godinești, Hu- ruiești, Lipova, unde nu s-a însă- mințat nici jumătate din suprafețele planificate. Situația deosebită în care se găsesc aceste unități reclamă intervenția operativă a organelor județene în vederea recuperării timpului pierdut, astfel incit și aici semănatul să se încheie intr-un timp cit mai scurt. (Gheorghe Baltă).MEHEDINȚI. Pentru a se încheia semănatul porumbului în această săptămînă,v comandamentul județean a stabilit măsurile ce s-au impus in urma situației determinate de ploile abundente din ultimele 10 zile. In primul. rînd, toate forțele mecanice au fost concentrate în unitățile a- gricole situate în zonele din centrul și nordul județului. întfucit pe: unele suprafețe băltește apa, se desfășoară ample lucrări pentru evacuarea ei, astfel incit in cel mult 2—3 zile și aceste suprafețe să poată fi însămințate. Cu prilejul unui raid, am vizitat unitățile din două consilii intercooperatiste — Broșteni și Buto- iești — unde au rămas de semănat suprafețe mari. „Pentru a încheia grabnic semănatul — ne spunea Sebastian Popeci, directorul S.M.A. Broșteni — noi am folosit «ferestrele» de timp, nu am așteptat ca vremea să se schimbe. Acum, cînd dispunem de forțe sporite, venite în a- jutor din zona de cîmpie, reușim să însămînțăm zilnic pină la 600 hectare. Cu 20 de tractoare se lucrează în două schimburi la pregătitul terenului". Remarcăm aceeași bună organizare a muncii, aceeași preocupare pentru încheierea semănatului

șl în unitățile din consiliul intercoo- peratist Butoiești. încă de la ora 6. mecanizatorii din secția Butoiești începuseră semănatul. Aici, ca și la Stîngăceaua și Breznița de Motru, printr-o bună organizare a muncii se realizează zilnic o viteză de pînă la 18—20 hectare pe semănătoare. Și în fermele întreprinderilor agricole de stat Corcova și Tîmna, specialiștii și mecanizatorii au în vedere, în mod deosebit, urgentarea semănatului pe ultimele suprafețe, calitatea lucrărilor efectuate. în timp ce în zonele de centru și nord se lucrează cu toate forțele pentru a încheia semănatul porumbului pînă la finele săp- tămînii — așa cum a stabilit comandamentul județean — în unitățile din zona de cîmpie s-a trecut la executarea lucrărilor de întreținere a culturilor, în special pe suprafețele cultivate cu sfeclă de zahăr și floarea- soarelui. (Virgiliu Tătaru).

— Progresul tehnicii contemporane ne pune în față unui mare imperativ : cu cît aparatura, utilajele, procesul tehnologic sînt mai complexe, cu atit mai mult funcționarea optimă a a- cestora depinde de cunoștințele, competența, înde- mînarea oamenilor, de gradul de organizare a întregii activități, ne răspunde directorul combinatului, Ion Staicu. Putem spune că între tehnică și organizare există o relație directă, o împletire intimă.Dacă pentru un proces tehnologic simplu, dintr-o instalație pe care și-au făcut ucenicia veteranii industriei chimice românești, organizarea avea un cîmp destul de îngust de acțiune, aici, în combinatul ieșean, unde liniile de fabricație, atelierele, munca fiecărui om se află închegate într-o relație de complexă interdependență cu a celorlalți cîtorva mii de membri ai colectivului, organizarea, perfecta sincronizare a e- forturilor tuturor constituie condiția sine qua non pentru funcționarea precisă a acestui sensibil mecanism. Această idee am regăsit-o exprimată într-o formă sau alta de humeroși interlocutori, muncitori, ingineri și tehnicieni, care subliniau că, de fapt, eficiența aplicării principiilor organizării moderne crește odată cu gradul de'dotare tehnică a întreprinderii.Urmărirea stăruitoare a introducerii noului, „lupta" permanentă cu rutina constituie resortul care propulsează constant rezultatele economice spre cote superioare. De pildă, în patru luni din acest an, colectivul combinatului a realizat peste plan 526 tone fire și fibre poliesterice, iar sarcina de creștere a productivității muncii pe an

gajat. indicator sintetic în care se reflectă în ultimă instanță eficacitatea acțiunii de organizare, a fost depășită cu circa 3 000 lei.

prinderii. Reducerea consumurilor specifice la fibrele texturate colorate, stabilirea optimă a programului de fabricație la instalația de fibră folie, corelarea parametrilor de funcționare a uscătoarelor industriale cu caracteristicile granulelor poliesterice. valorificarea deșeurilor de fibră polipro- pilenică, iată doar cîteva din numeroasele studii de organizare prin aplicarea cărora se va obține în acest an un spor de producție de 8 milioane lei.Cine sînt autorii acestor
ORGANIZAREA
ȘTIINȚIFICĂ 

cerință a planului, 
sarcină de partid

Experiența Combinatului de fibre sintetice 
din lași subliniază că și în producția 

automatizată omul are rolul hotărîtor

— Vedeți, ne relata tehnicianul Ilie Țugui, locțiitorul secretarului comitetului de partid din combinat, ținînd cont de rezultatele obținute pînă acum, unii ar fi tentați să spună că am putea să oprim „motoarele" acțiunii de organizare. In fapt, zi de zi se ivesc situații care impun găsirea unor soluții pentru ridicarea sau completarea performanțelor unor mașini, sporirea calității producției.Tocmai din acest motiv, agenda organizării este mereu plină, tematica densă abordată fiind puternic ancorată în realitățile între

valoroase studii ? Inginerii Dan Mihăilescu, Maria Nițu, Liviu Rugină, Ion Cor- doneanu, Elena Staicu, Dora Berari, tehniciană E- lena Gheorghiu și mulți alți specialiști, care, antrenați în rezolvarea problemelor combinatului, dau măsura inteligenței tehnice prin soluțiile eficiente, propuse și aplicate cu operativitate.Pe inginerul Aurel Bră- descu l-am găsit concentrat asupra realizării unui studiu referitor la introducerea televiziunii eu circuit închis în combinat. Ne vorbește cu pasiune despre a- vantajele acestui modern

mijloc de urmărire a producției :— Gindlți-vă ce înlesnire aduce prezența imaginii directe a activității din combinat în sala dispecerilor. Deciziile pot fi luate mai repede, pot fi mai complete. Cînd valoarea unui minut productiv se ridică la zeci de mii de lei, nu ne putem permite să risipim nici măcar secundele. In aceste condiții, televiziunea industrială apare ca o necesitate în combinat, ca un mijloc eficient de perfecționare a producției și a muncii.Vasile Hliza, șeful serviciului de organizare, ne-a e\pus concis date' despre a- plicațiile informaticii in întreprinderea ieșeană :— Acum, calculatorul conduce doar cîteva linii de fabricație. Treptat, vor fi racordate la calculatorul de proces majoritatea instalațiilor. Această acțiune depinde și de rapiditatea cu care vom face apte instalațiile de a fi „preluate" de calculator. Căci numai o linie tehnologică ce funcționează „ca ceasul", cu parametri constanți, poate beneficia de avantajele calculatorului. Spun asta, căci există unele păreri care susțin că s-ar putea folosi calculatorul cu rol de... depanare, ceea ce. nu este posibil și nici eficient.Ne-am oprit doar la cîteva aspecte ale acțiunii dh organizare care se desfășoară în combinat. Din preocupările existente aici, din rezultatele obținute și obiectivele urmărite în viitor se desprinde hotărirea întregului colectiv de a transforma unitatea într-un model din punct de vedere al organizării producției și a muncii atît pentru întreprinderile din județul Iași, cit și pentru cele din întreaga ramură. Această hotărîre exprimă un ferm răspuns comunist, muncitoresc la eforturile însemnate făcute de stat pentru dotarea modernă a întreprinderii, decizia firească a unui colectiv fruntaș al industriei chimice.
Manole CORCACI 
Dan CONSTANTIN

Amplă activitate politico

MÎINE SE DESCHIDE

TIBCO '76Sîmbătă, 8 mai, se deschide la București ediția a treia a Tîrgului internațional de primăvară — TIBCO '76. în legătură cu această nouă manifestare economică internațională găzduită de capitala țării noastre, ieri, la Complexul expozițional din Piața „Scinteii", a fost organizată o conferință de presă la care au luat parte numeroși ziariști români și străini, reprezentanți ai întreprinderilor românești de comerț exterior, ai unor firme de peste hotare participante.Subliniind că TIBCO ’76 se înscrie în cadrul acțiunilor inițiate de România pentru promovarea și extinderea colaborării cu toate statele, reflectînd hotărîrea țării noastre de a participa tot mai activ la diviziunea internațională a muncii, la schimbul mondial de valori materiale, ing. Remus Brad, director general al întreprinderii de tîrguri și expoziții, a arătat că la ediția din acest an a Tîrgului internațional de primăvară participă circa 300 de firme din 23 de țări din Africa, Asia și Europa, numărul expozanților crescînd cu o treime față de ediția anterioară. A- ceasta reflectă interesul viu suscitat de TIBCO ’76, prestigiul cîștigat de edițiile de pină acum, care au impus Tîrgul internațional de primăvară printre Gele mai importante manifestări ecophmice comerciale specializate din zona Balcanilor. (Dan Constantin).
CAPACITĂȚILE — la termen predate,

(Urmare din pag. I)Tocmai pornind de la aceste cerința, întregul ansamblu al pîrghiilor și instrumentelor de influențare politică șl ideologică a conștiinței angajaților noi a fost și este îndreptat spre asigurarea stăpînirii cit mai depline a profesiunii, spre cunoașterea de fiecare om al muncii a sarcinilor economice concrete, spre înțelegerea profundă a răspunderii ce ii revine in dubla sa calitate — de proprietar al mijloacelor de producție și de producător de bunuri materiale. Trebuie să recunoaștem că realizările in această direcție sînt încă la început, că mai avem multe de făcut pe linia formării unei gîndiri economice înaintate.
Munca politică vie, desfășurată în 

mod sistematic de la om la om, s-a dovedit un mijloc eficient de întărire a ordinii și disciplinei în unitățile noi. Milităm ca cele mai buna cadre din întreprinderi — membrii comitetelor de partid, ai birourilor organizațiilor de bază, membrii organelor colective de conducere, inginerii, tehnicienii, maiștrii — să facă parte din colectivele de agitatori, să fie zi de zi printre oameni, să îndrume tineretul în muncă, să-l stimuleze în îndeplinirea și depășirea planului. Agitatorii s-au dovedit, în majoritatea cazurilor, adevărați promotori ai opiniei publice înaintate, ai spiritului militant, revoluționar și combativ.Desigur, și în această privință avem multe de făcut. Și aceasta deoarece nu peste tot, în toate unitățile noi, organele și organizațiile de partid, organele de conducere colectivă și ceilalți factori educaționali Înțeleg pe deplin rolul muncii de la om la om sau rolul altor forme ale muncii politice de masă. Am dezbătut aceste aspecte într-o ședință cu activul de partid din întreprinderile industriale și, desigur, toată lumea a fost de acord cu măsurile politico-educative ce trebuie întreprinse. Preocuparea noastră e să le aplicăm în mod consecvent, cu eficiență.Se cuvine relevat că, printre acțiunile inițiate de comitetul județean de partid, în întîmpinarea Congresului educației politice și culturii socialiste, se află și un concurs pentru cea mal concretă, militantă, combativă și eficientă agitație vizuală. A- preciem această acțiune ca fiind un bun prilej pentru extinderea experienței pozitive în acest domeniu și sporirea contribuției agitației vizuale

la realizarea în bune condiții a planului în primul an al cincinalului revoluției tehnico-științifice.In întreprinderile noi au apărut și s-au extins diferite inițiative de masă, dintre care remarcăm unele cum sînt : „Fiecare inginer, tehnician, fiecare economist, autorul unei soluții tehnice, tehnologice sau economice", „Să lucrăm trimestrial o zi din materii prime și materiale economisite", „Gramul, secunda și calitatea", „Autocontrolul și controlul reciproc asupra calității produselor" și altele, în domeniul inițiativelor de masă, foarte valoroase de altfel, păcătuim uneori, cred eu, tocmai prin faptul că nu urmărim cu consecvență, pe etape, rezultatele acestora, finalitatea lor, popularizarea celor merituoși, generalizarea experienței dobîndite. Ne propunem să lichidăm aceste neajunsuri, să facem ca inițiativele să fie mai pregnant orientate spre introducerea pe scară largă in practică a cuceririlor științei și tehnicii înaintate, asimilarea și realizarea a cit mai multor produse pină în prezent importate, reînnoirea și modernizarea producției, realizarea la un nivel calitativ superior a produselor atit pentru export, cit și pentru piața internă, statornicirea unui regim sever de economii de materii prime, materiale, combustibil și energie electrică.Biroul comitetului județean de partid îndrumă și sprijină cu consecvență organizațiile de partid, pentru ca munca politică să dobîndească un conținut bine definit și să fie precis orientată în direcția cunoașterii în permanență a sarcinilor de producție, defalcate pe echipe și oameni, a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă și înfăptuirii acestora în mod ritmic, la un nivel calitativ superior. Este deosebit de important ca organele și organizațiile de partid să exercite zilnic un control eficient a- supra modului în care tinerii muncitori se încadrează în procesul muncii, își îndeplinesc sarcinile de producție. Pentru a înlesni acest control, dar șl pentru a crea o opinie fermă împotriva acelora care nu dovedesc suficient interes pentru muncă, în unități au fost întocmite grafice pe secții, pe echipe sau individuale, din care rezultă, în fiecare moment, situația îndeplinirii sarcinilor de către colectiv, dar și de fiecare muncitor în parte.Deși este orientată spre aspectele esențiale ale activității economice și desfășurată într-o varietate de for-

-educativăme, antrenînd o largă rețea de factori, munca politico-educativă pe noile platforme industriale trebuie să-și sporească și mai mult eficiența în mobilizarea tuturor rezervelor materiale și umane de care dispun noile unități. Recentele dezbateri privind modul de înfăptuire a Programului ideologic al partidului, coroborind sarcinile economice ale cincinalului 1976—1980 cu acțiunile politico-educative ce se desfășoară în sprijinul îndeplinirii lor, au demonstrat necesitatea de a acționa cu și mai multă hotărîre în sensul îmbunătățirii activității de ridicare a conștiinței socialiste, de pregătire profesională și culturală a celor chemați să le înfăptuiască, de întărire a răspunderii și spiritului muncitoresc.Asigurînd o puternică consolidare a bazei materiale a industriei, cincinalul actual prevede punerea în funcțiune a 55 de noi capacități de producție și dezvoltări, toate urmînd a fi realizate și a produce la nivelul cerințelor noilor cuceriri ale tehnicii contemporane. In aceste condiții, pregătirea tehnico- profesională a noilor lucrători, în scopul cunoașterii perfecte a utilajelor și evitării pe această cale a decalajelor între gradul înzestrării tehnice și productivitatea muncii, capătă o importantă deosebită în ansamblul activității politico-educative. Ne revine, totodată, sarcina să perseverăm pe calea dezvoltării gîndirii tehnice și economice avansate a cadrelor, îndeosebi a celor din noile u- nități, să stimulăm în mai mare măsură spiritul creator, propunerile valoroase ale oamenilor muncii din întreprinderi, inițiativele acestora, ceea ce nu poate avea decît urmări pozitive atît asupra procesului de producție, cît și asupra creșterii răspunderii față de activitatea întreprinderilor în care ei lucrează. Atingerea mai devreme a parametrilor proiectați, grija gospodărească față de utilajele din dotare și față de materiile prime și materialele folosite, preocuparea pentru îmbunătățirea calității produselor, în condițiile creșterii productivității și a eficientei, sînt alte aspecte pe care le vom avea în vedere în orientarea muncii politico- educative, aiit în unitățile industriale ce se vor crea, cît și în cele recent intrate în funcțiune, toate acestea țintind spre o dezvoltare continuă și accelerată a județului nostru, armonios integrat în dezvoltarea întregii țări.

In unitățile de alimentație

publica sucevene

Măsuri 
pentru perfecționarea 

comerțuluiîncă din toamna anului trecut, în municipiul Suceava au fost luate o serie de măsuri pentru perfecționarea activității comerciale în unitățile de alimentație publică și sporirea ponderii produselor culinare în ansamblul desfacerilor. Ca urmare, în unitățile întreprinderii comerciale de stat „A- limentația publică" din municipiul Suceava, ponderea produselor culinare în totalul vînzărilor a crescut de la 40,2 la sută în 1975, la 55 la sută după primele 4 luni ale acestui an. „La baza rezultatelor but.e de pînă acum, ne spunea Mihai Avram, directorul întreprinderii, stau acțiunile de reprofilare a unor unități de alimentație publică și diversificarea gamei produselor culinare. In acest fel, de la începutul anului numai prin secțiile «Gospodina» au fost desfăcute de două ori mai multe mărfuri alimentare față de primele 4 luni ale a- nului trecut. Concomitent, au fost înființate noi unități : o rotiserie, prima de acest fel din județ, 3 bufete de incintă profilate pe gustări, răcoritoare și alte produse alimentare. Totodată, pe arterele principale ale o- rașului, în locurile mai aglomerate s-a extins comerțul stradal, în acest sezon urmînd să funcționeze 58 puncte de desfacere cu tonete pentru băuturi răcoritoare, mașini de distribuit înghețată, grătare pentru mici și altele. Vrem ca pînă la finele anului, aproape 60 la sută din structura consumului de mărfuri în unitățile întreprinderii noastre să o reprezinte producția proprie și alte produse alimentare". (Gheorghe Parascan, corespondentul „Scinteii").

