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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la Consfătuirea de lucru 
de la Comitetul Central 

al Partidului Comunist Român
Stimați tovarăși,In cadru] consfătuirii de lucru din aceste zile s-au discutat pe larg o serie de probleme ale activității privind realizarea planului, ale activității de partid și politicii de cadre. £u vorbit în total 46 de tovarăși. Se poate spune că au fost abordate principalele probleme aflate la ordinea de zi ; au fost înfățișate atît realizările, Cît și lipsurile, s-au făcut numeroase propuneri privind soluționarea unor probleme de care depind realizarea planului pe acest an și a planului cincinal, îmbunătățirea continuă a activității de partid. Am putea spune deci că. în ansamblu, consfătuirea și-a îndeplinit scopul pentru care a fost convocată.Mă voi referi în continuare la cîteva tăn problemele care au făcut obiectul ordinii noastre de zi.In ce privește activitatea pentru îndeplinirea planului în industrie, finind seama că, pe 4 luni, planul producției industriale a fost realizat în proporție de 102 la sută, cu o depășire de peste 4 miliarde lei, am putea aprecia că rezultatele sînt bune. Totuși, în acest domeniu de activitate se mențin și unele neajunsuri. Astfel, pe total, indicele de utilizare a capacităților productive nu a fost realizat și, ca atare, nici indicele de folosire a forței de muncă. Subliniez aceasta deoarece, așa cum arată practica, dispunem actualmente de capacități de producție care, folosite 

complet, pot asigura o creștere a producției industriale mult mai substanțială decît s-a prevăzut în plan. Este necesar deci să se ia toate imăsurile ce se impun pentru utilizarea la maximum a tuturor capacităților de producție, realizîn- du-se indicatorii de schimburi planificați și indicatorii de folosire a mașinilor stabiliți. S-au luat, desigur, o serie de măsuri pozitive și avem toate condițiile ca, în continuare, să realizăm planul pe acest an și întregul cincinal. Au fost menționate aici unele probleme legate de o mai bună organizare a muncii, de asigurarea din timp a contractelor șt comenzilor pentru întreprinderi. Aceste probleme pot fi soluționate pe deplin. Prin plan dispunem de tot ce este necesar pentru a asigura ceea ce am prevăzut atît din producția internă, cît și din import.în ce privește investițiile, situația nu ne poate mulțumi ; planul pe 4 luni s-a realizat numai în proporție de circa 91 la sută. Am mai discutat despre necesitatea de a asigura în cele mai bune condiții realizarea investițiilor din primul an, deoarece numai așa vom avea garanția că întregul program de investiții — care, după cum știți, se ridică la aproape 1 000 de miliarde lei — va putea fi îndeplinit cu succes. Orice rămînere în urmă ar putea influența negativ programul de investiții prevăzut pe cincinal, creînd greutăți în îndeplinirea planului general de dezvoltare a economiei naționale, cu consecințele și influențele ce ar 

decurge de aici asupra venitului național și creșterii nivelului de trai.Unii tovarăși au încercat să justifice aici cauzele unor nerealizări invocînd lipsa de documentații și proiecte. Numai în parte ele pot fi acceptate, deoarece peste 80 la sută din totalul investițiilor sînt începute mai dinainte, avînd deci proiectele necesare, și doar 20 la sută sînt investiții noi. Rămînerile în urmă, acolo unde se manifestă, sînt determinate de deficiențe în organizarea activității in construcții. Am analizat unele din aceste probleme la Comitetul Politic Executiv și la Biroul Permanent și urmează să se ia un șir de măsuri pentru îmbunătățirea organizării muncii în acest sector.Unii tovarăși au arătat că nu au realizat investițiile datorită lipsei de utilaje. Or, faptele demonstrează că în construcții utilajele sînt folosite mult sub capacitatea lor de producție. în aceste condiții, nu putem acționa pentru o dotare suplimentară pînă nu asigurăm folosirea intensivă a utilajelor de care dispunem. Cînd vorbesc de folosire intensivă am în vedere asigurarea a două sau trei schimburi ; două schimburi a 10 ore la utilajele de excavații și transport și trei schimburi la utilajele de montaj propriu-zis, unde se folosește mînă de lucru calificată. Aceasta presupune perfecționarea organizării activității în toate întreprinderile de construcții. Am stabilit să trecem de îndată la o concentrare a parcului de utilaje grele în organizații 

speciale care să presteze servicii pe diferite șantiere. Utilajele nu vor mai fi proprietatea șantierelor respective — cum. este acum — ceea ce va asigura, pe baza unui plan și a unui grafic bine întocmit, folosirea lor intensivă. Aceasta impune măsuri corespunzătoare de pregătire a forței de muncă, în primul rînd a celei calificate. In construcții lucrează în prezent aproape 600 000 de oameni — deci nu se poate spune că nu dispunem de forța de muncă necesară. Dacă am asigura o productivitate mai înaltă — și trebuie să mergem în această direcție — am constata jă,. de fapt, aVem un număr prea mare de lucrători în acest domeniu. Se impune, atît din partea organelor de conducere din construcții, cît și a comitetelor județene de partid, să se acționeze pentru mai buna organizare a activității în construcții, pentru întărirea spiritului de ordine și disciplină în acest important sector al economiei naționale. Aceasta este sarcina esențială de la care trebuie să pornim ! Comitetele județene de partid trebuie să cunoască bine și să urmărească permanent realizarea planurilor și graficelor de investiții. Sînt stabilite platformele în toate județele, știți toți ce întreprinderi trebuie să construiți, puteți lua, deci, toate măsurile pentru pregătirea din timp a începerii lucrărilor. în special lucrările de terasare, de amenajare a platformelor pot fi realizate din timp, inclusiv prin munca popu

lație]. Lucrările respective se fac pentru dezvoltarea localității, a orașului, a județului respectiv, pentru bunăstarea populației și este firesc ca populația să sprijine aceste acțiuni. Șantierele de muncă patriotică ale tineretului să fie legate, în primul rînd, de construirea acestor platforme, de realizarea acestor obiective de producție. Am în vedere și obiectivele social-culturale și, în primul rînd, locuințele, pe care trebuie să le realizăm în cele mai bune condiții. Comitetele județene trebuie să ia măsuri serioase pentru a pune ordine și disciplină în acest domeniu de activitate. Așa cum am mai spus, pe plan central s-au stabilit un șir de măsuri pentru o bună coordonare a pregătirii proiectelor, a începerii lucrărilor, a contractărilor, a asigurării a tot ce este necesar pentru desfășurarea în condiții cît mai 

bune a lucrărilor. Este necesar ca fiecare dintre dumneavoastră să urmărească realizarea acestor măsuri, inclusiv încheierea contractelor pe cincinal pentru toate obiectivele industriale. Numai așa întreprinderile metalurgice și întreprinderile constructoare de mașini vor ști ce metal să planifice, vor putea asigura o aprovizionare corespunzătoare, vor putea trece la executarea în condiții bune a tuturor utilajelor pentru investiții. De asemenea, acolo unde se prevede importul de utilaje — fie din țări socialiste, fie din țări capitaliste — trebuie să se încheie contracte pe întregul cincinal. Numai astfel vom putea asigura realizarea în bune condiții a întregului nostru program de dezvoltare.Atrag atenția asupra faptului că, într-o proporție mai mică sau mai mare, în fiecare județ se realizează o serie de utilaje și ma

șini pentru alte județe, pentru întreaga economie : aceasta imr pune fiecărui județ să se ocupe cu toată răspunderea de îndeplinirea planului de producție. Am discutat în Comitetul Politic Executiv despre rămînerea în urmă în construcția de utilaje. Am văzut și în cadrul consfătuirii că aproape în fiecare județ nu s-a realizat un anumit utilaj pentru chimie, metalurgie sau industria de construcții. Subliniez aceasta deoarece utilajele pe care trebuie să le producem în țară au acum o pondere de 70—80 la sută pentru fiecare ramură de activitate, iar la unele chiar mai mult. Trebuie să luăm deci toate măsurile pentru a asigura realizarea la timp a utilajelor de către toate întreprinderile ! Desigur, cîteva județe au, în această privință, rolul ho- tărîtor. Este vorba de Capitală, de
(Continuare în pag. a Il-a)
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• O puternică expresie a voinței României socialiste 
de amplificare a relațiilor economice reciproc avan
tajoase cu celelalte state, in interesul dezvoltării 
multilaterale a țării, al cauzei cooperării intre toate 
popoarele.

• înalte aprecieri pentru produsele expuse, pentru 
această prestigioasă manifestare a comerțului inter
național, care pune in evidență importante realizări ale 
industriei noastre socialiste, capacitatea in continuă 
creștere a României de a-și lărgi participarea la circuitul 
mondial de bunuri materiale.
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la Consfătuirea de lucru de la C. C. al P. C. R.(Urmare din pag. I)Ploiești, Reșița, Sibiu, Brașov și altele. în același timp însă, în fiecare județ avem astăzi întreprinderi constructoare de mașini. Iată de ce se impun măsuri serioase pentru realizarea utilajelor corespunzător programului de punere în funcțiune și montare, evi- tîndu-se, totodată, realizarea de stocuri de utilaje pe șantiere.Din punct de vedere al capacităților, avem posibilitatea ca întregul program să fie realizat în bune condiții, printr-o bună organizare, prin mecanizarea și automatizarea lucrărilor, prin creșterea indicilor de folosire a mașinilor. Am insistat asupra problemei investițiilor, deoarece avem un program foarte mare pentru acest an și pentru anii viitori — inclusiv în ce privește construcțiile social- culturale — și trebuie să acordăm o atenție deosebită acestui sector de activitate.Mă voi opri asupra unor aspecte ale comerțului exterior. Și aici, alături de realizările obținute, există unele rămîneri în urmă. în ce privește exportul, va trebui să acționăm pentru a diversifica producția, pentru a îmbunătăți calitatea și a asigura la timp comenzile corespunzătoare.Problema sporirii exigenței în producție se pune și în industria ușoară, care în general are comenzile asigurate pentru export. Trebuie să înțelegem că pentru a asigura importul corespunzător de materii prime, utilaje, subansam- ble și piesele de schimb necesare trebuie să asigurăm mijloacele corespunzătoare de plată. Realizarea exportului este condiția esențială a asigurării bunei aprovizionări^ și funcționării normale a activității noastre economice.Rezolvarea unor probleme legate de îmbunătățirea exportului depinde de Ministerul Comerțului Exterior, de ministere. Dar multe lucruri depind de centralele și întreprinderile producătoare.Comitetele județene trebuie să examineze atent aceste probleme, fiecare în județul respectiv, reali- Zînd sarcinile și hotărîrile pe care le avem cu privire la urmărirea expresă a producției de export, începînd cu elaborarea documentației, cu punerea în producție, cu execuția, pînă la expediere. Să nu fie considerată această sarcină, cum se întimplă în uncie întreprinderi, drept-o activitate secundară. Trebuie • lichidată această mentalitate pe care o au încă unii conducători de întreprinderi. Să punem capăt acestei neînțelegeri — ca să-i spunem așa — pe care o mai manifestă și unii din activiștii noștri de partid.Am stabilit un program de măsuri, inclusiv Unele măsuri organizatorice, pentru realizarea unei mai depline unități în această activitate, de . sus pînă jos, inclusiv în centrale ți întreprinderi, pentru crearea unui organism unic de export-import care să urmărească realizarea tuturor măsurilor, să urmărească îndeplinirea 'contractelor în întreprindere, să vegheze la respectarea calității producției prevăzute în contract, pînă la expediție.S-au făcut o serie de referiri la importuri. Desigur, acesta este, de asemenea, un sector căruia trebuie să-i acordăm toată atenția. .N-aș putea spune că nu sînt foarte mari insistențe pentru a spori importurile. Apreciez mult ceea ce s-a făcut pentru realizarea în țară a unor piese de -schimb-, a unor mașini și subansamble. Ceea ce am realizat în această perioadă demonstrează marile posibilități de care dispunem și pe care le putem valorifica dacă acordăm atenția corespunzătoare acestei probleme. Desigur, chestiunea nu se reduce numai la ceea ce poate realiza fiecare județ. Trebuie să ținem seama că sînt județe care pot mult mai mult și altele mai puțin. La nivel central, de către ministere, de către Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, trebuie să se urmărească îndeaproape îndeplinirea sarcinii de realizare în țară a unei integrări cît mai mari a produselor, de producere a unor piese și subansamble, în vederea reducerii importului. Desigur, ceea ce nu se poate realiza în anul respectiv, deci se impune să fie importat pentru a asiguTa producția, trebuie să fie cuprins în plan. Este necesar să avem un plan unic de import și un plan unic de export. Ceea ce trebuie exportat trebuie prevăzut în planul pe care să-1 cunoască și Ministerul Comerțului Exterior, și ministerul de resort, și centrala, și întreprinderea care produce. Tot așa în ce privește importul. Pe baza planului unic se vor putea asigura contractarea din timp a produselor, calitatea corespunzătoare, în general o bună aprovizionare a economiei. La ora actuală, importul și exportul sînt dispersate, nu avem de la început o privire unitară asupra realizării lor. Asta nu înseamnă că ministerele, întreprinderile, centralele nu vor avea răspunderea lor. Dar într-o economie planificată, unde aprovizionarea se face pe bază de plan, nu putem lăsa la voia întîmplării asigurarea bazei materiale a producției. în acest sens va trebui deci să aducem îmbunătățirile corespunzătoare planului de comerț exterior.în general va trebui să ne ocupăm mai serios de întocmirea 

planurilor. Noi am făcut pași înainte în această privință, dar cred că trebuie încă acționat pentru a se renunța la concepția, ce a domnit mult timp, potrivit căreia e suficient dacă în planul central se prevăd doar cîțiva indicatori. Planul central trebuie să cuprindă lista a tot ceea ce trebuie să se producă în România. Să se prevadă ce produce industria republicană și ce trebuie să producă industria locală, stabilindu-se sarcini pe județe, pentru că nu trebuie întotdeauna să facem același produs în 40 de județe. Trebuie să acționăm în direcția specializării, ținînd seama de specificul fiecărei zone. Trebuie să revedem în mod critic sistemul nostru de planificare și de aprovizionare, de asigurare a bazei materiale pentru a putea permite desfășurarea într-un ritm corespunzător a producției. Este necesar să mergem ferm spre specializarea și concentrarea producției. Avem pen-

tril aceasta organismele necesare, s-au făcut o serie de pași înainte, dar nu putem fi încă mulțumiți cu ce am realizat. Insist asupra acestui lucru pentru că este necesar să lichidăm mentalitatea greșită de a alerga pentru orice în străinătate, de a ne ploconi în fața străinătății.Deci pentru perfecționarea comerțului exterior este necesar să luăm măsurile corespunzătoare pentru o mai bună organizare a muncii, începînd cu întocmirea planului, cu nominalizarea producției, cu asigurarea contractelor, cu execuția corespunzătoare și valorificarea superioară a produselor noastre în străinătate. Rog comitetele județene să acorde o atenție deosebită acestor probleme. Zilnic trebuie analizată această problemă în fiecare județ.In ce privește problemele calitative ale planului, am putea spune că, pe total, avem rezultate bune în domeniul productivității muncii. Am obținut aproape 90 la sută din producția suplimentară pe seama productivității muncii, ceea ce este desigur un lucru bun. Dar și aici mai. avem încă. rezerve, ,de- pinzînd mai cu seamă « de buna organizare a muncii, de calificare, de reducerea personalului neproductiv. Această problemă s-a discutat recent la Comitetul Politic Executiv, stabilindu-se un șir de măsuri . privind trecerea în producția directă a unei părți din personalul neproductiv, care, în unele întreprinderi, ajunge pînă la 25 la sută. Este vorba de personalul de transport interior și de servicii, adică de personalul care nu lucrează direct la mașini. Or, ponderea acestui personal este prea mare. în timp ce nu putem organiza două schimburi complete — nu mai spun de al treilea — ținem un număr mare de oameni în afara producției. Această măsură presupune, desigur, dezvoltarea mecanizării, organizarea sistematică a fluxului de producție pentru evitarea . transporturilor, precum șl mecanizarea transporturilor, în vederea eliminării muncii manuale. De asemenea, este necesar să asigurăm o normare bună a atribuțiilor în toate sectoarele, inclusiv în sectorul de servicii. Pe această bază putem reduce serios personalul neproductiv, calificînd oamenii și asigurînd forța de muncă necesară pentru folosirea intensivă a capacităților de producție. Pe această cale putem obține un spor substanțial de producție. Și trebuie să facem neapărat acest lucru !în ce privește cheltuielile materiale și, în general, cheltuielile de producție, avem încă consumuri mari. Cîțiva tovarăși au vorbit aici despre măsurile pe care le-au luat, despre faptul că au obținut, față de plan, o reducere a cheltuielilor de producție și materiale. Aceasta este un lucru bun, dar nu sînt prea multe județe în care există această situație. Am pus ieri cîteva întrebări în legătură cu metalul. N-am primit răspunsuri satisfăcătoare, dar este cunoscut că avem încă o pierdere mare de oțel brut, în procesul de muncă, pînă la produsul finit. în 

folosirea metalului trebuie să a- jungem la parametri economici comparabili cu cei mai avansați pe plan mondial. Dacă vrem să construim o societate dezvoltată din toate punctele de vedere, trebuie să tindem la indici economici și de cheltuieli materiale competitivi cu tot ce este mai înaintat pe plan universal.Dar această acțiune nu privește numai metalul, ci și energia, combustibilii, în general, substanțele chimice și alte produse. Problema reducerii consumurilor materiale este problema numărul unu pentru acest cincinal și pentru anul acesta. Trebuie să existe o preocupare zilnică pentru consumul fiecărei unități de produs. Cu- noscînd bine prevederile planului, defalcat pînă la întreprindere, pînă la muncitor, să organizăm corespunzător secții de debitare, de trasare și să nu mai lăsăm fo

losirea la voia întîmplării a mate- ; riei prime. Fiecare gram trebuie bine chibzuit. ,O altă problemă este aceea a recuperării deșeurilor, începînd cu metalele feroase și neferoase, cu lemnul, hîrtia și terminînd cu ultimul produs. Noi am majorat prevederile planului în această privință. Planul va trebui defalcat pe întreprinderi, pe județe. Fiecare județ trebuie să știe, pînă Ia fiecare unitate, cît trebuie să realizeze în acest domeniu. Aceasta este o problemă esențială pentru reducerea cheltuielilor materiale, cu o influență hotărîtoare asupra scăderii cheltuielilor generale de producție.Sînt și alte probleme legate de cheltuielile de producție, pe care le analizăm acum și unde vom veni cu măsuri menite să pună mai multă ordine. Se pune problema regiei de secție și de întreprindere, care, cîteodată, reprezintă de 2—3 și chiar 5 ori mai mult decît cheltuielile pentru forța de muncă. Or, acest lucru este inadmisibil ! Analizînd produsele principale la care trebuie aprobat prețul, ne lovim zilnic de această problemă.Problema reducerii cheltuielilor de producție este foarte serioasă. Vom introduce măsuri de normare foarte ferme ; rog comitetele județene să țină seama de experiența bună pe care deja au început să o aibă unele întreprinderi și unele județe — și să acționeze foarte energic în acest domeniu. Pe această cale vom putea obține nu numai realizarea sarcinilor înscrise în plan, dar chiar depășirea prevederilor actualului cincinal.Sînt și alte probleme economice importante cărora trebuie să le acordăm toată atenția — probleme legate de calitate, de introducerea progresului tehnic, de punerea în producție a tot ceea ce descoperă cercetarea noastră științifică, de valorificarea licențelor pe care le importăm. Numai soluționînd în bune condiții aceste probleme vom putea asigura înfăptuirea sarcinii puse de Congresul al XI-lea, ca acest cincinal să fie cincinalul revoluției tehnico-știin- țifice.Am menționat că în viitor nu mai trebuie să admitem nici o modificare a planului, chiar prin decret,. fără ca aceasta să fie văzută și discutată de biroul comitetului județean de partid respectiv. Modificările în planul de producție, în indicii de eficiență trebuie discutate și puse de acord cu conducerile întreprinderilor și cu comitetele județene, semnate de primii secretari, care trebuie să răspundă. Aceasta pentru a pune mai multă ordine și disciplină, pentru a întări răspunderea organelor județene de partid, orășenești, a comuniștilor în conducerea activității economice din județul lor.Va trebui să acordăm mai multă atenție activității de conducere din întreprinderi, consiliilor oamenilor muncii, birourilor acestor consilii, pentru a antrena mai activ aceste organisme colective în soluționarea problemelor, în dez

baterea problemelor fundamentale ale activității economice din întreprinderi. Soluționarea problemelor nu se va putea face decît prin îmbunătățirea muncii conducerilor colective ale întreprinderilor și centralelor. Ele trebuie să-și îndeplinească serios atribuțiile, trebuie să-și sporească răspunderea ; este necesar să se dezvolte spiritul de răspundere al oamenilor muncii, al adunărilor generale, al organizațiilor de partid — care au datoria să-și exercite tot mai eficient rolul lor de forță conducătoare în întreprinderi.Aș mai dori să atrag atenția asupra necesității perfecționării organizării producției și a muncii, luînd măsuri de identificare a tuturor rezervelor, întocmind programe speciale de mecanizare a lucrărilor și de automatizare a lor. în cursul acestui an vom elabora programul de trecere la reducerea 

