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„Probleme reducerii consumurilor materiale este problema

numărul unu pentru acest cincinal și pentru unul acesta"

NICOLAE CEAUȘESCU

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
S-A ÎNTÎLNIT CU RAMON LOBATO,

A ■A.

secretar general al Partidului Muncii din Spania (P. M.S.)

Congresul al XI-lea al P.C.R. a stabilit pentru actualul cincinal ca, odată cu sporirea în ritmuri rapide 
a producției materiale, să obținem Indici calitativi superiori în dezvoltarea economiei naționale, o înaltă eficientă în întreaga activitate economică. Pe linia preocupării constante a conducerii partidului nostru pentru traducerea în viață a acestei sarcini esențiale se înscrie și recenta 
Consfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R., în cadrul căreia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a pus din nou în 
atenția organelor șl organizațiilor de 
partid, a tuturor oamenilor muncii, 
problema reducerii stăruitoare a 
cheltuielilor de producție și, in pri
mul rind, a consumurilor materiale, 
ca una din problemele actuale de 
prim ordin ale activității economice.De ce conducerea, partidului nostru pune cu atîta insistentă și fermitate în atenția noastră, a tuturor, problema reducerii mai accentuate a consumurilor materiale, a utilizării cu matură chibzuință și maximă e- eonomie a fiecărui kilogram de metal, a fiecărui kWh de energie electrică. a fiecărei cantități de combustibil, de materie primă, a valorificării lor superioare 1 Este cunoscut că economia noastră națională dispune de cantități limitate de resurse materiale și energetice, din oare eauză se recurge la importuri,

ceea ce, în condițiile actualei crize mondiale de materii prime, ale creșterii preturilor la un șir dintre a- cestea, presupune mari eforturi valutare. Or, este în interesul întregului popor să importăm doar ceea ce

eficiența activității productive există o legătură nemijlocită : cu cît vor fi obținute mari la tit va 
național

economii materiale mai realizarea producției, cu a- «pori mai mult venitul — unica sursă de dez-

La Centrala termoelectric* 
Turceni — GorJ 

Primul coș de fum 
de 280 metri la cota finalăPrimul din cele patru coșuri de fum prevăzute în proiectele Centralei termoelectrice Turceni-Gorj a atins cota finală : 280 metri, fiind cea mai înaltă construcție din industria noastră. La ridicarea acestui obiectiv, constructorii au folosit tehnologia cofrajelor pășitoare și metoda glisării, iar controlul verticalității a fost efectuat cu ajutorul unui dispozitiv cu laser. Cei 90 de constructori ai primului coș de fum de la Turceni au realizat lucrarea cu 16 zile mai devreme față de termen.(Agerpres).

este strict și realmente necesar îndeplinirii planului de producție, investiții ș.a. și nimic mai mult ; iar resursele materiale pe care le importăm. ca și cele din producția internă. trebuie să fie gospodărite cu o rigurozitate intr-adevăr maximă. Pe de altă parte, între consumul de metal, de materii prime, materiale, combustibil și energie și

voltare și modernizare a economiei naționale, de creștere a nivelului de trai al oamenilor muncii. înțelegem deci mai bine de ce este imperios necesar ca fiecare colectiv dc întreprindere, fiecare lucrător — muncitor, specialist, cadru de nțducere — in sectorul său de activate să se preocupe zi de zi de economisirea și buna gospodărire a re-coi. 
vii:

surselor materiale, să aplice sistematic programele de măsuri tehnice și organizatorice care vizează reducerea consumurilor specifice, asigurarea condițiilor pentru încadrarea in normele și normativele aprobate prin plan.Așadar, fie că este vorba de metal, de energie și combustibil, de substanțe chimice, în general, de toate materiile prime și materialele consumate în producție, cerința esențială constă în respectarea consumurilor stabilite, în reducerea lor sfătuitoare. Mai mult decît atît, așa cum s-a a- râtat în cuvîntarea rostită de secretarul general al partidului la recenta consfătuire de lucru. în folosirea metalului trebuie să ajungem 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 spre indici economici și de cheltuieli materiale competitivi cu tot ce este mai înaintat pe plan internațional.Desigur, sînt numeroase căile concrete de reducere sistematică a consumurilor materiale în toate ramurile economiei naționale, asupra cărora consfătuirea a îndreptat atenția specialiștilor, a lucrătorilor din întreprinderi. centrale și ministere. E-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, s-a întîlnit, luni după- amiază, cu Ramon Lobato, secretar general al Partidului Muncii din Spania (P.M.S.), care, la Invitația C.C. al P.C.R., face o vizită de prietenie în țara noastră delegații a P.M.S.La întrevedere au rășii Cornel Burtică, mitetului Politic Executiv, al C.C. al P.C.R.. Constantin Dăscă- lescu, Mihnea Gheorghiu, Ghizela Vass — membri ai C.C. al P.C.R., Radu Enache, membru supleant al C.C. al P.C.R.. secretar al C.C. al U.T.C., Petre Constantin, membru al Comisiei Centrale de Revizie, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R.Au luat parte membrii delegației P.M.S. : Lucas Duran, Luis Gonzales, Jose Antonio Sanchez Carrate. Joaquin Alonso și Lurdes Lucia — membri ai conducerii Partidului Muncii din Spania.Secretarul general al Partidului Muncii din Spania a exprimat in numele membrilor delegației cele mai calde mulțumiri pentru deosebita cinste de a se lntîlni cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru prilejul oferit de a vizita tara noastră și de

în fruntea uneiparticipat tova- membru al Co- secretar

a cunoaște marile realizări obținute de poporul român in toate domeniile de activitate, pentru ospitalitatea cu care au fost înconjurați în timpul șederii în România.Salutîndu-i pe oaspeți, tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a exprimat satisfacția pentru vizita pe care o întreprind în țara noastră, pentru convorbirile care au avut loc cu acest prilej, apreciind că ele vor permite să se pună bazele unor relații de prietenie și strînsă colaborare între Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din Spania.In cadrul întrevederii a fost afirmată dorința comună de a dezvolta relații de colaborare rodnică între Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din Spania, în Interesul celor două partide și 1 popoare, al cauzei unității forțelor muncitorești, progresiste, democratice și antiimpe- rialiste, al păcii și socialismului. In acest context, s-a subliniat, de ambele părți, că la temelia acestor raporturi trebuie să se afle principiile solidarității internaționaliste, ale respectului galități, fiecărui pria sa amestecAbordîndu-se unele probleme ale
independentei și deplinei e- ale autonomiei și dreptului partid de a-și elabora pro- linie politică fără nici un din afară.

actualității contemporane și ale mișcării muncitorești internaționale, părțile au relevat adîncile prefaceri care au loc în lume în favoarea forțelor ce se pronunță pentru o politică independentă, pentru respectarea suveranității și egalității popoarelor, pentru destindere și progres social. S-a subliniat că în aceste condiții se impune — pe plan național și internațional — dezvoltarea colaborării dintre comuniști, socialiști, social-de- mocrați și alte forte politice progresiste și democratice în lupta împotriva imperialismului, a politicii sale de dominație și dictat, pentru raporturi noi în viața internațională. care să asigure fiecărui popor dreptul la dezvoltare liberă și independentă, pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice mondiale.In încheierea convorbirii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat conducerii, tuturor membrilor Partidului Muncii din Spania urări de noi succese în lupta lor pentru dezvoltarea democratică a Spaniei, în întărirea colaborării cu celelalte forțe progresiste și democratice spaniole.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, de stimă și înțelegere reciprocă.
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PLENARE CU ACTIVUL
ALE COMITETELOR JUDEȚENE DE PARTID
Alba, Arad, Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani,