PRODUCȚIILEPunerea în funcțiune, cu punctualitate, ia termenele prevăzute a tuturor noilor obiective și capacități productive, ca și atingerea rapidă de fiecare dintre ele a parametrilor teh- nico-economici proiectați constituie și în sectorul 6 din municipiul București, ca de altfel pretutindeni în țara noastră, sarcini prioritare pe agenda de lucru a organelor și organizațiilor de partid, a comitetelor oamenilor muncii. Este firesc acest lucru, dacă avem în vedere fondurile însemnate de investiții alocate și în acest an dezvoltării și modernizării unităților economice de pe teritoriul sectorului, printre care o serie de noi capacități în cadrul întreprinderilor „Relon", „Tînăra Gardă", sau capacități alo industriei alimentare.Desigur, înfăptuirea cu succes a prevederilor de plan in domeniul investițiilor este puternic influențată de modul cum se acționează pentru pregătirea condițiilor tehnico-mate- riale, de asigurarea noilor obiective cu forța de muncă necesară. Tocmai în acest scop, la indicația comitetului municipal de partid, încă din a doua parte a anului trecut, comitetul de partid al sectorului a analizat temeinic stadiul pregătirilor efectuate de constructori _ și beneficiari, de ceilalți factori din acest domeniu pentru ca lucrările planificate să se desfășoare cu înaltă ritmicitate și în strictă concordanță cu graficele de construcții și montaj tehnologic. Cu acest prilej s-a întocmit un cuprinzător plan de măsuri. Pentru a se întări controlul, asupra modului cum sînt aduse la îndeplinire măsurile, membrii biroului comitetului de partid al sectorului au fost repartizați la principalele obiective de investiții pentru a cunoaște la fața locului evoluția lucrărilor și a adopta operativ noi măsuri politice și organizatorice necesare impulsionării activității în vederea respectării și devansării termenelor prevăzute în graficele de execuție.In același timp, la nivelul sectorului s-a constituit, in cadrul comisiei economice, un colectiv de investiții, alcătuit din ingineri, specialiști, cadre cu munci de răspundere din întreprinderi, care analizează sistematic stadiul asigurării documentațiilor de execuție, al contractării și sosirii utilajelor, necesarul de forță de muncă, precum și alte aspecte privind desfășurarea grabnică a lucrărilor de construcții-montaj. Efectele unui asemenea stil de muncă sînt concludente. Prin analizele exigente ce s-au făcut, prin măsurile stabilite de comun acord etapele de execuție

la termen realizatela obiectivele amintite au fost eșalonate mai bine, iar utilajele și forța de muncă mai deplin folosite pe șantiere. Concomitent, în unități ca : „Iuta", Fabrica de nasturi, „Tinăra Gardă" ș.a. cele mai multe din utilajele livrate au fost montate cu maximum de operativitate.Aceste acțiuni au contribuit la realizarea în bune condiții a sarcinilor din primul trimestru al anului 1976 : planul de investiții, pe ansamblul sectorului, a fost îndeplinit în proporție de 106,5 la sută, cel de construcții-montaj — de 161,9 la sută. Ritmul intens de lucru de pe șantiere, intervențiile operative și eficiente ale organizațiilor de partid din unitățile menționate au făcut posibil ca, pe ansamblul primelor 4 luni din acest an. să realizăm peste 30 la sută din sarcinile ce ne revin in 1976 în domeniul investițiilor.Fără îndoială, rezultatele puteau fi mult mai bune dacă, peste tot, beneficiarii investițiilor ar fi insistat ca, în contractele cu furnizorii de utilaje, să se prevadă cît mai multe termene de livrare în primele luni ale anului. Acest lucru ar fi permis, pe de o parte, înregistrarea unui ritm mai înalt de montaj în cele patru luhi și, totodată, prin exploatarea noilor mașini și instalații se puteau obține cantități suplimentare de produse. Necorespunzător a fost și ritmul de lucru înregistrat pe unele șantiere și, în special, pe cele ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. A- ceastă stare de lucruri poate fi repede depășită prin sporirea forței de muncă a constructorului, printr-o prezență mai activă a proiectantului pentru a adopta urgent unele soluții.Comitetul de partid al sectorului insistă în mod deosebit pentru ca lucrările de construcții-montaj să fie executate în întregime și de bună calitate, iar probele mecanice și tehnologice ale mașinilor și instalațiilor să fie efectuate în conformitate cu prescripțiile furnizorului de utilaje. Graba în această fază, deși explicabilă prin dorința de a vedea mai repede pusă în valoare o instalație modernă sau un obiectiv, de a contribui cu ceva în plus la înfăptuirea marilor sarcini ce stau in fața economiei naționale, .se soldează, uneori, cu consecințe dintre cele mai nedorite, iar preocuparea pentru cunoașterea temeinică și stăpînirea instalațiilor și tehnologiilor este periclitată de efectuarea unor remedieri, de regulă, retușuri. finisări ș.a.Paralel cu preocuparea pentru finalizarea investițiilor ce revin secto

rului nostru, avem în vedere o altă problemă majoră : asigurarea din timp a condițiilor necesare bunei desfășurări a procesului de producție. In acest context, un loc important îl ocupă asigurarea și pregătirea forței de muncă, corespunzător cu cerințele proceselor de producție din noile o- biective, cu nevoia de a obține, pe seama acestora, o producție cît mai mare. Măsurile politice și organizatorice luate de organizațiile de partid și organizațiile de masă au permis atragerea și încadrarea în muncă, în anul 1976, spre exemplu, a circa 6 000 persoane, ceea ce corespunde cu prevederile planului forțelor de muncă și cu nevoile reale ale dezvoltărilor de capacități ce au loc în acest an.Este știut că obiectivele noi date în funcțiune constituie un punct de atracție mai ales pentru tinerii dornici să se confrunte cu noul, să șe afirme ; dar nu trebuie neglijat faptul că odată cu aceștia se prezintă și oameni care doresc un loc de muncă mai comod sau ale căror aptitudini, cu toată buna lor intenție, îi pun în imposibilitatea de a da ran- damehtul necesar. Iată de ce am urmărit să nu-și facă loc concepția de a „completa" cu orice preț schema, ci de a desfășura o activitate științifică de selecționare a oamenilor prin testarea aptitudinilor, a stării sănătății, a gradului de disciplină, în raport cu cerințele ce le impune munca ce urmează a fi prestată. Ne preocupă îndeaproape formarea în cadrul tinerelor colective a acelui spirit de echipă, în care toți să acționeze ca unul, să împărtășească deopotrivă satisfacțiile, dar și insatisfacțiile vremelnice din muncă, să nu se descurajeze, ci, dimpotrivă, uniți mereu mai puternic, să învingă greutățile inerente începutului.Folosind in activitatea noastră viitoare experiența pozitivă acumulată, înlăturînd neajunsurile ce s-au mai manifestat, punind mai deplin In valoare rezervele interne ce mai există în unitățile sectorului vom reuși să ne aducem o contribuție mai importantă la materializarea sarcinilor ce ne revin din hotărîrile celui de-al XI-lea Congres al P.C.R. în domeniul investițiilor.
Costică CHIȚ1M1A
prim-secretar
al Comitetului de partid 
al sectorului 6, București
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Spre o calitate superioară a vieții omului

Proprietari, producători-
_/rw "j. * " f f" " "făuritori și beneficiari 

ai vieții noiEvocînd lupta dîrză, perseverentă a clasei muncitoare din România pentru libertate și dreptate socială, secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sublinia :„Visele și nădejdile înscrise în primul program al partidului revoluționar al clasei muncitoare au devenit realități în România socialistă de astăzi. în programul de acum 8 decenii al partidului muncitorilor din România se spunea că «numai prefacerea mijloacelor de producție, cum • sînt pămîntul, fabricile, atelierele, minele etc., din proprietate privată a unei clase, în proprietate socială a societății întregi și prefacerea producției de mărfuri în producție socialistă condusă pentru societate și prin societate, numai această prefacere poate face ca producțiunea în mare și rodnicia din ce în ce mai mare a muncii să fie, în loc de izvor de sărăcie, de apăsare, de nesiguranță, de înjosire, un izvor de bunăstare și dezvoltare armonioasă în toate privințele*. Proletariatul român, sub conducerea partidului său de clasă, în alianță cu țărănimea și intelectualitatea, a lichidat pentru totdeauna exploatarea omului de către om, a asigurat generalizarea relațiilor socialiste de producție la orașe și sate, înălțînd victorios pe pămîntul României edificiul socialismului".Izvorind din această profundă realitate istorică, vedem întruchipată astăzi, în fapte, una dintre cuceririle fundamentale ale societății noastre : dreptul și îndatorirea fiecăruia de a munci. Este un ideal pentru care au militat, și nu o dată au adus jertfe, generații întregi ale clasei muncitoare, în frunte cu comuniștii.Implicate în complexitatea existenței noastre, în multitudinea raporturilor dintre om șl obștea largă, căreia îi a- parține, dreptul și îndatorirea de a munci se traduc în garantarea pentru fiecare cetățean a unui loc de muncă in conformitate cu dorințele, înclinațiile, pregătirea sa, în crearea posibilităților concrete pentru fiecare de a desfășura o activitate utilă societății și lui însuși, in asigurarea răsplății muncii după cantitatea, calitatea și importanța ei socială, conform principiilor eticii și echității socialiste.în cifre și date statistice, în minuțioase șl eficiente reglementări legale, iată cum se prezintă dreptul la muncă în realitatea zilelor noastre :• Prin construirea de noi fabrici șl uzine, prin înscrierea în circuitul economic a tuturor zonelor și localităților țării, s<au creat de la un an la altul noi locuri de muncă. în ultimii 25 de 
ani, numărul persoanelor înca
drate într-o activitate de inte
res social a crescut cu 4 300 000.• Numai în cincinalul abia în
cheiat au fost create, în indus
trie și în ramurile neagricole 
ale economiei, 1 300 000 NOI 
LOCURI DE MUNCĂ. Pînă la 
sfîrșitul anului 1980 vor fi 
create cel puțin 1 000 000 NOI 
LOCURI DE MUNCĂ.• Astăzi, în România. 85 la sută din numărul total al muncitorilor din economie sînt calificați.• Legile țării, între care Codul muncii, adevărată cartă ce consfințește drepturile și îndatoririle celor ce muncesc, stabilesc dreptul și îndatorirea oamenilor muncii de a participa activ și efectiv — în dubla lor calitate de proprietari și producători — la conducerea, organizarea și controlul întregii activități care 

Imagini ale împlinirilor 
socialiste în oglinda vieții 

de fiecare zi
„Scopul întregii noastre activități economico- 

sociale, țelul suprem al politicii partidului nostru, 
esența misiunii sale istorice de transformare revo
luționară a societății și de făurire a noii orînduiri — 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul la 
Congresul al XI-Iea al partidului — este ridicarea 
nivelului de trai material și spiritual al întregului 
popor, în concordanță cu necesitățile fiziologice 
științific determinate și cu cerințele spirituale gene
rate de progresul neîntrerupt al cunoașterii umane".

se desfășoară în unitățile economice și în instituții.• Legea retribuirii după cantitatea șl calitatea muncii stabilește ■— prin a- plicarea principiului socialist de repartiție — un raport echitabil, de 6:1, între veniturile maxime și cele minime, în funcție de pregătirea și calificarea profesională, de vechimea în muncă, de domeniul de activitate și condițiile specifice de lucru.• Prosperitatea economică a țării, creșterea productivității muncii au făcut posibil ca retribuția tuturor categoriilor de angajați să crească necontenit. Astfel, numai țn ultimii 15 ani, retri
buția medie nominală a sporit 
de la 854 lei la 1 975 LEI cît se înregistra la sfîrșitul cincinalului trecut.• în ultimii 5 ani au fost adoptate numeroase măsuri de importanță majoră pentru viața cooperatorilor : garantarea venitului minim lunar, acordarea ajutoarelor pentru incapacitate temporară de muncă, gratuitatea a- sistenței medicale, a cazării și alimentației pe timpul spitalizării, atît pentru membrii cooperativelor agricole și pensionarii cooperatori, cît și pentru familiile acestora.• Un întreg sistem de asigurări garantează celor pensionați, ca și celor ce au întrerupt raporturile de muncă din motive de sănătate, drepturi bănești corespunzătoare. Cuantumul mediu 
al pensiei de asigurări sociale 
de stat a sporit în ultimii cinci 
ani cu circa 19 LA SUTĂ.• Parte integrantă a conceptului de bunăstare, de calitate a vieții, condiția de muncă este protejată prin înseși legile țării. Un întreg ansamblu de norme și măsuri concrete sînt menite să asigure un climat propice exercitării fiecărei profesiuni în condiții optime de menținere a sănătății, capacității și forței de muncă. în concepția legiuitorului socialist, protecția muncii nu este limitată la cadrul procesului de muncă, ci este extinsă la perspectiva consecințelor înde- părtate ale activității productive asupra persoanei.• Numai în cincinalul 1971— 
1975 statul a alocat din buge
tul său peste 10 MILIARDE LEI 
pentru protecția muncii.

în fiecare lună, în medie, 
în România se mută în lo
cuințe noi 35 000-40 090 OA
MENI. în societatea noastră, locuința este socotită un factor social- de primă importanță pentru dezvoltarea familiei, pentru asigurarea unor condiții tot mai bune de afirmare a puterii de muncă și creație a oamenilor, de creștere și educație a copiilor. Avînd în vedere tocmai această funcție socjală a locuinței, societatea noastră se preocupă să construiască cit mai multe case, ajută cetățenii cu fonduri și execuție pentru a-și realiza cămine proprii, se îngrijește ca repartiția locuințelor să' se facă în mod echitabil, acordînd prioritate familiilor cu copii mulți și celor cu venituri, mai modeste.

• Din 1945 pînă în prezent 
s-au construit la orașe și la 
sate aproape 4 000 000 DE LO
CUINȚE, ceea ce înseamnă că mai mult de jumătate din populația țării locuiește în case noi.

• în cincinalul care s-a în
cheiat s-au clădit din fondurile 
și cu sprijinul statului 512 000 
APARTAMENTE si aproximativ 
240 000 DE CASE ÎN REGIE PRO
PRIE. Peste 750 000 de familii și-au schimbat adresele în acești cinci ani, mutîndu-se în case noi. în perioada 1976—1980 se vor construi 815 000 apartamente. Se estimează că, în aceeași perioadă, populația va construi, în regie proprie, circa 300 000 de locuințe. Deci, 
pînă în 1980 peste 1 100 000 de 
alte familii vor beneficia de un 
Cămin Confortabil. Directivele Con- gresului al XI-lea precizează : în perioada 1976—1990 se va rezolva, în linii generale, problema locuințelor.• Paralel cu grija pentru dezvoltarea construcției de locuințe, partidul nostru acordă cea mai mare atenție satisfacerii cerințelor de consum ale populației, îmbunătățirii condițiilor de hrană și confort casnic. Este semnificativ, în acest sens, faptul că, în prezent, valoarea 
mărfurilor pe care le achizițio
nează populația a crescut de 
circa 11 ORI față de anul 1950, în cincinalul 1971—1975 oferindu-se pentru consum cu aproape 1 300 000 tone carne mai mult decît în cincinalul an
O existență demnă-într-un 

mediu ambiant prielnic
„Partidul va promova o politică consecventă de 

împiedicare a poluării naturii, de aplicare strictă 
a prevederilor legii cu privire la conservarea neal
terată a mediului înconjurător, asigurînd condiții 
de viață corespunzătoare poporului nostru atît în 
prezent cît și în viitor".Acest paragraf din Programul partidului sintetizează concepția partidului, a societății noastre, conform căreia bunăstarea materială și spirituală, prosperitatea omului nu se pot realiza decît în- tr-un mediu ambiant ferit de orice degradare.O viață demnă, sănătoasă, se clădește numai într-un mediu ambiant sănătos. „Este o datorie de onoare a partidului nostru, a întregului popor — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la Confe- rința Națională din 1972 — să facă totul pentru asigurarea cadrului ambiant propice ocrotirii sănătății oamenilor, pentru păstrarea nealterată a frumuseților țării, pentru a transmite generațiilor viitoare darurile cu care natura a hărăzit România". Pentru realizarea acestui obiectiv, societatea noastră asigură atît condițiile materiale, cît și un cadru legislativ corespunzător. în această privință, o importanță deosebită prezintă Legea nr. 9 din 1973 cu privire la protecția mediului înconjurător. Potrivit legii, membrii societății sînt chemați să apere împotriva poluării aerul, apa, solul . și subsolul, pădurile, fauna terestră și acvatică, rezervațiile și monumentele naturii, așezările omenești, precum și toți ceilalți factori creați prin activitățile umane.în cei aproape trei ani care au trecut de la adoptarea legii s-au cheltuit sume 

terior, cu 27 270 000 hectolitri de lapte, cu aproape 500 000 tone zahăr, cu circa 140 000 tone ulei, cu peste 6 miliarde ouă, legume cu aproape 2 300 000 tone, încălțăminte cu 54 000 000 perechi, țesături cu 520 000 000 mp ; de asemenea, s-au vîndut prin comerțul socialist cu peste 500 000 mai multe televizoare, peste .300 000 frigidere, 425 000 aparate de radio și alte produse industriale.• în Programul partidului se arată : „Producția bunurilor de consuni va asigura satisfacerea tot mai deplină a necesităților oamenilor muncii, stabilite în mod rațional, urmărindu-se. totodată, împiedicarea risipei de materii prime și materiale. Se vor crea condiții pentru realizarea unei alimentații in concordanță cu recomandările științei". Această orientare sa oglindește în creșterile substanțiale prevăzute pentru dezvoltarea producției bunurilor de consum în actualul cincinal : $e VQ 
produce cu 46—58 la sută mai 
multă carne, cu 77—88 la sută 
mai mult ulei, cu 80 la sută mai 
mult zahăr și cu 28—40 la sută 
mai multe conserve de legume 
și fructe decît în 1975. De ase menea,' comparativ cu același an, în 1980 va spori cu 38—47 la sută producția de țesături, cu 58—64 la sută cea de tricotaje. cu 41—52 la sută — confecțiile, cu 34—39 la sută — încălțămintea, cu 64—77 la sută — mașinile și aparatele electrice de uz casnic.

• Sectorul serviciilor publi
ce a înregistrat în ultimii cinci 
ani o creștere de 68,6 LA SUTĂ 
față de anul 1970 — într-un ritm mult mai dinamic decît evoluția tuturor celorlalți indicatori ai consumului. Dar solicitările populației în acest domeniu sînt în continuă creștere. Iată de ce 
Programul partidului prevede că și în continuare „o atenție deosebită va fi acordată dezvoltării serviciilor publice în orașe și sate, satisfacerii celor mai diverse cerințe ale unei vieți civilizate, moderne".

© în actualul cincinal secto
rul serviciilor publice se va dez
volta mult mai rapid decît se 
prevăzuse inițial, preconizîn- 
du-se o creștere de 71,5 LA 
SUTĂ, față de 61—68 la sută cît fusese stabilit în Directivele Congresului al XI-lea.

de ordinul miliardelor de lei, atît din fondurile de investiții, cît și de producție, pentru protecția mediului natural. Aceste eforturi au fost îndreptate, îndeosebi, spre combaterea surselor de poluare din acele sectoare care solicitau o intervenție prioritară. în același timp, s-au pus bazele unei activități de largă perspectivă.în actualul cincinal sumele mari destinate investițiilor pentru apărarea mediului vor fi folosite cu prioritate pentru : • introducerea de tehnologii antipoluante la toate obiectivele noi; • echiparea cu tehnologii antipoluante a obiectivelor existente ; • producerea de instalații, dispozitive și agregate pentru protecția mediului ; • elaborarea a peste 400 teme de cercetare științifică și tehnologică pentru combaterea poluării ;• formarea și pregătirea a peste 4 000 de cadre specializate în protecția mediului înconjurător ; • intensificarea colaborării în cadrul unor programe bilaterale și multilaterale cu alte țări, inclusiv în cadrul Programului Națiunilor Unite pentru apărarea mediului înconjurător ;• amplificarea acțiunilor de educație a populației de toate vîrstele în spiritul respectului pentru conservarea mediului natural.în cîmpul vast de protecție a mediului se înscriu — cu contribuții de o inestimabilă valoare — și cele două pro

grame adoptate recent, prin lege, de Marea Adunare Națională :Programul național privind conservarea și dezvoltarea fondului forestier în perioada 1976—2010 care, printre altele, prevede : • menținerea fondului forestier, și în perspectivă, cel puțin la nivelul celui actual, care reprezintă mai mult de o pătrime din teritoriul țării ; • împădurirea tuturor terenurilor degradate din afara fondului forestier și a celor din albia rîurilor supuse inundațiilor. (în cincinalul 1976—1980 se vor executa împăduriri pe terenuri în suprafață de 325 mii ha, iar în cincinalele următoare, pe cîte 220 mii ha).Programul național de perspectivă
Sănătate, putere de muncă, 

. bucurie de viațăț Direcționînd preocupările partidului, ale întregii societăți pentru asigurare» condițiilor necesare unei dezvoltări fizice sănătoase tuturor oamenilor, îndeosebi tinerei generații, Programul partidului stabilește :
„Medicina românească va trebui să-și propună 

cunoașterea mai aprofundată a fenomenelor biolo
gice legate de acomodarea ființei umane la viața 
modernă, de frînarea proceselor degenerative ale 
organismului uman și prelungirea duratei vieții ac
tive a omului, de dezvoltarea sănătoasă, echilibrată, 
fizică și psihică a tuturor membrilor societății, pa
ralel cu evoluția armonioasă a relațiilor sociale noi".