săptămînii de lucru, prevăzută în acest cincinal, urmînd ca de anul viitor să realizăm treptat acest program. Tocmai de aceea, rog .comitetele județene ca, în spiritul celor discutate, să acorde o atenție deosebită problemei organizării muncii, deoarece reducerea săptă- mînii de lucru nu trebuie să afecteze cu nimic planul de creștere a producției și productivității muncii.în ce privește agricultura, am mai discutat problemele la întîl- nirea din februarie. Lucrările de însămînțare s-au desfășurat în general în bune condiții — și avem o bază pentru o recoltă bogată. Va trebui să acordăm atenția corespunzătoare întreținerii culturilor, deoarece aceste lucrări sînt esențiale pentru culturile prășitoare mai cu seamă, în vederea obținerii de recolte corespunzătoare. Reamintesc/de asemenea, necesitatea de a urmări îndeaproape întregul program de asigurare a furajelor.O atenție mai mare trebuie a- cordată legumiculturii. Trebuie să luați măsuri pentru a asigura, în continuare, rezerve de semințe, inclusiv de răsaduri. Fiecare județ răspunde direct — mă refer la primii secretari, la biroul județean — de realizarea programului în le- gumicultură. Trebuie să facem în așa fel încît să avem o abundență de produse în sectorul legumicol. De asemenea, în pomicultură și viticultură trebuie luate măsuri pentru realizarea programului de plantații. în fiecare județ să dispuneți de material săditor pomicol și viticol cu o rezervă de 10—15 la sută, atît pentru nevoile statului și cooperativelor, cît și pentru particulari.Vorbind de acest grup de probleme, atrag atenția să se acorde o mai mare preocupare aprovizionării populației cu produse agro- alimentare. în prezent avem asigurată aprovizionarea corespunzătoare a populației atît cu produse alimentare, cît și industriale. Să urmărim în continuare desfășurarea în bune condiții a activității de comerț, satisfacerea cerințelor de consum ale oamenilor muncii, atit de la orașe, cît și de la sate, în această privință se vor aduce și unele îmbunătățiri organizatorice. Am hotărît ca toate orașele să fie aprovizionate prin comerțul de stat, cooperația de consum rămî- nînd să aprovizioneze satele.Atrag de asemenea atenția asupra activității cooperativelor agricole de producție. Mă refer la consiliile de conducere, la funcționarea democratică a acestora, a adunărilor generale, la consiliile intercooperatiste, care au atribuții mari și cărora nu li se acordă atenția corespunzătoare în specializarea producției. în organizarea mai bună a activității de sporire a producției vegetale și animale. Vom discuta însă mai pe larg această problemă la consfătuirea din toamnă. Vă rog. de asemenea, să acordați o atenție mai mare uniunilor județene ale cooperativelor, precum și consiliilor lor de conducere. Acestea trebuie privite ca secții ale comitetului județean de partid ; acolo trebuie să lucreze activiști de partid care să aibă un rol hotărîtor în organizarea și 

desfășurarea activității cooperativelor agricole de producție, a consiliilor de conducere, a consiliilor intercooperatiste, a adunărilor generale. Desigur, și pe plan central se impun unele îmbunătățiri în această privință. Va fi analizată această problemă în Comitetul Politic Executiv, stabilindu-se măsuri ca Uniunea Națională să-și poată îndeplini mai bine atribuțiile sale. Acestea ar fi cîteva probleme legate de activitatea economică la care am vrut să mă refer în această ședință.Stimați tovarăși,Voi trece acum la unele probleme ale activității organizatorice și ale muncii de cadre. Fără îndoială că tot ceea ce am realizat în dezvoltarea societății noastre, în realizarea planului în industrie, în agricultură, în celelalte sectoare este legat nemijlocit de activitatea 

organelor noastre de partid. Dar, așa cum rezultatele sînt legate de activitatea organelor de partid, și lipsurile existente evidențiază neajunsurile în organizarea muncii de către comitetele noastre de partid județene, orășenești, comunale, din întreprinderi și cooperative. Va trebui, fără îndoială, să acordăm mai multă atenție felului în care organele și organizațiile de partid își îndeplinesc sarcinile, organizează participarea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii la îndeplinirea hotărîrilor Comitetului Central, a legilor țării.în centrul activității comuniștilor, al muncii tuturor organelor și organizațiilo.r de partid trebuie să stea realizarea hotărîrilor Congresului al XI-lea, a hotărîrilor Comitetului Central al partidului — care au trasat sarcini mărețe cu privire la dezvoltarea societății noastre, la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.Organele și organizațiile de partid trebuie să facă totul ca atît hotărîrile partidului, cît și legile statului să fie aplicate și respectate în întregime, să constituie baza întregii noastre activități. Aceasta cere în primul rînd o bună organizare a cunoașterii și înțelegerea hotărîrilor și legilor. începind de la centru, trebuie acționat ca legile să fie aduse la cunoștință tuturor organelor, să fie prelucrate și înțelese bine de către toți cei chemați să le aplice. Să organizăm o bună documentare și o bună informare a organelor de partid și de stat. La fiecare comitet județean trebuie să se găsească toate hotărîrile și toate legile ; fiecare secție și secretar să dispună cel puțin de hotărîrile și legile ce privesc sectorul respectiv de activitate. In întreprinderi, organizațiile de partid, conducerile colective trebuie, de asemenea, să cunoască bine toate legile și hotărîrile care le privesc, pentru a acționa în concordanță cu prevederile acestora. Este necesar să se asigure, de asemenea, cunoașterea legilor de către toți oamenii muncii. Trebuie să ținem seama de faptul că o serie de hotărîri și legi au valabilitate de-a lungul multor ani și, de aceea, ele trebuie studiate periodic. Studiul legilor trebuie reluat cel puțin o dată pe an. Fiecare comitet județean, fiecare consiliu popular județean, pînă jos, în unități, trebuie să aibă un plan de muncă în această privință, păstrînd permanent în evidență această problemă. Trebuie să asigurăm ca atunci cînd cineva preia o răspundere în munca de partid sau de stat șă aprofundeze toate legile și hotărîrile ce privesc domeniul respectiv de activitate. Trebuie să spunem că încă nu se face o muncă corespunzătoare pentru pregătirea oamenilor în privința cunoașterii hotărîrilor partidului și a legilor țării. Mă refer la hotăriri și la legi deoarece întreaga activitate a statului se fundamentează pe legi, iar activitatea de partid pe hotărîrile Comitetului Central, ale Comitetului Politic Executiv sau ale Secretariatului, singurele care, în conformitate cu Statutul nostru, pot lua hotărîri și da instrucțiuni. Iată de ce atrag atenția asupra problemei cunoașterii și respectării hotărîrilor Comitetului Central, 

ale organelor centrale și a legilor țării. Cred că este necesar ca și Consiliul de Stat, secția organizatorică, Consiliul Legislativ, Consiliul de Miniștri să întocmească un program corespunzător pentru a pune ordine desăvîrșită în această privință.Este de înțeles că organele de partid trebuie să pună pe prim plan munca pentru înfăptuirea planului de dezvoltare economică și socială în toate sectoarele de activitate. Avem planuri pentru toate domeniile — pe ramuri, pe subramuri, pe produse — foarte amănunțite. S-a depus, ca niciodată, o muncă uriașă pentru elaborarea acestor planuri. S-a făcut și planul fiecărui comitet județean. Voi înșivă ați elaborat planuri pe comune și orașe. Trebuie să fim însă conștienți că ceea ce am făcut pînă acum este numai o parte — desigur, foarte importantă — a 

muncii noastre. A avea un plan bun, o hotărire bună, justă e un lucru foarte important, dar oricât de bun ar fi planul, oricît de bună ar fi hotărîrea, dacă nu se iau măsuri pentru realizarea lor în viață, acestea vor rămîne simple documente. Trebuie să fie clar tuturor, începînd cu organele centrale, inclusiv cu C.S.P., că activitatea nu se încheie odată cu elaborarea planului — aceasta este numai o fază a activității. Rolul oganelor centrale, al Comitetului Central, Comitetului Politic Executiv, Secretariatului, Biroului Permanent, Consiliului de Miniștri, al C.S.P.-ului, al tuturor organelor este de a organiza munca pentru îndeplinirea hotărîrilor și planurilor. De fapt, aceasta constituie latura cea mai importantă a activității, căreia trebuie să-i consacrăm întreaga preocupare de fiecare zi, de fiecare ceas.Avem, desigur, rezultate bune. Le-am mai menționat, v-ați referit, mulți din cei care ați vorbit, la ele. însă nu e mai puțin adevărat că există încă lipsuri serioase în buna organizare a muncii, în repartiția corespunzătoare a forțelor, în soluționarea operativă a multiplelor probleme ce apar în cursul realizării planurilor, în îndeplinirea sarcinilor care revin fiecăruia la locul său de muncă. Lichidarea acestor neajunsuri presupune organizarea cit mai judicioasă a muncii organelor și organizațiilor de partid, a organelor de stat, a organelor de conducere ale întreprinderilor și celorlalte sectoare de activitate. Dacă în ce privește organizațiile de partid lucrurile merg mai bine, pe linia ministerelor, a organelor de stat, organizarea muncii, urmărirea și controlul, repartizarea forțelor lasă încă de dorit. Desigur, așa cum am spus la început, aceste lipsuri aparțin implicit organelor de partid, pentru că dacă există lipsuri la organele centrale de stat, aceasta presupune că nici organele centrale de partid nu au acționat în mod corespunzător.Se impune să acordăm mai multă atenție repartizării forțelor în diferite sectoare de muncă, în raport cu obiectivele pe care Ie avem de îndeplinit. Mă refer atît la cadrele de partid și de stat, cît și la cadrele tehnice. Avem hotărîri bune în această privință, - dar nu întotdeauna acestea se realizează în mod corespunzător. Avem județe foarte dezvoltate ; există o tendință a cadrelor de a fugi spre aceste județe, spre centrele dezvoltate. Or, programele care prevăd creșterea de 4—5 ori a producției unor județe nu se pot înfăptui fără întărirea acestora cu cadre de conducere pe tărîmul economiei, cu cadre de specialiști. în această privință se manifestă o lipsă foarte serioasă, în primul rînd pe linia muncii de partid, în organizarea repartizării forțelor de care dispunem. Desigur, în județele aflate în plină dezvoltare nu trebuie să trimitem numai proaspeți absolvenți de facultate ; acolo e necesar să trimitem oameni cu experiență, cadre cu practică mai îndelungată în producție. Dacă nu o să asigurăm 60—70 la sută din necesarul de cadre cu oameni cu experiență, de 

la început vom condamna întreprinderile la o activitate slabă. E nevoie să stabilim, pe județe și pe întreprinderi, necesarul de cadre și să acționăm încă din acest an pentru satisfacerea cerințelor producției.Este necesar să acordăm mai multă atenție controlului și îndrumării concrete, la fața locului, a muncii de partid și de stat. Pe ansamblu, numărul de oameni care se deplasează pe teren, precum și durata deplasării sînt satisfăcătoare. Aș putea spune că există chiar prea multe controale, atît pe linie de partid, cît mai cu seamă pe linie de stat. însă unii controlează, constată, dar nu rezolvă nimic. Trebuie să lichidăm cu desăvîrșire acest fel de control. Este necesar să întocmim un program unitar de control care să cuprindă toate sectoarele. Esențial este însă să trimitem în control oameni calificați, capabili să soluționeze problemele, în activitatea economică, controlul într-o întreprindere trebuie să se soldeze cu soluții concrete pentru toate problemele. Și în activitatea de partid trebuie să asigurăm ca instructorii să acționeze pentru soluționarea problemelor, iar in problemele care îi depășesc să pre-, pună măsuri' de rezolvare. Nu i poate admite să se ducă tovarăși, să facă promisiuni, să întocmească un program, să dea asigurări și să nu se realizeze nimic, urmînd să se facă apoi un nou plan de măsuri. Trebuie să lichidăm cu desăvîrșire asemenea practici ! Să introducem obligativitatea întocmirii procesului-verbal de control, în care să se arate sarcinile și măsurile stabilite, în cît timp urmează să se realizeze, ce obligații își iau organul de control și unitatea pentru soluționarea problemelor. Apoi, organul de control să raporteze ministrului, Consiliului de Miniștri, Comitetului Politic Executiv ce a rezolvat sau cum va soluționa problemele respective. Șeful controlului să răspundă personal de urmărirea execuției, de soluționarea problemelor. Numai așa controlul va fi eficient, se va încheia cu un ajutor concret; dacă nu, el devine o frînă în dezvoltarea activității. Iată în ce sens înțeleg eu să punem ordine în acest domeniu. Aceasta presupune, desigur, și îmbunătățirea controlului muncitoresc — dar nu mă opresc acum la el, pentru că am stabilit să analizăm în septembrie activitatea organelor de . control muncitoresc. Aceasta este valabil și pept.ru controlul financiar. Ce control financiar este acela care justifică încălcarea legii, depășirea cheltuielilor ? Controlul, financiar trebuie să prevină semnarea ilegală a unui act, plata oricărei' sume fără „justificare legală. Dacă contabilul spune că e ilegal, factorul de execuție nu are dreptul să facă nici o cheltuială ; dacă o face, încalcă legea și suportă consecințele. Să introducem deci o ordine și disciplină fermă în acest sector. Trebuie să lichidăm complet formalismul în executarea controlului, să facem să se înțeleagă clar că control înseamnă îndrumare, înseamnă stabilirea măsurilor de îmbunătățire a muncii în raport cu gravitatea problemelor constatate. Dacă ne referim la controlul de partid, trebuie să ne întrebăm de ce nu s-a pus capăt la țimp unor manifestări negative ale unor activiști ? Ce fel de control s-a făcut ? Putem accepta justificarea pe care a folosit-o ieri un tovarăș aici, afirmînd că a cunoscut, dar n-a vrut să se pună rău cu cei în cauză? Ce fel de activist de partid este acela care gîndește astfel ? Nu vrei să te pui rău cu o persoană, dar cu partidul vrei să te pui rău ? Nu te poți pune rău cu partidul, cu poporul, pentru că te-ai angajat să slujești partidul și politica sa, să slujești poporul ! Nu există prieteni, rude cînd e vorba de interesele generale 1 A- ceastă concepție trebuie să domnească peste tot ! Nimeni nu poate gîndi că dacă spune adevărul supără pe unul sau pe altul. Să lucreze fiecare cum trebuie, să respecte legile, hotărîrile — și atunci nu-1 va supăra nimeni ! Dimpotrivă, îl vom felicita, așa cum și facem, de altfel. Subliniez aceasiă problemă pentru că ea este legată strict de control, de sesizarea lipsurilor, de măsurile pentru lichidarea lor. Pe baza concepției de a nu supăra pe nimeni, de sus sau de jos, nu se poate asigura un control just, eficient. Conducerea științifică presupune în primul rînd spirit de răspundere, exigență în muncă, pregătire corespunzătoare, politică și profesională, îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor încredințate. Este, de aceea, necesar să acționăm pentru creșterea spiritului de răspundere și de exigență al organelor și organizațiilor de partid, al fiecărui activist, al fiecărui comunist în domeniul său de activitate.Trebuie să acordăm mai multă atenție dezbaterii acestor probleme cu activul de partid. Activistul de partid trebuie să lupte pentru înfăptuirea liniei partidului, pentru respectarea principiilor partidului ! Dacă vom acționa în acest spirit vom preveni abaterile ; toleranța nu face decît să încurajeze aceste abateri. Pentru a lichida abaterile trebuie să facem din ele probleme politice, de comportare, să le aducem la cunoștința partidului, inclusiv a maselor de cetățeni, pentru că dacă(Continuare in pag. a IlI-a)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. a Il-a)le mușamalizăm, nu facem decii sâ le încurajăm.Iată de ce, din partea organelor noastre de partid, a conducătorilor lor se impune o atitudine mai fermă, în spiritul principialității comuniste, al normelor de etică și echitate ale partidului nostru. Spiritul umanist nu este sinonim cu nesocotirea normelor de partid, cu încălcarea legilor țării, cu tolerarea acestor încălcări ! Nu, a- ceasta nu este omenie, nu este umanism ! dimpotrivă, este spirit mic burghez, profund dăunător intereselor partidului, intereselor generale ale societății noastre !Consider că organizațiile de partid, adunările generale trebuie să dezbată într-un spirit mai intransigent problemele producției, ale disciplinei și ordinii, modul în care se desfășoară întreaga activitate în întreprinderi și instituții. Trebuie să ridicăm nivelul muncii de partid, să întărim spiritul critic și autocritic, spiritul de răspundere al fiecărui comunist. Să facem ca fiecare să dea socoteală, în organizația de partid, pentru activitatea sa, așa cum prevede Statutul partidului. Numai ridi- cînd nivelul activității organizațiilor de partid, al fiecărui membru de partid vom asigura îmbunătățirea radicală a muncii, creșterea rolului organizațiilor de partid, îndeplinirea în tot mai bune condiții a sarcinilor ce le revin. Este necesar să acționăm pentru întărirea continuă a legăturilor partidului, ale organizațiilor sale cu masele largi de oameni ai muncii din fiecare sector de activitate.în ce privește problemele de cadre, trebuie să spunem, tovarăși, că tot ceea ce am realizat în dezvoltarea societății noastre, in toate sectoarele, e legat nemijlocit de munca cadrelor, a cadrelor de partid și de stat, a întregului nostru activ. Putem aprecia că dispunem de un fond de cadre bun, 

care acționează cu devotament și abnegație pentru înfăptuirea cu succes a politicii generale a partidului și statului nostru. Putem spune că, mai ales după Congres, s-au obținut unele îmbunătățiri în politica de cadre pe linie de partid și pe linie de stat. Dar mai avem încă multe de făcut pentru ca lucrurile să se desfășoare în condiții optime. în primul rînd, se impune să acordăm, în continuare, o atenție deosebită promovării cadrelor în diferite activități de partid. Aceasta necesită o mai bună cunoaștere a oamenilor în procesul activității, a felului în care ei muncesc pentru îndeplinirea hotărîrilor partidului și legilor statului nostru. Să urmărim îndeaproape cum se dezvoltă, cum cresc cadrele — și să le ajutăm în muncă. în legătură cu aceasta trebuie spus că un număr de activiști, unii foarte buni, datorită faptului că nu au fost urmăriți cu atenție în decursul anilor, au ajuns în diferite munci periferice. De unii realmente s-a uitat sau au fost împinși la o parte de către alții. în schimb au fost promovați pe alocuri oameni cu o mai mică experiență în munca de partid și cu o mai slabă pregătire politică, lucru care a exercitat influențe negative asupra muncii. Trebuie să spunem că nici unele cadre care au absolvit diferite școli de partid nu au stat întotdeauna, și peste tot, în atenția organelor de partid, pentru a fi promovate în mod corespunzător.Avem, în general, hotărîrl bune cu privire la promovarea cadrelor ; dar n-aș putea spune că ele sînt aplicate în întregime. Pe linie de stat se promovează încă cu ușurință, încălcîndu-se uneori prevederile legale în sensul nerespec- tării obligației concursului sau, a- tunci cînd se face, transformîn- du-se într-un act formal. De aceea, nu întotdeauna asigurăm în conducerea diferitelor întreprinderi și instituții cadrele cele mai corespunzătoare.

Este necesar să pornim de la legile și hotărîrile ce prevăd conducerea unitară a activității de promovare și pregătire a cadrelor, întreaga această activitate trebuie să se desfășoare sub conducerea organelor de partid și pe baza unui plan unic pentru toate sectoarele de activitate. Sînt bine cunoscute nevoile de cadre pentru partid și celelalte organizații obștești ; cunoaștem necesarul de cadre pentru diferitele domenii ale activității de stat, inclusiv pentru întreprinderile și instituțiile ce urmează să fie create în acest cincinal, cunoaștem efectivul de cadre ce trebuie să iasă la pensie în raport cu legile țării. Deci putem întocmi un plan de perspectivă pentru pregătirea, formarea și promovarea cadrelor.Un bun activist de partid trebuie să desfășoare o activitate îndelungată în organizația de partid, într-un comitet de partid, într-un anumit sector de muncă. Un secretar județean dacă nu are 7—8 ani de zile în activitatea de partid nu va putea munci în mod corespunzător. Acum e greu de presupus că un ministru se poate achita bine de sarcini dacă n-a condus o întreprindere. Sîntem un partid de guvernămînt, avem un stat socialist și trebuie să pregătim cadre în stare să poată îndeplini în bune condiții sarcinile în toate sferele de activitate. Pentru a conduce un minister este necesară pricepere — și, poate, nu atît tehnică, cît pricepere organizatorică, pricepere de conducere. Sigur, e bine dacă un conducător are și cunoștințe tehnice, dar el trebuie să aibă în primul rînd cunoștințe de conducere, cunoștințe organizatorice, precum și spiritul de partid corespunzător.Așa cum am mai spus, trebuie să întocmim un plan de perspectivă, ținind seama de nevoile de cadre pentru toate sectoarele de activitate. Să facem aceasta începînd cu activiștii de partid, în raport cu 

criteriile cunoscute. Trebuie să cunoaștem din timp oamenii, să știm cum acționează, pentru a-i promova pe cei mai buni. Să facem același lucru pentru activitatea de stat, asigurînd realizarea unei evidențe și a unui sistem unic de urmărire a cadrelor. Trebuie să avem, pe ramuri, evidența tuturor specialiștilor, urmărind cum avansează, cum se dezvoltă, pentru a ști pe care să-i promovăm.Este necesară o înțelegere corespunzătoare a problemei rezervei de cadre, în lumina acestor criterii și necesități. în acest spirit trebuie să trimitem cadrele la pregătire, în învățămîntul de partid, în învăță- mîntul de stat, la cursuri de reciclare. Se pune însă întrebarea : cîți din cei care au terminat cursul pentru cadre de conducere de la Academia „Ștefan Gheorghiu" sînt directori de întreprinderi ? Ori nu se trimit cele mai burie cadre la aceste cursuri, ori se procedează cu totul nedrept, în sensul că după absolvire sînt uitați sau dați la o parte. Trebuie să trimitem la „Ștefan Gheorghiu", la școlile interjudețene cadrele cele mai bune, cu perspectivă, care, atunci cînd termină școala, să poată desfășura o activitate de conducere cu rezultate bune. Aceasta este o parte componentă importantă a planului de perspectivă în vederea pregătirii rezervei de cadre. Desigur, trebuie să ținem seama și de necesitatea de a asigura un raport corespunzător de vîrstă a cadrelor. Trebuie să promovăm tineretul, dar să păstrăm întotdeauna un echilibru între vîrste, pentru a asigura continuitatea muncii și experiența conducerii. Să avem grijă de promovarea tineretului, de pregătirea lui, dar, în politica de cadre, să ținem seama de o proporție și de un echilibru just, de normele și principiile muncii de partid. Este necesar, de asemenea, să ne ocupăm foarte serios de promovarea femeilor, a unor activiste în diferite domenii — la partid, la tineret, la sindicate, în toate orga