Brăila, Caraș-Severin, Dolj

PRODUCȚII SPORITE 
DE METAL — 

CONSUMURI REDUSEFaptele de zi cu zi din activitatea siderurgiștilor hunedoreni confirmă dinamismul întrecerii socialiste ce se desfășoară aici, producțiile superioare de metal, obținute în condițiile valorificării mai eficiente a materiilor prime și a combustibililor. Semnificativ în acest sens este faptul că, de la începutul anului și pină în prezent. planul de producție a fost depășit, între altele, cu aproape 39 000 tone fontă și cu peste 25 000 tone oțel Martin și electric. In același timp, pe ansamblul. Combinatului siderurgic de la Hunedoara s-au economisit 6.300 tone metal, 4 700 tone cocs metalurgic și peste 54 000 tone combustibil conventional. (Sabin Ionescu).
PIESE DE SCHIMB 
PRIN AUTODOTAREIn acțiunea de confecționare cu forțe proprii a pieselor de schimb necesare instalațiilor tehnologice din dotare s-au înregistrat în acest an bune rezultate la întreprinderea de sîrmă și produse din sirmă din Buzău. O atenție specială a fost acordată realizării în uzină a pieselor de schimb ce se aduc din import. Astfel de la începutul anului pină în prezent valoarea pieselor realizate aici depășește 300 000 lei valută. (Mihai Bâzu).LA ZI ÎN

foștele mișcătoare
• Prășitul • Plantarea legumelor
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Marea familie

I 
I

Din patru maiștri eu care am discutat la Întreprin
derea de armături metalice din Zalău, trei mi-au 
spus că, în ce-i privește pe tinerii de care se ocupă, 
grija lor merge pină acolo incit, uneori, îi învață și 
cum să-și administreze chenzina. La Dorohoi, in noua 
unitate industrială pentru corpuri de iluminat, un 
secretar de partid, un director ți un maistru mi-au 
repetat că aproape toți muncitorii fabricii sint tineri 
ți foarte tineri, că sint buni, harnici și talentați, dar 
că n-au încă suficientă experiență de viață, că sint, 
uneori, atrași de aspectele „teribiliste* ale existenței 
orașului. De aceea sînt îndrumați îndeaproape, chiar 
și în viața particulară. De către tovarășii lor de mun
că mai virstnici, de către maiștri, de către toți comu
niștii fabricii. Si nu rareori se întimplă ca maistrul,

după ce l-a „dăscălit* pe un tinăr „in fabrică 
meseria lui, să meargă In oraș împreună pentru că 
băiatul vrea să-ți cumpere un costum... La Galați, la 
Slatina și în zeci și zeci de alte locuri, unde indus
trializarea s-a înfăptuit ca într-o erupție și a atras, 
dintr-odată, mii și mii de tineri, am întîlnit mereu 
și mereu aceeași grijă a meșterului pentru a-i învăța 
pe tineri nu numai tainele profesiei, dar ți tainele 
vieții. Există această mare categorie de tineri deveni ți 
orășeni peste noapte (satul în care s-au născut ți au 
crescut îi pregătise pentru alt ritm de viață) ți care, 
prin forța împrejurărilor, se află desprinși de fami
lie. Orașul ii poate deruta. Tocmai de aceea, în locul 
părinților rămași undeva, într-un sătuc, apar aici 
zeci, sute de alți părinți, în persoana maistrului, a 
muncitorului cu părul cărunt, a colegului cu cinci ani 
mai mare. Ce anume îi îndeamnă pe aceștia să se 
încarce cu o răspundere în plus ? Și încă o răspun
dere dintre cele mai grele. De ce iți cheltuiesc tim
pul care le-ar fi și lor, acasă, folositor ? Oricum, ocu
pația aceasta nu intră in obligațiile de serviciu. De ce 
o fac ?

Dacă vrem neapărat un răspuns, apoi el trebuie 
căutat în faptul că, pentru un comunist, obligațiile 
de părinte nu se sfirșesc la propriul fiu. Fiii și'fiicele 
lui sint toți băieții și toate fetele țării, și îndatorirea 
îndrumării lor in viață și in muncă este una dintre 
cele mai înalte și nobile obligații de comunist.