An de an se alocă din bugetul statului fonduri din ce în ce mai mari pentru ocrotirea sănătății. Jn 1975, cheltu
ielile pentru asistența medicală 
au fost de peste 15 ORI mai mari 
decît în 1950 — primul an de economie planificată. Alte comparații sînt șl mai elocvente. Față de 1960 — deci o perioadă de numai 15 ani — numărul paturilor din spitale s-a dublat (circa 200 000). Astăzi, în medie, la fiecare al 100-lea locuitor revine un loc în spital.
• Rețeaua de ocrotire a sănă
tății număra ia sfîrșitul anului 
1975 peste 34 000 DE MEDICI, 
România avînd astăzi UN ME
DIC LA CIRCA 620 DE LOCUITORI. Dacă în 1960 existau în creșe și grădinițe circa 20 000 de locuri, astăzi se asigură— ea o expresie a eforturilor făcute de stat pentru ocrotirea mamei și copilului— peste 885 000 de locuri.• Pentru dezvoltarea în continuare a bazei materiale a sănătății, jp OCtUU- 
Iul cincinal au fost alocate de 
la buget investiții de circa 7,4 
MILIARDE LEI, mai mult decît 
s-a realizat în întregul deceniu 
1961-1970. Miliardele sănătății vor fi materializate în 65 DE SPITALE 
noi, cu peste 33 000 DE PATURI, 
62 DE POLICLINICI (din care 44 
cuplate cu spitale), 320 DISPEN*- 
SARE, 52 UNITĂTI STOMATO
LOGICE, 21 STAȚII DE SALVARE 
ș.a. în acest cincinal se încheie, de asemenea, acțiunea de construire în fiecare centru de județ a unui spital de mare capacitate (700—1 300 locuri). Pentru ocrotirea sănătății poporului există la ora actuală o prognoză pentru perioada 1980—2010.O atenție deosebită acordă partidul și 

Referindu-se la amplul program de măsuri in domeniul 
creșterii nivelului de trai material și spiritual în perioada actua
lului cincinal și in perspectivă, în conformitate cu Directivele 
Congresului al XI-lea și cu prevederile Programului partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „Realizarea tuturor aces
tor măsuri va duce la satisfacerea la un nivel ridicat a cerințelor 
materiale și spirituale ale întregului popor, la afirmarea plenară 
a personalității umane. Vom parcurge astfel și în acest domeniu 
un drum important pe calea înfăptuirii prevederilor Programului 
partidului, a afirmării în viață a principiilor eticii și echității so
cialiste, a înaintării spre societatea dreptății, libertății și bună
stării — societatea comunistă".

pentru amenajarea bazinelor hidrografice prevede amenajarea complexă a apelor țării în următorii 30 de ani și cheltuirea, în acest scop, a unui- vOlUIÎI 
de investiții estimat la 1 000 
MILIARDE LEI. în domeniul protec. ției mediului înconjurător, programul prevede, printre altele : • stații și instalații care să asigure o epurare avansată a întregului volum de ape reziduale;• noi tehnologii de epurare a apelor uzate și perfecționarea celor existente ;• asigurarea unor debite de apă potabilă pentru populație la nivelul mediu prevăzut pentru anul 2000 în țări dezvoltate.

refacerii puterii de muncă, menținerii sănătății poporului, prin îmbunătățirea continuă a condițiilor de odihnă și tratament. Dacă în 1950 au beneficiat de odihnă și tratament 200 000 de oameni ai muncii, astăzi stațiunile de odihnă 
pot găzdui anual peste 2000000 
DE OAMENI. Mai bine de o jumătate de milion din aceștia au fost trimiși anul trecut în stațiuni, în condiții avantajoase, prin sindicate. țn ultimul ClnCl- 
nal s-au investit peste 4,5 MI
LIARDE LEI pentru construcția 
unor baze moderne de odihnă 
și tratament.„Cultura fizică și sportul yor face parte integrantă din măsurile privind dezvoltarea fizică armonioasă și păstrarea sănătății poporului1* — se spune, de asemenea, în Programul partidului. Considerate activități de interes național, cu un rol tot mai important în formarea multilaterală a omului societății socialiste. educația fizică și sportul se bucură de un larg sprijin material. Astfel, baza materială necesară practicării exercițiilor fizice și sportului de masă și de performanță a crescut de la 14 300 fere- 
nuri pentru diferite discipline, 
în 1970, ia 21 000, ÎN 1975 ; în aceeași perioadă de timp j.q du
blat numărul sălilor de sport, atingîndu-se cifra de 1370, în 1975 ; de asemenea, s.a dublat numărul 
bazinelor de înot — 26°, tn 1975- cifra stadioanelor cu tribune a crescut de la 159, în 1970, la 277, în 1975. Ca urmare a dezvoltării bazei materiale, a crescut simțitor și numărul celor care practică sportul de masă — de la 2,5 milioane participanți la acțiuni cu caracter turistic, în 1970, s-au înregistrat, în 1975, 4,3 milioane ; totodată, baza de masă pentru sportul de performanță s-a lărgit de Ja 168 000 de sportivi legitimați, în 1970, la 347 000, în 1975.
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ISTORIA PATRIEI - FLACĂRĂ VIE A CONȘTIINȚEI SOCIALISTE
Cunoașterea Istoriei nu poate fi considerată doar ca răspunzînd unei simple dorințe de informare, oricit de legitimă ar fi aceasta ; ea îndeplinește totodată un roî educativ de primă mină, prin experiența umană acumulată, prin exemplele — pozitive sau negative — pe care le oferă, prin învățămintele ce decurg din ele. In această amplă viziune, referindu-se la multiplele valențe ale istoriei, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta că „Rezultatele cercetărilor istorice sînt de natură să ajute omenirea contemporană să înțeleagă mai bine legile obiective care guvernează societatea, necesitatea de a acționa in spiritul cerințelor progresului. De asemenea. istoria este chemată să sprijine, prin concluziile sale, perfecționarea organizării societății de azi, relațiile . dintre state și națiuni, conlucrarea pașnică dintre toate popoarele lumii". Este înfățișat astfel, cu claritate, rolul pregnant politic și educativ al istoriei. \întrucît principalul mijloc de Instruire și educare a tineretului — care reprezintă viitorul țării — îl constituie școala, se impune a vedea în ce măsură se asigură generației tinere o pregătire corespunzătoare a- cestor comandamente. Am avut prilejul să constat, în cadrul a numeroase examene de bacalaureat și de admitere la facultate, că, alături de tineri care dovedeau bogate cunoștințe de istorie, bazate pe o adevărată pasiune pentru această disciplină, se găseau mulți cu grave lacune sau confuzii în cunoașterea unor probleme fundamentale ale istoriei poporului nostru și ale istoriei universale, in-- clusiv a unora asupra cărora s-a acris mult în ultimul timp, cu prilejul diferitelor manifestări aniversa- tlve. Constatarea impune, desigur, analiza nu atît a ponderii pe care o au orele de istorie în cadrul planurilor de învățămînt, cît a calității învățămîntuhii istoric, atît sub raportul conținutului, cît și al metode-

lor de muncă cu elevii. In acest sens, considerăm că în clasele liceale ar trebui să se aplice pe scară largă 
tratarea problematizată a istoriei — îndeosebi a istoriei patriei, care a mai fost studiată, în manieră cronologică, în clasa a VIII-a și, în elementele sale esențiale, chiar și în clasa a IV-a. Astfel, socotim că ar fi mult mai interesant și atractiv pentru elevi ca. încă de la primele lecții de istoria României, în loc de o tratare prea mult fărîmițată pe epoci și culturi, să se abordeze

tendențios — iar uneori de-a dreptul aberant — al unor „teorii" care încearcă să pună in discuție vatra însăși de formare a poporului român. O lecție cu tema menționată mai sus, dispunînd de toate elementele documentare necesare, va educa, va înarma teoretic, va da forța de argumentare necesară pentru respingerea unor asemenea afirmații puerile.Pentru epoca feudală se pot urmări, în aceeași manieră problematizată, teme majore ca lupta pentru 
apărarea independenței împotriva co

Sarcina de onoare a școlii : 
educarea patriotica a elevilor

problemele în cadrul unei teme de mai largă cuprindere, care ar putea fi intitulată, de pildă, „Așezări ome
nești și cultură străveche pe terito
riul țării noastre", în care să se poată surprinde și sublinia mai bine vechimea și continuitatea de viată traco-geto-dacică, cu ceea ce au realizat mai de preț în planul creației materiale și spirituale strămoșii noștri. S-ar evidenția aici faptul că, spre deosebire de multe neamuri care s-au așezat mai tîrziu în diferite zone ale continentului nostru — inclusiv în regiuni învecinate nouă, sau chiar pe teritoriul vechii Dacii — noi reprezentăm aici firul neîntrerupt al dezvoltării istorice, ale cărui începuturi se pierd în negura timpurilor și despre care mărturisesc atî- tea dovezi, mai întîi nescrise, dar edificatoare, apoi și scrise.In aceeași manieră cred că ar trebui tratată și tema „Formarea po
porului român", căreia i-aș adăuga în titlu : „Autohtonie și continuitate", tocmai pentru a sublinia ceea ce a fost definitoriu în procesul etnogenezei noastre și care spulberă, prin forța adevărului istoric probat cu dovezi incontestabile, caracterul

tropirilor străine, lupta de eliberare 
socială, cultura medievală.Bogate elemente de ordin științific și educativ oferă studierea pro
cesului de formare a națiunii române 
și a statului național unitar român, care oferă prilejul sublinierii factorilor de unitate ce caracterizează viața poporului nostru și care au acționat în permanență, în pofida vicisitudinilor de tot felul. Tocmai această unitate explică și caracterul de largă adeziune populară și de unanimitate de voință care au caracterizat marile momente ce au marcat făurirea statului nostru național : unirea din 1859, cucerirea independenței de stat în 1877 și unirea deplină din 1918.Bogate valențe po’iitico-educative oferă studierea istoriei contemporane, în care clasa muncitoare, condusă de Partidul Comunist Român, s-a afirmat ca principala forță social- politică din țara noastră. Victoria in
surecției naționale armate antifascis
te și antiimperialiste din august 1944, 
cucerirea puterii politice in stat, des
fășurarea revoluției și construcției 
socialiste în toate domeniile vieții sociale reprezintă tot atîtea teme în care bogăția faptelor acționează cu o

mare forță de convingere, determi- nînd sentimente de puternic patriotism, de angajare activă a tineretului în marea operă transformatoare pe care o înfăptuim. In acest sens, istoria oferă temeiuri solide pentru înțelegerea și legitimarea liniilor directoare ale politicii externe promovate cu consecvență de Partidul Comunist Român și de statul nostru socialist. în adevăr, pentru un popor care a trebuit să lupte veacuri, de-a rîndul pentru apărarea libertății și independenței sale este pe deplin legitim efortul pe care-1 depune pentru triumful principiilor egalității, stimei și respectului reciproc în relațiile dintre state și națiuni, pentru statornicirea unei noi ordini economice și politice în lume, de natură să asigure fiecărei țări, mari său mici, dreptul do a-și hotărî singură destinul, de a se dezvolta în mod independent, potrivit propriei voințe, fără vreun amestec sau ingerință din afară.Pentru valorificarea din plin a semnificației politice și educative a istoriei există, desigur, și alte numeroase metode și, mijloace, dincolo de cele pe care le oferă lecția. Ne gîndim la rolul pe care-1 pot avea materialele didactice ajutătoare (hărți, documente, planșe, grafice, tablouri, materiale arheologice etc.), din păcate nu întotdeauna folosite în munca cu elevii, lecțiile la muzee de istorie, vizite și excursii la monumente și în localități avînd .însemnătate istorică, vizionarea și comentarea filmelor documentare sau a filmelor artistice cu teme de istorie, organizarea de în- tîlniri cu militanți ai mișcării revoluționare, precum și numeroase alte acțiuni de natură să formeze și să dezvolte sentimente și convingeri patriotice, să mobilizeze în direcții pozitive energia clocotitoare specifică tineretului.
Prof. unlv. dr. Aron PETRIC

Activitate în atelierul de machete al Institutului de proiectări pentru Industria 
ușoard din Capltalâ
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Filmul documentar in fața unor 
teme de epopee contemporană

Rațiunea de a munci a realizatorului de film documentar nu este alta decît cea care prezidează întreaga activitate cultural-artistică, de presă și radioteleviziune desfășurată în tara noastră. Programatic, realizatorul din acest domeniu iși propune ca prin pelicula prezentată publicului să contribuie la ridicarea nivelului general al cunoașterii și educația socialistă a maselor.Filmul documentar-artistic, filmul de știință popularizată, precum și filmul utilitar (școală, reclamă, informare, comunicare) nu sînt doar mijloace de informare sau de instruire ; ele sînt totodată instrumente au- dio-vizuale moderne de influențare a conștiințelor, de îndrumare politico- ideologică, de educație civică, patriotică, misiune limpede înfățișată în ampla și clarvăzătoarea analiză pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, a făcut-o problemelor cinematografiei : „Sub conducerea partidului, poporul nostru făurește o lume nouă. in centrul căreia stă omul, cu nevoile și năzuințele sale, împlinirea aspirațiilor sale multiple, materiale și spirituale. Tocmai această cerință se pune in fața cinematografiei române: de a ințelege bine sensul activității depuse de poporul român, aspirațiile de viitor alo națiunii noastre și de a le reda, prin mijloacele artei cinematografice, intr-o formă cît mai atrăgătoare, mai diversă, dar cu un conținut de idei cît mai bogat și original".Pornind de la aceste sarcini, obiectivele studioului „Alexandru Sahia“ se conturează cu limpezime, în contextul larg al cinematografiei noastre. In primul rînd, producția sa, mult mai mare ca aceea de filme artistice, are menirea să aducă în fața spectatorilor problematica românească, realitățile de la noi, temele cele mai specifice și mai acute, documentarul comunicînd direct, o- perativ, ideile cuprinse în documentele de partid, prezentînd cronica la zi, în imagini fierbinți, a eforturilor constructive ale poporului nostru.Analizînd, în dezbateri colective, în adunări de partid, rezultatele activității sale, studioul, lucrătorii de aici, comuniștii au conturat concluzia că, în general, realizatorii de film documentar se străduiesc să-și îndeplinească misiunea, în spiritul indicațiilor partidului, al nevoilor societății. Putem spune că nu există moment important din viața tării, a partidului, nu există domeniu definitoriu de activitate care să nu-și afle consemnarea pe peliculă. Chiar și o succintă enumerare tematică este elocventă în acest sens. Succesele istorice obținute în ultimii ani de poporul nostru pe calea dezvoltării social-economice, eforturile pentru făurirea unei Românii puternic industrializate, cu o agricultură modernă, sînt consemnate în filme ca „România azi", „Ani electronici", trilogia „Oameni și otel", „Ru- ginoasa de la sat la oraș", „Din fluviu izvorăsc lumini", „Transfăgără- șanul", „In prag de primăvară", „Apele își schimbă cursul". Oamenilor, efortului lor constructiv, erois-

mului și abnegației lor patriotice pentru înflorirea țării le sînt închinate filme ce urmăresc să mobilizeze conștiințele prin zugrăvirea unor modele înaintate : „Oamenii acestui pămînt", „Zilele și nopțile unui bărbat", „După 20 de ani", „Meseria luminii", „Elicea", „Oameni de milioane", „Nunta de aur", „Omul nostru", „Cravatele roșii cu tricolor", „Răspunderea stăpînilor", „Trepte", „Cea mai frumoasă zi". De asemenea, documentarul afirmă principiile comuniste de viață și muncă și prin atitudinea sa critică, înfierînd concepțiile retrograde, dăunătoare: „Sfatul omeniei", „La ea te-ai gîndit „Dezertorii", „Cuțitul", „Să treacă vara", „Pe orice căi", „Pasiențe"...Acțiunea de sinteză și evocare, de zugrăvire a trecutului de luptă revoluționară al poporului nostru, al clasei muncitoare a avut drept rezultat filme ca : „Evocări", „Baladă pentru cei căzuți", „Pentru o cauză
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dreaptă", „România, cronica eliberării", „Șoimii Carpaților", „Procesul din Dealul Spirii", „Poporul muncitor acuză", „Doftana", „Acolo unde fierbe țara"- La fel cum momente de eroism și glorie din lupta pentru independență și suveranitate națională sînt cuprinse în filmele menite să dezvolte sentimentul patriotic, inscriindu-se în măreața epopee națională ca documente convingătoare și emoționante ale continuității, permanenței milenare a poporului român pe aceste meleaguri : „Străbunii", „Avram Iancu", „Ștefan cal Mare", „Dacii", „Sufletul Columnei", „Napoca romană", „Mihai Viteazul", „Vlad Țepeș", „Flacăra vie"...Un alt capitol al activității studioului este dedicat relațiilor internaționale de cooperare și amiciție pe care le promovează România socialistă, P.C.R., conducătorul partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, studioul mîndrin- du-se a fi înregistrat pe peliculă toate evenimentele acestui Important domeniu al vieții noastre politice.De asemenea, filmul documentar a marcat evidente succese în îndeplinirea misiunii de a populariza știința și tehnica în vederea formării unei concepții înaintate despre viață și lume, prin pelicule ca : „Armele naturii", „Galaxiile", „Planeta curată", „Virusurile", „Cristale lichide", „Lumina numită laser". „Tehnica românească de calcul", „La începuturile vieții", „Materialitatea lumij", „Foamea de energie"...Aflat în pragul unei noi și complexe perioade de activitate, privin- du-și sarcinile prin prisma bogăției de idei izvorîte din dezbaterile ce pregătesc Congresul educației politice și culturii socialiste, colectivul studioului, realizatorii din acest domeniu au constatat, cu simt de răspundere, și o serie de neajunsuri, de obiective atinse numai tangential sau încă nerealizate. Astfel, apreciindu-se orientarea tematică a filmelor noastre, s-a subliniat că ea trebuie continuu îmbună-