nizațiile obștești și mai cu seamă în conducerile întreprinderilor și instituțiilor de stat.Trebuie să pornim de la hotărîrile Congresului al XI-lea, de la Programul partidului cu privire la continua ridicare a nivelului de cunoștințe profesionale și politice al cadrelor de partid și de stat. Sarcinile multiple pe care le au de îndeplinit astăzi organele de partid, activiștii noștri, organele de stat, lucrătorii din cadrul lor cer o pregătire tot mai înaltă. Avem un sistem bun de școli, care asigură pentru cadrele de partid și de stat, pentru cadrele de conducere posibilitatea pregătirii corespunzătoare, atît din punct de vedere profesional, cît și politic. Desigur, trebuie să acționăm permanent pentru a perfecționa acest sistem, astfel încît să fie la curent cu tot ce este mai nou în domeniul respectiv. Dar esențial este să ducem o politică justă, conștientă, nu la în- tîmplare, de promovare și pregătire a cadrelor.Se impune, de asemenea, să dăm mai multă atenție felului în care își îndeplinesc sarcinile cadrele de partid și de stat, profilului lor moral și politic. Integritatea morală, politică, integritatea cetățenească sînt condiții esențiale pentru promovarea cadrelor. Acestor probleme trebuie să le acordăm o a- tenție mult mai mare decît pînă acum. Să nu ne mulțumim că am promovat omul la un moment dat; trebuie să cunoaștem permanent cum se dezvoltă. Cînd comite o a- batere cît de mică, să intervenim, să nu-1 lăsăm să se compromită. Nu în tolerarea abaterilor constă ajutorul 1 Dimpotrivă, aceasta îl împinge în prăpastie. A nu atrage atenția celui ce greșește nu e o atitudine prietenească. Dimpotrivă, atitudine prietenească, tovărășească dovedești atunci cînd îi a- tragi atenția celui care greșește, iar dacă nu se îndreaptă îl pui în dezbaterea colectivului în care activează, acționezi pentru a-1 face să-și înțeleagă greșeala, s-o lichi

deze.' Activiștii trebuie să-și desfășoare activitatea sub controlul permanent al partidului, să fie ajutați de partid permanent în munca lor.Una din marile răspunderi în munca noastră de cadre este formarea, dezvoltarea, inclusiv ridicarea conștiinței, a nivelului lor politic și ideologic. Mai cu seamă în ce privește cadrele de conducere avem sarcina de a asigura ridicarea permanentă a nivelului lor politic și ideologic, finind seama de multiplele probleme pe care tovarășii noștri trebuie să le înțeleagă și să le soluționeze.întreaga activitate de partid trebuie să se desfășoare în conformitate cu prevederile Statutului partidului, ale Programului, cu principiile eticii și echității socialiste. Să acționăm cu toată fermitatea pentru ca documentele fundamentale ale partidului să fie cunoscute și însușite, să călăuzească în muncă pe fiecare activist, pe fiecare comunist. Să acționăm, de a- semenea, pentru ca principiile eticii și echității socialiste să se manifeste și să devină călăuză permanentă în viața tuturor cetățenilor patriei noastre.Este, de asemenea, necesar să acordăm o atenție sporită dezvoltării democrației de partid, asigurînd participarea activă a comuniștilor la dezbaterea hotărîrilor de partid, la adoptarea și îndeplinirea lor. Să asigurăm condiții corespunzătoare pentru dezvoltarea criticii și autocriticii, pentru participarea largă a comuniștilor, a organizațiilor de partid la conducerea întregii activități, pentru creșterea rolului conducător al partidului în toate sectoarele vieții economico-sociale. Așa cum am mai menționat și în alte împrejurări, rolul conducător al partidului nu este o lozincă ; acesta depinde de felul cum acționează fiecare membru de partid, fiecare organizație de partid la locul său de muncă, cum își îndeplinesc 

rolul comitetul județean de partid.) comitetul orășenesc, comitetul co-* munal. Numai suma acestei activități asigură realizarea în bune condiții a rolului conducător al partidului în toate domeniile, îndrumarea armonioasă, corespunzătoare a tuturor sectoarelor. Pe a- ceastă bază trebuie să acționăm permanent pentru întărirea legăturilor partidului cu masele largi populare, pentru atragerea tuturor categoriilor de oameni ai muncii, din toate sectoarele, la conducerea întregii activități, a societății, la elaborarea politicii interne și externe a statului nostru. Pe această bâză să dezvoltăm democrația socialistă — una din cerințele fundamentale pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea țării noastre spre comunism.In încheiere, aș dori să exprim convingerea că discuțiile din aceste zile vor determina o îmbunătățire a activității noastre, ridicarea nivelului tuturor domeniilor muncii de partid și de stat, că măsurile și concluziile stabilite se vor reflecta în mod corespunzător în activitatea fiecărui comitet județean de partid. De asemenea, sînt convins că organele centrale vor stabili măsurile corespunzătoare pentru lichidarea lipsurilor ce se mai manifestă, pentru îmbunătățirea întregii activități în vederea îndeplinirii în condiții bune a hotărîrilor Congresului partidului.Am deplina convingere că dispunem, pentru aceasta, de toate forțele necesare. Avem un partid minunat; avem cadre de partid și de stat în stare să acționeze cu succes — și sînt încredințat că vom obține o îmbunătățire radicală a întregii noastre activități.Cu aceasta vă urez vouă, tuturor organelor și organizațiilor de partid, tuturor comuniștilor succes în activitatea de viitor consacrată propășirii patriei socialiste, bunăstării și fericirii întregului nostru popor. (Aplauze puternice, 
prelungite).

VIZITAREA TÎRGULUI INTERNAȚIONAL DE PRIMĂVARĂ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Roman, președintele Repu
blicii Socialiste Romania, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu au vi
zitat, vineri dimineața, Tîrgul inter
național de primăvară — TIBCO-’76, 
manifestare economică de prestigiu, 
a cărei gazdă este capitala țării 
noastre. București.

La vizitarea tirgului au luat 
parte tovarășii Manea Mănescu, 
Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, 
Janos Fazekas, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea. Ion Pătan, Gheor
ghe Radulescu, -Leonte Răutu, Iosif 
Banc. Mihai Gere, Ion loniță, Vasile 
Patilineț, Angelo Miculescu, vice- 
prim-ministru, alți membri ai guver
nului. conducători ai unor instituții 
centrale economice.

La sosire, secretarul general al 
partidului este salutat cu deosebită 
căldură de numeroși bucureșteni 
aflați pe aleile complexului expozi- 
țional din Piața Scinteii. Grupuri de 
tineri au oferit buchete de flori to
varășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu, celorlalți 
tovarăși din conducerea partidului și 
statului.

Aflat la a treia ediție, TIBCO-76 
se înscrie in cadrul acțiunilor inițiate 
de tara noastră pentru promovarea 
și extinderea colaborării și cooperă
rii cu toate statele. Aceasta o de
monstrează și profilul lărgit al ac
tualei ediții a tirgului, care, pentru 
prima oară, cuprinde și mașini și 
utilaje destinate industriei producă
toare de bunuri de consum, precum 
și participarea reprezentativă, spo
rită fată de anii trecuți. a expozan
ților străini.

Cum este și firesc, România este 
principalul expozant al Tirgului in

ternațional de primăvară. Celor 22 
de întreprinderi românești de comerț 
exterior le este rezervată o supra
față de peste 14 000 metri pătrați în 
șase pavilioane, unde sînt prezentate 
mii de produse din domeniile care 
alcătuiesc structura tematică a tir
gului.

Primul dintre pavilioanele vizitate 
este cel al industriei ușoare. Ramu
ră care și-a dublat producția in 
cincinalul recent încheiat, față de cel 
anterior, industria noastră ușoară 
este prezentă la TIBCO cu circa 
7 000 de exponate, în marea lor ma
joritate noutăți.

Membri ai conducerii' ministeru
lui de resort, ai centralelor indus
triale prezintă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu creațiile cele mai recente 
în domeniul diversificării producției 
și îmbunătățirii calității, pe linia ri
dicării continue a competitivității 
produselor românești pe piața inter
națională.

Secretarul general al partidului 
apreciază preocupările specialiștilor 
pentru lărgirea gamei articolelor cu 
un conținut sporit de fibre și fire 
poliesterice, care le conferă durabi
litate și alte calități. In același timp, 
atrage atenția că la stofele de vară 
este nevoie de redimensionarea fi
relor pentru a se obține țesături mai 
ușoare, cit mai potrivite sezonului 
estival. O impresie plăcută o fac 
țesăturile realizate din bumbac in 
amestec, precum și cele din in, pro
ducția acestor articole cunoscind, în 
ultima perioadă, o importantă dez
voltare. fiind apreciate de cumpără
torii din țară și de peste hotare.

Un sector cu o gamă bogată și 
variată de articole, realizate în în
tregime cu materiale și materii pri
me indigene, ii constituie cel al tri

cotajelor. Reține atenția faptul că 
industria noastră se prezintă de 
data aceasta cu un sortiment mult 
mai variat de astfel de confecții din 
tricotaje, obținute în special cu fire 
sintetice. Sint remarcate, de aseme
nea, varietatea și noutatea articole
lor de voiaj, linia nouă a încălță
mintei și articolelor de marochină- 
rie, frumusețea, inventivitatea for
melor și designul produselor din 
sticlă, semicristal și cristal, faianțele 
și porțelanurile fine, care, așa cum 
informează factorii de resort, își gă
sesc o bună apreciere în numeroase 
țări ale lumii.

O imagine cuprinzătoare, de ținu
tă, a progresului substanțial realizat 
in ultima perioadă de industria 
ușoară o oferă, prin diversitate și 
calitate, cele 2 000 de articole de 
îmbrăcăminte, din care circa jumă
tate sînt modele noi.

Apreciind rezultatele obținute pe 
linia calității, atit in domeniul pro
ducției de țesături, cît și al confec
țiilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
subliniază necesitatea continuării 
preocupărilor pentru o finisare su
perioară și producerii, în acest scop, 
a unor utilaje perfecționate.

Sînt examinate, cu o deosebită 
atenție, și o serie de articole de 
larg consum. printre care vasele 
emailate, tacimurile, aragazurile de 
tip nou. alte obiecte de uz casnic 
cu proprietăți superioare, cu funcții 
utilitare și estetice remarcabile. în 
acest domeniu, secretarul general al 
partidului a indicat să se înființeze 
unități de producere a articolelor de 
menaj pe întreg teritoriul țării, 
asigurîndu-se astfel nu numai o di
versificare a lor, ci și folosirea unor 
materii prime existente.

Reține, totodată, atenția producția 

de jucării pentru copii, domeniu în 
care se recomandă să se conceapă 
un program special de dezvoltare, 
astfel ca pînă in 1980 industria noas
tră să asigure complet toată gama de 
asemenea produse. Trecind apoi, pe 
aleile complexului, spre un alt pa
vilion expozițional, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu face observația că aceste 
clădiri pot fi foarte bine folosite in 
tot cursul anului pentru activitate 
comercială, organizindu-se expoziții 
cu vinzare, atit ale industriei repu
blicane, cît și ale industriei locale și 
cooperației.

Dezvoltarea în perioada 1971——1975, 
într-un ritm superior celorlalte ra
muri, a electronicii și electrotehnicii 
a permis crearea unui însemnat dis
ponibil de produse pentru export, 
îmbogățind substanțial oferta între
prinderilor românești de comerț ex
terior specializate în acest domeniu. 
In standurile rezervate acestor sec
toare de vîrf ale industriei se re
marcă varietatea tipurilor de televi
zoare și radioreceptoare, staționare 
și portabile, complet tranzistorizate, 
cu circuite integrate, cu un finisaj 
modern. Secretarul general al parti
dului a cerut ca aceste produse să 
fie puse cît mai curînd la dispoziția 
cumpărătorilor și. în funcție de ce
rințe, să se asigure o producție co
respunzătoare.

Numeroase noutăți sînt prezentate 
și în domeniul articolelor electro- 
casnice, începînd cu plite, radiatoare 
și aspiratoare, pînă la mașini de 
spălat rufe, frigidere de diferite ca
pacități, precum și accesorii auto și 
corpuri de iluminat. Apreciind linia 
elegantă și modernă a bicicletelor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu reco
mandă specialiștilor să fabrice 
tipuri pentru utilizări diverse — •- 

grement și sport, pentru mici cum
părături și transporturi — asigurîn
du-se cît mai repede lansarea lor pe 
piață, prin magazine specializate.

în concordanță cu profilul lărgit 
al actualei ediții a tirgului, uzinele 
constructoare prezintă mai multe 
tipuri de mașini destinatp sectorului 
textil — războaie automate de țesut, 
mașini de filat, de răsucit etc., uti
laje ale căror caracteristici tehnice 
silit în măsură să suscite interesul 
specialiștilor și firmelor importa
toare. Secretarul general al partidu
lui atrage atenția constructorilor de 
mașini ca la aceste produse să fie 
extinse într-o proporție mai însem
nată materialele plastice. Aceeași 
preocupare pentru economisirea me
talului este subliniată și în standul 
rezervat autoturismelor „Dacia", unde 
a fost examinat modelul nou de 
vehicul destinat transportului de 
mărfuri perisabile.

Standurile rezervate industriei lo
cale și cooperației de consum și 
meșteșugărești prezintă la rindul lor 
un sortiment larg de articole, reali
zate din metal, lemn, sticlă, ceramică, 
împletituri din paie și răchită, co
voare, piese de mic mobilier. 
Aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cere ca industria locală și coopera
ția- meșteșugărească să creeze, cu 
mijloacele ce le sînt proprii, mai 
multe lucrări și articole de artă — 
unicat sau de mică serie — care sâ fie 
vîndute la prețuri corespunzătoare, 
în vederea sporirii producției de îm
pletituri, articole mult solicitate la 
export, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat să fie extinse culturile de 
răchită de-a lungul riurilor, precum 
și pe terenurile nisipoase.

Alături de alte sectoare ale econo
miei românești, chimia este bogat 

reprezentată la cea de-a treia ediție 
a TIBCO. în pavilionul rezervat a- 
cestei ramuri sint prezentate mai 
bine de 800 de exponate specifice 
profilului tirgului : medicamente, 
produse cosmetice și de parfumerie, 
de uz casnic, anvelope, articole teh
nice de cauciuc, detergenți, coloranți, 
lacuri și vopsele etc., marea majo
ritate dintre ele realizate pe baza 
tehnologiilor specialiștilor unităților 
componente ale Institutului central 
de cercetări chimice. Apreciind rea
lizările obținute de chimiștii noștri, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cere 
conducerii ministerului de resort să 
acorde și pe viitor aceeași atenție 
diversificării gamei sortimentale și 
sporirii producției pentru satisface
rea cerințelor în continuă creștere 
de pe piața internă și externă.

La standul rezervat industriei ma
terialelor de construcții, secretarul 
general al partidului a recomandat 
dezvoltarea în toate județele țării a 
producției de materiale de zidărie, 
acordarea unei atenții sporite valo
rificării deșeurilor de marmură, ex
tinderii fabricației de ferestre din 
materiale plastice dure.

Garniturile de holuri, dormitoare
le. sufrageriile, piesele de mic mo
bilier. o bună parte din ele prezen
tate în premieră, caracterizate prin 
bune calități funcționale, ornamenta
ție și sculpturi fine, redau o imagine 
elocventă a diversificării fabricației, 
a potențialului actual al acestei ra
muri industriale. Secretarul general 
al partidului a remarcat că multe 
din piesele de mobilă constituie ade
vărate opere de artă care vor dăinui 
peste decenii și, ca atare, reprezintă 
certe valori în comerțul nostru ex
terior, ceea ce impune mari. obligații 
pentru asigurarea unei eficiente eco

nomice ridicate a contractelor cu 
partenerii străini.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea de partid și <je 
stat au vizitat apoi pavilioanele și 
standurile expozanților de peste 
hotare.

Alături de țara noastră, la actuala 
ediție a TIBCO participă peste 300 
de firme cu expoziții, colective sau 
individuale, din Austria, Bulgaria, 
Cehoslovacia, China, Cipru. Cuba, 
Egipt, Elveția. Franța, Grecia, R. D. 
Germană, R. F. Germania, Irak, Ita
lia, Iugoslavia, Japonia, Nigeria, 
Portugalia, Ungaria, Uniunea Sovie
tică, precum și Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei.

Președintele republicii este primit 
și salutat cu deosebită cordialitate, la 
fiecare pavilion, de șefii misiunilor 
diplomatice ale țărilor respective, de 
directorii expozițiilor, de reprezen
tanții firmelor străine participante la 
TIBCO, de numeroși oameni de afa
ceri și producători.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu discută cu reprezentanții 
firmelor de peste hotare, ii felicită 
pe expozanți pentru produsele pre
zentate, își exprimă convingerea că 
participarea la Tîrgul internațional 
de la' București favorizează, printr-o 
mai bună cunoaștere reciprocă, nbi 
acțiuni de colaborare și’ cooperare, 
de' intensificare a raporturilor eco
nomice în folosul reciproc, al progre
sului și înțelegerii între popoare. In 
cadrul acestui dialog, șefii misiuni
lor'diplomatice ale țărilor partici
pante, oaspeții de peste hotare au, 
mulțumit președintelui republicii 
pentru aprecierile făcute, pentru a- 
ceastă vizită a șefului Sfatului romsn 
care ii onorează. '•

(Agerpres)
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în toate județele țării

MUL ȚIPLE INIȚIA TIVE, 
AMPLE MANIFESTĂRI

in intimpinarea Congresului educației politice
și culturii socialiste

O puternică efervescență spirituală — politică, civică, patriotică — 
este caracteristică atmosferei de avînt constructiv ce marchează acest 
început al primului an al cincinalului. Evenimentelor de larg interes 
național și de profundă semnificație, care au marcat această primă
vară, le va succede in curind Congresul educației politice și culturii 
socialiste. Apropierea congresului a făcut ea in întreaga țară, fiecare 
județ, fiecare localitate, fiecare colectiv de muncă să-și intensifice 
activitatea politico-educativă și cultural-artistică la dimensiuni cali
tative și cantitative, cit mai apropiate de minunatele posibilități create 
dezvoltării vieții spirituale în România socialistă, de înalta misiune 
ideologic-educativă și etic-modelatoare pe care Programul ideologic 
al partidului o pune in fala tuturor organizațiilor de partid, a tuturor 
comuniștilor, a întregii națiuni.

'...în 
vă și 
ivește, 
„redactorului cultural" : 
de a nu putea cuprinde, în spațiul 
tipografic decit o parte infimă din 
zecile și zecile de vești care sosesc 
zilnic la redacție de pe întreg cu
prinsul țării.

...Zi de zi. din mari orașe sau din 
mărunte cătune este anunțată orga
nizarea de dezbateri și simpozioane 
pe teme esențiale cum ar fi „Cinci
nalul revoluției tehnico-științifice11, 
„Patria și partidul", „Codul etic in 
viața noastră" ; cabinetele de partid 
și universitățile populare anunță ac
țiuni pe teme de politică internă și 
internațională, sesiuni științifice, ex
poziții de carte ideologică ; uniunile 
de creație se prezintă cu o eflores
centă de șezători literar-muzicale, 
de spectacole, de expoziții și con
certe, de gale de film, de întilniri 
cu cititorii și spectatorii. Și toate 
județele trimit vești despre ..deca
de1', „săptâmini" și „luni" ale cultu
rii socialiste, despre „Primăveri..." 
ale vieții spirituale pe a căror agen
dă sînt cuprinse zeci și zeci de ma
nifestări desfășurate in toate loca- 

■ litățile, pe scenele tuturor instituții
lor profesioniste, în săli de cluburi 
muncitorești, în mii de așezăminte 
culturale : întreceri ale artiștilor a- 
matori, festivaluri pe domenii artis
tice. expoziții și tirguri ale artei 
populare, parade ale portului popu
lar. spectacole-manifest de largă res
pirație, cu sute de interpreți și mii 
de spectatori, desfășurate pe ampla 
„scenă" a locurilor istorice, în spa
ții ale platformelor industriale 
sau pe fundalul inegalabilelor fru
museți naturale ale munților, co
drilor, litoralului ori șesurilor româ
nești. Trimit vești formațiile munci
torești și sătești, echipele studenți
lor, ale militarilor, ale pionierilor : 
sînt anunțate montaje literar-muzi
cale, intilniri intre generații, con
cursuri „cine știe ciștigă". evocări 
istorice, excursii de documentare, 
dezbateri despre viitor, despre chi
pul omului nou...

Este tabloul unei țări in plin avînt 
creator care, in paralel cu lupta 
neobosită pentru producția bunurilor 
materiale, iși modelează, cu mindrie 
și răspundere, profilul spiritual, pre
gătind pentru „Congresul conștiinței 
comuniste" un tezaur de acțiuni și 
manifestări, neprețuită zestre de 
experiență organizatorică și creatoare 
in vederea sarcinilor sporite pe care 
apropiatul congres le va pune in 
fața tuturor.

Asupra cărei vești să ne oprim 
mai intii ? Ce colț de țară să ale
gem ?... Pentru a ilustra bogăția 
realităților și. totodată, dificultatea 
selecției, desprindem, din corespon
dența unei singure zile — cea 
ieri — o jumătate 
mite de la județe.

aceste condiții, o semnificatl- 
emoționantă dificultate se 
in această perioadă, în fața 

dificultatea

de

de 
din relatările pri- 
alegind, de la fie-

care, cite un singur fapt și străduin- 
du-ne să-l înregistrăm telegrafic :

ALBA. Continuă festivalul cultu
ral-artistic „Comorile Albei11, care 
se desfășoară de-a lungul întregii 
luni mai : recitaluri de poezie pa
triotică și revoluționară, spectacole 
teatrale au fost prezentate la Cim- 
peni, Roșia de Secaș, Șard, Noșlag 
și Căpilna.