Mihai CARANFIL

Istoria
și terminologia 

istorica
NicolaeNicolae

Ne-am întîlnit, des sau mai rar, la el, pe terenul I.A.S. Valea lui Mihai sau la Oradea in ședințe, în trenurile și avioanele dintre Oradea și Bucu- dar nu l-am vă- niciodată fără o în mină. Venea Capitală cu un de cărți agro-
rești, zut carte din vraf zootehnice și le frunzărea nerăbdător încă din avion. Dacă vorbim astăzi despre specializarea unor agricultori (odinioară abia știutori de carte) pînă la cunoștințele inginerești, atunci trebuie spus că Emeric Szab6 este dintre primii. E adevărat că în cazul său cunoștințele de specialitate s-au altoit pe o inteligență mobilă și inventivă, pe o putere de muncă proverbială și pe ceea ce numim astăzi știința conducerii. Mic de statură și modest pînă la sfiiciune, el se încălzește cînd este vorba despre treburile agriculturii și ne explică cu o logică de fier împletită cu pasiunea.A fost, din copilărie, un om sărac și a făcut agricultură pentru alții. Dar a făcut-o cu cap și a învățat multe, așa că, in 1950. în prologul Gostat-urilor, a ajuns șef de fermă la Tamașeu — Bihor, iar din 195.3 este director la I.A.S. Valea lui Mihai, unde. împreună cu întregul colectiv, a făcut acel șir lung de miracole pă- mînterie care i-au a- dus titlul de Erou al Muncii Socialiste și au condus la alegerea sa ca deputat în marele sfat al țării. Terenurile I.A.S. Valea lui Mihai fac parte din Cimpia de vest a Transilvaniei, cimpie fertilă, dar aici împotmolită în nu mai puțin de 2 500 ha de ni-

sip zburător. O Sahară a locului, cu dune în toată regula, și deci neproductivă. Tot ce se semăna aici parcă era semănat în vînt. Aceste nisipuri capricioase trebuiau totuși semănate în cadrul planului de stat, dar nu dădeau nici pe departe producția planificată (cu o planificare și aceea minimă). Ei bine, gospodarii de la I.A.S. Valea lui

fost dat pămîntul pentru agricultură și trebuia să facem agricultură.— Și ?— Am plantat cele 14 hectare după o metodă originală. Pomii erau așezați în 7 rîn- duri. De fiecare rînd se ocupa un om. De unul eu, ca director, de altul inginerul Ni- chlta Gheorghe, de altul bătrînul Paul Covaci, de altul, tină-

struguri nisipuri unde canicula isca realmente o imagine eterată, morganatică.De-a lungul anilor, gospodarii locului și-au dat seama că trebuie să pornească de la soiurile clasice de pomi crescuți intensiv. De la 180 de meri pe hectar s-a ajuns la 1 200, pe terenurile nivelate, modelate corespunzător mecanizării și în-
Anotimpuri fertile

la Valea lui Mihai
Reportaj de Alexandru ANDRIȚOIUMihaî — români, maghiari, înfrățiți de secole pe aceste meleaguri — au început asaltul deșertului, urmă r" 1 = l-au tr-un adevărat al roadelor.— Cum ați îl întreb.— Forțați de jurări, ne-am mintea la contribuție... $i văzînd noi izolați care adună jurul lor verdeață dau roade, am zis facem o încercare un lot mai restrîns mai ferit d” vinturi. Am ales lotul de 14 hectare și’ l-am plantat cu meri.— De ce nu cu sal- cimi, că fixează mai bine pămintul ?— Salcimi să planteze silvicii. Nouă ne-a

în și în-cu 15 ani, transformat paradisfăcut ?impre-i puspomi în și să pe și

rul Dană, mat lor tăzi sută, i de pe teritoriul unității agricole, tat roadele listele de Am reușit cut la vezilor. coperă de ha.— Dar restul l 000 ha ?— Fii liniștit. Și sînt cultivate, cu raje. Ele sint terenuri interdune, mai umede. mai ferite de vînt.Am vizitat I.A.S.-ul în diferite anotimpuri. Primăvara, în lumea de flori, vara, în lumea de piersici și toamna, în lumea de mere și

tehnician Iosif Noi am for- nucleul viitori- specialiști, asin număr de o al livezilor vasteAm aștep- ca elevii promovați, și am tre-extinderea li- Astăzi ele a- peste 1500
ele fu-