tățită prin eliminarea unor manifestări „personaliste" ale realizatorilor noștri, care preferă teme ușor accesibile. Efortul educativ, de a face din comanda socială o cauză personală a fiecărui documentarist, va trebui să stea mai mult în atenția organizației noastre de partid. La fel cum munca de ridicare a nivelului politico-ideologic al documentariștilor trebuie să rodească în abordarea mai îndrăzneață, aprofundată a unor teme de stringentă actualitate, a unor realități definitorii pentru societatea noastră, cum sînt : „Dubla calitate a omului muncii de producător și beneficiar al bunurilor materiale și spirituale din societate" ; „Noua ordine politică și economică internațională promovată de România" ; „Istoria patriei — izvor de învățăminte, imbold în activitatea constructorilor societății socialiste multilateral dezvoltate".De asemenea, trebuie avut în vedere că în actualul cincinal, al revoluției științifi- co-tehnice, un rol important îi revine filmului de popularizare a științei, de promovare a noului în tehnică și producție, de informare a spectatorului cu cele mai de preț realizări pe plan intern și mondial. La acest capitol trebuie subliniat faptul că în ultimii ani documentariștii studioului „Sahia" sînt des prezenți în mijlocul oamenilor muncii, activiștilor de partid, de sindicat și U.T.C., al lucrătorilor pe tărim cultural. Prezenți atît pentru a se documenta și filma : prezenți și prin producția lor — în cadrul dezbaterilor politico-ideologice în care filmul documentar și de știință popularizată este folosit tot mai frecvent ca instrument obișnuit de lucru. Faptul că filmul documentar este astăzi utilizat în învățămîntul de partid și de U.T.C, sau de sindicat, unde se dezbat teme social-politice, economice, probleme de etică, subiecte științifice, de istorie, de artă și literatură, sporește popularitatea documentarului și, totodată, răspunderea creatorilor lui.în calitate de cineaști comuniști, documentariștii noștri — pătrunși de adevărul că propagandei de partid îi sînt necesare filme care să consemneze cu putere de exemplu, cu forță educativă, faptele,eroice ale oamenilor care înscriu azi cea mai glorioasă pagină din epopeea noastră națională — au nobila misiune de a înregistra cu forță demnă de importanta lor. măreția acestor fapte, scoțînd la iveală mutațiile psiho-sociaîe în toată complexitatea, diversitatea și frumusețea care le sînt caracteristice.„Poporul nostru realizează lucruri de admirat, care pot egala orice operă de artă și care cer într-adevăr mult talent, multă sensibilitate. Același lucru cerem de la creatorii din domeniul cinematografic". Acest însu- flețitor îndemn al tovarășului Nicolae Ceaușescu constituie un obiectiv de onoare, un impuls de preț în munca documentariștilor noștri.
David REU 
regizor, 
secretarul organizației de partid 
a Studioului cinematografic 
„Alexandru Sahia"

Sătmarul cultural — 
oaspete al Capitaleiîn pregătirea Congresului educației politice și culturii socialiste, intre 8—14 mai in Capitală se vor desfășura „Zilele culturale sătmărene la București". în programul manifestărilor figurează spectacole din repertoriul Teatrului de Nord cu piesele „Martin Luther și Thomas Miin- zer sau Introducerea contabilității" (premieră pe țară), „Acești îngeri triști" (secția română) și „După cădere" (secția maghiară), în sălile teatrelor „Lucia Sturdza Bulandra" și „Ion Creangă", un concert simfonic al ■ filarmonicii sătmărene (Sala Ateneului), vernisajul expoziției „Artiști plastici din Satu-Mare" (Galeria „Căminul artei"). spectacolul muzical-coregrafic „Oaspeți la nunta oșenească" (Sala Palatului). Se- lecțiuni din acest spectacol vor fi prezentate și la Muzeul satului, uhde va fi deschisă și expoziția „Ceramica de Vama — Tara Oașului".

Cîntecul muncitoresc, cîntecul revoluționar, constituie o permanență a întregii istorii a muzicii românești. El s-a născut chiar în momentul în care meșteșugarii de pe teritoriul țării noastre au înțeles necesitatea organizării lor profesionale, sociale și politice, conform concepțiilor epocilor respective. Astfel, este atestat că collegiile meșteșugarilor din Dacia, din orașele pontice, cultivau cîntecul de muncă. Mai tîrziu, breslele medievale au avut aproape toate mici formații corale, cu un repertoriu propriu, din care făcea parte, în mod obligatoriu, 
cintecul sau im
nul breslei.In sinul acestor bresle s-a constituit cîntecul muncitores'c.Se împlinesc in aceste zile 350 de ani de la datarea celui mai vechi cîntec de breaslă cunoscut pe teritoriul țării noastre. La finele veacului al XV-lea s-a înființat, la Sibiu, „Frăția cismarilor". Din registrul frăției reiese că aceasta își începuse activitatea în anul 1484. De notat că în jurul acestei frății se strînseseră mulți meșteșugari din Moldova și din Tara Românească, Registrul, reînnoit în 1548, cuprinde și o formă primitivă de statut, asemănătoare unuia mai vechi, al breslei meșteșugarilor moldoveni. Unul dintre puncțele principale îl constituie prevederea unui număr de momente de reuniune și recreare, cind se intonau cîntecele breslei. După această prevedere se găsește un loc liber, care a fost completat, cu aproape un secol mai tîrziu, în 1626, inserîndu-se acolo incipi- tus-ul, poate al celui mai vechi cîntec de breaslă cunoscut la noi pînă acum :
„Cind la nevoi noi ne aflăm 
Și nu știm cum să le înlăturăm. 
Ajutor găsim, din nou, numai la

Adunare".Aceste rînduri vorbesc de coeziunea dintre meșteșugari, care nu aveau altă apărare decît în Adunarea generală a breslei.Un alt moment deosebit în evolu

350 de ani de la apariția 
primului cîntec de breasla 
pe teritoriul țării noastre

Retrospectiva 
filmului sovieticSub auspiciile Consiliului Culturii și Educației Socialiste, in această săptămină a avut loc, la „Casa filmului", deschiderea Retrospectivei filmului sovietic (4—10 mai), manifestare organizată înr cadrul schimburilor" culturale dintre țara noastră și U.R.S.S. Repertoriul cuprinde cinci filme — opere reprezentative pentru creația a doi dintre cei mai prestigioși exponenți ai acestei viguroase cinematografii: actrița Tamara Makarova și regizorul Serghei Ghe- rasimov — prezenți, amîndoi, cu prilejul retrospectivei, la București.Ca regizor, ca scenarist, Serghei Ghera- simov semnează toate cele cinci filme din programul actualei retrospective : „Fiice și mame", „Pe Donul liniștit", „Inima nu uită", „Ziaristul", „Oameni din Baikal".Filmul Fiice și mame — prezentat în gala inaugurală — a rulat în urmă cu cîte- va luni pe ecranele noastre, fiind primit cu căldură de spectatori. Cineastul se a- propie degajat de probleme etice importante ale vieții contemporane, discută despre responsabilitate, despre raporturile dintre generații, despre educație, cucerind publicul prin finețea observațiilor. E- vident, calitatea inter

pretării actoricești (in distribuție : TamaraMakarova, Innokenti Smoktunovski, Serghei Gherasimov și cîțiva tineri interpreți remarcabili) contribuie substanțial la succesul acestui film atractiv și plin de adevăr o- menesc.Retrospectiva a continuat — la sala Cinematecii — cu cele trei serii ale filmului Pe Donul liniștit, monumentală ecranizare a romanului lui Șo- lohov. Ca și in cazul filmului realizat după romanul „Tînăra gardă", Gherasimov tălmăcește în limbajul artei sale, cu o înaltă rigoare, substanța o- perei literare. El e a- tent deopotrivă la realismul de ansamblu al evocării cinematograficei cît și lă relieful și forța de convingere a conflictelor. a caracterelor, la patetismul acestei reconstituiri — cu rezonante de epopee revoluționară — a unor împrejurări decisive ale. istoriei construcției socialiste în U.R.S.S.Astăzi e programat, tot în sala Cinematecii, filmul Inima nu uită — al cărui mesaj umanist decurge din amintirile unui fost pilot, un englez care, în timpul războiului, a petrecut o scurtă vreme în Uniunea Sovietică ; Gherasimov, de astă dată doar scenarist (regia :

Tatiana Lioznova), a imaginat o poveste dramatică traversată de o undă de poezie, o poveste în care Tamara Makarova creează un personaj memorabilCu filmul Ziaristul (programat la 9 mai, film cunoscut publicului nostru, ca și peliculele amintite mai înainte), retrospectiva revine în actualității, nînd spre problema bilității în umane și sociale. Oameni din Baikal (10 mai) este, de asemenea, un film de actualitate. Conflictul, cu multiple implicații, are drept punct de pornire raportul între om și natură....Cinci filme diferite, punînd în lumină diferitele fațete ale personalității autorului lor. Dincolo însă de orice deosebiri, filmele prezentate în cadrul * retrospectivei au o caracteristică dominantă, expresie a < Gherasimov „participarea", ția angajată a artistului comunist. Concludentă întîlnire cu lori de frunte cinematografiei vietice, această trospectivă a fost mită cu viu interes de cineaștii din țara noastră, ca și de spectatori.

perimetrul propu- dezbatere responsa- relațiile

comună, ceea ce numește , pozi-
va- ale so- re- pri-

D. COSTIN

• AGENDA ARADEANA. La Secusigiu, Chișineu-Criș, Tauț, Tîr- nova, Cermei, Șepreuș, Șagu și Vinga au avut loc conferințe cu tema : „55 de ani de la crearea 
Partidului Comunist Român — eve
niment de semnificație majoră pen
tru destinele poporului român". 
„Săptămină filmului românesc" a avut ca temă „Contribuția României la victoria împotriva fascismului", La Casa prieteniei din Arad a avut loc simpozionul „Activitatea 
revistei «Korunk» pe linia răspin- 
dlrii ideilor progresiste". In sala „Forum" s-a deschis expoziția „Zi
lele cărții social-politice". „Zîmbe- 
tul primăverii" se intitulează cea de-a 5-a ediție a Expoziției de fotografii a pionierilor. • ÎN MUNI

CIPIUL ODORHEIU-SECUIESC se desfășoară o suită de manifestări cultural-educative prilejuite de a- 
niversarea a 175 de ani de existen
tă a teatrului popular : spectacole de teatru, susținute de formații artistice de amatori și profesioniste, expoziții, simpozioane, dezbateri despre istoricul mișcării teatrale din localitate, precum și despre rolul teatrului în viața contemporană. La manifestările sărbătorești participă și Teatrul Național „I. L. Caragiale" din București, cu piesa „Comoara din deal" de Corneliu Marcu Loneanu. De asemenea, în aceste zile, în toate localitățile harghitene au loc recitaluri de poezie patriotică intitulate : „Partid 
iubit, al țării mele făurar" și „Pa

trie — pămînt de aur". • „COMORILE ALBEI", tradițional festival cultural-artistic, aflat la a Vil-a e- diție, se desfășoară între 1—30 mai și programează o bogată suită de acțiuni, grupate în cadrul „Săptă- mînii manifestărilor politico-ideologice", „Săptămînii teatrului, brigăzilor artistice de agitație și montajelor literare", „Săptămînii elogiului muncii, a educației moral-cetățe- nești", „Săptămînii literaturii, artei plastice, muzicii și coregrafiei". • PREMIERE TEATRALE. La Sibiu, în premieră absolută : „Dra-

gomara" („Secera de aur") de Radu Stanca. La Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca : premiera 
„Cu capul in nori" de Csiky Ger- gely. • LA CASELE DE CUL
TURA. CLUBURILE Șl CĂMI
NELE CULTURALE DIN ME
HEDINȚI se fac expuneri, în fața oamenilor muncii, pe teme ca „55 de ani de la crearea P.C.R". 
„File de istorie — momente din ac
tivitatea revoluționară a P.C.R. în 
perioada anilor 1921—1976“ La clubul „Patria" din municipiul Dro- beta Turnu-Severin a fost prezen

tat recent un program cultural-artistic sub genericul „Tara mea e țară dragă". • tN JUDEȚUL VAS
LUI, apropiata aniversare a partidului este întîmpinată prin organizarea a numeroase acțiuni politico- educative : simpozioanele „De-o 
virstă cu partidul", „55 de ani de la 
crearea P.C.R.", expunerea „P.C.R. 
— detașament de avangardă al cla
sei muncitoare", dezbaterea „Lupta 
clasei muncitoare din România 
pentru dreptate socială și libertate 
națională", recitalul de poezie patriotică „Țară scumpă, dulce Româ
nie", spectacolul „Din frumos, fru
mos' răsare" etc. • AGENDA 
DOLJ E AN A. La muzeul de artă s-a deschis expoziția interjudețea

ția oîntecului muncitoresc la noi se situează în cea de-a doua jumătate a veacului trecut. Este vorba de influența exercitată de Internaționala I în organizarea muncitorilor din România. Atunci au luat naștere în țara noastră un număr mare de asociații muncitorești. în statutul lor figura, aproape întotdeauna, alcătuirea 
unei formații corale. Astfel, în martie 1868, deci foarte curînd după înființarea Internaționalei I, la Pîncota s-a alcătuit „Asociația profesională de ajutor reciproc a calfelor", luînd naștere și corul calfelor din localitate, care a funcționat 12 ani. An de an, pe lingă asociațiile muncitorești se înființau noi coruri, în al căror repertoriu intrau de la bun început „Marsilieza", considerat „imn al muncitorilor", și „Deșteaptă-te române"....La 5 februarie 1871 s-a înființat la Cluj o „Reuniune a muncitorilor" care arborează steagul roșu și are un cor al cărui dirijor avea să fie multă vreme Iacob Mureșanu...La fel, „Uniunea lucrătorilor constructori" din Buourești s-a bucurat de sprijinul compozitorului Alexandru Flechtenmacher. La 2 iunie 1875, cînd se împlineau doi ani de la fondarea asociației. a avut loc un festival în cadrul căruia corul ucenicilor a intonat, pentru prima dată, un imn muncitoresc compus, la cererea asociației, de Alexandru Flechtenmacher : „Hora muncitorilor constructori". Melodia a fost compusă pe versurile poetului muncitor N. V. Scurtescu, colaborator al „Contimporanului", Primele versuri din strofa a doua a textului „Horei muncitorilor constructori" a devenit 
moto-ul asociației :
..Vivat tesla și mistria, 
Vivat sfintă meseria, 
Cit moșia ea plătește, 
Așa-i zis pe românește".Acest cîntec devine repede... folclor. Dovadă că numai cu două decenii mai tîrziu, I. G. Valentineanu, fost director și redactor Ia ziarul „Reforma", publica textul într-o culegere de „Cîntări naționale și politice", adăugînd : ..... poate (subl. ns.)că melodia să fi fost scrisă de d. A. Flechtenmacher".Momentele ce urmează sînt ceva mai bine cunoscute, pentru că, după nașterea primului partid muncitoresc marxist din România, cîntecul revoluționar muncitoresc vede uneori și lumina tiparului. La începutul veacului nostru începe să se cînte Internaționala, imnul muncitorilor de pretutindeni, cîntec ce a avut o deosebită importanță, o istorie proprie în cadrul mișcării muzicale din țara noastră.Cîntecul revoluționar s-a dezvoltat substanțial în zilele noastre, devenind o cronică vie a marilor noastre iz- bînzi. EI cîntă omul, munca, pacea, ne duce spre viitorul comunist, viitor înscris cu litere de aur în mărețul Program al partidului. Este de datoria noastră să-1 păstrăm și să-1 cultivăm ca pe un tezaur neprețuit.

Cristian C. GHENEA

Zilele „România 
pitorească 1976“ La București. în zilele de 15 și 18 mai, ora 18,30, la Palatul sporturilor și culturii va avea loc festivalul „România pitorească". Spectacolele de muzică ușoară și folk se bucură de participarea unor soliști de prestigiu. De asemenea, Palatul sporturilor și culturii va găzdui o expoziție turistică de fotografii, Salonul cărții și tipăriturilor turistice, expoziția de pictură „România văzută de copiii lumii" și o expoziție de produse culinare cu vînzare.Sîmbătă, 15 mai, orele 15—18. în Parcul tineretului se va desfășura un concurs de karting, iar duminică, 16 mai, orelo 10—13, un „balet automobilistic" susținut de ași ai volanului".Manifestări similare vor fi orgânizate de oficiile județene de turism și vor avea loc în principalele orașe din țară.în Capitală, biletele pentru concerte se pot procura la casele special amenajate la Palatul sporturilor și culturii, precum și la responsabilii culturali din întreprinderi și instituții. iar în provincie la oficiile județene de turism, care vor organiza excursii speciale la București și în alte orașe din țară.

______ _______ I

nă de artă plastică „Orizont plastic contemporan". La Școala inter
județeană de partid, Muzeul Olte
niei și liceul „Nicolae Bălcescu" au fost organizate întllniri omagiale la care a vorbit tovarășul Mihail Cruceanu, vechi militant al mișcării muncitorești din țara noastră, participant la primul congres de constituire al P.C.R. Universitatea popu
lară a organizat simpozionul „P.C.R. și România socialistă la cei 55 de ani de existență glorioasă a partidului". La Măceșul de Jos și 
Măceșul de Sus au avut loc dezbateri cu tema „Poziția P.C.R. față de marile probleme internaționale".

Corespondenții „Scîntell"

I
I

Veniți, 
liliacul 
înflorit!

Ca în fiecare an, 
cadrul natural de
— așezare din nordul 
ților, recunoscută prin ineditul și 
farmecul său — atrage mii și 
mii de iubitori de frumos din 
toată țara. Localitatea este re
cunoscută de multă vreme pen
tru „pădurea" de liliac, care, 
înveșmintă și înmiresmează toa
te dealurile din jur. Nu intim- 
plător, în fiecare an are loc aici 
o sărbătoare a liliacului. 
acesta, ospitalierele gazde 
Ponoarele lansează tentanta 
vitație pentru 16 mai. Cine 
înscrie ?