ARAD. „Primăvara arădeană" a 
programat ieri un mare spectacol li- 
terar-muzical-sportiv, pe care reali
zatorii lui — elevii școlii populare de 
artă și ai școlii sportive — l-au inti
tulat „Din inimi tinere — elan și 
bărbăție11.

BACAU. La căminele culturale din 
Oncești, Pîrjol, Horgești, Cașin, Ar- 
deoani și din alte localități sînt pre
zentate simpozioane pe tema „Lupta 
poporului român pentru unitate sta
tală și independență, națională11, sus
ținute de specialiști de la muzeul ju
dețean de istorie și artă.

BISTRIȚA-NASAUD. Secția
propagandă a comitetului județean 
de partid a inaugurat expoziția „Per
manențe culturale bistrițene". (în 
două săli : peste 1 000 colecții de 
cărți, reviste, broșuri, editate pe plan 
local, in sprijinul muncii politico-e
ducative de masă ; lucrări tehnice și 
de artă realizate în atelierele-școală, 
fotomontaje ale activității cluburilor, 
bibliotecilor, muzeelor și așezăminte
lor culturale).

BOTOȘANI. Peste 18 000 de tineri 
din întreg județul au participat in 
ultimele zile la întîlniri cu activiști 
de partid, dezbateri privind dezvol
tarea economico-socială a județului, 
expuneri și simpozioane pe tema 
„File din istoria luptei partidului11. „ 

BRAlLA. La liceul „Gheorghe 
Murgoci" a avut loc o dezbatere pe 
tema „Preocuparea organizațiilor de 
partid din școli pentru educarea ma- 
terialist-știînțifică a elevilor11 ; la 
clubul tineretului a fost prezentată 
expunerea „Utecistul — participant 
activ la transformările social-politi- 
ce din patria noastră11.

CARAȘ-SEVERIN. Timp de o săp- 
■tămină. la Zăvoi. Obreja, Glimboca, 
Iaz și in alte localități, au fost pre
zentate filme artistic-documentare, 
cu temă patriotică („Ani de luptă — 
Ani de glorii11 și „File de epopee").

HARGHITA. „în deplină unitate 
și frăție — totul pentru_infăptuirea 
mărețului Program al „ .
emblema sub care se 
Miercurea Ciuc, toate 
politico-educative 
tice.

ILFOV. 5 000 de 
județ se pregătesc 
tru a se prezenta juriului și publi
cului. la faza județeană a Festivalului 
național al formațiilor artistice de 
amatori. Sînt așteptate cu interes 
dansurile bălrînilor din Tamaș. co
rurile din Budești, Oltenița și Giur
giu — cu repertoriu înnoit — și dan-

Și

P.C.R." este 
desfășoară, la 
manifestările 

cultural-artis-

artiști amatori din 
în aceste zile pen-

șurile tematice „Bucuriile muncii 
și „Balada tovarășului căzut im 
părțind -Scînteia- in ilegalitate" ale 
navetiștilor din Oltenița.

MARAMUREȘ. Un concert coral 
de cintece patriotice și revoluționare 
(prezentat de Liceul de muzică și 
artă plastică din Baia Mare), specta
colul cu piesa „La o piatră de hotar" 
(Casa de cultură din Tîrgu-Lăpuș), 
concursul-spectacol pe tema „Inde
pendența de stat a României" (bi
blioteca municipală), montajele lite
rar-muzicale (prezentate la Moisei, 
Borșa, Săliștea, Vad, Ocna Șugatag, 
Șomcuta Mare și altele) sint numai 
citeva din punctele agendei de spec
tacole a acestei zile.

MEHEDINȚI. La Casa de cultură 
din Drobeta Turnu-Severin s-a des
chis ieri o foto-expoziție retro
spectivă, în care sînt înfățișate ini
țiative valoroase, forme și metode 
folosite de organele și organizațiile 
de partid, de masă și obștești, de in
stituțiile de cultură și educație, în 
activitatea politico-ideologică și cul
tural-artistică desfășurată în perioa
da care a trecut de la Plenara din 
noiembrie 1971.

PRAHOVA. La Palatul culturii din 
Ploiești s-a deschis expoziția repu
blicană de maximafilie, avînd ca 
temă de bază : „Centenarul inde
pendenței de stat a României". Pre
zintă importante colecții filateliștl 
din 31 de județe și din Capitală.

SALAJ. în cadrul decadei educației 
politice și culturii socialiste „Șimleu 
’76", elevii liceului de mecanică au 
participat la simpozionul „Dezvolta
rea viitoare a orașului de la poalele 
Măgurii", urmat de recitalul poetic 
„Odă muncii".

SUCEAVA. Expoziția de pictură 
intitulată „Oameni și locuri din Țara 
de Sus", reunind 70 dintre cele mai 
valoroase lucrări ale artiștilor plas
tici suceveni, diversifică expresiv 
viața spirituală a orașului Rădăuți.

SIBIU. „Direcțiile principale ale 
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism, de crește
re a rolului partidului în societatea 
noastră" este tema simpozionului or
ganizat de cabinetul județean de 
partid — catedra de istorie.

TULCEA. La Sulina, Babadag, Mă- 
cin. Nufăru, Murighiol și Tulcea au 
avut loc simpozioane, dezbateri, pro
iecții de film, spectacole, sub gene
ricul „Partid, izvor de bucurii". La 
Horia, Frecăței, Hamcearca, M. Ko- 
gălniceanu. Chilia Veche și Maliuc 
au fost organizate dezbateri pe temă 
de etică și comportament comunist.

TELEORMAN. La Alexandria și 
Turnu-Mâgurele. faza județeană a 
festivalului de teatru și poezie pa
triotică „Sub flamura partidului, te 
slăvim, Românie socialistă" a reunit 
sute de pionieri și liceeni.

VRANCEA. în comuna Bîrsești, la 
monumentul lui Ștefan cel Mare a 
avut loc spectacolul organizat 
consiliul județean al pionierilor, 
titulat „Din stejar, stejar răsare".

al muzicii romanești
care facConsemnăm, de la 

bun inceput. deplina 
reușită a acestei ma
nifestări artistice cu 
multiple semnificații
— a IV-a ediție a Fes
tivalului muzicii ro
mânești, desfășurat la 
Iași. După cum măr
turisea dirijorul Ion 
Baciu. rectorul Con
servatorului „George 
Enescu". acest festival 
inseamnă confruntare 
pe tărimul creației, 
promovare în dome
niul interpretării și, 
totodată, verificare a 
valențelor organizato
rice de care dispune 
un centru cultural de 
importanța lașului. 
Cum a răspuns festi
valul acestor condiții ?

Creația, in agenda 
unui festival, poate fi 
reprezentativă 
dacă, de la o 
la alta, nu sint înscri
se toate realizările de 
care , dispune fondul 
componistic contem
poran. Dar confrunta
rea de generații — de 
la oratoriul Miorița 
de Sigismund Toduță, 
Concertul pentru du
blu cvartet și vioară 
principală de Wilhelm 
Berger, la Sonatele 
pentru violoncel 
de Anatol Vieru 
Tiberiu Olah 
Cvartetul „Fantezia" 
de Dumitru Bughici
— dovedește că actu
almente istoria artei 
noastre componistice 
„post enesciene" se 
bazează pe manifes
tarea diversă a unor 
personalități in plină 
maturitate. _ Această 
idee se relevă și mai 
limpede cind. în pro
gramele actualei edi
ții. intilnim și nume 
afirmate mai recent, 
ca Vasile Spătărelu, 
Anton Zeman. Sabin 
Pâuța. compozitori ie
șeni care au contri
buit. la rindul lor. ca 
profesori, la debutul 
primei promoții de 
creatori aparținind a- 
ceslui oraș de mare 
tradiție artistică, pro-

chiar 
ediție

solo 
și 

sau

moție din 
parte Teodor Caciora, 
Cristian Misievici. 
Viorel Munteanu.

Pentru a încheia a- 
ceastă fugitivă privire 
asupra componisticii, 
în festivalul 
an trebuie 
încă două 
desfășurarea unor pro
grame muzicale închi
nate personalității lui 
Mihail Jora, precum și 
evenimentul unei mon
tări in premieră ab
solută. Ia opera ie
șeană. a dramei lirice 
Domnița din depărtări 
de Mansi Barberis.

acestui 
reținute 

aspecte :

în sălile 
de concert 

ieșene

Interpretarea. Mult 
mai mult ca în alte 
ediții. .Torțele" inter
pretative au aparținut 
vieții muzicale ieșene 
— dirijorii George 
Vintilă. Ion Baciu, 
Cornel Calistru. Radu 
Botez. Ion Pavalache, 
Vicente Tușea, cellis- 
tul Ștefan Zărnescu, 
pianiștii Steluța Dia
mant Dumea și 
sile Tarnavschi. 
prana Julieta Borcea, 
cvartetul „Voces con- 
temporanae", precum 
și orchestra și corul 
filarmonicii, orchestra 
conservatorului. an
samblurile „Musica vi
va" și „Nuova conso- 
nanza", colectivul O- 
perei Române. Oaspe
ții. mai putini la nu
măr de astă dată, a- 
veau insă să împli
nească armonios am
bianța concertelor — 
dirijorul Ludovic Baci 
și Orchestra de muzi
că veche a Radiotele- 
viziunii. cu un impre
sionant program de 
creații românești, cîn- 
tăreți ca Emilia Pe
trescu și Georgeta 
Stolerii. Martha Kes
sler și Mihail Zamfir,

Va-
so-

cellistul Cătălin 
violonistul George 
Hamza, pianista Ninu- 
ca Oșanu. precum și 
regizorul A. I.» Arbore, 
care 
pictorii 
Mircea 
semnat 
operă.

Caracterul de reușită, 
privind organizarea, 
se datorează insă și 
modului în 'care s-au 
realizat. în paralel cu 
programele de concert, 
o serie de acțiuni com
plexe. Este vorba de 
Concursul de . canto 
pentru interpretarea 
muzicii românești, ai 
cărui laureați au apă
rut pe podiumul con
certului de închidere 
a festivalului, ca și de 
extrem de interesanta 
Sesiune științifică a 
cadrelor didactice, or
ganizată ,pe o temati
că cuprinzătoare — 
probleme ale creației, 
sociologiei muzicale, 
învățămințului muzi
cal și studii analitice 
privind opera și per
sonalitatea ' ' ’lr!‘—’ 
Jora.

Moment 
spectacolul 
și muzică. 
mul...11, realizat 
Teatrul Național 
colaborare cu Filarmo
nica ieșeană, în semn 
de omagiu adus Parti
dului Comunist Ro
mân. Autorii specta
colului, scenaristul Val 
Condurache, regizorul 
Marius Zirra, compo
zitorul Vasile F 
relu și dirijorul 
Baciu, 
cestui 
brație 
pentru 
de simțire româneas
că. ce animă inimile 
tuturor celor care tră
iesc în acest „ev a- 
prins", al făuririi des
fășurate . a socialismu
lui pe pămîntul Româ
niei.
Grigore 

CONSTANTINESCU

împreună cu 
Gh. Codrea și 

Nicolau au 
spectacolul de

lui Mihail

culminant : 
de poezie 
„Riul, ra

de 
în

Spătă-
1 Ion 

au conferit a- 
poem larga vi

de dragoste 
patrie și om.

Nu numai florile
Arhitectura noua ia Miercurea Ciuc

înfrumusețează orașul...
Sătmărenii spun că frumusețea pri

măverii se vede nu numai 
talele florilor, ci și după 
gospodarilor care asigură 
orașului în care trăiesc și 
Ca o confirmare a celor spuse, muni
cipiul Satu-Mare a avut în luna apri
lie — declarată „lună a curățeniei" 
— un număr record de gospodari care 
au participat cu dăruire la înfrumu
sețarea și curățirea parcurilor, la 
crearea de noi spații verzi și reame- 
najarea celor existente, la nivelări 
de străzi, construcția și modernizarea 
unor terenuri de sport și locuri de 
joacă pentru copii. Ei au plantat mii 
de arbori și arbuști ornamentali, au 
sădit milioane de flori în parcuri și 
în fața propriilor locuințe. Aflăm de 
la tovarășul Romul Oros, prim-vice- 
președinte al comitetului executiv al 
consiliului popular municipal, că la 
organizarea acestor acțiuni o con
tribuție importantă au avut depută
ții, care au antrenat cetățenii și co
lectivele din întreprinderi și institu
ții la realizarea coordonată a unor 
planuri de măsuri de înfrumusețare, 
gospodărire și curățenie a orașului, 
elaborate în funcție de cerințele 
reale, concrete ale fiecărui cartier in 
parte.

Cu toate acestea, într-un raid-an- 
chetă pe care l-am întreprins îm
preună cu reprezentanți ai organe
lor sanitare am constatat că mai 
persistă o serie de nereguli în acti
vitatea de curățenie și igienizare a 
orașului. întîlnim pe strada Negruzzi 
un autogunoier al întreprinderii ju
dețene de gospodărie comunală, care 
abia preluase reziduurile menajere, 
în urma mașinii, pe stradă, fusese 
lăsat un adevărat morman de gunoi. 
De ce ?

după pe- 
strădania 
curățenia 
muncesc.

— Noi preluăm numai gunoiul me
najer — ne răspunde șoferul. Cel de 
pe stradă îl preiau lucrătorii de la 
salubritate.

Pînă vin cei de la salubritate, intră 
în acțiune vîntul, care împrăștie gu
noiul înapoi pe străzi, prin curți. Mă
sura împărțirii răspunderii pentru 
preluarea gunoaielor între cele două 
unități sătmărene a fost luată cu 
cîțiva ani în urmă, dar nu s-a reușit 
nici acum să se evite unele dispute 
între ele, ceea ce îngreunează acțiu
nea de salubrizare operativă a ora
șului. Insuficient rezolvată este și 
problema recipienților de colectare a 
gunoiului, ca și a locurilor de ampla
sare a acestora. De vină sînt șl acei

de 
in-

ță-Numai o parte din județele . 
rii, din corespondența unei singure 
zile ! Și numai cite un fapt al aces
tei corespondente ! Sugerăm citito
rului să-și imagineze că toate fap
tele din relatarea de mai sus sint 
caracteristice fiecărui județ. Pentru 
că. pretutindeni, activitatea politi
co-educativă și cultural-artistică se 
caracterizează prin profunzime te
matică și spirit novator, prin di
versificare și complexitate, prin 
varietate și caracter de masă. Este 
semnul sub care Programul ideolo
gic al partidului își află împlinire, 
zi de zi, pe întreg cuprinsul patri
ei socialiste.

Petre DRAGU
și corespondenții „Scinteli"

10,00
10.30

PROGRAMUL I

! FAPTUL
DIVERS
Capre negre 
pe Ceahlău

După cum atestă documentele, 
cu peste 100 de ani în urmă, ca
prele' negre au dispărut din zona 
masivului Ceahlău. Nimeni nu a 
descoperit aici pînă astăzi ade
vărul adevărat privind dispari
ția lor dintr-o zonă in care, tot 
documentele le semnalau de 
multe secole prezența. încercând 
să reînvie străvechea tradiție, 
silvicultorii din județul Neamț 
au repopulat cu capre negre 
stincile de cremene ale falnicu
lui munte. Idee inspirată : toate 
familiile de capre negre — pe 
cit de sprințare, pe atit de fru
moase — s-au acomodat foarte 
repede cu clima, cu brazii, cu 
oamenii. într-un cuvînt, se simt 
din nou, ca stră-străbunicele lor, 
ca la ele acasă.

Pe strada Gorunului a fost surprins 
comițind o astfel de faptă un șofer 
al cooperativei „Metalolemn".

Totodată, ancheta noastră a scos în 
evidență și alte neajunsuri privind 
curățenia și salubrizarea : lipsa unor 
spații special amenajate pentru de
pozitarea reziduurilor, insuficiența 
recipienților la unele unități comer
ciale, canalizarea defectuoasă de la 
unele unități comerciale din cartierul 
Someș (magazinul alimentar 74, res
taurantul „Someș" etc.), stagnarea 
apei în subsolurile unor blocuri (blo- 
cul-turn 
Someș), 
cute pe 
orașului.

Despre preocupările imediate și de 
perspectivă vizînd asigurarea curățe
niei în toate zonele municipiului — 
pe străzi, în piețe, in incinta unită
ților economice și comerciale, a in
stituțiilor publice, în parcuri și zo
nele de agrement — ne-a vorbit to
varășul inginer Gheorghe Moldovan, 
directorul întreprinderii de gospodă
rie comunală și locativă :

— Așa după cum rezultă și din 
constatările noastre, pentru ca muni
cipiul Satu-Mare să fie întotdeauna 
frumos și curat, se cere din partea 
tuturor organismelor care au atribu
ții in acest sens, inclusiv a unității 
noastre, să efectueze controale sis
tematice și permanente, să iniție
ze acțiuni concrete de prevenire 
a neajunsurilor de genul celor sem
nalate și în prezentul raid-anchetă. 
De asemenea, se cere o participare 
efectivă din partea tuturor cetățeni
lor, pentru ca fiecare, în casa și în 
jurul casei lui, pe stradă, în cartier, 
la fabrică sau pe un teren de sport 
să vegheze la menținerea ordinii și 
curățeniei. Este necesar să se creeze 
în acest scop un adevărat curent de 
opinie deosebit de exigent.

Ocltav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii

nr. 2, blocul 45, din cartierul 
Sint tot atitea pete neplă- 
frumoasa carte de vizită a

Pseudo
sanitarul

Fiind șofer pe o autocaravană 
a Spitalului TBC din Galați, și 
tot umblind mereu cu doctorii 
pe teren, lui Ion Ureche i-a venit 
ideea s-o facă și el pe sanitarul. 
Aflîndu-se in comuna Costachi 
Negri, a somat, împreună cu alți 
doi indivizi, pe o minoră : „Dacă 
nu te prezinți de urgență la 
autocaravană pentru a-ți face o 
microradiografie, pentru că ești 
suspectă pulmonar, părinții tăi 
vor fi amendați cu bani grei". 
Nebănuindu-le intenția, fata s-a 
supus somației. Urmarea e lesne 
de înțeles. De neînțeles este însă 
alt fapt. La sfîrșitul anului tre
cut. același Ion Ureche a mai 
comis o tentativă de viol, zădăr
nicită de oamenii din comuna 
Suceveni. Atunci, drept pedeap
să. conducerea spitalului i-a 
schimbat Iui Ureche... traseul (!). 
Să sperăm că acum legea 
schimbe și apucăturile.

„Decada dramaturgiei românești

ln București •

conducător — Selec- 
Festivalul cîntecului 
revoluționar și pa-

stat din Tg.
Sorescu 

Piatra

„Nu sîntem în
de Paul Ioachim (Teatrul 
„Un fluture pe lampă" de 

„Viața unei femei"

cinci continente.

Mihai PELIN

se echili- 
suficientă 

numărul 
Peisa- 

solicită

socialistă, 
concursului, 

al 
și culturii socia- 
de interpreți din

1 11

internațional de poezie 
un vibrant omagiu 
păcii și prieteniei in-

Micul ecran pentru cei miel.
Film artistic. „Cuvint contra eu- 
virrt". Producție a studiourilor 
americane.
O viată pentru o idee : Ludovic 
Mrazee (1867—1044).
Acolo unde se naște oțelul. 
Cintece ........................
ran.
Telex.
Desene
Turism ,

13,33 Din nou despic preferințele dv. 
muzicale... Pagini celebre din mu
zica românească.

14,20 Drumuri pe
14.55 Muzică folk.
15,13

11,40

12,10
12.40

12,55
13.00
13.15

15,40
ÎS,40
17,35

din folclorul contempo-

animate, 
și vinătoare.

Iubit partid 
țiuni din 
muncitoresc, 
triotic.
Vîrstele peliculei.
Club T...
Campionatele internaționale de 
atletism ale României. (Transmi
siune directă de la stadionul Repu
blicii).
Caleidoscop cultural-artistic. 
1001 de seri.
Telejurnal. 
Teleenciclopedia. 
Film serial : Kojak. 
24 de ore.
Săptămîna sportivă.
..Circulați, vă rog !“. Teledlvertis- 
ment pe teme de circulație.

„Orizont plastic
contemporan"

Ca un omagiu 
dus Partidului 
munist Român, 
sălile Muzeului 
artă din Craiova 
deschis 
poziție 
reunind 
tici din 
troșani. 
Măgurele și 
nești-Olt, (55 de pic
turi, 24 de lucrări de 
grafică și șase sculp
turi).

Abordînd o astfel de 
expoziție, în mod fi
resc. comentatorul fe
nomenului plastic este 
obligat să-și distribuie 
atenția în două direc
ții distincte : să con
state, pe de o parte, 
evoluția ca 
fiecărui 
greșul înregistrat in 
planul

o amplă ex- 
interjudețeană 

artiști plas- 
Craiova. Pe- 

Deva, Turnu- 
Drăgă-

atare a 
artist. pro-

planul realizării lui 
individuale ; iar pe de 
altă parte, să rapor
teze ansamblul lucră
rilor la preocupările și 
orientarea generală a 
artelor plastice româ
nești. confirmindu-i 
sau infirmîndu-i, din 
acest punct de vede
re, completitudinea. 
Cu atit mai mult cu 
cit la această optică 
invită însuși caietul- 
progrăm al expoziției, 
intitulată Orizont
plastic contemporan.

Din punctul de ve
dere al progresului in
dividual, un număr a- 
preciabil dintre artiș
tii prezenți în expozi
ție merită o atenție 
deosebită. îi avem in 
vedere pe Eustațiu 
Gregorian („Diminea
ța" și „Brigada de 
fruntași"). Victor Pir- 
lac („Peisaj de pri
măvară" și „Parcul 
Băniei"). Suzana Finti- 
nariu („Victorie". „A- 
cord de pace") și Geor-

însemnări 
din Satu-Mare

locatari care aruncă gunoiul pe unde 
apucă. O astfel de situație am in- 
tilnit în cartierul Solidarității, la 
punctul dintre blocurile 21—22 și că- 
minul-creșă.