tretinerii culturii, cît și combaterii bolilor șl dăunătorilor. Aici cărțile lui Emeric Szabo și-au spus răspicat cuvîntul. S-a ajuns la o menținere pe primele trei locuri din tară, mai cu seamă a fermei 2 Curtuiușeni : cu o producție de 6 000 tone fructe anual. Iubitorii de poezie geografică pot să-și închipuie culorile și miresmele marilor grămezi de fructe culese, ca-n străbuni, cu ritualuri și cintece. Mărul a rămas fructa preferată, iar Ionatha- nul specia numărul unu, pentru că Iona- thanul rămine regina fructelor de măr.Un alt miracol iscat de creierul și brațele gospodarilor sînt pier-

ticile cu pulpă galbenă de la Cadea, aduse din import și aclimatizate cu succes. S-a construit, în 1967, un baraj la două rinduri paralele, pentru menținerea apei, și s-a trecut la irigații subterane. „Sub presiune, cum se spune în limbaj științific, — mă lămurește Emeric Szabo. Altă soluție nu e- xista. Și dacă stau să mă gindesc, pentru anii de atunci, soluția noastră era foarte modernă și foarte rar în- tîlnită în pomicultură".în încheiere, aș mal •pune că acest inovator, acest spirit deschis și modern nu se Închină unor mode caduce, cl se bizuie pe soiurile, pe rasele autohtone. Obține bune rezultate cu rasele noastre de Brună de Maramureș sau Bălța- tă românească, iar la porcine cu Marele alb. Palmaresul : în 1975, asemenea animale de prăsilă au fost trimise în unități din 28 de județe ale țării. Datorită acestor succese, I.A.S. Valea lui Mihai intră în cincinal sigură pe4 200 kg griu la hectar,5 500 la porumb, 4 000 litri lapte pe vacă furajată. Pentru că aici lucrează oameni bine calificați, cu dragoste de meserie, stabili, legați de destinul întreprinderii și al țării, cu mare experiență și dăruire, uniți în munca dăruită patriei — România social’stă In fruntea lor. acum mai cărunt, mai meditativ. dar la fel de inimos și plin de energie, prietenul meu bun și drag, comunistul Emeric Szabo.
P. S. Valea lui Mihai face parte dintre satele care în actualul cincinal vor fi declarate orașe aaHcole.

Realizările istoriografiei românești sint cunoscute și apreciate, atlt în țară, cît și pe plan internațional. Cercetarea istorică românească — ale cărei -tradiții sint iluetartte do nume ca : Dimitrie Cantemir, Bălcescu, Vasile Pârvan,Iorga — a obținut succese remarcabile în ultimele decenii, atit in activitatea de investigare, cit și, mai ales, in mai profunda înțelegere și, apoi, concretizare în scris a proceselor, fenomenelor și evenimentelor din bogata și zbuciumata istorie a poporului român. Este rezultatul viziunii științifice, al orientărilor marxist-le- niniste date de Partidul Comunist rodul condițiilor excelente pe societatea noastră le pune la înde- mîna savanților, a cercetătorilor. Importanța acordată istoriei, ca factor esențial al educației patriotice a maselor, iși află sintetizarea expresivă in indicațiile și îndemnurile cuprinse în cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a Consiliului Frontului Unității Socialiste, indicații și îndemnuri menite să dea un nou impuls muncii politico- educative și, totodată, activității istoricilor noștri, cercetării, elaborării de studii etc. In acest sens, credem, nu de mică importanță sint dezbaterile științifice, a căror desfășurare trebuie să-și propună, odată cu stabilirea programelor de lucru, optimizarea metodelor de cercetare și de interpretare, în ultimă instanță, eficiența științifică și educativă a muncii științifice. In această idee sint formulate și considerațiile cuprinse in însemnările de fată, ne care le supun atenției specialiștilor — și nu numai lor — ca punct de pornire pentru o eventuală discuție.Este vorba de citeva aspecte ale terminologiei istorice. Mai precis, de