Sănătate 
la toți!Venind în București, la control medical, Alexandrina Gîzea din Oltenița a intrat în cabina unui telefon public din Piața Unirii. După ce a format numărul și a vorbit cu o rudă de-a ei, a ieșit din cabină, dar a uitat înăuntru . portmoneul cu acte, cu bani și cu rețeta de la doctor. Abia într-un tîrziu și-a dat seama că-1 pierduse. „Cînd am ajuns acasă — ne scrie ea — cei trei copii pe care-i am ș-au speriat văzîndu-mă atît de necăjită. N-am apucat să le spun «oful», că ei mi-au și dat de veste că mă căutase de la postul de miliție, ca să mă anunțe că portofelul meu, cu toate cele în el, fusese găsit de un om de omenie și depus imediat la cea mai apropiată circă de miliție din București. Numele acelui om : Cristache Cristescu din București, strada Secuilor nr, 23. Aș vrea șă-i mulțumesc și pe această cale, din toată inima, și să-i doresc numai bucurii pentru el și pentru toți cei dragi ai lui".
Manevre 
cu... lichior

Este vorba de un vagon cu un 
număr (ca de'obicei intermina
bil): 005311851124. In timpul Unei 
manevre, vagonul cu pricina s-a 
dovedit extrem de... sensibil la 
„imbrîncire". Ba, mai mult: o 
altă manevră, ceva mai dură, 
efectuată pe o linie ferată uzina
lă în stația Bărăbanț-Alba Iulia 
a făcut ca vagonul să deraieze. 
Abia atunci s-a constatat în ce 
consta „sensibilitatea" lui la ma
nevre ; era încărcat cu sticle de 
lichior. Din cauza deraierii s-au 
spart sticle cu băutură in valoa
re de citeva mii de lei. Cine plă
tește ? Se pare că șeful de ma
nevră. Dar fără manevre I 
Lovitură 
de pedeapsă

Meci de fotbal între două 
echipe mehedințene, amindouă 
din campionatul județean. Este 
vorba de „Recolta" din Zegujani 
și „Progresul" din Strehaia. Pe 
teren, ca pe teren : la început 
linoezeală, cu pase „na-ți-o ție. 
dă-mi-o mie", apoi faulturi gro
solane, apoi îmbrinceli și încă
ierări cu duiumul. Infocații su
porteri răgușiseră de atita 
„încurajare" a echipei favorite. 
La un moment dat, arbitrul a 
oprit jocul pentru a-l sancționa 
pe jucătorul Vasile Săvescu de 
la echipa „Recolta". Respectivul 
jucător s-a făcut că ascultă sme
rit -cuvenitele reproșuri pentru 
nesportivitatea de care dăduse 
dovadă. Apoi, fulgerător, a 
smuls toate cartonașele din mina 
arbitrului și le-a făcut bucăți- 
bucățele. Ca să le arate el spec
tatorilor de ce este în stare. Să 
vedem de ce sînt in stare cei în 
măsură să-i aprecieze gestul.

Jocul 
cu focul

S-a petrecut in comuna Dum
brăveni, județul Vrancea. Două 
proiectile rămase in cimp din 
timpul ultimului război mondi
al au fost descoperite de doi 
copii. Este vorba de doi frați, 
un băiat și o fetiță. Din joacă, 
cei doi s-au apucat, la un mo
ment dat, să facă un foc de 
vreascuri, peste care au arun
cat cele două „jucării" sinistre. 
Unul din proiectile a explodat, 
rănindu-i pe cei doi copii, care 
se află încă internați in spita
lul din Focșani. Din fericire, 
rănile nu smt grave, cei doi 
frățiori fiind in afară de orice 
pericol, tntimplarea avertizea
ză insă pe cei mari.

Zicea, dar

Anul 
din 

i in- 
se

un

n-avea 
„relații"Dumitru Ivașcu, de fel din comuna Gropnița, județul Iași, deși avea o meserie frumoasă, de instalator, în loc să meargă la treabă, se „instala" la cite un local la taclale cu amicii, cheltuind bani grei. De unde ? Din furturi. Furturi pentru care a fost de citeva ori condamnat, totalizînd vreo șapte ani și jumătate de închisoare. Abia scăpat de ultima pedeapsă, a început să dea sfoară-n țară precum că e un om „cu relații sus- puse" și că înlesnește reușita unor copii la diferite examene, că dispune de oferte serioase de serviciu, că poate să facă mutații definitive în Iași etc., etc. Descoperit de organele de miliție, a fost trimis în fața instanței, iar instanța l-a trimis înapoi, de unde ieșise.

Rubrics redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scintell"
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Convorbiri româno-irakiene DEZBATERI 1N UNIUNILE DE CREAȚIE IN PREGĂTIREAJoi dimineața, tovarășul Emil Bobu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, a primit pe Khairullah Til- fah, președintele Comisiei pentru selecționarea și promovarea cadrelor de stat din Irak.In aceeași zi, oaspetele irakian a fost primit de tovarășul Ion Pățan, viceprim-ministru ai guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale.La întrevederi a participat loan
Primiri la Consiliul de MiniștriJoi la amiază, tovarășul Ion Pă- tan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a primit delegația grupului industrial britanic „General Electric Company", condusă de Everet Long, director general al firmei „Reactor Equipament Limited", care face o vizită în țara noastră.După-amiază, delegația britanică a fost primită de tovarășul Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al guvernului.în cursul convorbirilor au fost abordate aspecte ale cooperării dintre întreprinderi românești și „General Electric Company" în domeniul construcțiilor de mașini și alte probleme de interes comun.

Delegația Partidului Democratic Gabonez 
a părăsit CapitalaDelegația Partidului Democratic Gabonez, condusă de Leon Auge, rc mbru al Biroului Politic, șeful 11 manenței P.D.G., care a făcut o tă de prietenie în țara noastră la i: .tația C.C. al P.C.R., a părăsit, joi după-amiază, Capitala.La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de tovarășii Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Vasile Pungan, membru al C.C. al P.C.R., consilier al

CronicaMinistrul afacerilor externe, Geor
ge Macovescu, a primit din partea ministrului olandez al afacerilor externe, Max van der Stoel, o telegramă de mulțumire pentru felicitările adresate cu ocazia zilei naționale a Regatului Țărilor de Jos.

★Acad. Ion Anton, vicepreședinte al C.N.Ș.T., vicepreședinte al Academiei Republicii Socialiste România, și prof. dr. docent Zoe Dumitrescu- Bușulenga, vicepreședinte al Academiei de științe sociale și politice, și Liubomir D. Jeliazkov, secretar general al Academiei bulgare de științe, prim-vicepreședinte al Comitetului de stat pentru știință, progres tehnic și Invățămînt superior, au semnat joi, în Capitală, protocolul de colaborare pe perioada 1976—1980 dintre instituțiile respective din România și Bulgaria. A fost de față Ivan Aba- giev, ambasadorul R. P. Bulgaria la București.
★în cadrul unei festivități care a avut loc joi la Universitatea din București, ambasadorul Republicii Venezuela în țara noastră, Juan Uslar Pietri, a donat acestei instituții de învățămint superior, în numele ambasadei, o colecție de cărți cuprinzînd numeroase volume de teorie și critică literară, beletristică, istorie, filozofie și muzică.
★Joi după-amiază a părăsit Capitala delegația de activiști ai Parii-

tv
PROGRAMUL I

18,60 Teleșcoală.
36.30 Emisiune în limba germană.
18.15 Tragerea Loto.
18,25 Seara televiziunii cehoslovace. 

Bună dimineața, bună ziua ! Do
cumentar realizat de televiziunea 
din Praga.

18,50 Suită din Hanăcko — cîntece șl 
dansuri populare din Moravia.

10.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 „Flacăra vle“. Partea a Il-a a ci

clului de filme documentar-artis- 
tice consacrat luptelor epopeice 
ale poporului român desfășurate 
de-a lungul întregii sale Istorii

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL RezultateleLa Arad, U.T.A. a pierdut un punct, Iar Steaua a ciștigat unul (U.T.A.— Steaua 3—3). De altfel, se pare că Stelei îi sint suficiente și rezultatele de egalitate, în condițiile în care Dinamo pierde la Cluj-Napoca, acolo unde cam toate echipele vizitatoare au dobîndit puncte („U“—Dinamo 1—0). în prezent, Steaua deține un avantaj de șapte puncte față de Dinamo, în timp ce Politehnica Timișoara. printr-o victorie în deplasare, și-a consolidat poziția a treia în clasament (F.C.M. Reșița—Politehnica 1—2). La București, echipele de pe locurile 4 și 5, S.C. Bacău și Sportul studențesc au făcut un meci de calitatea scorului : 0—0. E drept, s-a înscris un gol valabil de către băcăuani. dar arbitrul Traian Moarcăș s-a grăbit să-1 anuleze, călctnd astfel pe urmele arbitrului C. Ghiță care, duminica trecută, tot la București, nedreptățise pe Jiul. NorOc că „in deschidere" zeci de mii de susținători ai Rapidului au aplaudat un meci dinamic (Rapid—Politehnica Iași 5—0), cu goluri frumoase, de la primul, autogolul înscris de Sofian, pină la ultimul punct, marcat de tî- nărul Manea.La Craiova, Universitatea—A.S.A., scor 1—1, într-un meci arbitrat cu frica de a pedepsi faulturile grosolane. inclusiv în careu, fapt pentru care Gh. Vasilescu 1 ar merita nota 2.Celelalte rezultate : Olimpia—F.C.Argeș 1—0, Jiul—F.C. Constanța 1—1 și F.C. Bihor — C.F.R. 2—1.începînd de azi se reunește lotul reprezentativ pentru pregătirea meciului România—Bulgaria (Tîrnovo — 12 mai).Etapa a XXVIII-a va avea loc la 1# mai : Politehnica Iași—U.T.A., A.S. A.—Rapid, C.F.R.—Universitatea Craiova, F.C. Argeș—Sportul studențesc, F.C. Constanta—Universitatea Cluj-Napoca, Dinamo—Politehnica Timișoara, Steaua—Olimpia, F.C.M. Reșița—S.C. Bacău și Jiul—F.C. Bihor.

Ceterchi, președintele Consiliului Legislativ.A fost prezent Adil R. Al-Mufti, însărcinat cu afaceri a.i. al Irakului la București.în timpul convorbirilor, desfășurate într-o atmosferă cordială, au fost abordate probleme ale relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări și a avut loc un schimb de opinii asupra modalităților specifice de pregătire și promovare a cadrelor de stat. (Agerpres)
La întrevederi, desfășurate într-o atmosferă cordială, au luat parte Ioan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, precum și Jeffrey Charles Petersen, ambasadorul Marii Britanii la București.

★Tovarășul Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a primit, joi, delegația Grupului Gutehofnungs- hiitte (G.H.H.) din R. F. Germania, condusă de M. Lennings, președintele concernului. Cu acest prilej au fost discutate probleme ale dezvoltării cooperării în domeniul utilajelor metalurgice, al mijloacelor de transport rutier șl în alte domenii.(Agerpres)

președintelui republicii, Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.A fost de față Samuel M’Baye, însărcinat cu afaceri ad-interim al Republicii Gaboneze la București.
★Tn timpul vizitei, delegația ga- boneză a avut întîlniri la conducerile Consiliului Central al U.G.S.R., Comitetului Central al U.T.C., ziarului „Scinteia" și Universității populare.

zileidului Baas Arab Socialist din Siria, care a efectuat o vizită în țara noastră, la invitația C.C. al P.C.R. Delegația siriană a avut întîlniri la C.C. al P.C.R. și la Comitetul județean Ilfov al P.C.R. De asemenea, oaspeții au vizitat Combinatul petrochimic Brazi, întreprinderea de mo- rărit și panificație „Dobrogea", întreprinderea de textile Giurgiu, I.A.S. Prejmer, C.A.P. Gheorghe Doja, un complex de irigații, stațiuni turistice montane și de pe litoral.
★Tn Capitală au început joi lucrările primei sesiuni de comunicări științifice cu tema „Realizări și perspective în domeniul calculatoarelor electronice", organizată de Institutul de cercetări pentru tehnica de calcul.
★Sub auspiciile Ministerului Comerțului Interior, joi s-a deschis la București cea de-a' 2-a ediție a Tîr- gului republican de textile, confecții și încălțăminte, avînd drept scop redistribuirea fondului de marfă e- xistent în rețeaua comercială. Acțiunea se înscrie în contextul măsurilor privind îmbunătățirea aprovizionării populației, punerii întregului sortiment de mărfuri la îndemina cumpărătorilor. Tîrgul reunește peste 320 de delegați din întreprinderi comerciale, mari magazine, precum și unități ale cooperației meșteșugărești din toate județele.

pentru Independență, libertate și 
unitate națională.

20,45 Seara televiziunii cehoslovace. 
Film artistic : „Iarna fierbinte". 

22,10 24 de ore.
PROGRAMUL II

17.00 Telex.
17,05 Biografii contemporane.
17.25 „27 de km din paralela 45*".
17,35 Retrorecordlng,
18,00 Ani tineri sub flamura partidului.
18.25 Șah mat in... 15 minute.
18,40 Desene animate.
19,00 Tineri soliști de muzică populară.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Ciclul de lieduri „Dragoste de 

poet" de Robert Schumann.
20.30 Viața economică a Capitalei.
20,50 Telex,
20,55 Baletul „Văpaia"
22,05 Pagini de umor : Ce vrăji a mai 

făcut nevasta mea.

etapei a XXVII-a
CLASAMENTULSteaua 27 17 7 3 61-25 41Dinamo 27 15 4 8 54-29 34Poli. Tim. 27 12 7 8 41-36 31S. C. Bacău 27 12 5 10 29-28 29Sportul stud. 27 11 7 9 33-33 29A.S.A. 27 12 4 11 35-34 28F. C. Bihor 27 12 4 11 31-32 28F. C. Argeș 27 10 7 10 27-32 27F. C. Constanța 27 10 6 11 29-27 26F.C.M. Reșița 27 11 4 12 29-40 26Olimpia 27 10 6 11 27-38 26Univ. Craiova 27 9 7 11 32-30 25Poli. Iași 27 10 5 12 39-40 25Rapid 27 11 3 13 34-40 25Jiul 27 9 7 11 35-41 25U.T.A. 27 10 4 13 35-45 24C.F.R. 27 6 8 13 21-35 20„U“ Cluj-Napoca 27 7 3 17 28-35 17

ÎN CÎTEVA RÎNDURIIeri, pe lacul Snagov, au început întrecerile competiției internaționale de caiac-canoe „Regata Steaua". în prima zi au fost programate probele de viteză (500 m), care au fost cîștigate de reprezentanții Clubului sportiv Steaua. Iată citeva rezultate înregistrate : caiac- dublu: I. Dragulschi-Erast Paven — l’41”4/10 ; canoe simplu — Toma Si- mionov — 2’03”2/10 ; canoe dublu — I. Erofei-I. Haralambie — l’50”8/10 ; caiac simplu — Benjamin Borbadi — l’51”8/10. întrecerile programează astăzi probele de fond.
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 
și 10 mai. In (ară : Vreme in general 
frumoasă și caldă, cerul va fi variabil, 
în nordul și estul țării vor cădea aver
se izolate de ploaie. Spre tlirșitul in-

CONGRESULUI EDUCAȚIEI POLITICE ȘI CULTURII SOCIALISTE

LA UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI
Telegrama adresată C. C. al P. C. R., 

tovarășului Nicolae CeaușescuParticipant!) la plenară au adoptat, într-o atmosferă de puternică Însuflețire, textul următoarei telegrame adresate C.C. al P.C.K., tovarășului Nicolae Ceaușescu.întruniți în ședința plenară lărgită pentru a dezbate problemele creației din domeniul artelor plastice în lumina Programului ideologic al partidului, membrii Comitetului de conducere al Uniunii artiștilor plastici, reprezentanți ai obștii artistice din Capitală și de pe întreg cuprinsul țării își îndreaptă primul lor gind, mărturie a sentimentelor de nețărmurit devotament, de fierbinte recunoștință,' către Partidul Comunist Român, către dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, conducător înțelept și încercat al partidului și poporului român în opera măreață de ridicare a națiunii noastre socialiste pe trepte tot mai înalte ale civilizației și culturii.Politicii elaborate de Partidul Comunist Român, strălucitei dumneavoastră contribuții, de o mare clarviziune și îndrăzneală a gîndului creator, la elaborarea acestei politici, care și-a găsit expresia cea mai deplină în Programul adoptat de Congresul al XI-lea al partidului, i se datoresc realizările istorice obținute de poporul nostru în această perioadă în toate domeniile de activitate, ritmul impetuos al dezvoltării sale economice și sociale. Munca artiștilor plastici s-a desfășurat în acest cadru generos, sub semnul hotărîrilor Plenarei din noiembrie 1971 a Comitetului Central al partidului și în lumina Programului partidului, care au subliniat cu deosebită tărie rolul și responsabilitățile multiple ce revin oamenilor de cultură și de artă în procesul neîntrerupt al formării conștiinței socialiste, al îmbogățirii tezaurului de valori al culturii noastre naționale.Mîndri de înaltul statut pe care-1 au în societatea socialistă românească arta și cultura, pătrunși de sentimentul unei înalte responsabilități civice, artiștii plastici și-au concentrat eforturile spre făurirea unor opere care să se așeze cu cinste alături de toate celelalte strălucite înfăptuiri ale poporului nostru, care să omagieze, în culori și forme de mare putere evocatoare, munca lui avîntată și eroică, optimismul și încrederea sa nestrămutată în viitor, care să glorifice lupta de veacuri a națiunii noastre pentru dreptate socială, pentru independență și libertatea țării, pentru afirmarea liberă, deplină a tuturor forțelor sale creatoare.După prezentarea unor date bilanțiere, în telegramă se spune : Condițiile generoase create activității noastre, perspectiva de mare răspundere socială și morală în care ea se desfășoară, ne obligă să reflectăm, totodată, asupra unor neajunsuri și neîmpliniri, cu care am avut și avem încă de luptat, ne obligă să ducem, în propriiie noastre rînduri, o muncă ideologică mai fermă și mai susținută, să orientăm cu claritate și consecvență întregul șantier de creație în sensul marilor cerințe și sarcini ce-i stau în față, să combatem fără cruțare mediocritatea, superficialitatea, imitația servilă, să afirmăm cu tărie în tot ce facem principiile și normele superioare ale eticii și echității socialiste. A veghea asupra calității celei mai înalte — politice și artistice — a muncii noastre înseamnă a răspunde chemărilor Congresului al XI-lea al partidului, care a marcat o etapă nouă_, calitativ superioară, în întreaga dezvoltare a vieții noastre sociale, înseamnă a ne spori contribuția la formarea în spirit comunist a omului zilelor noastre, la educarea lui patriotică, civică, morală și estetică, înseamnă a ne aduce o contribuție tot mai de preț la îmbogățirea patrimoniului artistic național, la afirmarea în lume a valorilor spirituale pe care le făurește societatea socialistă românească.Pe această linie, plenara Comitetului de conducere al Uniunii artiștilor plastici a dat mandat membrilor obștii care vor participa la Congresul educației politice și culturii socialiste să exprime hotărirea tuturor artiștilor plastici de a munci fără preget pentru înfăptuirea Programului partidului, de a participa la toate acțiunile ce se vor întreprinde pentru creșterea continuă a rolului culturii și artei în întreaga viață socială a țării.Sîntem convinși că dezbaterile ce vor avea Ioc în cadrul Congresului educației politice și culturii socialiste vor da un nou și puternic impuls acestei activități, vor reafirma cu putere principiile umanismului revoluționar, în spiritul concepției filozofice a partidului nostru, al ideilor călăuzitoare și chemărilor însuflețitoare cuprinse în Programul adoptat de Congresul al XI-lea.în numele tuturor membrilor uniunii noastre, exprimăm adeziunea deplină, entuziastă, la întreaga politică internă și externă a partidului, la principiile pe care dumneavoastră personal — iubite tovarășe Ceaușescu — le promovați cu atita strălucire pe plan internațional, în scopul întăririi colaborării între popoare, a solidarității cu toate forțele progresiste din lume pe baza egalității în drepturi a tuturor popoarelor, mari și mici, a respectării independenței și suveranității lor naționale, a dreptului fiecărei națiuni de a decide, liber asupra propriului destin.Vă asigurăm că vom așeza în miezul cel mai fierbinte al preocupărilor noastre omul, eroismul poporului' în munca și lupta sa pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră, figurile înaintate ale istoriei și ale prezentului' nostru socialist. In slujba întruchipării lor în opere care să dăinuie și să ducă peste veacuri mesajul vibrant al măreței epoci pe care o trăiește patria noastră, vom pune toate strădaniile, toate forțele, întreaga noastră putere de creație.