Sint unele zile și nopți cînd lucră
torii de la salubritate nu-și fac pe 
deplin -datoria, lăsînd străzi necură- 
țate sau recipienți nedescărcați mai 
multă vreme. Acest aspect l-am in- 
tîlnit în ziua raidului nostru pe stră
zile Avram Iancu, Fabricii, Trandafi
rilor și altele. Controlorul de sector 
Constantin Bile, de la unitatea de sa
lubritate a consiliului popular, care 
răspunde de curățenia acestor străzi, 
nu se afla la datorie și numai apli
carea unei amenzi l-a făcut să-și a- 
minteasci de obligațiile serviciului. 
Uneori, șoferi din unitățile economi
ce. odată ieșiți pe poarta fabricii sau 
atelierului cu reziduuri industriale, 
„uită" să mai ajungă la rampa din 
afara orașului și descarcă mașinile 
pe marginea unor drumuri laterale.

Jocul
cu focul

o să-i

nu va 
șosfele. 
stiăpi- 

m u-

1

ge Vlăescu („Șantier 
naval", „Șantier pe 
Lotru") din Craiova ; 
pe Aurel Florea („Pei
saj") și 
Szlamka
Bumbești - Livezeni") 
din Deva și Petroșani ; 
pe Aurel Girjoabă 
(„Crîng fără păsări") 
și Ion Iovan („Com
poziție") din 
Măgurele și. respectiv, 
Drăgânești-Olt. Și nu 
numai la ei ne gindim 
atunci cînd ne referim 
la progresul intrinsec

Adalbert 
(,,Defileul

Turnu

Expoziția 
interjudețeană 
de la Craiova

al unui artist, Ia ca
pacitatea sa de a-și 
împlini mesajul 
semnificații noi, 
fund ancorate în 
tatea socialistă 
rii. Decantînd 
prisma propriei 
vidualități 
această realitate, bo
gată in sugestii capa
bile să stimuleze o au
diență sporită a arte
lor plastice, fiecare 
dintre acești pictori și 
graficieni, în modali
tăți de expresie dis
tincte și diverse, s-a 
antrenat într-un dialog 
intr-adevăr eficient cu 
sine și cu lumea.

Privită în ansamblu, 
expoziția de la Craio
va vădește însă și o 
carență, care nu mai 
ține de calitatea ex
pozanților, ci de o- 
rientarea organizato
rilor. Despre ce este 
vorba ? După părerea 
noastră, prezența ma
sivă a peisajelor in

cu 
pro- 

reali- 
a ță- 

prin 
indi- 

creatoare,

expoziție nu 
brează in i 
măsură cu 
compozițiilor, 
jul, se știe, 
prin excelență măies
tria și resursele cro
matice ale paletei pic
torului. Compoziția,‘ în 
schimb, ii solicită ca
pacitatea combinativă, 
simțul decorativ și 
puterea de a imprima 
gîndire, nu numai 
„plastică", deci de a 
sugera o atitudine în 
tratarea unui 
determinat, 
cuvinte, 
pretează 
exprima 
mesajul 
ziții ne-ar fi apărut 
îmbogățit dacă organi
zatorii ar fi acordat o 
pondere cuvenită a- 
cestui compartiment 
al picturii. Observație 
la care adăugăm o 
alta : absența portretu
lui (ilustrat de o sin
gură lucrare, „Dimitrie 
Cantemir", de 
chiva Mitrică), 
expozanții au 
alte prilejuri 
lecție pentru

Cit privește 
ra. și acum, ca și alta 
dată, apare in postura 
de cenușăreasă, nu din 
punct de vedere cali
tativ, ci cantitativ. Ex
pun Nicolae Adam 
(„Palia de la Oră- 
știe", ipsos), Iile Be- 
rindei („Miner", lemn), 
Gheorghe Mureșan 
(„Violoncelista" și 
„Studiu, 1907", teraco
te), Ion Șeu („Memo
ria cîntecului", lemn) 
și Gheorghifă Rodion 
(..Mihai Viteazul", pia
tră artificială). Lipseș
te. cum vedem, piatra 
veritabilă...

subiect 
Cu alte 

compoziția se 
mai bine la a 
un mesaj și 

întregii expo-

Paras- 
deși 

vădit cu 
predi- 

portret. 
sculptu-

Aseară, prin spectacolul cu „Pu
terea și adevărul" de Titus Popovici 
(la Teatrul „Bulandra"), s-a inaugu
rat „Decada dramaturgiei româ
nești11.

Organizată de către Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste, „deca
da" include multe dintre cele mai 
bune piese ale dramaturgiei origi
nale inspirate din actualitate, scrise 
în ultima perioadă și aparținind unor 
dramaturgi binecunoscuți. Ea va 
reuni montări prestigioase ale unor 
teatre din întreaga țară. Vom ur
mări astfel, alături de spectacolele 
bucureștene "
geri" 
Mic), 
Paul Everac, „. ___ ____
de Aurel Baranga și „Comoara din 
deal" de Corneliu Marcu Loneanu 
(Teatrul Național), „Și eu am fost 
în Arcadia" de Horia Lovinescu 
(Teatrul „C.I. Nottara"), ,,într-o sin
gură seară11 de Iosif Naghiu (Teatrul 
„Bulandra"), „Simbătă la Veritas

de Mircea Radu Iacoban (Teatrul 
„Giulești") — „Piticul din grădina de 
vară" de_D. R. Popescu (secția ro
mână a 
Mureș), 
(Teatrul 
Neamț)

Teatrului de 
„Matca" de Marin 

tineretului din 
și „Un leagăn pe cer" de 

Suto Andras (Teatrul de stat dii 
Oradea — secția maghiară).

„Decada dramaturgiei românești 
va ilustra, odată cu amploarea te
matică a creației originale. bogata 
sa problematică. complexitatea sa 
tipologică și varietatea sa stilistică. 
Calitatea acestor texte și acestor 
montări — multe avind deja „girul" 
unui mare număr de spectatori, care 
au umplut pînă la refuz sălile re
prezentațiilor — va releva, desigur, 
preocuparea slujitorilor scenei ro
mânești de a potența mesajul etic și 
politic al spectacolelor, de a contri
bui, prin arta lor, la opera de mo
delare a conștiinței omului nou.

STANCU-ATANASIU

Autoturismul 2-CJ-4659 
mai fi văzut curind pe ;

aceasta, nu pentru că 
nutui lui. cu domiciliul in 
nicipiul Dej. nu i-ar mai place 
să urce la volan, ci pentru că 
fiul, un băiefel de 8 ani. i-a fă
cut mașinii de petrecanie. Lăsat 
fără supraveghere, copilul a gă
sit un chibrit și 
joace cu el. De 
luat foc garajul, 
raj și mașină, a 
grajd. Noroc 
in ajutor, că 
fără casă.

că

a început să se 
la o scinteie a 
în afară de ga
ra ai ars și un 
au sărit vecinii 

răminea omul ți

I s-a luat
urma

Primul lucru ipe care 
ghe Cîtu din Qrevița I-a 
cind a descins 5n Drobeta 
nu-Severin a fost : „Am 
cu gindul de a mă apuca 
muncă cinstită". Așa i-a 
cind l-a cunoscut, și lui Aurel 
Cărămidaru. muncitor la Com
binatul pentru prelucrarea lem
nului. Și l-a rugat să-l ajute să 
se angajeze in aceeași unitate. 
Omul i-a asigurat găzduire pen
tru citeva zile în locuința sa. 
oferindu-se să-I și ajute. Profi- 
tînd pentru citeva ore de lipsa 
lui Cărămidaru de acasă. Citu a 
înșfăcat tot ce-a găsit mai de 
valoare în casă și a dat bir cu 
fugiții, spre a i se pierde urma. 
Dar a fost repede ajuns din 
urmă de organele de miliție.

Gheor- 
spus 
Tur- 
venit 
de o 
spus.

• „PANORAMIC SACELEAN 
’76“ se intitulează suita de mani
festări cultural-educative ce se 
desfășoară în aceste zile la Casa 
de cultură și la cluburile unor în
treprinderi din orașul Săcele (Bra
șov). în prim plan : dezbaterile și 
mesele rotunde pe temele : „Con
știința socialistă — forță motrice 
în făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate" și „Rolul miș
cării artistice de amatori in educa
rea socialistă a maselor". • LA 
CONSTANTA se desfășoară, timp 
de trei zile, tradiționalul concurs 
de muzică ușoară și populară ro
mânească „Steaua litoralului", or
ganizat de comitetul județean pen
tru cultură și educație 
La actuala ediție a 
dedicată apropiatului Congres 
educației politice 
liste, participă 50
28 de județe ale țării, din rîndul 
cărora juriul va 
toril trofeelor.

desemna cîștigă- 
• FESTIVALUL 

CÎNTECULUI ȘI PORTULUI DE 
PE VALEA SOMEȘULUI s-a des
fășurat în orașul Sîngeorz Băi, la 
complexul Hebe. în acest context 
a fost inaugurată o expoziție de 
artă populară, au avut loc un sim
pozion pe teme etnografice și fol
clorice, o paradă a portului popular, 
un spectacol cultural-artistic. • 
„DIALOG CULTURAL CU VIAȚA" 
este titlul unui complex de manifes
tări politico-educative și cultural- 
artistice desfășurate timp de zece 
zile în orașul Țăndărei (Ialomița). 
• AGENDA ARGEȘEANA. Galeria 
de artă „Metopa" din Pitești găzdu
iește expoziția de pictură a Ruxan- 
drei Ana și Margaretei Popescu, 

inspirate din 
La

cuprinzînd lucrări 
realitățile Argeșului de azi.
Casa de cultură din Costești a avut 
loc o dezbatere pe tema „Contribu
ția tinerei generații la realizarea 
sarcinilor economice, la înfrumuse
țarea și buna gospodărire a orașu
lui". La Casa de cultură din Curtea 
de Argeș a fost prezentat simpo
zionul „Femeia — soție, mamă și 
realizator al sarcinilor cincina
lului revoluției tehnico-științifice". 
• „PRIMAVARA ARTISTICA VÎL- 
CEANA" și-a dedicat prima zi ti-

nerilor interpreți de muzică popu
lară, antrenați în concursul folclo
ric „Doina". Festivalul mai cuprin
de : concerte ale interpreților de 
muzică ușoară, folk și dans mo
dern ; inaugurarea expozițiilor „Co
loanele viitorului" și „Ilustrații la 
cărți pentru tineret" ; un concurs 
al tinerilor interpreți de artă cul
tă ; un festival literar-artistic inti
tulat „Laudă partidului și Româ
niei socialiste", precum și alte ac
țiuni realizate cu și pentru tineri, 
e LA CÎRCEA. în apropiere de 
Craiova, specialiștii Muzeului Ol
teniei au scos la iveală importante 
urme materiale ale neoliticului 
timpuriu. Aici a fost descoperită 
o mare așezare, înconjurată de un 
șanț de apărare, cel mai vechi cu
noscut pină azi pe pămîntul patri
ei noastre, demonstrînd existența 
pe această vatră, încă din vremuri 
îndepărtate, a unor comunități u- 
mane numeroase și stabile. Arheo
logul Marin Nica afirmă că grupul 
cultural sau purtătorii civilizației 
Circea rivalizează, prin arta și 
tehnica lor, cu cele din Tesalia și 
Anatolia. în perimetrul așezării a- 
mintite a fost găsit singurul vas 
ceramic întreg, provenind din ne
olitic, fiind cel mai vechi în Româ
nia. Ornamentica vasului, ca și a 
bogatului material ceramic desco
perit, prezintă trăsături specifice, 
originale. Ceramica pictată se 
seamănă cu cea de la Gura 
ciului, de lingă Cluj-Napoca. 
FESTIVAL INTERNAȚIONAL DE 
POEZIE. Uniunea scriitorilor și fo
rurile culturale ale județului 
Neamț au organizat ieri la Tea
trul tineretului din Piatra Neamț 
a doua ediție a festivalului inter
național de poezie „Pentru pace și 
prietenie între popoare". în fața 
unui numeros public au citit din 
operele lor poeți din Cehoslovacia, 
R.D.G., Polonia, Ungaria, Uniunea 
Sovietică, Republica Vietnamului 
de Sud, România. Noua ediție a 
Festivalului 
a constituit 
adus cauzei 
tre popoare.

Corespondenții „Scînteii1

Păcălitorul 
păcălit

— Cum ? Aveți nevoie 
lemn de construcție ? Nici 
grijă. Vă face rost băiatul...

„Băiatul" bătea palma și 
jura pe toți sfinții că-i aduce 
omului pădurea în curte.

Pentru 
gător, și 
ială, Ion 
mise în 
ploatare 
existentă 
lui, dar foarte convingătoare 
pentru alde Ion Trușcă și Flo
rea Bodreagă din comuna Cre- 
țeni — Vilcea, care i-au dat cite 
6 500 lei. Intrat in posesia bani
lor, I. D. a dat bir cu fugiții. 
Ajuns la Sibiu, Dămătircă a 
cunoscut pe unul care l-a asi
gurat. la rindul său, că in 
schimbul a 9 000 lei ii procură 
zece butelii de aragaz. Pină la 
urmă, hoțul de Dămătircă a fost 
și el păcălit de un alt hoț... mai

de 
o

se

a se face mai convin
ce să scape de tîrgu- 
Dămătircă se autonu- 

funcția de șef de ex- 
forestieră. Funcție 
doar în închipuirea

Moașă**
9

de ocazie
Cu doi ani în urmă. Antoane-- 

ta Giurgiu din municipiul Rm. 
Vilcea a fost condamnată la 
Șapte luni închisoare pentru în
treruperea unei sarcini. Timp 
suficient — a considerat instan
ța la încheierea procesului — 
pentru ca sus-numita să-și facă 
un serios proces de conștiință 
pentru ce-a comis. După ispăși
rea pedepsei, în loc să se apuce 
de o muncă cinstită, ea și-a re
luat ocupația de tristă amintire. 
Prinsă din nou de organele de 
miliție., Antoaneta a fost iarăși 
reținută, judecată, condamnată. 
De astă dată a „încasat" trei 
ani. Să-i ajungă !

Rubrică redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Întreținerea culturilor
Ce poți face bine astăzi, 

nu lăsa pe mîine

în perioada 8—14. mai s-a aflat 
într-o vizită în țara noastră o dele
gație guvernamentală comercială a 
Republicii Populare Chineze, con
dusă de Cen Gie, adjunct al minis
trului comerțului exterior.

Cu această ocazie a avut loc se
siunea Comisiei mixte comerciale 
româno-chineze, care a analizat dez
voltarea schimburilor reciproce de 
mărfuri dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Chi
neză.

Lucrările comisiei s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie, cola
borare și deplină înțelegere.

★
Vineri, delegația guvernamentală 

a Republicii Populare Chineze a fost 
primită de către tovarășul Ion Pă- 
țan, viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior si coo
perării economice internaționale.

La întrevedere a luat parte Li 
Tin-Ciuan. ambasadorul Republicii 
Populare Chineze la București.

(Agerpres)

fn unitățile agricole din județul 
Ialomița, de unde a pornit chemarea 
la întrecere către toți lucrătorii din 
agricultură pentru realizarea și de
pășirea sarcinilor de plan stabilite 
pentru acest prim an al cincinalu
lui, se desfășoară o amplă acțiune 
pentru atragerea tuturor locuito
rilor de la sate la întreținerea cul
turilor. Tovarășul Ion Cristea, direc
torul direcției agricole, ne-a infor
mat că. anul acesta, toate suprafe
țele cultivate cu plante prăsitoare, 
cereale păioase și alte culturi au 
fost angajate pentru a fi lucrate în 
acord global. Âu fost constituite 297 
echipe formate din mecanizatori, care 
lucrează in acord global o suprafa
ță de circa 137 000 hectare și exe
cută toate lucrările, de la semănat 
la recoltat. Există, de asemenea, 980 
de formații mixte de mecanizatori și 
cooperatori și alte 1 714 echipe con
stituite numai din cooperatori. A- 
cum, toate formațiile de lucru sînt 
la cîmp. Pînă la 12 mai, in coope
rativele agricole prima prașilă ma
nuală la sfecla de zahăr s-a făcut 
pe 10 200 hectare din 11 000 cultiva
te, iar la floarea-soarelui — pe 
18 000 hectare din 42 000 prevăzute. 
Am urmărit cum se desfășoară lu
crările de întreținere în mai multe 
unități agricole situate in partea de 
sud a județului.

Cooperativa agricolă din Modelu a 
cultivat 100 hectare cu sfeclă de za
hăr, 850 hectare cu floarea-soarelui 
și 1 500 hectare cu porumb. ,,Pentru 
întreținerea acestor cultiiri trebuie e- 
xecutat un mare volum de lucrări 
intr-un timp scurt — ne spunea to
varășul Ilie Iosif, secretarul comite
tului de partid și primarul comu
nei Modelu. întrucit forța de mun
că a cooperativei este deficitară, co
mandamentul comunal a luat măsu
ra ca toți locuitorii comunei, indi
ferent unde lucrează, să participe la 
întreținerea culturilor. Contăm ast
fel, acum, cind este un virf de lu
crări, pe circa 1 200 de oameni". Tn 
cimp era, într-adevăr, o amplă mo
bilizare de forțe. La toate cele 6 fer
me vegetale se lucra din plin. To
varășul Ștefan Pavel, șeful fermei I, 
ne-a spus : „Executăm prășitul 
sfeclei de zahăr și al florii-soare- 
lui pe ultimele suprafețe. Vreau să 
remarc că toți cooperatorii au în
țeles că numai efectuînd la timp lu
crările de întreținere a culturilor 
putem obține producțiile stabilite. 
De aceea nici nu mai e nevoie să-i 
mobilizăm. Vin singuri direct în 
cîmp".

De cea mai mare importanță la 
întreținerea culturilor este ca fieca
re' prașilă să fie executată în cel 
mai scurt timp. La cooperativa a- 
gricolă .,23 Februarie" din Borcea 
sfecla de zahăr a fost prășită și ră
rită pe întreaga suprafață — 80 hec
tare — in numai trei zile. „Pentru 
aceasta — ne spunea tovarășul Con
stantin Nedelcu. președintele coope
rativei — atunci cind s-a dat sem
nalul de începere a lucrărilor, toți 
cooperatorii au participat, zi de zi, 
la muncă pînă s-a terminat prăși
tul. Vrem să obținem anul acesta 
peste 60 000 kg sfeclă la hectar. Or, 
ne-am convins că îngrășămintelo sînt 
valorificate deplin doar atunci cind 
sînt executate la timp și prașilele, 
pentru ca plantele să se poată dez
volta viguros".

Este un adevăr bine cunoscut. 
Și totuși, în unele locuri nu se 
procedează în acest fel, iar con
secințele’ nu întîrzie să se arate. 
Sîntem pe una din parcelele se
mănate cu sfeclă de zahăr ale fer
mei nr. 2 de la cooperativa agrico
lă din Dichiseni. Din cauză că pra- 
șila manuală a întîrziat, pe unele 
porțiuni buruienile sînt mai mari de- 
cit plantele. Acum, cele trei echi
pe ale fermei sînt nevoite să pli
vească buruienile. Pe lingă faptul că 
efortul este dublu, iar productivita-

Raidul nostru 
în cooperative agricole 

din județul Ialomița

tea scăzută, nici nu se poate face 
o lucrare de calitate: odată cu bu
ruienile sînt smulse și multe fire de 
sfeclă, ceea ce duce la diminuarea 
desimii. De ce au intirziat lucrări
le ? Nici una din cele trei echipe 
nu avea efectivul complet. Lipseau 
cite 2—5 cooperatori. Ce faceți in 
această situație ? „Rîndurile date în 
primire celor absenți le lăsăm să 
le prășească cind vor veni la lucru" 
— ne spunea Gheorghe Deacu, șeful 
echipei I. Evident, aceasta nu este 
o soluție. Pe rîndurile respective, 
plantele nu se vor putea dezvolta 
normal din cauza buruienilor. Orga
nizarea acordului global pe echipe 
este superioară tocmai prin aceea că 
duce la întărirea răspunderii colec
tive pentru executarea la timp și de 
calitate a lucrărilor. Pentru aceasta 
este nevoie ca toți membrii echi
pei să participe, atunci cind se cere, 
la efectuarea lucrărilor și să res
pecte programul de lucru.

Și la cooperativa agricolă din Ștel- 
nica lucrările de întreținere sînt în- 
tirziate. Drept motivare, președinte
le cooperativei, Ion Iancu, invocă 
lipsa forței de muncă. în aceste con
diții ar trebui ca activitatea să fie 
temeinic organizată pentru folosirea 
deplină a forței de muncă existen
te. Cum se explică atunci că în 3—4 
zile, de cind au început lucrările, a- 
bia s-au prășit 20 hectare cu sfeclă 
de zahăr ? înseamnă că ori nu a 
fost mobilizată toată forța de muncă 
existentă, ori nu se respectă progra
mul de muncă — ziua-lumină. Con
ducerea cooperativei nu aplică mă
sura stabilită de comandamentul co
munal — și anume ca la lucrările 
de întreținere să participe și cei
lalți oameni, din alte sectoare ale 
cooperativei. „De mîine — ne asi
gura președintele — vom mobiliza 
la prășit și rărit pe toți oamenii 
din zootehnie, viticultură, inclusiv 
conducerea și aparatul administrativ 
al cooperativei". De ce de miine și 
nu s-a făcut acest lucru pînă acum ? 
Culturile nu pot aștepta, și orice zi 
pierdută se răsfrînge asupra pro
ducției.