Puncte de vedere
Român — și este care

necesitatea ca, in paralel cu preocuparea pentru progresul general al științei istorice românești, să se acorde o mai mare atenție modului in care sint folosite anumite noțiuni, denumiri, anumiți termeni sau formulări cu circulație mai veche sau recentă. Pentru cei neavizați problema poate părea simplă, fără prea mari implicații de ordin științific, ideologic sau politic. Oamenii de specialitate insă știu foarte bine că precizia și corectitudinea terminologiei sint esențiale in orice domeniu al științei — și cu atit mal mult în domeniul istorici, unde orice termen folosit impropriu. orice cu ușurință, orice facilitadefinlre aplicată formulare imprecisă . poate confuzii, poate genera răstălmăciri, interpretări tendențioase, speculative — cum sînt acelea care se fac auzite în unele locuri de peste hotare, in legătură cu istoria poporului și a patriei noastre, afirmații în flagrantă contradicție cu realitățile istorice, dar căutînd, nu o dată, să-și afle „temei" in unele imprecizii terminologice....Să luăm_ drept pildăpreistorie, lucrări de men este orinduirea acea parte începe odată cu desprinderea omului de lumea animală — cu omul făuritor de unelte — și care continuă pînă la apariția claselor sociale și a statului. In cele mai multe cazuri, specialiștii noștri chiar aceasta înțeleg cind folosesc termenul de preistorie, nicidecum ceva în afara Istoriei sau de mai înainte de isto-

___„_________ termenulIn multe articole sau specialitate, acest ter- folosit pentru a desemna comunei primitive, adică din istoria omenirii care

Lector univ. Lucian ROȘU

(Continuare în pag. a V-a)

O imagine din secția de confecții de la întreprinderea „Drapelul roșu" 
din Sibiu

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 

Manea Mănescu, a sosit ieri la Teheran 
într-o vizită oficială de prietenie

IN PAGINA A VI-A
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PLENARE CU ACTIVUL ALE COMITETELOR JUDEȚENE DE PARTID
ALBA ARAD BACĂULucrările plenarei cu activul a Comitetului județean Alba al PC.R. S-au caracterizat prin- tr-un spirit de lucru responsabil. prin exigență si combativitate comunistă.Se cuvine astfel relevat că raportul prezentat de tovarășul George Homoștean, prim-secretar al Comitetului județean Alba al P.C.R., precum și dezbaterile care au avut loc în plen și in comisii, la care au participat 75 de vorbitori, au analizat felul în care organele și organizațiile de partid au militat pentru transpunerea in viață a sarcinilor decurgmd din Programul ideologic al partidului, din alte documente de partid, din indicațiile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. S-a relevat faptul că activitatea politico-ideologică și cultural-educativă. desfășurată pe multiple planuri, preocuparea constantă pentru popularizarea și explicarea principiilor politicii interne și externe a partidului și statului nostru, îmbogățirea conținutului și diversificarea formelor învăță- mintului de partid, ca și ale muncii politice de masă — s-au concretizat în rezultate de prestigiu obținute în dezvoltarea so- cial-economică a județului. Astfel, planul producției industriale pe perioada 1971—1975 a fost îndeplinit cu 42 de zile. înainte de termen, obținîndu-se o producție : globală suplimentară de aproape 900 milioane lei. Rezultate promițătoare au fost obținute și în primele luni ale cincinalului actual.A fost evidențiată valoarea inițiativelor unor organizații de partid menite să dezvolte spiritul de responsabilitate și exigența în muncă, să contribuie la propagarea exemplului înaintat („Cine este mîndria întreprinderii", „Cu cine se mîndreș- te satul" etc). In multe întreprinderi din județ, ca I.M. Cu- gir. ,.Refractara“-Alba Iulia, I.M. Baia de Ari’eș, ' Combinatul de produse sodice Ocna Mureș, au fost . inițiate acțiuni de masă eficiente pentru promovarea progresului tehnic, reducerea importurilor, creșterea productivității muncii, economisirea materiilor prime și a energiei.Mai mulți vorbitori au subliniat rolul mobilizator al activității politlco-educativ' desfășurate de organizațiile de partid, sindicat și U.T.C. prin intermediul gazetelor de perete și satirice, al stațiilor de radiofi- care, al agitației vizuale, influența programelor brigăzilor artistice de agitație legate nemijlocit de problemele producției, in direcția întăririi ordinii și disciplinei în întreprinderi, în unități agricole, pe șantiere de construcții. în spirit constructiv, s-au făcut numeroase propuneri pentru înlăturarea unor manifestări de formalism în folosirea variatelor mijloace ale muncii educative, pentru orientarea lor mai fermă în direcția combaterii atitudinilor și mentalităților înapoiate, înrădăcinării normelor eticii și echității socialiste.Un rol important l-au ocupat !n lucrările plenarei problemele educației patriotice, mai ales a tinerilor. S-au relevat astfel puternicul rol educativ exercitat 