Membrii Comitetului de conducere al Uniunii artiștilor plastici s-au Întrunit, joi, în ședință plenară lărgită pentru a dezbate, în pregătirea Congresului educației politice și culturii socialiste, problemele creației lor, modul în care artiștii plastici, ca și ceilalți lucrători de pe tărîmul artei, au dus la îndeplinire sarcinile cuprinse în Programul ideologic al partidului, în documentele Congresului al XI-lea al P.C.R., în indicațiile date, în repetate rînduri, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, cu prilejul întîlnirilor ce au avut loc cu creatorii din domeniul artelor plastice.Din partea conducerii de partid și de stat, la lucrările plenarei au luat parte tovarășii Janos Fazekas, Gheorghe Pană, Dumitru Popescu.în deschiderea plenarei, Brăduț Covaliu, președintele Uniunii artiștilor plastici, a relevat grija permanentă. prețuirea de care se bucură artiștii plastici, creația lor, din partea conducerii de partid și de stat, a înfățișat contribuția adusă de artiștii plastici la opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, la continua înflorire a României socialiste.In continuare, Ion Frunzetti, vicepreședinte al Uniunii artiștilor plastici, a prezentat un referat care a făcut un bilanț al realizărilor obținute de artiștii plastici în ultimii cinci ani, rod al politicii partidului, exprimată cu limpezime în Programul ideologic, de îndrumare a energiilor creatoare spre formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor. Acești ani au însemnat și pentru creația artistică o etapă de mare e- fervescență. în perioada care a trecut de la Plenara Comitetului Central al P.C.R. din noiembrie 1971 s-a accentuat participarea artiștilor noștri la realizarea epopeii naționale, s-au realizat numeroase lucrări de valoare, menite să glorifice trecutul și prezentul de luptă și de muncă al poporului nostru, să transmită generațiilor viitoare mesajul unor evenimente eroice. Cele aproape 300 de expoziții colective cu caracter local, județean sau republican deschise în ultimul cincinal, la care se cuvin adăugate încă 1 500 de expoziții personale ale artiștilor plastici, au cuprins lucrări valoroase sub raport ideologic și artistic, străbătute de umanismul revoluționar al societății noastre. Pe lingă tradiționalele saloane de pictură, sculptură, grafică, arte decorative, scenografie, aproape întotdeauna de un ridicat nivel tematic și profesional, s-au impus expozițiile o- magiale, cu un program teoretic și ideologic militant, forme extrem de eficiente în procesul de educare și formare a conștiinței publice prin artă. Printre acestea se pot enumera expozițiile din anul 1971 dedicate sărbătoririi semicentenarului creării Partidului Comunist Român, expozițiile comemorative „40 de ani de la luptele ceferiștilor și petroliștilor din anul 1933“, „125 de ani de la revoluția din 1848“, „30 de ani de la eliberarea României de sub dominația fascistă", „Magistralele socialismului" și multe alteje. Numeroase expoziții și alte manifestări artistice au fost organizate la locul de muncă al celor ce făuresc bunurile materiale, în întreprinderi și instituții.Conștienți de importantele sarcini care le stau în față, odată cu evoluția impetuoasă a arhitecturii și urbanisticii, forțe artistice tot mai însemnate au răspuns comenzii sociale, realizînd mari lucrări de artă monumentală. Au fost ridicate numeroase monumente închinate unor momente și figuri importante din istoria patriei, statuile unor cărturari și renumiți oameni de artă din trecutul țării noastre, ansambluri cu caracter comemorativ sau cu rol decorativ.In acești ultimi ani au crescut constant șî ponderea prezenței artiștilor plastici în viața socială, responsabilitatea 1or în activitatea culturală a țării. Totodată, grupuri de artiști s-au deplasat, an de an, în perioada de vară, în documentare sau au participat la simpozioane, organizate împreună cu unități industriale, pen-

POLO : Turneul de la 
Cluj-NapocaCele două etape ale turneului internațional de polo pe apă de la Cluj-Napoca, desfășurate joi, s-au soldat cu următoarele rezultate : România B — Cuba 6—6 (2—1, 2-*l, 1—2, 1—2) ; Bulgaria — Australia3—4 (0—1, 2—1, 1—1, 0—1).Un meci foarte disputat a fost cel dintre reprezentativele Ungariei și Uniunii Sovietice. Ambele formații au dovedit că își merită locul fruntaș în ierarhia mondială, desfășurind un joc tehnic și spectaculos. Scor final : 5—4 (1—0, 2—1, 2—2, 0—1)pentru reprezentativa Ungariei.După masă s-au jucat partidele : Australia — România B 6—4 (2—1, 1—1, 1—2, 2r—0) ; U.R.S.S. - Bulgaria 8—4 (2—2, 3—1, 2—1, 1—0). In ultimul meci al zilei România — Ungaria 3—4 (1-0, 0—1, 1—2, 1—1). (Al. Mureșan).

Joi. Ia Kiev, au început campionatele europene de judo. La categoria semigrea titlul a fost cucerit de sovieticul Timuria Hubuluri. Francezul Jean Paul Coche a ciștigat titlul european la categoria mijlocie.Peste 25 000 de spectatori au urmărit joi la Atena meciul internațional amical de fotbal dintre echipele Greciei și Poloniei. Gazdele au terminat învingătoare cu scorul de 1—0 prin punctul marcat în minutul 24 de Kudas.
tervalulul cerul se va înnora fn sud- 
vest și pe alocuri va ploua slab. Vint 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 2 și 6 grade în depre
siunile din estul Transilvaniei șl nor
dul Moldovei șl tntre 6 și 14 grade în 
celelalte regiuni, iar maximele vor 
oscila între 18 șl 28 de grade, local mai 
ridicate în prima zi. La București : 
Vreme în general frumoasă, cu cer va
riabil, vint slab, temperatura In creș
tere. 

tru a lua contact cu realitățile mereu in transformare, pentru a cunoaște mai bine viața oamenilor muncii din orașele și satele vizitate. Arta contemporană românească a pătruns, în ultimii cinci ani, într-o mai bună măsură în circuitul mondial de valori.Schițînd liniile mari ale activității viitoare în domeniul artelor plastice, referatul a subliniat necesitatea mobilizării și concentrării tuturor forțelor artistice, a tuturor energiilor creatoare, pentru înfăptuirea complexelor opere ce sint așteptate de poporul nostru în acest nou cincinal, opere consacrate momentelor de seamă ale istoriei poporului nostru și prezentului socialist. De asemenea, se va acorda în continuare o mare atenție pătrunderii largi a operelor de artă în rîndul oamenilor muncii, creșterii contribuției artiștilor plastici la opera de educare patriotică și artistică a întregului popor.în cadrul dezbaterilor care au urmat au luat cuvîntul artiștii plastici Ion Jalea, Virgil Almășanu, Ana Lupaș, Paul Erdos, Eftimie Birleanu, Ileana Micodin, Gall Andras, Mac Constantinescu, istoricul și criticul ds artă Vasile Drăguț, artiștii plastici Romul Nuțiu, Gheorghe Anghel, Erwin Kuttler, Patriciu Mateescu, Viorel Mărginean.
E3 H Si El H H(Urmare din pag. I)direa visului de aur al poporului român : comunismul. Dar ziua noastră de miine începuse deja de ieri și nu este greu să-i descifrăm contururile în idealurile înaintașilor, în modul cum o întrezăreau cei ce o doreau cu nestinsă ardoare intrevă- zîndu-i patriei noastre „la trecutu-i falnic, falnic viitor".Am străbătut, pină.la atingerea a- cestui moment cînd zorii comunismului ni se conturează ca o certitudine tot mai apropiată, un drum lung, nelipsit de greutăți, dar nu mai puțin plin de bucurii, un drum eroic, de nepotolită luptă dusă pe baricadele revoluției socialiste, un drum de continuu urcuș din etapă in etapă, de la preluarea puterii de către popor la înfăptuirea marilor acte ale revoluției din primii ani de după eliberare, pină la victoria deplină a socialismului în România, la perfecționarea și dezvoltarea multilaterală a societății făurite de popor și prin popor, la punerea bazelor orînduirii comuniste.Numai cine n-a fost aici, martor al acestor vremi de profunde prefaceri și înnoiri, poate ignora transformările radicale petrecute în România în ultimii 30 de ani. O altă țară se înfățișează astăzi lumii, de zeci de ori mai puternică decit cea din trecut, deși ea aparține aceluiași popor, înnoit și el prin înaltul grad de conștiință a 21 de milioane de membri ai aceleiași familii strînse laolaltă printr-o unitate fără precedent, pătrunsă de suflul patriotic și internaționalist fără șovăire și- compromisuri. Forța unită a poporului întreg, egalitatea în șanse și în drepturi a tuturor, stima și respectul reciproc, posibilitățile de educare și cultivare egale oferite fără discriminări — iată cheia pe care au folosit-o comuniștii din România în eliberarea întregului potențial creator al poporului. Partidul a învățat cetățenii acestei țâri

împărtășind aspecte din munca lor, din cea a filialelor, și cenaclurilor Uniunii artiștilor plastici, vorbitorii au prezentat roadele bogate obținute în anii 1971—1975, proiectele ds viitor la care lucrează obștea artiștilor plastici. Ei s-au referit la marile lucrări tematice prin care creatorii din acest domeniu răspund comenzii sociale, la amplul program de expoziții, dezbateri, de confruntări cu publicul. în unanimitate, vorbitorii și-au exprimat, în numele tuturor artiștilor plastici români, maghiari, germani și deb alte naționalități, hotărirea lor fermă de a înfăptui noi opere care să răspundă așteptărilor'poporului, ope- < re pătrunse de un puternic mesaj revoluționar, de un profund umanism. In cuvîntul lor, participanții au dat mandat celor care îi vor reprezenta la apropiatul Congres al educației politice și culturii socialiste să exprime adeziunea lor deplină la politica internă și externă a partidului, ho- tărîrea lor de a munci fără preget pentru înfăptuirea Programului partidului.In încheierea ședinței plenare a luat cuvîntul tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste. (Agerpres)
a a a a ansă-și iubească cu ardoare meleagurile pe care s-au născut și să-i respecte pe ceilalți cetățeni ai lumii, căci cine a luptat din greu pentru libertate și independență, pentru progres și respect intre popoare nu poate să nu vibreze la lupta și la jertfele altora care năzuiesc spre a- celeași idealuri.Da, am pornit de la greu, de la nevoi și lipsuri, de la necazuri ce păreau insurmontabile, dar și de la ambiții de neclintit, de la ardoarea de a ne înfățișa într-o zi lumii cu 

Un timp care aparține conștiinței
fruntea sus, cu dreptul de a ne rosti răspicat propriul crez, vocea proprie în corul popoarelor lumii, cu conștiința de a fi aplicat în construcția socialismului în țara noastră mar- xism-leninismul ca pe o știință revoluționară vie și nu ca pe o dogmă, ca pe un izvor de înțelepciune permanent regenerat prin raportarea la practică și Ia ceea ce ne este nouă specific.Tocmai aceasta ne dă dreptul să ne afirmăm propriul drum către ziua de miine. Către un miine viabil pe care îl trăim încă de azi, către un viitor care să nu aparțină hazardului, ci necesității de a-1 provoca în sensul dorit, conform celei mai înalte calități a unui sistem care și-a dat proba viabilității sale istorice prin marea lui capacitate de a fi adaptabil. perfecționabil, receptiv la nou, la exigențele celor ce îi dau conținut și viață, la măsura omului socialist, cel ce prin asta devine însăși măsura societății sale.Privind în urmă. Ia punctul de la care am pornit, privind în jur la re-

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaRog pe Excelența Voastră să primească sincerele mele mulțumiri pentru felicitările și bunele urări pe care mi le-ați adresat cu atita amabilitate, cu ocazia zilei mele de naștere.

Regina MARGARETA a ll-a a Danemarcei

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaVă rog să primiți, Excelență, sincerele mele mulțumiri pentru amabilele felicitări și urări de bine, adresate cu ocazia zilei de naștere a Maiestății Sale regina.

ANKER JOERGENSEN
Primul ministru al Danemarcei

Ministrul afacerilor externe al României 
va face o vizită in SuediaLa invitația ministrului afacerilor externe al Suediei, Sven Andersson, ministrul afacerilor externe al Repu-

Cu prilejul celei de-a XXXI-a aniversări 
a eliberăriiCu prilejul celei de-a XXXI-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei de sub dominația fascistă, ambasadorul acestei țări Ia București, Miroslav Sulek, a oferit joi un cocteil în saloanele ambasadei.Au participat Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Ion Pățan, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, Virgil Teodorescu și Aneta Spornic, vicepreședinți ai Marii Adunări Naționale, Neculai Agachi, Maxim Ber- ghianu, Florea Dumitrescu, Gheorghe Gaston Marin — membri ai guvernului, Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului

Manifestări științifice consacrate 
partiduluianiversariiLa Academia militară s-a desfășurat simpozionul „Contribuția Partidului Comunist Român, a tovarășului Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea teoriei marxist-leniniste cu privire la construcția socialistă și apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului". Abordind problematica edificării societății socialiste în patria noastră sub multiplele sale dimensiuni, participanții au evidențiat o- riginalitatea soluțiilor românești, a unor teze și principii tactice — elaborate de partid, de secretarul său general — care reprezintă un aport de seamă Ia îmbogățirea teoriilor gîndirii marxist-leniniste.

★Sub genericul „File . din Istoria Partidului Comunist Român", Casa armatei din Cluj-Napoca a organizat, în colaborare cu Muzeul de artă, o expoziție de pictură reunind creații ale artiștilor plastici din orașul de la poalele Feleacului.
★La Institutul de marină „Mircea cel Bătrîn" din Constanța a avut loc un simpozion care și-a propus să re

Descoperiri arheologice remarcabile pe teritoriul 
României intre 1965-1975

Un ciclu de reuniuni științifice organizat 
în pregătirea Congresului educației politice 

și culturii socialisteAcademia de științe sociale și politice și Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România au organizat, în pregătirea Congresului educației politice și culturii socialiste, un ciclu de simpozioane pe tetna : „Descoperiri arheologice remarcabile pe teritoriul României între 1965— 1975". Joi, la simpozionul inaugural, deschis de Mihnea Gheorghiu, președintele Academiei de științe sociale și politice, au fost prezentate comunicări privind începuturile societății omenești pe teritoriul țării noastre în lumina descoperirilor de la Bugiulești-Vîlcea, Ripiceni, din zona Porțile de Fier. Au vorbit dr. Dardu Nicolăescu-Plopșor, dr. Ale-
o a a a a a aalitatea socialistă pe care am lnfăp- tuit-o, scrutînd viitorul așa cum este el jalonat de Programul partidului adoptat la ultimul său congres, apare cu claritate ceva ce ne dă dreptul să afirmăm cu tărie prezentul. Ceva ce simțim toți cei ce-am fost aici în anii României noi. Nu ca martori sceptici și pasivi, nu ca simpli observatori, ci ca părtași angajați în luptă. Nimic n-a fost ușor și nici de-aici înainte nimic nu ni se anunță a fi ușor.Trăim într-o epocă de supremă au

toexigență, tn care tot ce clădim, consolidăm, înnoim se raportează Ia pretențiile superioare ale viitorului. Vorbim încă de astăzi, pe baza ambițioaselor noastre planuri de perspectivă științific elaborate și cuprinse în Programul partidului, despre anul 2000 și, înainte de orice, ne propunem să clădim, să consolidăm, să înnoim omul, făuritorul societății socialiste multilateral dezvoltate, creatorul de miine al comunismului pe meleagurile românești.Partidul comuniștilor are 55 de ani. O virstă respectabilă grefată pe vîrsta mai mult decît seculară a mișcării muncitorești din țara noastră, dar o virstă a tinereții, a elanului, ce îi vin din infuzia de tinerețe a celor care vor prelua ștafeta, a celor pe care îi pregătim pentru a duce mai departe marile responsabilități ale viitorului, cei ce sint astăzi copii sau adolescenți, dar care miine vor avea umerii demnității de bărbați.55 de ani are partidul, anii unui neîntrerupt timp al conștiinței. A- proape jumătate din această virstă 

blicii Socialiste România. George Macovescu, va face o vizită oficială în Suedia, în a doua decadă a lunii mai a.c.