Desigur, cazurile relatate fac ex
cepție de la aspectul general. Cu a- 
tît mai mult conducerile acestor u- 
nități trebuie să ia măsuri pentru 
ca lucrările de întreținere să se e- 
xecute la timp, așa cum se proce
dează în cele mai multe cooperative 
agricole din județ : Iazu, Miloșești, 
Rovine. Grivița. Smirna, Sf. Gheor
ghe, Ciulnița, Scînteia, Grindu, Dor 
Mărunt, Unirea etc. La întreținerea 
culturilor trebuie să se acționeze cu 
promptitudine, după principiul : ,,Ce 
poți face astăzi bine, nu lăsa pe 
miine". în felul acesta vor fi asigu
rate condițiile necesare ca toate 
unitățile agricole din județ să rea
lizeze producțiile prevăzute in an
gajamentele asumate în întrecere.

Aurel PAPADIUC

La cooperativa agricolă „Calea belșugului" din Brastavâț, județul Olt. (in 
imagine) se executd prima prașilâ mecanică pe ultimele suprafețe cultivate 

cu porumb
Foto : E. Dichiseanu
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AZI Șl MÎINE PE STADIONUL REPUBLICII „Regata Snagov“

Campionatele internaționale la caiac-canoe
de atletism ale României

Astăzi, pe stadionul Republicii din 
Capitală. Încep campionatele inter
naționale de atletism ale României. 
Așa cum s-a mai anunțat, la 
startul probelor vor fi prezenți spor
tivi și sportive de certă valoare din 
11 țări, care-și vor măsura talentul 
și pregătirea alături de cei mai in 
formă atleți ai țării noastre. Pe lista 
invitaților figurează o serie de ve
dete ale atletismului mondial. în 
frunte cu noua recordmană a lumii la

săritura în lungime — Angela Voigt 
(R .D. Germană). Echipa țării noas
tre are in componență pe Mariana 
Suman, Maricica Puică, Natalia An
drei Mărășescu, Argentina Menis, Vir
ginia Ioan, Carol Corbu. Gheorghe 
Megelca și alții. Astăzi întrecerile în
cep la ‘ora 15. în program : 110 m 
garduri, înălțime băieți, suliță băieți, 
triplu salt, 1 500 m băieți și fete, 
100 m plat băieți și fete, 10 000 m 
și disc fete.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Concursul internațional de caiac- 
canoe „Regata Snagov" a început ieri 
cu participarea reprezentanților a 7 
țări. în prima zi s-au disputat fi
nalele probelor olimpice pe distanța 
de 500 m în care sportivi români 
au obținut 5 victorii prin Mihai Za- 
fiu (caiac-simplu bărbați), Maria Mi- 
horeanu (caiac-simplu fete), Agafia 
Orlov și Nastasia Nichitov (caiac-du- 
blu fete), Serghei și Malihin (caiac- 
dublu băieți). Haralambie—Erosei 
(canoe-dublu băieți). Proba de ca- 
noe-simplu a revenit concurentului 
bulgar Ananiev — 2T3”5/10, urmat de 
Wood (Canada) — 2’13”7/10 și Patzai- 
chin (România) — 2T4”.

Plenara Comitetului organizatoric al veteranilor

I,a București s-au încheiat, vineri, 
lucrările Comisiei mixte româno-o- 
landeze de colaborare economică, in
dustrială și tehnică. Cu acest prilej 
au fost examinate posibilitățile și 
căile concrete de dezvoltare a coope
rării economice și a schimburilor co
merciale dintre România și Olanda 
în domeniile construcțiilor de mașini, 
chimiei și agriculturii.

★
Vineri a părăsit Capitala delegația 

Consiliului național al Patronatului 
francez, condusă de George Villiers, 
președintele de onoare al consiliu
lui. care a făcut o vizită în tara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
membrii delegației au fost salutați 
de Roman Moldovan, președintele 
Camerei de Comerț și Industrie, pre
cum și de ambasadorul Franței la 
București, Raoul Dealye.

La Oradea s-au Încheiat vineri lu
crările unei consfătuiri pe țară a 
chimiștilor care lucrează în sectorul 
energetic. Timp de trei zile au fost 
dezbătute probleme privind tratarea 
apei, realizările obținute in direcția 
înlocuirii unor materiale si utilaje de 
import necesare exploatării instala
țiilor, aspecte care vizează mai buna 
valorificare a resurselor energetice și 
a echipamentelor termice, precum și 
măsurile ce se impun a fi luate în 
direcția protejării atmosferei, solului 
și apei.

★
în cadrul programului româno» 

francez de schimburi culturale ne 
vizitează tara compania de balet 
condusă de dansatorul și coregraful 
Felix Blaska,. considerat unul dintre 
artiștii talenlați ai tinerei generații.

(Agerpres)

din războiul antifascist
Vineri a avut loc plenara cu acti

vul a Comitetului organizatoric al 
veteranilor din războiul antifascist, 
care a analizat activitatea comitetu
lui, a veteranilor pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin din Programul 
ideologic al partidului în domeniul 
muncii politico-educative.

Pe marginea raportului prezentat 
de generalul de armată Ion Tutovea- 
nu, președintele comitetului, au luat 
cuvîntul numeroși participanți. Ple
nara a adoptat un plan de măsuri 
pentru intensificarea participării ve
teranilor din toate județele țării la 
activitatea politico-educativă în ar
mată și în rîndul populației civile.

în cuvîntul său,
Gheorghe Gomoiu. adjunct al minis
trului apărării naționale și secretar 
al Consiliului politic superior, a re
liefat îndatoririle de răspundere ce 
revin veteranilor pe linia muncii de 
educare patriotică, de popularizare a 
tradițiilor de luptă înaintate ale ar
matei noastre, în lumina sarcinilor 
puse în fața activității ideologice de 
documentele celui de-al XI-lea Con
gres al Partidului Comunist Român.

Participanții la plenară au adoptat, 
într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, o telegramă adresată tovară-

generalul-maior

cu-
1976
ac-

Ministerul Sănătății aduce la 
noștință că intre 15 și 22 mai 
se desfășoară in întreaga țară 
țiunea de primovaceinare antivario- 
lică a copiilor născuți între 1 sep
tembrie 1974 și 30 aprilie 1975. pre
cum și a restanțierilor din acțiunea 
din toamna anului 1975 care nu au 
depășit vîrsta de 24 de luni.

Se precizează că intervalul între 
vaccinarea antivariolică și oricare 
altă vaccinare sau revaccinare este 
de minimum 30 de zile. La această 
acțiune sînt invitați să-și prezinte 
copiii la dispensarele teritoriale atit 
localnicii, cit și flotanții care, în 
etapa de vaccinare, se află ocazional 
in localitate.

(Agerpres)

De la Direcția generală
a drumurilor

generală a drumurilor din 
Transporturilor și Tele- 

informează că, dato- 
în prezent, a

Direcția 
Ministerul 
comunicațiilor 
rită executării, în prezent, a unor 
lucrări rutiere care vizează îmbună
tățirea circulației de autovehicule in 
sezonul estival, în anumite puncte 
de pe mai multe trasee s-a dispus 
limitarea, temporară, a vitezei de 
deplasare între 10 și 30 kilometri pe 
oră, precum și a tonajului.

Aceste sectoare sînt situate pe șo
selele : Sibiu-Sebeș Alba (km. 350— 
362) ; București—Oltenița (km. 19— 
22) ; București — Călărași (km. 31— 
32) ; Urziceni—Slobozia (km. 31—33, 
38—39 și 41—43) ; Ploiești — Buzău 
(km. 54—60) ; Buzău—Brăila (km. 7 
plus 500^-9 plus 500) ; Mărășești — 
Adjud (km. 203—210) ; Suceava — 
Vatra Dornei (km 183—189) ; Cra
iova — Drobeta Turnu-Severin (km. 
303—305 și 347—349) ; Rîmnicu-Vîl- 
cea—Sibiu (km. 204—217) ; Pitești — 
Rimnicu-Vîlcea. (km 151—153).

• ..Raliul lașului" — a doua etapă 
din campionatul național de raliuri 
— are loc azi și miine (973 km, în 
aproximativ 18 ore de alergare con
tinuă). Traseu1 : Iași — Vaslui — 
Bacău — Miercurea Ciuc — Praid — 
Reghin — Suceava — Iași.

cord al R.D. Germane în proba de
1 500 m plat : 3'38”. Vechiul record 
era de 3’38"7/10.

• Astăzi și mîine la Torino are 
loc .tradiționala competiție interna
țională de natație pentru „trofeul 
celor'7 coline". întrecerile se desfă
șoară in bazinul „Rora" și reunesc
sportivi și sportive din Franța,
U.R.SS., R.D. Germană, R.F. Ger
mania. Olanda. România, Spania,
Cehoslovacia, Iugoslavia, Elveția, 
Austria și Italia.

n La Bad Homburg, in competi
ția de tenis „Cupa Davis", echipa 
U.R.S.S. conduce cu 1—0 în meciul 
cu formația R. F. Germania. (Me- 
treveli—Pinner 8—10. 6—3, 6—4. 6—2) 
<* în aceeași competiție, la Budapes
ta. Ungaria conduce cu 2—0 in me
ciul cu R.A. Egipt (Taroczi—El Sha- 
fei 4_6, 6—3, 6—1, 10—8 ; Szoke—El 
Ghani 6—2, 6—4, 6—0).

« în cadrul unui concurs de 
atletism desfășurat la Potsdam, 
Juergen Straub a stabilit un nou re-

• Cu prilejul campionatelor de 
haltere ale U.R.S.S., care au loc în 
orașul Karaganda. Valeri Smirnov 
a stabilit două recorduri mondiale 
la categoria semimijlocie : la stilul 
„smuls" 192.500 kg, iar la cele două 
stiluri 342.500 kg.

ȘTRANDUL TINERETULUI 
ȘI-A DESCHIS PORȚILE

De cîteva zile, ștrandul Tineretu
lui — unul dintre cele mai aprecia
te locuri de agrement din Capitală 
— și-a deschis porțile. Amatorilor de 
înot le sint puse la dispoziție bazine 
cu apă încălzită, cabine și plaje re- 
amenajate, un centru de închiriat 
materiale sportive. Ei au, de aseme
nea. posibilitatea de a practica teni
sul de masă, șahul etc.

CICLISM ;

„ Cursa Păcii11
După o zi de repaus, competiția 

ciclistă „Cursa Păcii" a continuat cu 
etapa a 5-a disputată pe traseul Ta- 
transka Lomnice—Cracovia, in condi
ții atmosferice nefavorabile (lapovl- 
ță și vint puternic). Din cauza fri
gului, pe înălțimile Munților Tatra 
multi dintre concurenți au fost ne- 
voiți să se oprească pentru a schim
ba echipamentul. Purtătorul „tricou
lui galben", Serghei Morozov, a 
pierdut peste 7 minute, noul lider 
al cursei fiind Hans Joachim Hart
nick (R.D.G.). Pe stadionul Visla din 
Cracovia primul a trecut linia de so
sire cehoslovacul Pavel Galik (151 
km în 3h 50’ 35”).

Cu primul pluton, la 1’17” față de 
ciștigător. au sosit și trei cicliști ro
mâni : Eugen Dulgheru (locul 15), 
Teodor Vasile (17), Mircea Romaș- 
canu (19).

★

In timp ce in aproape întreaga 
țară temperatura este in continuă 
creștere, in munții Făgăraș iarna se 
menține.

Numai în ultimele trei săptămîni, pe 
drumul național al Transfăgășanului 
stratul de zăpadă a crescut in unele 
locuri cu 2 metri, astfel incit grosi
mea totală este de peste 10 metri. 
Ca urmare, circulația este accesi
bilă pe versantul sudic numai pe 
traseul Pitești—Curtea de Argeș — 
borna kilometrică 112, iar pe cel 
nordic, pînă la cabana Bilea-Cas- 
cadă. Traficul in zona de creastă a 
masivului muntos rămîne suspendat, 
pînă va fi posibilă degajarea ză
pezii de pe partea carosabilă.

(Agerpres)

Popasuri turistice 
în județul Arad

Pentru amatorii de drumeție 
pe meleagurile județului Arad, 

a con- 
unități

L O T O
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 14 MAI 1976

EXTRAGEREA I : 28 78 44 61 86 
47 26 50 69.

EXTRAGEREA a II-a : 6 2 36 14 
39 17 85 87 77.

FOND GENERAL DE CIȘTIGURI : 
845 147 lei, din care 8 844 lei re
port.

Depuneri la C.E.C. prin consimțămînt scris
Pentru a facilita efectuarea 

depunerilor la C.E.C. fără de
plasări in acest scop. Casa de 
Economii și Consemnațiuni a 
introdus forma economisirii pe 
bază de consimțămînt scris. Ca
racteristica acestei forme o con
stituie depunerea cu regularita
te la C.E.C., din dispoziția so
licitatorului, a remunerației ce o 
are de primit, sșu a unei părți 
din aceasta. Depunerile se efec
tuează direct, in baza H.C.M. 
nr. 2037/1969, de către întreprin

derea sau instituția la care 
lucrează solicitatorul. sumele 
respective fiind înscrise in li
bretul. emis pe numele său ori 
in contul personal deschis la 
C.E.C.

Depunătorul poate solicita 
oricind restituirea parțială sau 
integrală a sumelor economisi
te prin consimțămînt scris, pre
cum și majorarea sau micșora
rea sumelor consimțite a fi de
puse, ori revocarea consimță
mântului.

cooperația de consum 
struit și amenajat noi 
turistice in zonele cele mai pi
torești și pe trasee de largă cir
culație. O unitate nouă este, de 
exemplu, motelul turistic „Vin- 
ga“, situat in localitatea cu ace
lași nume, în mijlocul unui 
crîng, pe drumul național Arad- 
Timișoara. El dispune de un 
restaurant cu terasă și de posi
bilități de cazare în camere con
fortabile sau căsuțe. Pe D.N. 7 
București — Sibiu — Arad se 
află și popasul „Valea Frumoa
să", amplasat intr-o incintătoa- 
re zonă împădurită. Pe același 
traseu, în zona de agrement a 
orașului Arad, turiștii pot face 
un agreabil popas la bufetul 
„Sălașul de la Răscruce", cu că
suțe. La rîndul său, localitatea 
balneoclimaterică Lipova oferă 
turiștilor găzduire la noul mo
tel, situat în lunca Mureșului, 
intr-un . cadru natural pitoresc. 
Tot la Lipova, cooperația de 
consum dispune și de un mo
dern complex comercial de tip 
„Supercoop", care desface o 
gamă bogată și variată de 
mărfuri : încălțăminte, tricotaje, 
galanterie, cosmetice, confecții.

șului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului, președintele Re
publicii Socialiste România, coman
dantul suprem al forțelor noastre ar
mate, în care se spune :

încredințăm Comitetul Central al 
partidului, pe dumneavoastră perso
nal, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că, așa cum n-am precu
pețit nimic în lupta împotriva fascis
mului, nu ne vom drămui nici astăzi 
forțele pentru a contribui la înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al XI- 
lea al partidului. Sărbătorirea cente
narului independenței de stat a 
României, aniversările altor eveni
mente din bogata și glorioasa istorie 
a țării și a partidului vor constitui 
pentru veteranii români ai războiului 
antifascist prilejuri însuflețitoare de 
a-și intensifica participarea la activi
tatea politico-educativă, la reliefarea 
și cultivarea în conștiințe a mîndriei 
față de tradițiile eroice făurite de 
generațiile înaintașe, de partidul nos
tru comunist în lupta pentru liber
tate națională și socială, a respectului 
față de faptele cutezătoare ale con
structorilor de astăzi ai României, a 
dragostei fierbinți față de patrie, po
por și partid.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 16, 

17 și 18 mai. In țară : După o instabi
litate -trecătoare, vremea va deveni in 
general frumoasă, cu cerul variabil. Vor 
mai cădea ploi locale însoțite de des
cărcări electrice. Vint moderat, cu 
tensificări la începutul intervalului 
sectorul nord-vest. Temperatura 
crește în ultimele zile. Minimele 
fi cuprinse între 5 și 15, izolat mai ... 
horite in primele nopți, iar maximele 
intre 16 și 26. local mai ridicate. La 
București : După o instabilitate tre
cătoare, vremea va deveni in general 
frumoasă. Cerul va fi variabil. Ploaie 
de scurtă durată în primele zile, după- 
amiaza. vînt cu intensificări de scurtă 
durată, la începutul intervalului. Tem
peratura tn scădere la început, apoi 
în creștere.

A apărut

BERLIN

Angajamente îndeplinite
m mtimpmarea

Congresului P.S.U.G.

ln- 
din 
va 

vor 
co

REVISTA ECONOMICA
14 mai 1976

Partidul, Ceaușescu,
nr. 19 din

Din sumar : ... ____T___ ,
România ; Progresul tehnic și accele
rarea dezvoltării (Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernului) ; 
Forța_ educativă a colectivului de 
muncă ; Rolul pîrghiilor financiar- 
bancare în îndeplinirea sarcinilor de 
plan ; Cheltuieli materiale și costu
rile de producție.

La rubrica în sprijinul participan- 
ților la învățămintul politico-ideolo
gic de partid, revista publică con
sultația : Bazele principiale ale poli
ticii economice interne și externe a 
României. De asemenea. în ajutorul 
candidaților la examenul de admi
tere în învățămintul economic su
perior, publică consultația : între
prinderea socialistă de stat.

PREZENȚE

//

„Temperaturi ridi
cate"... Frecvent au
zită aci in vremea din 
urmă, această meta
foră se referă la ac
centuarea spiritului dc 
emulație generat in 
rîndul oamenilor mun
cii de apropierea im
portantului eveniment 
in viața R.D. Germa
ne pe care-1 va consti
tui cel de-al IX-Iea 
Congres al Partidului 
Socialist Unit. Expre
sia definește sugestiv 
nivelul activității des
fășurate in halele 
zinelor, in 
miniere, pe 
ogoarelor, in 
tele de proiectări, pre
tutindeni unde 
crează pentru 
șirea țării pe 
socialismului.

Acest 
emulație 
zent, deopotrivă, 
rîndurile siderurgiști- 
lor din Eisenhutten
stadt, metalurgiștilor 
din Karl-Marx-Stadt, 
sticlarilor din Cottbus, 
constructorilor de in
strumente muzicale 
din Vogtland. energe- 
ticienilor din Box
berg...

Să ne 
acestora 
Boxberg 
mai mare centrală e- 
lectrică a țării. Aici, 
unde constructorii au 
ridicat, în ultimii șapte 
ani, un gigant energe
tic. se întindea mai îna
inte o pădure de pini. 
Primele fundații s-au 
turnat în octombrie 
1968 ; iar pe la mijlo
cul lunii februarie din 
acest an, în avans față 
de plan, centrala avea 
o putere instalată de 
2 520 megawați (aproa
pe o cincime din în
treaga capacitate ener
getică a țării). Tn 1980, 
ultimul an al actualu
lui plan cincinal, pu
terea instalată se va 
ridica la 3 520 mega
wați. Tn incinta între
prinderii lucrează 4 000 
de energeticieni, a că-

u- 
galeriile 
întinsul 
institu-

se lu- 
propă- 

calea

spirit 
este

de 
pre- 

în

oprim asupra 
din urmă. La 
se află cea

ror medie de virstă 
este de 29 de ani.

în cadrul întrecerii 
socialiste desfășurate 
în cinstea congresu
lui, energeticienii din 
Boxberg și-au înscris, 
printre angajamentele 
asumate, ridicarea ran
damentului centralei 
prin aplicarea în pro
ducție a noilor cuceriri 
tehnico-științifice in 
domeniul respectiv. A- 
cum cîteva zile. într-o 
știre publicată în pa
gina intîi, 
nunțau 
nii de 
reușit 
înainte 
pacitatea uzinei lor cu 
90 megawați. Este, de 
fapt, confirmarea unei 
tradiții a colectivului : 
de a fi mereu in pri
mele rinduri.

Sau să luăm cazul 
constructorilor de ma- 
șini-unelte din Karl- 
Marx-Stadt. Uzina 
,,Fritz Heckert" din a- 
ceastă localitate a cu
noscut in ultimul cin
cinal un larg proces de 
modernizare, 
cu deosebire 
instalația 
„Prisma 2“ - 
automată de prelucra
re a metalelor, condu
să de cite o echipă al
cătuită dintr-un ingi
ner și 14 muncitori pe 
fiecare schimb. Pro
ducția pe care o asigu
ră această instalație 
este egală cu 
realizată de 
strungari și 
care ar lucra 
schimburi la 50 de ma
șini. La construirea a- 
cestei linii automate 
au participat munci
tori. ingineri și cerce
tători din peste 100 de 
întreprinderi și insti
tute de proiectare din 
R.D.G. Dar să dăm 
cuvintul lui Herbert 
Ecke, secretarul orga
nizației 
uzinei : 
hotărir.i 
Central

ziarele a- 
că energeticie- 
la Boxberg au 
să sporească 
de termen ca-

Atrage 
atenția 

denumită 
- o linie

aceea 
150 de 
frezori, 
in trei

de partid a 
„Pe baza unei 
a Comitetului 
al partidului

nostru ni s-a trasat 
sarcina de a transfor
ma uzina intr-una din 
cele mai moderne în
treprinderi construc
toare de mașini-uneite 
din R. D. Germană. 
Comuniștii din organi
zația noastră pot ra
porta că această sar
cină a fost îndeplinită. 
La sfirșitul anului 
1975. producția a cres
cut cu 110 la sută, iar 
productivitatea mun
cii — cu 50 la sută față 
de 1970. In cinstea 
congresului ne-am 
luat angajamentul de 
a spori 
ducția 
sută și 
muncii 
sută".
s-a

din nou pro- 
cu 37,4 la 

productivitatea 
— cu 

De 
anunțat 

menii muncii 
giunea 
Stadt. printre care și 
colectivul uzinei ,.Fritz 
Heckert", și-au înde
plinit angajamentele, 
obținînd in primul tri
mestru. peste plan, o 
producție in valoare 
de 35 milioane mărci. 
Asemenea vești au so
sit și sosesc in aceste 
zile din numeroase în
treprinderi din R.D.G.. 
ca. de pildă. Uzina 
..Elektroprojekt" din 
Berlin, uzina do apa
rate electronice „Ro- 
botron" din Dresda. 
fabrica de ceramică 
Hermsdorf și multe 
altele. Pînă la 30 apri
lie. metalurgiștii țării 
au produs peste plan 
20 000 tone oțel și 
38 000 tone laminate.