de muzeele din orașele și comunele județului, îndeosebi Muzeul Unirii din Alba Iulia, ecoul spiritual profund și persistent al suitei manifestărilor organizate cu prilejul aniversării unor evenimente istorice de o deosebită însemnătate petrecute pe aceste străvechi meleaguri românești, valoarea acțiunilor cultural-educative specifice organizate de către slujitorii artei.Evidențiind nute pe linia perfecționării subliniind în progresele obți- modernizării și învățămîntului, acest context experiența valoroasă dobindită de microcentr da industrială școlară de la liceul „Horia. Cloșca și Crișan" din Alba Iulia, numeroși vorbitori au făcut noi propuneri de integrare cit mai strînsă a învățămintului cu producția.S-a relevat necesitatea ca arta, literatura, presa să slujească într-o măsură mai mare idealul făuririi omului nou. să reflecte prin întregul lor conținut istoria eroică a poporului nostru și eroismul oamenilor contemporani, să stimuleze procesul unei cit mai largi difuziuni a culturii în mase.Mai mulți vorbitori — români, maghiari, germani — s-au referit la rezultatele bogate ale politicii partidului de asigurare a deplinei egalități în drepturi a tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire de naționalitate, la condițiile optime ce au fost create' că toți cei ce muncesc să se poată afirma plenar în viața economico-socială, să ia parte la conducerea treburilor obștești — dînd expresie elocventă hotăririi tuturor locuitorilor județului de a munci în continuare. în strînsă unitate și cu întreaga energie, pentru înflorirea patriei comune. Fiecare luare de cuvînt a avut valoarea upui angajament de îndeplinire exemplară, în chip comunist, eu pasiune și elan patriotic a sarcinilor de care depinde creșterea continuă a contribuției județului Alba la dezvoltarea valorilor materiale și spirituale ale poporului, la propășirea României socialiste.Luind cuvîntul în încheierea dezbaterilor, tovarășul DUMITRU POPESCU, membru al Comitetului Politie Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a subliniat semnificația Congresului educației politice și culturii socialiste, arătînd că bilanțul realizărilor din ultimii cinci ani este rodul transformărilor înfăptuite in baza materială a societății, în viața economico-socială, dar și rezultatul luptei permanente duse de partid pentru dezvoltarea gindirii social- politice a maselor, pentru înarmarea lor cu o concepție militantă. revoluționară. A fost subliniată necesitatea îmbunătățirii in continuare a activității ideo- logico-educative, a întăririi spiritului militant și ă combativității acestei activități, menită să dezvolte conștiința revoluționară a maselor, să ridice nivelul lor de cultură, să modeleze trăsăturile omului nou și să cultive patriotismul socialist în indisolubilă legătură cu solidaritatea internaționalistă.