CehoslovacieiUnității Socialiste, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, general-maior Gheorghe Go- moiu și general-colonel Marin Nico- lescu, adjuncți ai ministrului apărării naționale, conducători ai unor instituții centrale, organizații de masă și obștești, reprezentanți ai vieții culturale și artistice.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați ia București și alți membri ai corpului diplomatic,
★Cu același prilej, ambasadorul R. S. Cehoslovace la București, Miroslav Sulek, a depus, joi dimineața, coroane de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism, precum și la Monumentul eroilor sovietici din Capitală. (Agerpres)

liefeze, pe baza unui bogat material documentar, aspecte semnificative privind însemnătatea istorică a creării Partidului Comunist Român în viața social-politică a țării, activitatea P.C.R. în rîndurile armatei, acțiunile întreprinse de regionala de partid Dobrogea în timpul dictaturii militaro-fasciste. Un loc aparte in desfășurarea simpozionului l-a constituit sublinierea rolului istoric al Partidului Comunist Român în conducerea procesului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre comunism.
★Uniunea compozitorilor, în colaborare cu conservatorul „Ciprian Po- rumbescu", a organizat o sesiune științifică dedicată celei de-a 55-a aniversări a creării P.C.R., Au luat cuvîntul Petre Brîncuși, rectorul conservatorului, și Vasile Tomescu, secretarul Uniunii compozitorilor, iar muzicologii Ovidiu Varga, Grigore Constantinescu și Eugenia Cernea au prezentat comunicări privind dezvoltarea creației muzicale românești în anii socialismului.(Agerpres)

xandru Păunescu și Vasile Boro- neanț.în același ciclu mai sînt programate o serie de simpozioane, în care vor fi dezbătute comunicări elaborate de specialiști din întreaga țară. Acestea se vor referi la cele mai vechi urme neolitice din România, scrierea de pe tăblițele tărtăriene, descoperirile arheologice de la Pe- retu-Teleorman, Fitionești și Cîn- dești-Vrancea, Băiceni-Iași, Stîncești- Botoșani, Ia vestigiile arheologice, do mare importanță pentru istoria noastră națională, de la Sarmizege- tusa, Valea Mureșului, Mangalia, Tulcea, Bratei-Sibiu, Pietroasa-Bu- zău. Alba Iulia, Dăbtca, Făgăraș.
■ ■ 0 B ■ ■a trăit-o tn lupta grea, necruțătoare, pe viață și pe moarte, dusă pentru eliberarea clasei muncitoare românești de sub exploatare, pentru libertatea și independența țării, pentru dreptul la demnitatea deplină a unui popor care, de-a lungul unei istorii de două ori milenare, n-a aspira'. către altceva decît către libertate și demnitate, către cucerirea locului meritat de el între popoarele lumii. Maj mult de jumătate din a- ceastă glorioasă virstă, partidul a trăit-o la cîrma țării, hotărînd laolaltă cu poporul ceea ce era de făcut, ceea ce este și ceea ce va fi da făcut în numele și spre binele poporului. Rezultatele acestui timp al conștiinței, al îndeplinirii legămîn- tului sacru făcut față de popor într-o zi de mai din 1921, sînt evidenta oricui s-a născut cu adevărul în suflet. Oriunde ți-ai îndrepta privirila pe cuprinsul țării vezi semnele lumii de miine. Construim pretutindeni nu numai fabrici, uzine, hidrocentrale, combinate petrochimice, ferme și stațiuni agricole puternice, orașe și sate moderne, ci construim o nouă conștiință și o nouă condiție umană. Creării acestui om nou, într-o țară puternică, mîndra, demnă, i-a consacrat de 55 de ani luptă partidul comuniștilor, creierul și inima României socialiste, care pulsează pentru înfăptuirea celor mai scumpe năzuințe ale poporului, acele idealuri propuse de comuniști, năzuite de veacuri de cei mai buni fii ai țării, înfăptuirea acestor mărețe idealuri a fost răspunsul istoric pe care a știut să-1 dea poporul român în lupta sa de împliniri revoluționare.La mulți ani. Partid al comuniștilor români !La mulți ani. Românie 1
Vezi „Scinteia" nr. 10 469 din 18 

aprilie 1976, nr. 10 477 din 28 aprilie, 
nr. 10 479 din 30 aprilie, nr. 10 481 
din 2 mai și nr. 10 483 din 5 mai.
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A IV~a Conferință a Națiunilor Unitepentru comerț și dezvoltare Manifestări consacrate aniversării 
Partidului Comunist Român

LAGOS

Convorbiri economice româno-nigeriene
Prezentarea documentelor 

adoptate de „Grupul celor 77“ 
la recenta reuniune de la ManilaNAIROBI 6 (Agerpres). — La cea de-a IV-a Conferință a Organizației Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare (U.N.C.T.A.D.) de la Nairobi au început joi dezbaterile ge- * nerale.Adresîndu-se celor peste 5 000 de delegați din 153 de țări, președinte

le Filipinelor, Ferdinand Marcos, a propus crearea unui sistem economic al țărilor în curs de dezvoltare care să se constituie într-un organism de coordonare între aceste state. El a spus că actuala reuniune a U.N.C.T.A.D. trebuie să adopte măsuri practice în probleme cum sînt comercializarea materiilor prime și restructurarea sistemului valutar internațional, limitarea activității companiilor transnaționale și a făcut apel la sprijinirea creșterii producției Industriale în țările în curs de dezvoltare prin acordarea de credite in condiții avantajoase și adoptarea unui sistem eficient pentru transferul de tehnologie. Șeful statului fiii pinez a prezentat „Declarația de la 
Manila" și „Programul de acțiune", documente adoptate în februarie a.c. de „Grupul celor 77", care cuprinde 110 state în curs de dezvoltare, membre ale O.N.U., printre care și România. Subliniind că are mandat din partea acestui organism, vorbitorul și-a exprimat speranța că U.N.C.T.A.D. va adopta „Declarația" ca pe o „cartă a cooperării dintre țările în curs de dezvoltare și cele industrializate".

Premierul luxemburghez, Gaston Thorn, președintele în exercițiu al Consiliului Pieței comune, a prezentat poziția țărilor C.E.E. față de pro-t blemele aflate pe agenda de lucru a reuniunii de la Nairobi, afirmînd că trebuie să se acționeze pentru o ordine economică mai justă. Sîntem gata, a spus el, să studiem orice idee, de oriunde ar veni, și în special cele conținute în documentele „Grupului celor 77", pentru a îmbu

nătăți accesul la tehnologie al țărilor în curs de dezvoltare.
Secretarul de stat al S.U.A., Henry Kissinger, a propus crearea unei bănci internaționale a materiilor prime, cu un fond de 1 miliard de dolari. Această bancă ar contribui, în concepția americană, la atragerea de investiții pentru exploatarea resurselor de materii prime în țările în curs de dezvoltare. De asemenea, el a propus stabilirea unui calendar precis în vederea studierii problemelor specifice privind produsele de bază ale țărilor în curs de dezvoltare ; studierea unui cod internațional privind controlul asupra exporturilor ; sprijinirea propunerii de creare a unui serviciu consultativ al U.N.C.T.A.D. care să dea posibilitatea țărilor în curs de dezvoltare să achiziționeze tehnologia de care au nevoie, precum și crearea unui corp de specialiști în domeniul tehnologiei. El s-a pronunțat pentru un efort sporit din partea țărilor industrializate în scopul de a ajuta țările în curs de dezvoltare pentru a face față cerințelor pe care le ridică balanțele de plăți și reglementarea datoriilor externe, precum și pentru un program internațional colectiv care să se ocupe de problemele țărilor celor nlai sărace.
Reprezentantul Franței, ministrul economiei și finanțelor, Jean Pierre Fourcade, a avansat ideea creării ținui sistem internațional de garanții pentru finanțarea unor proiecte economice în țările în curs de dezvoltare. El a insistat, de asemenea, pentru reglementarea prețurilor produselor de bază pe piața mondială.Dezbaterile în plenară continuă. Paralel funcționează o comisie unică, împărțită în nouă grupuri de lucru, a căror misiune este studierea unor probleme fundamentale de pe agenda de lucru a conferinței, cum ar fi produsele de bază, produsele manufacturate și semifabricate, chestiuni financiare, transferul de tehnologie.

BELGRAD 6 (Agerpres). — La 6 mai, la Ambasada României din Belgrad a avut loc o conferință de presă consacrată celei de-a 55-a aniversări a creării Partidului Comunist Român, la care au participat reprezentanți ai Secretariatului federal pentru afaceri externe, ai agenției Taniug, Radioteleviziunii din Belgrad și Novi Sad, un număr mare de ziariști, precum și membri ai corpului diplomatic.Despre semnificația evenimentului a vorbit ambasadorul țării noastre la Belgrad, Virgil Cazacu.BUDAPESTA 6 — Corespondentul nostru transmite : Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a creării Partidului Comunist Român, la Ambasada română din Budapesta a avut loc, joi, o conferință de presă, la care au participat redactori ai ziarelor centrale, televiziunii și radiodifuziunii ungare, ai agenției de presă M.T.I., activiști ai C.C. al P.M.S.U., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și atașați de presă.loan Cotoț, ambasadorul României la Budapesta, a vorbit despre însemnătatea creării Partidului Comunist Român.SOFIA 6 — Corespondentul Agerpres transmite : La Combinatul de metale neferoase „Dimităr Ganev" din Sofia a avut loc joi o adunare festivă consacrată aniversării a 55 de

ani de la crearea Partidului Comunist Român.Despre însemnătatea jubileului a vorbit ambasadorul român la Sofia, Trofin Simedrea.La adunare au luat parte Lazar Stamboliev, prim-secretar al comitetului raional de partid ..Vasil Levski", Nikolai Petrov, președintele Consiliului popular raional, cadre de conducere și muncitori din combinat.HAVANA 6 — Corespondentul A- gerpres transmite : în cadrul manifestărilor organizate în Cuba cu prilejul aniversării a 55 de ani de la crearea Partidului Comunist Român, la școala națională de partid „Nico Lopez" de pe lîng'ă C.C. al P.C. din Cuba a fost organizată o reuniune festivă.Despre importanta evenimentului a vorbit ambasadorul României în Cuba, Petre Ionescu.BERLIN 6 — Corespondentul nostru transmite : în cinstea celei de-a 55-a aniversări a creării Partidului Comunist Român, la Școala regională de partid „Roșa Luxemburg" din Gera a avut loc o adunare, în cadrul căreia ambasadorul român ~ în R. D. Germană. Constantin Niță, a vorbit despre semnificația istorică a acestui eveniment.Au participat activiști de partid care urmează cursurile școlii, cadre didactice, reprezentanți ai Comitetului regional de partid Gera.

LAGOS 6 (Agerpres). — Vasiie Patilineț, ministrul economiei forestiere și materialelor de construcții, care a efectuat o vizită în Republica Federală Nigeria, a avut o întrevedere de lucru cu dr. A. Aadeleye, ministrul federal al industriilor. în cadrul căreia au fost identificate noi posibilități de adîn- cire și extindere a cooperării dintre România și Nigeria în domeniile e- conomiei forestiere și materialelor de construcții. Ministrul român a avut, de asemenea, convorbiri cu ministrul industriei, comerțului și cooperativelor din statul Oyo, cu ministrul industriei și comerțului din statul Ogun, precum și cu alte per

soane oficiale din statele respective. Totodată, el a vizitat șantierele societății mixte româno-nigeriene „Ni- rowi“ din statul Ondo, prilej cu care au fost examinate probleme legate de creșterea eficienței societății.
★Joi după-amiază, tovarășul Vasiie Patilineț s-a înapoiat în Capitală.La sosire, pe aeroportul Otopeni, au fost prezenți membri ai conducerii ministerului, precum și L. S. Momodu Osobase, ambasadorul Nigeriei, și Dennis-Dieudonne Grebongo, însărcinatul cu afaceri ad interim al Republicii Centrafricane la București.

GENEVA

Adunarea mondială a sănătății

Gală de filme la Ambasada română din MoscovaMOSCOVA 6 — Corespondentul Agerpres transmite : Cu prilejul sărbătoririi Zilei independenței de stat a României și a Zilei victoriei asupra fascismului, la sediul Ambasadei române din Moscova a fost_ organizată o gală de filme documentare, în cadrul căreia au fost prezentate peliculele „Victoria" și „Patrie — tinerețea noastră".Au’ luat parte general-locotenent M.G. Sobolev, locțiitor al șefului Direcției superioare politice a armatei și flotei sovietice, alți generali și o-,

fițeri superiori sovietici, funcționari superiori din M.A.E. al U.R.S.S. Au fost prezenți, de asemenea, atașați militari aero și navali străini acreditați în Uniunea Sovietică.General-maior Gheorghe Dincules- cu, atașat militar aero și naval al tării noastre la Moscova, a evocat luptele duse de armata română pentru cucerirea independenței de stat, precum și participarea activă a României la războiul împotriva Germaniei hitleriste.

Intervenția șefuluiGENEVA 6 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în cadrul Adunării mondiale a sănătății, de la Geneva, dr. Mihai Aldea, adjunct al ministrului sănătății, șeful delegației române, a evidențiat colaborarea tot mai rodnică dintre țara noastră și statele membre ale O.M.S., în special în domeniul prevenirii și combaterii bolilor cronice și degenerative, al unor măsuri eficiente privind igiena mediului ambiant. al dezvoltării cercetării medicale în problemele prioritare ale sănătății publice. Vorbitorul s-a referit pe larg la preocupările actuale ale țării noastre pentru îmbunătățirea continuă a stării de sănătate a populației. Ocrotirea sănătății publice — a arătat vorbitorul — face parte integrantă din programul unic rle dezvoltare a României, în cadrul căruia un accent deosebit se pune tot mai mult pe dezvoltarea și modernizarea în continuare a bazei mate-

delegațiel româneriale, pe formarea și perfecționarea cadrelor medico-sanitare, pe ocrotirea mamei și a copilului, pe prevenirea și combaterea unor boli transmisibile, pe reducerea mortalității generale și în special a celei infantile.Tn legătură cu rolul O.M.S.. vorbitorul a subliniat, printre altele, necesitatea ca această organizație să-și concentreze mai mult forțele pentru lichidarea unor rămîneri în urmă pe plan medico-sanitar în țările care și-au cucerit independența, aflate în prezent în curs de dezvoltare. Organizația Mondială a Sănătății — a spus el — trebuie să țină tot mai mult seama de schimbările survenite în lumea contemporană, de transformările politico-sociale, de imperativul creării unei noi ordini economice internaționale, al instaurării definitive a unor relații de echitate și dreptate socială între toate statele lumii.
Cu prilejul împlinirii a 31 de ani de la eliberarea Cehoslovaciei

Adunare festivă la Praga

Critici la adresa practicilor societăților transnaționale
Raportul prezentat la reuniunea parlamentarilor din țările 

membre ale Consiliului Europei occidentale

PRAGA 6 — Corespondentul Agerpres transmite : La Praga a avut loc, joi seara, o adunare festivă consacrată împlinirii a 31 de ani de la eliberarea țării de sub ocupația fascistă, victorie la care și-au adus contribuția — alături de armata sovietică, formațiunile militare cehoslovace, partizanii cehi și slovaci — și ostașii armatei române. 1

Au participat secretarul general al C.C. al P.C.C., președintele republicii, Gustav Husak, alți conducători de partid și de stat.Despre importanța istorică a eliberării Cehoslovaciei și realizările obținute în cei 31 de ani de viață liberă de cele două popoare frățești, ceh și slovac, a vorbit Jan Baryl, membru supleant al Prezidiului C.C., secretar al C.C. al P.C.C.STRASBOURG 6 (Agerpres). — Tn cadrul dezbaterilor reuniunii parlamentarilor din țările membre ale Consiliului Europei-occidentale, care se desfășoară la Strasbourg, au fost formulate numeroase critici la adresa practicilor companiilor transnaționale și, după cum remarcă agenția France Presse, puțini au fost acela care au intervenit în apărarea acestora.Raportul in această problemă, prezentat de Uwe Hotzl, deputat. în Bundestag, relevă că și societățile transnaționale sînt responsabile de linele dificultăți economice ale țărilor unde acționează, mai ales în ce privește dezordinile de ordin monetar provocate de mișcările de capital pe termen scurt. Prin natura lor trans

națională, se arată în raport, aceste societăți ocolesc mai ușor legislațiile naționale privitoare la regimul fiscal, social, comercial, sindical sau ecologic, Pentru a evita repercusiunile dăunătoare ale activităților companiilor transnaționale, deputatul vest- german propune încheierea unor a- corduri internaționale care să stabilească drepturile și obligațiile a- cestora.Intr-un alt raport prezentat de Comisia pentru știință și tehnologie a consiliului se arată că societățile transnaționale ar putea contribui la extinderea cercetărilor științifice, dar activitățile lor în acest domeniu sînt ghidate aproape în exclusivitate de profiturile proprii.

Evoluția situației din Liban
9 9

• Semne de slăbire a tensiunii militare • Intense consultări 
pentru desemnarea noului președinte al țăriiBEIRUT 6 (Agerpres). — Ziua de joi a fost cea mai calmă de la începutul acestei săptămîni, la Beirut fiind semnalate doar schimburi sporadice de focuri de-a lungul liniei de demarcație ce separă forțele aflate în conflict. Ameliorarea situației a permis reluarea traficului rutier între cele două sectoare ale orașului.Pe plan politic, alegerea noului șef al statului, care să-i succeadă actua

lului președinte, Suleiman Frangieh, continuă să facă obiectul unor intense consultări. Astfel, întrunite miercuri seara la Beirut, sub președinția lui Kamel El Assad, Biroul Camerei Deputaților și Comisia parlamentară a Administrației libaneze au luat în discuție probleme referitoare la procedura electorală ce va fi' utilizată în desemnarea noului președinte.

Festivitate
Ziua presei sovieti

ce, eveniment traditio
nal, sărbătorit în ziua 
de 5 mai încă din 
1922, cind din inițiativa 
lui V. I. Lenin s-a 
marcat cea de a 10-a 
aniversare a ziarului 
bolșevic „Pravda", a 
constituit prilejul unei 
ample treceri in re
vistă a activității aces
tui sector de activitate, 
pe care organul C.C. 
al P.C.U.S. îl denu- 

1 mește, în articolul său 
de fond, „o parte a 
cauzei generale a par
tidului".

In Sala coloanelor a 
Casei sindicatelor din 
Moscova a avut loc o 
adunare festivă con
sacrată acestui eveni
ment, la. care. în pre
zența lui M. V. Zi- 
mianin, secretar al 
C.C. al P.C.U.S.. și a 
altor conducători de 
partid, a reprezentan
ților ziarelor, reviste
lor, radioului, televi-

dedicată presei sovietice
Ziunii și agențiilor de. 
presă centrale sovieti
ce. redactorul-șef al 
ziarului „Pravda", V.G 
Afanasiev, a vorbit 
despre dezvoltarea 
presei sovietice, des
pre sarcinile ce stau în

CORESPONDENTA
DIN MOSCOVA 

---------------------1. 
fața ziariștilor în ve
derea îndeplinirii o- 
biectivelor trasate de 
Congresul al XXV-lea 
al P.C.U.S.

Așa cum s-a arătat 
cu acest prilej fes
tiv al Zilei presei, 
în U.R.S.S. apar peste 
8 000 de ziare, în 57 de 
limbi, tirajul total fiind 
de aproape 165 000 000 
exemplare ; apar, de a- 
semenea, peste 6 000 
de reviste și alte pu
blicații, cu un tiraj de 
177 000 000 exemplare. 
In anul 1975 a reve

nit la fiecare mie de 
locuitori 1 390 de e- 
.vemplare de ziare și 
reviste. ■

Mobilizîndu-și țoale 
forțele pentru atrage
rea maselor la activi
tatea tot mai complexă 
de construire a baze
lor comunismului, pre
sa sovietică întreține 
strinse legături cu ci
titorii, în prezent nu
mărul corespondenților 
voluntari ridicindu-se 
la 6 500 000 de munci
tori fruntași, colhoz
nici, reprezentanți ai 
intelectualității. Chiar 
în ajunul Zilei presei 
a fost dată publicității 
Hotărirea C.C. ' al 
P.C.U.S. cu privire la 
perfecționarea conti
nuă a activității pri
vind scrisorile oameni
lor muncii, în lumina 
hotăririlor Congresu
lui al XXV-lea al 
P.C.U.S.