Toate aceste succese 
ale oamenilor muncii 
din R.D.G. justifică pe 
deplin semnificația u- 
nui afiș consacrat Con-, 
greșului P.S.U.G. și 
care poate fi întîlnit 
pretutindeni. El înfă
țișează un muncitor 
care se adresează tre
cătorului cu cuvintele : 
„Bilanțul nostru este 
bun

33.4 la 
curînd 

că oa- 
din re- 

Karl-Marx-

C. VARVARA

ROMÂNEȘTI ÎN AFRICA

Un exemplu și o speranță
pentru Sahel"

De la Abidjan — capitala Coastei 
de Fildeș — la Ouagadougou — ca
pitala Voltei Superioare — se întinde 
o șosea de peste 1 200 km. Doar o 
treime e asfaltată ; restul — drum 
de laterit, care, după sezonul de 
ploi, se transformă intr-o pistă cu 
valuri, „tablă ondulată", cum o nu
mesc plastic automobiliștii. Cu acest 
drulP.£!. înceP_ut periplul african al 
„Unității mobile pentru demonstra
rea fabricării maselor plastice și a 
folosirii lor în agricultura țărilor din 
Sahel", organizată de „Centrul comun 
O.N.U.D.I. * — România" și din care a 
făcut parte și semnatarul acestor rin
duri. Cele trei autocamioane și cele 
două autoturisme de teren ,.Aro“, 
toate de fabricație românească, au 
străbătut distanța în trei zile, trans- 
portîndu-i pe cei 11 experți români 
și pe cei 2 șoferi africani. împreună 
cu echipamentele și materialele pre
gătite in România și aduse pe mare, 
pină la Abidjan. Vehiculele româ
nești ș-au comportat excelent. Nici 
o pană, nici un necaz de ordin me
canic. Ele aveau să parcurgă în 
cursul lunii ianuarie alte mii de 
kilometri, transportind „unitatea 
mobilă" de la Ouagadougou spre 
Dori, Koudougou și Bobo-Dioulasso, 
cele patru localități unde au avut ioc 
demonstrațiile privind fabricarea și 
folosirea maselor plastice.

Zona vizitată, cuprinsă între 6’—12° 
latitudine nordică, trece de la o re
giune ecuatorială, cu vegetație luxu
riantă. formată din păduri de pal
mieri, bananieri sau cocotieri, spre 
o regiune de savane din Sahel, in 
care pe unele porțiuni se cultivă 
sorgul și meiul, în rest putîndu-se 
întîlni doar ierburi sălbatice și ici- 
colo cîte un baobab sau un mango.

Coincidența a făcut să sosim in ca
pitala Voltei Superioare in după-a- 
miaza zilei de 30 decembrie 1975. In 
cîteva ore s-a asigurat instalarea oa
menilor, a vehiculelor cu materiale, 
pentru a putea apoi închina aci, in 
inima Africii, un gînd republicii 
noastre dragi la aniversarea ei. Pen
tru echipa noastră, zilele de sărbători 
care au urmat au fost zile lucrătoa
re ; mașinile de fabricat mase plas
tice. vehiculele, aparatele de filmat 
și de proiecție trebuiau să fie toate 
in perfectă stare’ de funcționare.

Le-am instalat 
toarei clădiri a 
Ouagadougou.

în sala mare 
avut loc joi. 8 ianuarie, festivitatea 
de deschidere oficială a activității 
noastre, în prezența unui mare nu
măr de persoane oficiale și de repre
zentanți ai vieții publice, care în cu- 
vintările rostite, in convorbirile cu 
noi și-au împărtășit bucuria de a 
avea ca oaspeți pe reprezentanții 
României socialiste, ______ L
prieten statornic, de nădejde, al ti
nerelor state africane. Aceeași pri-

in curtea impună- 
Casei Poporului din

a acestei clădiri a

cunoscută ca

însemnâri cu prilejul unei 
misiuni organizate de „Centrul 
comun O.N.U.D.I.-România"

I

* Organizația Națiunilor Unite pen
tru dezvoltare industrială.

mire caldă ni s-a rezervat și în cele
lalte trei localități ale Voltei Supe
rioare in care am poposit.

Programul a comportat, în prezența 
a sute de oameni, demonstrații de 
fabricare a maselor plastice. Ingi
nerul și maistrul unității noastre. îm
preună cu alți tehnicieni și muncitori 
de la întreprinderea de mase plastice 
— București s-au îngrijit ca mași
nile să funcționeze impecabil de fie
care dată : astfel am reușit să ex
trădăm zeci de metri de teavă de 
PVC sau să matrițăm armături pen
tru țevi și obiecte de uz casnic din 
polietilenă.

Un interes viu a trezit demonstra
rea diferitelor metode de acumulare 
și de transportare a apei, ca și a unor 
sisteme de irigare. Cind apa țișnea 
prin aspersoare lâ zeci de metri dis
tanță sau se scurgea in sistemul de 
irigare, amenajat cu materialele adu
se din România, asistența aplauda 
frenetic. Participanții dădeau astfel 
expresie sentimentelor de satisfacție 
generate de apariția apei într-o zonă 
care a suferit atit de pe urma lipsei 
acestui element vital, cit și de apre
ciere față de tehnica românească, in 
stare să rezolve probleme atit de 
complexe și să vină astfel in sprijinul 
populației saheliene. Multi partici
panți ne-au declarat că demonstra
țiile, ilustrînd progresele multilate
rale obținute de țara noastră, sint o

puternică 
lațiile din 
susținute _____  ____
Și, in genere, a dezvoltării economiei 
naționale.

în cadrul unor discuții tehnice, in
ginera unității au dat răspunsuri la 
întrebările auditoriului. La asemenea 
discuții au participat specialiști din 
diverse servicii guvernamentale sau 
din unități industriale și agricole ai 
țării-gazdă, studenți, precum și re
prezentanți ai altor țări saheliene 
— Ciad și Niger — veniți special să 
asiste la demonstrațiile „unității 
mobile".

A fost deosebit de plăcut pentru 
noi să descoperim cu această ocazie 
oameni care au cunoscut și îndrăgit 
România, ca directorul Oficiului re
gional de dezvoltare din Koudbugou, 
Aime Zoungrana, care a absolvit in
stitutul agronomic „Nicolae Bălcescu" 
din București.

Filmele românești pe care le-am 
prezentat au fost urmărite de mii de 
locuitori ai acestor meleaguri. îm
preună cu succinte expuneri despre 
geografia, istoria, economia si cul
tura patriei noastre, însoțite de dia
pozitive, ele au contribuit la mai 
buna cunoaștere a României socialis
te pe aceste meleaguri îndepărtate, 
la dezvoltarea prieteniei intre po
poarele noastre.

După încheierea, la 3 februarie, a 
misiunii in Republica Volta Superi
oară. activitatea ..unității mobile" a 
continuat cu același succes in Repu
blica Mali.

„Sintem fericiți că am putut lua 
cunoștință de experiența romanească, 
care pentru Sahel este un exemplu și 
o speranță, ne-a declarai la intilnirea 
de rămas bun prefectul departamen
tului Sahel din Volta Superioară, 
maiorul Roger Quedraogo. Germa
nele a fost semănat : dv. l-ati plan
tat : sperăm că el se va dezvolta bine 
și rapid... Prin ceea ce ne-ați prezen
tat am descoperit un popor harnic, 
am cunoscut voința lui fermă de dez
voltare liberă si aceasta constituie 
pentru noi o pildă de urmat.. 
Sintem convinși că trecere,a dv. prin 
Volta Superioară va sluji' legăturilor 
de prietenie dintre popoarele noas
tre",

încurajare pentru popu- 
Sahel de a depune eforturi 
in vederea industrializării

Ing. îom MARINESCU
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LUANDA

Tovarășul Agostinho Neto 
a primit pe reprezentantul P.C.R.

LUANDA 14 (De la trimisul nos
tru special, V. Oros) : Tovarășul An
tonio Agostinho Neto, președintele 
Mișcării Populare pentru Elibera
rea Angolei, președintele Republicii 
Populare Angola, l-a primit pe to
varășul Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., care 
face o vizită în R. P. Angola.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu a fost transmis președin
telui Agostinho Neto și tovarășei 
Maria Eugenia Neto un mesaj prie
tenesc de salut, împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate și fericire 
personală, iar poporului angolez 
prieten, calde urări de succes în efor
turile de reconstrucție națională, pe 
calea progresului social, a dezvoltării 
sale independente.

Mulțumind pentru mesaj, președin
tele M.P.L.A. și al R. P. Angola a 
transmis, din partea sa și a tovară
șei Maria Eugenia Neto un salut 
prietenesc președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. urări de sănătate și suc
ces în activitatea pe care o desfă
șoară in opera de edificare a socia
lismului în România, precum și urări 
de prosperitate poporului român 
prieten.

Totodată, președintele Agostinho 
Neto, evocînd relațiile frățești de 
prietenie și solidaritate dintre P.C.R. 
și M.P.L.A., dintre cele două po
poare. în timpul luptei de eliberare 
a poporului angolez, a exprimat sa
tisfacția sa și a M.P.L.A. față de 
dezvoltarea continuă a raporturilor 
de solidaritate militantă între P.C.R. 
și M.P.L.A.. între România socialistă 
și R. P. Angola în perioada de după 
proclamarea independenței.

în timpul convorbirii au fost abor
date probleme de interes comun pri
vind adincirea și diversificarea cola
borării pe multiple planuri între 
P.C.R. și M.P.L.A.. între România și 
Angola, exprimîndu-se convingerea 
că, în noile condiții create de victoria

„înflorirea spirituală a naționalităților 
conlocuitoare din România*1

Conferință la Biblioteca română din New York
NEW YORK 14 — Corespon

dentul nostru transmite : Viata 
spirituală a naționalităților con
locuitoare din România a format 
tema unei conferințe ținute la 
sediul Bibliotecii române din 
New York de prof. dr. Virgil 
Cindea, in fața unui numeros 
public, format din profesori și 
studenți de la universități new- 
yorkeze, specialiști în studii ro- 
mâneștiț reprezentanți ai culte

O N. U.

Aspră condamnare a represiunilor 
administrației sud-africane în Namibia
NAȚIUNILE UNITE 14 — Cores

pondentul nostru transmite : întru
nit în ședință plenară extraordinară, 
Consiliul Națiunilor Unite pentru 
Namibia — organism din care face 
parte și România — a adoptat în u- 
nanimitate o declarație prin care 
condamnă cu hotărire noile acte de 
represiune comise de administrația 
sud-africană în Namibia. Documen
tul cere încetarea imediată a aces
tora. abolirea hotărîrii arbitrare de 
condamnare la moarte a unor patri- 
oți namibieni, membri ai S.W.A.P.O., 
și eliberarea tuturor deținuților po
litici.

Luind cuvîntul, reprezentantul ță
rii noastre in Consiliul O.N.U. pentru 
Namibia, Petre Vlăsceanu, a arătat 
că evoluțiile neliniștitoare survenite 
în ultimul timp in Namibia confir
mă încă o dată intenția Africii de 
Sud de a perpetua regimul de o- 
cupație ilegală in acest teritoriu. Si

PARIS
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Redresarea se lasă așteptată...
Ce poate fi mal 

dramatic decit un 
tren oprit intr-un 
tunel, imobilizat din 
lipsă de carburant. 
Pasagerii, înspăimîn- 
tați de perspectiva 
unei nopți fără sfîr- 
șit, caută neputincioși 
o ieșire. însuși meca
nicul de locomotivă 
nu știe dacă gura tu
nelului se află aproa
pe sau departe și 
dacă, nu cumva, sur
pări de teren au în
chis-o definitiv...

Această comparație 
„feroviară" a fost 
utilizată de nenumă
rate ori în presa fran
ceză pentru a ilustra 
îngrijorarea opiniei 
publice față de criza 
economică. Oamenii 
politici au reluat-o 

“afirmind fie că o rază 
de lumină anunță ca
pătul tunelului, fie că 
ieșirea e mai departe 
ca oricind. In surșit, 
după controversa care 
durează de mai bine 
de un an, Institutul 
național de statistică 
și studii economice a 
publicat in ultimele 
zile rezultatul unor 
analize ceva mai opti
miste : activitatea eco
nomică și-a reluat 
viteza de croazieră, 
regăsindu-și ritmul 
din primăvara anului 
1074. Așadar, faimo
sul „tren economic" 
demarează spre ieși
rea din tunel ?

„Să-i ascultăm pe 
economiști — propune 
revista „EXPAN
SION". După ce au 
constatat că șomerii 
s-au înmulțit fără ca 

inflația să înregistre
ze o scădere serioasă, 
ei ne anunță acum că 
dezvoltarea economică 
va încuraja inflația și 
că ritmul șomajului 
se va menține". în- 
tr-adevăr. analiza ci
tată mai sus pune 
acest diagnostic pa
radoxal : la sfirșitul 
anului 1976, numă
rul cererilor de ser
viciu se va situa la 
nivelul actual — a- 
proape un milion. Iar 
principalul pericol 
rămine „o recrudes
cență a tensiunilor 
inflaționiste". Pe de 
altă parte, raportul 
subliniază că, in ciu
da creșterii* expor
turilor. dezechilibrul 
schimburilor comer
ciale se va situa intre 
5 și 10 miliarde de 
franci pe anul in curs.

Comentatorii remar
că aceste contradicții, 
care pun în relief 
fragilitatea așa-numi- 
tei „redresări". Ziarul 
„L’AURORE", de
pildă, constata că sec
torul lucrărilor pu
blice înregistrează de 
pe acum o „tendință 
de sufocare", în vre
me ce costul materii
lor prime și prețul 
produselor agricole, 
aflate în negociere la 
Bruxelles. constituie 
„o incertitudine care 
ipotechează viitorul 
nostru". Sub titlul 
„Redresare scumpă", 
revista „LE POINT" 
observa că economia 
franceză cunoaște „o 
creștere a prețurilor 
mai mare decît s-a

poporului angolez, acestor raporturi 
Ii se deschid ample perspective de 
dezvoltare atît pe plan bilateral, cit 
și pe arena internațională, în spiri
tul convorbirilor dintre conducătorii 
celor două partide și state, a docu
mentelor comune încheiate cu aceste 
prilejuri. în folosul cauzei unității tu
turor forțelor antiimperialiste, al pă
cii, înțelegerii și conlucrării rodnice 
între popoare.

întilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie, caracte
ristică relațiilor de solidaritate mili
tantă dintre P.C.R. și M.P.L.A., din
tre popoarele român și angolez.

★
Cu prilejul vizitei pe care o între

prinde în R. P. Angola, tovarășul 
Ștefan Andrei a avut intîlniri de lu
cru și convorbiri cu Lucio Lara, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al M.P.L.A.. Carlos Rocha, membru 
al Biroului Politic al M.P.L.A., minis
trul planificării și coordonării econo
mice, Jose Eduardo dos Santos, mem
bru al Biroului Politic al M.P.L.A., 
ministrul relațiilor externe. Manuel 
Resende, ministrul lucrărilor publice 
și transporturilor, Pedro Alves, ad
junct al șefului Departamentului pen
tru Relații Externe al M.P.L.A.

în cursul convorbirilor, desfășurate 
într-o atmosferă tovărășească, de 
prietenie și înțelegere reciprocă, au 
fost discutate probleme privind în
tărirea pe mai departe a raporturi
lor de colaborare dintre P.C.R. și 
M.P.L.A.. dintre România socialistă 
și R. P. Angola. Au fost examinate 
pe larg posibilitățile de colaborare și 
cooperare bilaterală în domeniile in
dustriei. agriculturii, transporturilor, 
pregătirii de cadre, asistentei tehni
ce, relevîndu-se dorința României de 
a dezvolta relațiile de prietenie și 
colaborare. în conformitate cu poli
tica partidului și statului român de 
prietenie, solidaritate și cooperare cu 
R. P. Angola, cu popoarele care au 
pășit pe calea dezvoltării de sine 
stătătoare.

La convorbiri au participat Con
stantin Vasiliu. adjunct de șef de 
secție Ia C.C. al P.C.R.. și Ion Mo
rarii, ambasadorul țării noastre la 
Luanda.

lor si membri ai coloniei ameri
canilor de origine română.

Conferința, organizată in ca
drul programelor Bibliotecii de
dicate cunoașterii peste hotare a 
realităților contemporane ale 
României socialiste, a subliniat 
afirmarea pregnantă a unei reale 
egalități — economice, sociale, 
politice, culturale — între toți 
oamenii muncii, indiferent de 
naționalitate, din tara noastră.

tuația critică creată de ocupanți în 
Namibia și condamnarea la moarte a 
unor patrioți namibieni — a arătat 
vorbitorul — reclamă intervenția ho- 
tărîtă și imediată a Națiunilor Unite 
pentru aplicarea rezoluțiilor organi
zației privind lichidarea ocupației 
străine în Namibia. Este necesar să 
fie făcuți pași hotărîți care să ducă 
la retragerea imediată și necondițio
nată a administrației și a tuturor 
forțelor armate și polițienești ale 
regimului apartheidului din acest te
ritoriu, la eliberarea din temnițe a 
patrioților namibieni, a tuturor de- 
ținuților politici. România, a arătat 
delegatul tării noastre, se află de 
partea luptei juste și legitime a po
porului namibian, a mișcării sale de 
eliberare, căreia ii acordă un sprijin 
activ în realizarea dreptului său 
imprescriptibil la autodeterminare și 
independență.

prevăzut" — cu 2,8 la 
sută în primul tri
mestru — că inflația 
se îndreaptă cu pași 
siguri spre un ritm 
de peste 11 Ia sută in 
acest an. Iată de ce, 
amintește revista, mi
nisterul economiei și 
finanțelor a anunțat 
în fața Adunării Na
ționale „un buget ri
guros pe anul 1977“ și 
chiar o eventuală 
frinare a creșterii 
„pentru a nu intra 
miine în noi dificul
tăți".

Remarcînd acest 
cerc vicios sau „ciclu 
infernal" — redresa
rea relansează infla
ția. frînarea redresării 
sporește șomajul — 
unii economiști pro
pun „moderarea veni
turilor". adică : stag
narea sau chiar redu
cerea nivelului de 
trai al celor mulțl. 
Este de la sine înțeles 
că sindicatele, întrea
ga opinie publică nu 
pot accepta o aseme
nea soluție. împotriva 
acestei „redresări cos
tisitoare", în primul 
rind pentru muncitori, 
marile centrale sin
dicale C.G.T. și 
C.F.D.T. au lansat un 
apel la manifestații 
de protest împotriva 
degradării puterii de 
cumpărare, împotriva 
șomajului, pentru con
diții mai bune de 
muncă — „trei motive 
comune pentru o luptă 
unită".

Paul
DIACONESCU

BELGRADConvorbiri economice româno-iugoslave Cu prilejul aniversării
Partidului Comunist Român

BELGRAD 14 (Agerpres). — în 
localitatea Kladovo din R.S.F. Iugo
slavia a început, joi dimineața, în
tilnirea de lucru a președinților ce
lor două părți în Comisia mixtă ro- 
mâno-iugoslavă de colaborare eco
nomică.

Cu acest prilej se analizează mo
dul de îndeplinire a sarcinilor și re
comandărilor adoptate de către pre
ședinții celor două țări, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito, 
în domeniul relațiilor economice și 
se convin măsuri corespunzătoare 
pentru lărgirea și diversificarea _ în 
continuare a colaborării economice, 
îndeosebi în domeniile energiei elec
trice, industriei construcțiilor de ma
șini. industriei metalurgice, indus
triei chimice, precum și în dome
niul schimburilor de mărfuri.

CONFERINȚA U.N.C.T.A.D.

luări ile poziție în favoarea 
în comerțul

I

NAIROBI 14 (Agerpres). — în ca
drul celei de-a IV-a Conferințe a 
Națiunilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare a continuat expunerea 
pozițiilor diverselor țări participante 
față de marile probîeme aflate in 
discuție.

în cuvîntarea sa, reprezentantul 
Iranului, Farrukh Najabadi, a res
pins acuzațiile aduse în Occident ță
rilor producătoare de petrol potrivit 
cărora creșterea prețului produselor 
petroliere ar fi fost cauza crizei eco
nomice prin care trece în prezent 
lumea occidentală. „Este o generali
zare simplistă și nejustificată" — a 
spus Najabadi. arătînd că. pentru 
criza economică și monetară ale că
rei consecințe le resimt cel mai 
mult țările în curs de dezvoltare, 
principala răspundere revine „creș
terii preturilor produselor manufac
turate rezultînd din inflația endemi
că și scăpată de sub control". El a 
declarat că țara sa cere ca orice 
restructurare a sistemului economic 
internațional să se producă potri
vit principiilor cuprinse în Decla
rația de la Manila. Reprezentan
tul Bangladeshului, Huda, a arătat 
în cuvîntarea sa că scăderea prețu
lui materiilor prime exportate de 
țara sa pe piața mondială, datorită 
presiunii produselor țărilor indus
trializate care domină această piață,

La reuniunea interguvernamentală de la Lima 
România se pronunță pentru 

„Promovarea cooperării în sprijinul eforturilor 
naționale consacrate lichidării inegalităților 

economice6*
LIMA 14 — Corespondentul nostru 

transmite : La Lima continuă lucră
rile Conferinței interguvernamentale 
a statelor latino-americane și din 
zona Caraibilor, pe tema cooperării 
tehnice între țările în curs de dez
voltare. care se desfășoară sub auspi
ciile Programului Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (P.N.U.D.) și Co
misiei Economice a O.N.U. pentru 
America Latină (C.E.P.A.L.).