1. DUȚA

ROMA

Semnificațiile scrutinului 
parlamentar anticipatDizolvarea de către președintele Giovanni Leone a parlamentului, ca urmare a demisiei guvernului mo- nocolor democrat-creștin, condus de Aldo Moro, și convocarea de alegeri anticipate — programate pentru luna iunie — prilejuiește deopotrivă observatorilor politici și presei italiene ample comentarii asupra celei de-a 6-a legislaturi, care s-a încheiat — ca și cele precedente — înaintea expirării perioadei reglementare de cinci ani. însuși faptul că de-a lungul unui șir de legislaturi mandatul parlamentului nu a putut fi dus la capăt vorbește de la sine despre profunzimea crizei care afectează toate sectoarele vieții social-politi-ce italiene.Așa cum subliniază comentatorii politici, trecuta legislatură, cea mai frămîntată din istoria republicii, a marcat sfîrșitul definitiv al politicii de centru-stînga, politică inițiată în 1963 și care și-a găsit expresia in colaborarea dintre de- mocrat-creștini și socialiști în cadrul guvernului. După cum scria ziarul „LA STAMPA", „cea de-a 6-a legislatură a murit pentru că n-a știut să reacționeze la schimbările intervenite în acești din urmă ani în țară" și mai ales la orientarea tot mai spre stingă a corpului electoral, care a determinat, la alegerile administrative de anul trecut, succesul fără precedent al partidului comunist.Pe plan economic, perioada ultimei legislaturi a fost martora celei mai grave crize prin care a trecut Italia în perioada poștbelică. Producția a bătut pasul pe loc, nemaiînregistrînd, practic, progres. Costul vieții- a nici un __  _______ ___ crescut, în schimb, cu peste 80 la sută, în timp ce valoarea lirei- s-a diminuat cu 35 la sută față de dolar. In acest moment Italia numără peste 1,5 milioane de șomeri totali și circa 500 000 de șomeri parțiali, la care se adaugă zecile de mii de tineri care se află în căutarea unui loc de muncă.în cei patru — după cum MESSAGGERO" „parlamentul ziarul „IL __________________ luat în discuție o multitudine de probleme, fără însă să ajungă la concluzii practice". Problema reconversiunii industriale, discutată luni de-a rîn- dul, a rămas pe hirtie. Doar „legea pentru „Mezzoggiorno", zona sudului subdezvoltat, a fost adoptată. în ultimele zile de viață ale cabinetului monocolor. Este adevărat eă, îndeosebi în ultimii doi ani, au fost aprobate, prin contribuția tu

ani scria— a

turor forțelor democratice, unele reforme, cum sînt noul cod al familiei, introducerea dreptului de vot începînd de la vîrsta de 18 ani, reforma radioteleviziunii, alegerea directă a consiliilor de cartier în orașele mijlocii și mari etc. Transpunerea acestor reforme în fapt, mai ales a acelora cu caracter social, s-a _ dovedit și se dovedește însă anevoioasă, tocmai datorită lipsei de condiții materiale. „Cum poți să pui în practică egalitatea femeii cu bărbatul — sd întreba un deputat comunist — dacă lipsesc creșele, grădinițele, asistența sanitară ?“.Dacă aceasta este moștenirea pe care o lasă țării ultima legislatură, nici atmosfera în care urmează să se desfășoare alegerile nu este mai propice. „Alegerile — scria „La Stampa" — intervin în- tr-o atmosferă de nesiguranță. în spatele căreia se află acele forțe care au interesul să tulbure și mai mult situația din țară, cu scopul de a influenta opțiunile alegătorilor". Cu vie preocupare, forțele politice au înregistrat astfel, în ultimul timp, înmulțirea actelor de violență, intensificarea „strategiei tensiunii si a provocărilor", care din 1969 încoace nu a încetat să se facă simțită în peninsulă. Luările de poziție ale liderilor principalelor partide democratice, mobilizarea muncitorilor și a celorlalte categorii de oameni ai muncii, care în zilele premergătoare întîiului de Mai au decis să-și apere propriile locuri de muncă contra provocărilor și atentatelor ilustrează hotărîrea forțelor democratice din țară de a bloca orice tentativă aventuristă.Observatorii de toate nuanțele consideră, pe bună dreptate, scrutinul din iunie ca fiind cel mai important după alegerile din 1948, în urma cărora a fost proclamată republica. După opinia unanimă, ele au o importantă esențială pentru schimbarea actualului cadru politic, pentru realizarea unei noi unități democratice, singura care — așa cum scria ziarul „L’UNITA" — poate să salveze Italia. „Esențial este, după cum sublinia recent _ secretarul general al P.C.I., Enrico Ber- linguer, ca alegerile să determine eliminarea definitivă a prejudecăților anticomuniste, după care s-au condus guvernele care au cîrmuit tara în ultimii treizeci de ani, pentru a se putea deschide calea către acele convergențe și înțelegeri indispensabile progresului democratic al Italici".
Radu BOGDAN

DEZBATERILE DIN CONSILIUL DE SECURITATENAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). — Miercuri seara au fost reluate în Consiliul de Securitate dezbaterile consacrate examinării, la cererea Egiptului, a situației din teritoriile arabe ocupate de Israel. Au luat cu- vintul reprezentanții Siriei, Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Iordaniei și Israelului.După cum relatează agențiile de presă, în intervenția sa. reprezentantul Siriei, Mowaffak Allaf, a propus Consiliului de Securitate să „ceară Israelului să se abțină de la crearea de noi colonii în teritoriile arabe ocupate și să le desființeze pe cele existente, pînă la evacuarea rapidă a acestor teritorii de către forțele israeliene".Reprezentantul Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Zahdi Labib

Terzi, a condamnat sprijinirea organizării marșului din 18 aprilie, în teritoriile ocupate.Consiliul de Securitate — a arătat Abdul Hamid Sharaf, reprezentantul Iordaniei — trebuie să constrîngă Israelul să se conformeze principiilor dreptului internațional, care reglementează comportarea puterilor ocupante în teritoriile ocupate. El a subliniat că „înainte de orice, Israelul trebuie să acționeze în așa fel îneît să pună capăt ocupației în mod definitiv și ireversibil".Reprezentantul Israelului. Haim Herzog, a expus poziția țării sale în problema 'examinată de Consiliul de Securitate/Dezbaterile Consiliului de Securitate în această problemă au fost amînate sine die.

În favoarea unor acțiuni comune 
ale comuniștilor și socialiștilor din Anglia 

DECLARAȚIA SECRETARULUI GENERAL AL P.C.
DIN MAREA BRITANIELONDRA 6 — Corespondentul nostru transmite : „Stabilirea unor relații strinse și desfășurarea de acțiuni comune de către socialiști și comuniști sînt vitale pentru progresul politic al Angliei, ca de altfel și al restului Europei occidentale" — a declarat Gordon McLennan, secretarul general al Partidului Comunist din Marea Britanie. El a arătat că deja „există aspecte comune numeroase în propunerile comuniștilor și laburiștilor de stingă privitoare la

măsurile necesare in vederea scoaterii Angliei din criză". „Este nevoie de o și mai strînsă unitate a tuturor acelora care sprijină o asemenea politică" — a adăugat vorbitorul.Amintind de situația politică din Franța, Italia, Spania, Portugalia și alte țări unde se extinde colaborarea dintre comuniști și socialiști, Gordon McLennan a spus că „problema u- nității dintre socialiști și comuniști apare ca deosebit de importantă si in Anglia".

agențiile de presă transmit:
Ld PlUga a ^os*: semnat planul de colaborare științifică între Academia Republicii Socialiste România, Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie și Academia de Științe Sociale și Politice a Republicii Socialiste România și Academia Cehoslovacă de Științe pe perioada 1976— 1980. Documentul a fost semnat, din partea română, de acad. Cristofor Si- mionescu, vicepreședinte al Academiei Republicii Socialiste România, și Ion Goliat, secretar adjunct al Academiei de științe sociale și politice, iar din partea cehoslovacă de Josef Paulik, vicepreședinte al Academiei Cehoslovace de Științe.
Președintele Franței, Va’ lery Giscard d’Estaing, a respins în mod ferm, într-un interviu televizat, orice posibilitate de reintegrare a forțelor militare franceze în organismele N.A.T.O., din care au fost retrase în anul 1964, de către șeful statului de atunci, generalul de Gaulle. Franța, a relevat Giscard d’Estaing, va continua să-și asigure securitatea cu forțele proprii, în mod independent.
In comunicatul publicat la încheierea celei de-a treia plenare a Comitetului Central și a Comisiei Centrale de Control a Partidului progresist al oamenilor muncii din Cipru (A.K.E.L.), se arată că A.K.E.L. va participa la alegerile parlamentare călăuzit de interesele ihtăririi u- nității tuturor forțelor patriotice și strî'ngerii rîndurilor lor în jurul „conducerii patriotice a țării, în frunte cu președintele Makarios". A.K.E.L., a- ra'tă rezoluția, își reafirmă sprijinul deplin pentru desfășurarea tratativelor intercipriote în cadrul O.N.U., sub egida secretarului general Kurt Waldheim. Concomitent, A.K.E.L. subliniază că a sosit timpul să se depună eforturi pentru convocarea

unei conferințe internaționale reprezentative în problema cipriotă în cadrul O.N.U.
Intr-o declarație, Comitetul Central al Frontului democratic pentru reunificarea patriei și Comitetul pentru reunificarea pașnică a patriei din R.P.D. Coreeană condamnă autoritățile sud-coreene pentru încercările lor de a folosi așa-numita „Adunare generală a federației anticomuniste mondiale", desfășurată recent la Seul, drept o platformă pentru defăimarea R.P.D. Coreene. Declarația subliniază că guvernanții sud-coreeni trebuie să înceteze politica lor scizionistă și antinațională de sabotare a dialogului Nord-Sud, pe care o duc sub paravanul „anticomunismului", politică în totală contradicție cu interesele fundamentale ale poporului coreean.
Comunicatul comun iu- 

goslavo-senegalez privind vi- zita efectuată în Senegal de președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, Gemal Biedici, relevă dezvoltarea relațiilor de cooperare dintre cele două țări și hotărîrea lor de a le promova în continuare. O atenție deosebită a fost acordată problemelor ce urmează a fi discutate la Conferința de la Colombo a țărilor nealiniate, relevîndu-se necesitatea promovării unității acestor țări în eforturile menite să ducă la instaurarea unei noi ordini economice internaționale.

tronatului. Rata de 8.3 la sută plasează Belgia în rîndul țărilor C.E.E. cu situația cea mai dificilă în domeniul șomajului. Pe ansamblul Pieței comune, la sfîrșitul lunii aprilie se înregistrau 5,4 milioane persoane fără locuri de muncă.
Tîrgul internațional „0- 

saka'76” ?i'a 'ncb*s J°i porțile. România a participat cu un pavilion expunînd produse chimice, ale industriei ușoare și cooperației meșteșugărești, mobilă, produse alimentare etc. Pavilionul țării noastre s-a bucurat de o afluență de vizitatori, care au apreciat calitatea și varietatea exponatelor. Și la ediția din a- cest an a tirgului a fost organizată Ziua României. Cu acest prilej, au fost prezentate filme cu tematică tehnico-economică.
Rhodesia a hotârît ma

jorarea duratei serviciului 
militarde 13 13 18 ^un*> 3’n~format un purtător de cuvînt al Ministerului Apărării, citat de agenția Reuter. Se precizează că această ho- tărîre, care intră în vigoare imediat, este îndreptată împotriva mișcărilor de eliberare națională de pe continentul african, a căror luptă cunoaște, în ultima vreme, o intensificare.

Partidul Colorado din
Uruguay - una din cele două or

Șomaj. La sfîrșitul lunii trecute, în Belgia existau, potrivit statisticilor oficiale, 220 165 șomeri. Cifra reprezintă 8.3 la sută din forța de muncă. Pentru explorarea căilor de ameliorare a situației pe planul folosirii forței de muncă, primul ministru, Leo Tindemans, a conferit cu reprezentanți ai sindicatelor și pa

ganizații politice tradiționale, • de tendință conservatoare — a cerut șefului statului, Juan Maria Borda- berry, desfășurarea de alegeri în luna noiembrie a.c., reactivarea partidelor politice aflate în recesiune forțată și revenirea la democrație, informează agențiile Inter Press Service și Pren- sa Latina.

Greva tipografilor vest- 
germani. sindicatui tipografilor vest-germani a anunțat respingerea ultimei propuneri a patronatului de reglementare a conflictului de muncă intervenit în acest sector la 28 aprilie. Un purtător de cuvînt sindical a precizat că noul ordin de grevă pe scară națională a fost urmat de totalitatea membrilor uniunii. Muncitorii tipografi vest-germani reveniseră la locurile de muncă luni, odată cu reluarea negocierilor dintre cele două părți.

Rata inflației in Argenti- 
jțțț a oscilat în luna aprilie între 34 și 36 la sută, a declarat ministrul comerțului. Guillermo Bravo. EI a subliniat că acest indice reprezintă totuși o reducere față de luna martie, cind rata inflației s-a situat la nivelul de 38,2 la sută.

Ministrul afacerilor ex
terne al Irakului, Saadoun Hammadi, a sosit într-o vizită oficială la Ciudad de Mexico, venind de Ia Havana, etapa anterioară a călătoriei sale în America Latină. Intr-o scurtă declarație la sosire, el a subliniat că în țările arabe există un interes evident față de politica promovată în sfera raporturilor internaționale de către președintele Luis Echeverria, exprimîndu-și, totodată, speranța că vizita sa în această țară „va contribui la dezvoltarea schimburilor comerciale între Irak și Mexic".

Marina panameză 8 hotărît să sechestreze două nave nord-ame- ricane de pescuit, acuzate de activități ilegale în apele naționale, s-a anunțat la Ciudad de Panama. Totodată, s-a precizat că autoritățile panameze solicită pentru eliberarea celor două vase — „Voyager" și „The Kali" — plata unor amenzi în valoare de 200 000 dolari.

lit PRETUTIN01NI
• MAI PUȚINE ACCI

DENTE RUTIERE. Introdu- cerea unor măsuri de securitate a circulației în Marea Britanie, printre care obligativitatea pur-, tării centurii de siguranță, s-a reflectat, in statisticile rutiere, printr-o sensibilă diminuare a numărului de accidente. Astfel, în 1975 și-au pierdut viata în accidente de automobil 6350 de persoane, cu 8 la sută mai puține decît în anul precedent ; numărul celor grav răniți a scăzut de la 82 000 la 77 000.
• „CÎRPĂ DE ȘTERS* 

MAREELE NEGRE. ° °ri' ginală „cîrpă de șters" apele infestate de țiței a fost pusă la punct recent de cercetătorii de la Institutul de tehnică textilă din Reutlingen (R.F.G.). Confecționată dintr-o fibră puternic absorbantă, „cîrpă" reține • cantitate de țiței de 40—50 de ori mai mare decît propria greutate. Experimentele au arătat că pelicula de țiței este absorbităîn proporție de pînă la 99 la sută' chiar în cazul apelor curgătoare'. Intrucît „cîrpele" plutesc la suprafața apei, petele de țiței pot fi încercuite cu fîșii mari, îm- piedieîndu-se astfel întinderea lor. După aprecierea cercetătorilor, această metodă se dovedește cea mai eficientă din cele folosite pînă acum.
• UN STRĂMOȘ A 

CALULUI. In apropierea 1 calității siberiene Selerikan, situată pe fluviul Indighirka, în pămîntul veșnic înghețat, a fost descoperit un strămoș al calului. După cum relatează „Izvestia", analizele efectuate cu ajutorul carbonului radioactiv au arătat că animalul a trăit acum aproximativ 37 000 de ani. S-a putut, de asemenea, stabili că avea' e înălțime de 134—136 cm, corpul său fiind acoperit cu un păr lung de aproape 50 cm. Copitele foarte dezvoltate îi serveau și la procurarea hranei — mușchi și alte vegetale — de sub stratul de zăpadă. Deoarece și conținutul stomacului s-a păstrat relativ bine, experții au putut stabili ce plante creșteau în acea perioadă în regiunea respectivă.
• „CUBURI" DE LAP

TE. In șapte școli din Parii de la începutul anului, se distribuie zilnic elevilor, cu titlu experimental, lapte în condiții de cea mai strictă igienă. In acest scop, laptele este servit copiilor în capsule cubice din plastic, prețiosul aliment fiind ferit, astfel, de orice sursă de poluare, chiar și de lumina care distruge vitaminele. S-a putut observa că „băutorii de lapte" — care asigură aportul indispensabil de calciu, fosfor și proteine în alimentația copiilor — cedează mai greu la oboseală. atenția cu care urmăresc lecțiile fiind, totodată, sporita. Tn prezent se studiază extinderea în toate școlile franceze a acestui sistem.
• „ENCEFALINA". Un ’cercetător de la Universitatea scoțiană Aberdeen, după ce a reușit să izoleze în creier o substanță foarte asemănătoare cu morfina, pe care a denumit-o „encefalină" și care prezintă proprietăți antispasmodice și a- nalgezice similare acesteia, • putut să o prepare pe cale sintetică. Specialiștii consideră eă descoperirea prezintă importanță pentru laboratoarele farmaceutice, de multă vreme în căutarea unui puternic analgezic care să nu prezinte însă inconvenientele morfinei — leziuni biochimice, toleranță redusă, crearea unei obișnuințe în organism. In plus, prin studierea acestei substanțe, cercetătorii speră că vor ajunge la o mai bună înțelegere a mecanismelor biochimice ale creierului.
• „BLITZ" SUBMA

RIN. Firma Philips a pus de curînd la punct un blitz .electronic care se adresează nu numai „vinătorilor de imagini" submarine, ci și tuturor celor care vor să facă fotografii în medii cu o umiditate ridicată sau cu o corozivitate accentuată : speologi, arheologi, oceano- grafi etc. Aparatul, alimentat pe baza unor baterii de cadmiu- nichel, este mai ușor decit apa, puțind astfel fi recuperat chiar dacă este scăpat din mînă.
• VENEȚIA ÎN MINIA

TURĂ. Intr-una din sălileUniversității din Padova a fost construită o machetă fidelă a Veneției, menită să determine în ce măsură fluxul și refluxul contribuie la scufundarea lentă a orașului lagunelor. Macheta este înzestrată cu două computere : primul reglează cantitățile de apă, al doilea — cuplat cu un mare număr de senzori — înregistrează efectele fluxului și refluxului asupra canalelor, fundațiilor clădirilor.
• DETECTORUL DE 

POLEN. Se știe că multe persoane suferă în sezonul cald de alergii provocate de polenul ce plutește în aer. Pentru a veni în ajutorul acestora, cit și al astmaticilor, buletinele meteorologice transmise de posturile de radio suedeze includ și date privind cantitatea de polen din atmosferă. Un aparat asemănător cu radarul, instalat pe o clădire înaltă din Stockholm, furnizează datele respective, în urma captării minusculelor particule alergogene.
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