Luind cuvîntul. șeful delegației ro
mâne, loan Comănescu, ambasadorul 
tării noastre la Lima, a exprimat sa
tisfacția cu care România — tară so
cialistă și, totodată, în curs de dez
voltare — participă la lucrările aces
tei reuniuni latino-americane. prima 
după primirea României în „Grupul 
celor 77“ cu sprijinul și înțelegerea 
prietenească a statelor latino-ameri
cane. România este convinsă — s-a 
arătat în cuvîntul reprezentantului 
țării noastre — că promovarea coo
perării tehnice între țările în curs de 
dezvoltare este menită să vină în 
sprijinul eforturilor naționale proprii 
pentru lichidarea inegalităților eco
nomice și tehnice dintre aceste țări 
și cele industrializate, contribuind la 
făurirea unei noi ordini economice 
internaționale. Vorbitorul a subliniat 
rolul și responsabilitatea Organizației 
Națiunilor Unite și a instituțiilor sale 
specializate, în sprijinirea cooperării 
tehnice dintre țările în curs de dez
voltare, relevînd în acest sens pro
punerea României cu privire la elabo
rarea și adoptarea în cadrul O.N.U. 
a unui cod de conduită cu caracter

Proiecte economice în țări 
în curs de dezvoltare

• CAIRO. — La vest de orașul- 
port egiptean Alexandria va fi con
struit portul Dekhela — informează 
agenția M.E.N. Noul port va pu
tea primi, in prima fază a construc
ției sale, 20 milioane tone mărfuri 
anual. Capacitatea sa va crește la 
40 milioane tone pe an, în cea de-a 
doua fază. în port vor putea acosta 
nave cu un deplasament de 160 000 
tone. Actualul port Alexandria poate 
primi numai nave de 50 000 tone.

• LIMA. — Peru va instala în 
curind un turn de fracționare gigant 
la rafinăria de stat „La Pampilla", 
care va mări capacitatea dc prelu
crare a acestui obiectiv de la 35 000 
barili la 100 000 barili petrol, zilnic. 
Turnul, înalt de 37 metri, cintărind 
718 tone, este cel de-al doilea de 
acest tip din lume. Costul său se 
ridică la 1 777 000 dolari.

• DELHI. — Guvernul Indiei a 
instituit un comitet în atribuțiile 
căruia intră elaborarea măsurilor 
necesare pentru dezvoltarea accele
rată a regiunilor înapoiate ale țării. 
Comitetul este condus de T. A. Pai, 
ministrul dezvoltării industriale și 
aprovizionării, și include reprezen
tanți ai diferitelor ministere care

Decret-lege aprobat de Consiliul Revoluției 
din Portugalia

LISABONA 14 (Agerpres). — Un 
decret-lege aprobat de Consiliul Re
voluției din Portugalia stipulează 
pedepsele des care sint pasibili mem
brii fostei politii politice (P.I.D.E.).

Principalii conducători ai P.I.D.E., 
precum și membrii fostelor guverne 
responsabile de activitățile P.I.D.E. 
sint pasibili de pedepse cu închi
soare de la 8 la 12 ani. Pentru cola
boratorii P.I.D.E. care au participat 
la torturarea deținuților politici sint 
prevăzute pedepse de la 4 la 8 ani

Delegația română Ia această întil- 
nire este condusă de tovarășul Emil 
Drăgănescu, viceprim-ministru al 
guvernului, președintele părții ro
mâne în comisia mixtă, iar delegar 
ția iugoslavă de Milorad Birovliev, 
membru al Consiliului Executiv Fe
deral al R.S.F. Iugoslavia, președin
tele părții iugoslave în comisie.

La întilnirea de lucru participă, 
din partea română, Nicolae Mănescu, 
ministrul energiei electrice. Virgil 
Cazacu, ambasadorul României la 
Belgrad. Cornel Pînzaru, adjunct al 
ministrului industriei construcțiilor 
de mașini, și alte persoane oficiale, 
iar din partea iugoslavă Petar Do- 
dik, ambasadorul Iugoslaviei la 
București, și alte persoane oficiale.

stabilirii unor prețuri juste 
international
a provocat inflație în Bangladesh și 
deteriorarea balanței sale comer
ciale.

Directorul general al G.A.T.T.. Oli
vier Long, a afirmat că negocierile 
comerciale multilaterale desfășurate 
în cadrul acestui organism, oferă po
sibilități țărilor în curs de dezvolta
re de a-și spori rezervele de devize 
străine, a-și diversifica exporturile 
și a-și accelera rata creșterii comer
țului lor exterior.

R. P. D. Coreeana primita 
în „Grupul celor 77"

NAIROBI 14 (Agerpres). — O re
zoluție privind primirea Republicii 
Populare Democrate Coreene în rîn- 
duî membrilor cu drepturi depline 
ai „Grupului celor 77“ a fost adop
tată in unanimitate în cadrul unei 
reuniuni ministeriale a grupului, care 
s-a ținut la Nairobi, anunță agenția 
A.C.T.C.

Conducătorul delegației R.P.D. Co
reene la sesiunea U.N.C.T.A.D., mi
nistrul finanțelor, Kim Gion Rion, a 
declarat cu acest prilej că intrarea 
tării sale în „Grupul celor 77“ o va 
ajuta să-și întărească și mai mult 
relațiile cu celelalte țări în curs de 
dezvoltare.

universal, care să cuprindă. între al
tele. dreptul și îndatorirea tuturor 
statelor de a coopera intre ele. pe 
baza avantajului reciproc, în toate 
domeniile. în scopul favorizării pro
gresului economic și social al tuturor 
țărilor, precum și dreptul fiecărui 
stat de a avea acces deplin la cuce
ririle științei și tehnicii.

S SI gs H ®

agențiile de presă transmit:
Convorbiri iugoslavo- 

vest-germane. stane Dolant- 
secretar al Comitetului Executiv al 
Prezidiului C.C. al U.C.I., a avut, la 
14 mai, o convorbire cu cancelarul 
federal al R.F.G., Helmut Schmidt, 
în legătură cu probleme ale relați
ilor dintre cele două țări și unele 
aspecte ale situației internaționale. 
In aceeași zi, Stane Dolanț s-a in- 
tîlnit cu Hans Dietrich-Genscher, 
ministrul afacerilor externe al R.F.G. 
în cursul convorbirii au fost aborda
te, de asemenea, probleme ale rela
țiilor, bilaterale, acordindu-se o aten
ție deosebită prospectării posibilită
ților de lichidare a deficitului Iugo
slaviei în comerțul cu R.F.G.

vor concura la coordonarea măsuri
lor preconizate pentru dezvoltarea 
acestor regiuni, informează presa 
indiană.

• SAN JOS®. — Costa Rica și 
Panama au hotărif să pună în prac
tică un proiect comun de dezvoltare 
a zonei de frontieră dintre cele două 
țări. Fîșia de 15 000 km pătrati, stipu
lată în acordul dintre cele două state 
vecine, unde locuiesc aproximativ 
200 000 de cetățeni panamezi și cos- 
taricani, va beneficia de o serie de 
lucrări cu caracter agroindustrial, 
precum și de electrificare, canali
zare și. de asemenea, de amenajarea 
și organizarea serviciilor zootehnice. 
Proiectele vor fi finanțate de guver
nele costarican și panamez.

• NAIROBI. — „Bamburi Cement 
Co." a hotărit să extindă capacitatea 
de producție a fabricii de ciment de 
la Mombasa de la 800 000 tone pe 
an, cit este în prezent, la 1.2 milioa
ne tone, au anunțat autoritățile din 
Kenya. Pentru punerea în aplicare 
a acestui proiect au fost aprobate 
investiții de 190 milioane șilingi. De 
asemenea, au fost luate măsuri pen
tru mărirea capacității de transport 
a navelor care servesc acest obiectiv.

închisoare. Decretul prevede, totoda
tă, pedepse cu închisoarea intre 2 și 
8 ani pentru foștii funcționari și co
laboratori ai P.I.D.E.

Purtătorul de cuvînt al Consiliului 
Revoluției. Sousa E Castro, a preci
zat că peste 100 de dosare întocmite 
au fost înaintate spre judecare tri
bunalelor, că in alte 800 de cazuri 
a fost incheiată instrucția judiciară 
și ea continuă in alte 1 300 de do
sare.

ALGER 14 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Cu prilejul celei 
de-a 55-a aniversări a creării Parti
dului Comunist Român și a Zilei 
victoriei, comisia culturală a Univer
sității din Constantine, centru uni
versitar unde activează aproape 200 
de cadre didactice din țara noastră, 
a organizat, intre 12 și 14 mai, „Zi
lele prieteniei algeriano-române".

Cu acest prilej, in incinta univer
sității a fost deschisă o expoziție* 
românească de carte și de fotografii 
prezentînd aspecte din realizările 
obținute de poporul nostru, sub con
ducerea P.C.R., în toate domeniile, 
precum și din activitatea de coope
rare româno-algeriană. într-un stand 
special sint expuse lucrările pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, editate 
în țara noastră și peste hotare. „Zi
lele prigteniei algeriano-române" au 
mai cuprins o amplă evocare a per
sonalității artistice a sculptorului 
român Constantin Brăncuși și vi
zionarea unor filme documentare 
românești.

MOSCOVA 14 (Agerpres). — La 14 
mai, la fabrica de tricotaje „Roșa 
Luxemburg" din Kiev a avut loc o 
adunare festivă dedicată celei de-a 
55-a aniversări a creării Partidului 
Comunist Român.

La adunare au participat M. A. Or- 
lik, președinta Asociației ucrainene 
de prietenie și relații culturale cu

ROMA

A fost adoptat programul electoral 
al P. C. Italian

ROMA 14 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : După două zile 
de dezbateri, vineri s-au încheiat la 
Roma lucrările plenarei comune a 
Comitetului Central și a Comisiei 
centrale de control ale Partidului 
Comunist Italian.

Plenara a adoptat, în unanimitate, 
o rezoluție prin care aprobă rapor
tul prezentat de secretarul general al 
P.C.I., Enrico Berlinguer, programul 
electoral al partidului pentru alege
rile de la 20 și 21 iunie, precum și 
activitatea Comisiei C.C. al P.C.I. 
însărcinată cu ratificarea listelor e- 
lectorale ale partidului.

Pe baza propunerilor programati
ce, întregul partid — se arată în re
zoluție — trebuie să dezvolte mobi
lizarea electorală deja inițiată, che- 
mînd pe toți militanții să acționeze

Plenara Comitetului Executiv al P. C.
din Spania

PARIS 14 — Corespondentul nos
tru transmite : Ziarele franceze 
„L’Humanite" și „Le Monde" infor
mează că la Madrid, in pofida condi
țiilor de ilegalizare a P.C.S.. a avut loc 
o reuniune plenară a Comitetului E- 
xecutiv al Partidului Comunist din 
Spania. Participant» au făcut o am
plă analiză a situației economice și 
politice din țară și au condamnat 
cu hotărire politica represivă a gu
vernului.

într-o declarație dată publicității 
Ia Madrid se arată că pentru comu
niștii spanioli singura alternativă ră

Un nou acord de înceta
re a fOCUlui a £ost încheiat vi
neri după-amiază în Liban, în cursul 
unei reuniuni a Comitetului Militar 
Superior, ținută sub președinția pri
mului ministru, Rashid Karame. La 
încheierea reuniunii, Rashid Karame 
a declarat că la acest acord au sub
scris în unanimitate părțile repre- 

_zentate.— falangiști, rezistența pales- 
tineană și delegații Siriei.

în declarația comună dată 
publicității la Islamabad la încheie
rea tratativelor între delegațiile gu
vernamentale ale Pakistanului și In
diei se arată că cele două țări au 
convenit să restabilească relațiile di
plomatice întrerupte în 1971. A fost, 
de asemenea, hotărîtă restabilirea 
comunicațiilor aeriene și feroviare.

Demisie respinsă. Pre- 
ședintele Finlandei, Urho Kekkonen, a 
respins demisia guvernului prezenta
tă joi de premierul Martti Miettunen, 
cerind celor cinci partide membre ale 
coaliției guvernamentale să-și recon
sidere decizia luată.

Președintele Republicii 
Democratice Madagascar, 
Dider Ratsiraka, a fost desemnat în 
funcția de secretar general ad-inte- 
rim al noii organizații politice 
— Avangarda Revoluției Malgașe 
(AREMA). Noua organizație a fost 
creată pentru a traduce în viață 
sarcinile înscrise în Carta revoluției 
socialiste. 

Demonstrație la Washington împotriva șomajului

străinătatea, V. A. Kraveț, adjunct 
al ministrului afacerilor externe al 
Ucrainei, B. P. Kovalevski. adjunct 
al ministrului învățămîntului supe
rior și mediu de specialitate, vice
președinte al Filialei republicane a 
A.P.S.R.. muncitori, ingineri și teh
nicieni ai fabricii. Despre semnifica
ția aniversării au vorbit B. P. Kova
levski și Alexandru Ungur, consulul 
general al României la Kiev.

Cu acest prilej, în cadrul fabricii 
a fost inaugurată o expoziție de fo
tografii despre realizările României 
socialiste.

BRAZZAVILLE 14 (Agerpres). — 
La Brazzaville a avut loc o mani
festare organizată în cinstea celei 
de-a 55-a aniversări a creării Parti
dului Comunist Român. A fost pre
zentat filmul documentar „Mesaj de 
prietenie și colaborare în Africa" — 
care înfățișează aspecte ale vizitelor 
președintelui Nicolae Ceaușescu în 
țări de pe acest continent, întîlnirile 
sale cu șefi de stat și mișcări de 
eliberare africane.

La această manifestare au partici
pat J. B. Taty-Luthard, ministrul 
culturii și artelor, reprezentanți ai 
C.C. al Partidului Congolez al 
Muncii, ai organizațiilor de masă; 
funcționari superiori ai Ministerului 
Afacerilor Externe, șefi ai misiunilor 
diplomatice. A fost prezent Gh. 
Stoian, ambasadorul țării noastre la 
Brazzaville.

pentru ca vocea partidului să ajungă 
la fiecare loc de muncă, la toți ale
gătorii. Este necesar să se promo
veze participarea la campania elec
torală, pentru ca partidul să poată 
ciștiga noi sufragii, ale tuturor cetă
țenilor și alegătorilor cu sentimente 
democratice, care, chiar dacă nu sint 
înscriși in rindul P.C.I., împărtășesc 
propunerile partidului și doresc să-și 
aducă contribuția lor la deschiderea 
unei perspective noi de renaștere a 
Italiei.

C.C. al P.C.I. și Comisia centrală 
de control reînnoiesc propunerea ca 
apropiata campanie electorală să se 
desfășoare ca un dialog între toți ce
tățenii asupra problemelor țării și 
asupra căilor care se impun a fi 
parcurse pentru ieșirea Italiei din 
criză.

mine „ruptura negociată între opo
ziție, pe de o parte, și sectoarele e- 
conc-mice, biserica și armata, pe de 
altă parte". Comitetul Executiv . a- 
preciază că în Spania s-au înregistrat 
o recrudescență a represiunii și a 
provocărilor organizate de regim îm
potriva opoziției pașnice, o creștere 
a inflației și a șomajului.

Pe de altă parte, ziarul „Mundo 
Obrero", organ al Partidului Comu
nist din Spania, acuză poliția spa
niolă de torturarea a opt tineri co
muniști la Madrid și a unui mun
citor la Tolosa, in Tara Bascilor.

Tîrgul internațional de 
mobilă, 'a care Part'cipâ 80 de 
firme din 17 țări, s-a deschis vineri 
în orașul suedez Malmoe. România 
este reprezentată de „Tehnoforestex- 
port", care expune o gamă variată 
de mobile.

Declarație. Președintele Ar
gentinei, generalul Jorge Rafael 
Videla, a arătat în cadrul unei 
ceremonii desfășurate la Buenos 
Aires, că obiectivul fundamental 
urmărit în prezent de guvern 
este crearea condițiilor necesare a- 
firmării plenare a „Democrației 
reprezentative, republicane și fe
derale", inspirată din tradițiile 
istorice și din concepția despre 
lume a Argenlinei. El a decla
rat că guvernul actual se preocu
pă de realizarea programului anun
țat la instalare, pentru ca. într-o ur
mătoare etapă, să fie adoptate mă
suri pentru revenirea la o viață po
litică parlamentară.

„Comsîar". De la baza sp®- 
țială de la Cape Canaveral a fost 
lansat „Comstar", un nou satelit de 
telecomunicații, care a fost plasat 
pe o orbită geostaționară la circa 35 
kilometri altitudine. Aparatura insta
lată la bordul satelitului poate asi
gura retransmiterea simultană a 
14 000 de convorbiri telefonice.

Numărul șomerilor din 
Elveția era 'a ^ne'e lunii aprilie 
de 25 936, respectiv 0.9 la sută din 
forța de muncă a țării — s-a anun
țat oficial la Berna.

DE PRETUTINDENI

• TURBINĂ ELEC
TRICĂ DE MARE RAN
DAMENT. La Uzina meta
lurgică din Leningrad a început 
construcția unei turbine cu 
aburi cu un singur arbore, a 
cărei putere va fi de 1,2 mi
lioane kW. Unul din suban- 
samblurile turbinei este pre
lucrat la un strung carusel, al 
cărui platou este de mărimea 
unei arene de circ. Turbina va 
pune in funcțiune un generator 
construit la cunoscutele uzine 
leningrădene „Elektosila". Blo
cul energetic gigant are o ca
pacitate echivalentă cu ansam
blul centralelor electrice exis
tente in Rusia în anii ’20.

• PETROL IN GRO
ENLANDA? Discuții pe a- 
ceastă temă se duc de multă 
vreme în cercurile științi
fice și de afaceri. A fost 
emisă chiar ipoteza că aceas
tă insulă, cea mai mare de 
pe glob (care are statutul de 
provincie daneză de peste mări), 
ascunde in subsolul ei uriașe 
rezerve de „aur negru". Nu 
este de mirare, de aceea, că so
cietățile petroliere internațio
nale se întrec in a obține con
cesiuni. încă in cursul acestei 
luni. într-un punct situat la 
12 km de litoralul vestic al 
Groenlandei va intra in func
țiune prima instalație de foraj. 
Menirea ei — de a confirma sau 
infirma ipoteza privind zăcă
mintele de petrol ale insulei.

• FESTIVALUL MU
ZICAL „PRIMĂVARA 
PRAGHEZĂ", care se va 
deschide miercurea viitoare, 
se bucură anul acesta de 
o prestigioasă prezență. Prin
tre șefii de orchestră sint 
așteptați Herbert von Karajan, 
Serge Baudo, Lawrence Foster. 
Pe lista soliștilor figurează pia
nistul Claudio Arrau, violonis
tul Leonid Kogan, cintărețul 
Niccoiai Gedda. Festivalul se va 
desfășura sub semnul creației a 
trei mari compozitori : Wolf
gang Amadeus Mozart, Carl 
Maria von Weber. Dimitri Șos- 
takovici. „Primăvara praghe'ză" 
se va deschide, conform tradi
ției, cu „Patria mea" de Sme
tana și se va închide, la 4 iu
nie, cu Simfonia a IX-a de 
Beethoven.

• PRETEXT. în ciuda 
faptului că, potrivit unei legi 
din 1971. femeile din Elveția se 
bucură de aceleași drepturi cu 
bărbații, populația masculină a 
orașul Trogen, din cantonul 
Appenzell, continuă să se împo
trivească admiterii femeilor in 
viata publică. în acest scop, 
bărbații se prevalează de faptul 
că, prin tradiție, organele locale 
ale puterii sint alese prin ridi
care de miini, în cadrul unei 
adunări generale reunite în 
piața orașului. Or. luind ca 
pretext dimensiunile pieței, băr
bații spun că prin admiterea 
femeilor numărul participanților 
s-ar dubla și piața s-ar dovedi, 
ca atare, cu totul neîncăpătoa
re. Bineînțeles, nici pomeneală 
ca vreunul din zeloșii partizani 
ai atitudinii discriminatorii față 
de femei să se gindească la 
extinderea pieței sau să propu
nă ca adunarea să se țină în
tr-un alt loc...
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• REDACTORUL... 
TRÎMBIȚAȘ. Referindu-se 
la greva tipografilor vest-ger- 
mani, care s-a încheiat joi prin- 
tr-un acord între patronat și sin
dicate. agenția France Presse 
constată că, în condițiile în care 
cititorii au fost privați timp de 
două săptămîni de ziare, s-a 
dovedit, încă o dată, că tele
viziunea nu poate suplini in
formațiile mai aprofundate,. fur
nizate de presa scrisă ; cititorii 
au resimțit, totodată, in mod 
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• CALUL, PRIETEN 
AL OMULUI. Sub această 
lozincă s-a desfășurat recent la 
Brescia (Italia), timp de o 
săptămînă, un șir de mani
festări consacrate acestui ani
mal care s-a dovedit, de-a 
lungul mileniilor, unul dintre 
cei mai prețioși „aliați" ai omu
lui. Manifestările au inclus 
spectacole de gală in cadrul că
rora au fost prezentate numere 
de dresură ecvestră, întreceri de 
galop și de trap, curse cu ob
stacole ; totodată, s-a oferit 
gratuit, tuturor amatorilor, po
sibilitatea de a deprinde din 
tainele călăriei, reamintindu-se 
cu acest prilej că, in condițiile 
penurici de carburanți de acum 
doi ani din unele țări occiden
tale, calul, dat pe nedrept uită
rii, devenise din nou un mijloc 
apreciat de locomoție.

® „ARTĂ MODERNĂ".
O nouă variantă a „artei mo
derne", denumită „conceptuală", 
a stirnit un veritabil scandal la 
Los Angeles. Kim Joneș, unul 
din promotorii noului „curent", 
a organizat la galeriile Univer
sității California o expoziție, in 
cadrul căreia trei șobolani, 
închiși intr-o cușcă, au fost 
stropiți cu benzină și li s-a dat 
foc. Cei prezenți au socotit, pe 
bună dreptate, aceasta drept un 
act de sadism și l-au dat in 
judecată pe „artist" și pe di
rectorul galeriilor, Frank Brown.
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