Ca o încununare a dezbaterilor privind Înfăptuirea Programului ideologic al partidului organizate în județ — la care au participat 51 000 comuniști și peste 240 000 de membri ai organizațiilor de masă și obștești — plenara cu activul a Comitetului județean Arad al P.C.R. a exprimat puternic hotărîrea comuniștilor de pe aceste meleaguri de a traduce neabătut în viață politica partidului în domeniul formării omului nou — componentă organică a operei de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.Raportul prezentat de tovarășul Andrei Cervencovici, prim-secretar al comitetului județean de partid’, precum și cuvîntul celor 57 de participant! la dezbateri, în plen și în comisii, au analizat, într-un pronunțat spirit de lucru, multiplele aspecte ale activității organelor și organizațiilor de partid pentru înfăptuirea, pe plan local, a sarcinilor ce decurg din Programul ideologic, din documentele Congresului al XI-lea, din alte documente de partid, din indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu în domeniul, muncii politico-ideologice și cultural- educative. S-a arătat că succesele obținute în toate sectoarele construcției, economice și sociale de comuniști, de toți oamenii muncii arădeni — români, maghiari, germani și de alte naționalități — sînt indisolubil legate de semnificativele mutații realizate în planul ridicării conștiinței lor socialiste. Cu e- xigență partinică au fost relevate și unele carențe, subliniin- du-se necesitatea perfecționării în continuare a muncii politicp-educative desfășurate de organizațiile de partid, de școală. de toate instituțiile cu responsabilități concrete în această direcție.Comitetul județean, organizațiile de partid — au arătat numeroși participanți la dezbateri — au acționat cu fermitate pentru promovarea unor forme și metode ale muncii politice Cu o mare - putere de influență asupra maselor, au inițiat utile schimburi de experiență, consfătuiri, aproape 3 000 de expuneri și conferințe, precum și alte acțiuni menite să contribuie la mobilizarea tuturor capacităților creatoare și de muncă ale locuitorilor județului în activitatea constructivă, de larg interes social. în acest context, relevînd audiența de care se bucură în rindul oamenilor muncii inițiativa arădeană „Fiecare cetățean al județului — un bun proprietar, gospodar și producător socialist", vorbitorii au insistat a- supra necesității extinderii acesteia în toate unitățile economice. a înlăturării unor manifestări de formalism, festivism, a legării mai strînse a întregii munci politico^educațive de problemele . producției.Muncitori, conducători , de întreprinderi economice, cadre di-, dactice, membri ai filialelor uniunilor de creație, activiști culturali, reprezentanți ai consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană etc. au . evidențiat că organismele cuprinse în consiliul județean F.U.S, au reușit în mare măsură să asigure, pe baza orientărilor date de Programul 

ideologic al partidului, un bogat conținut social-politic activității cultural-educătive.’ „Primăvara arădeană", „Festivalul cîntecului, jocului și portului popular din Țara Zărandului", festivalurile județene și republicane ale artiștilor amatori au antrenat importante forțe artistice — 1 100 formații, cu aproape 18 000 membri, în majoritatea lor tineri. Insuficientă atenție s-a a- cordat însă conținutului politic- educativ al unor acțiuni cultural-educative, continuității în susținerea și traducerea, efectivă în viață a prevederilor Codului etic. în această ordine de idei s-a propus, printre altele, includerea cu mai multă consecvență în repertoriul formațiilor profesioniste și de amatori a unor lucrări de autentică valoare educativă, a cîntecului și poeziei militante, revoluționare, a operelor inspirate din trecutul glorios de luptă al poporului, din realitatea noastră socialistă.Un loc important în cadrul dezbaterilor plenarei l-a ocupat problematica educației științifice a maselor. Au fost evocate citeva interesante manifestări, destinate formării concepției materialist-dialectice despre lume și viață, dar n-au lipsit nici referiri concrete la unele neajunsuri din acest domeniu, de pildă faptul că în localități ca Șicula, Păuliș, Lipova, Bu- teni, Hălmagiu ș.a. nu sînt folosite, împotriva prejudecăților și mentalităților înapoiate, toate forțele intelectuale locale.Multe din intervențiile pârtiei- panților au avut ca obiect importantele sarcini educative ale școlii. Educația patriotică a tineretului, a tuturor oamenilor muncii, pregătirea elevilor pentru muncă și viață în strînsă concordanță cu cerințele dezvoltării social-economice a județului. întărirea continuă a unității frățești dintre toți cei ce muncesc — români, maghiari, germani și de alte naționalități — valorificarea plenară a condițiilor ce au fost create pentru participarea lor tot mai activă, indiferent de naționalitate, la conducerea diferitelor sectoare ale vieții economico-sociale s-au conturat ca tot atîtea direcții de activitate a comuniștilor.în încheierea lucrărilor plenarei a luat cuvîntul tovarășul PAUL NICULESCU, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care s-a referit pe larg la unele direcții principale de acțiune, în contextul amplu al preocupărilor consecvente ale partidului pentru formarea conștiinței socialiste a maselor : participarea tuturor muncitorilor, a cadrelor de conducere din ‘tirtilățile economice la întreaga viață spirituală a colectivului de muncă ; accentuarea caracterului revoluționar, militant al procesului instructiv din școală, educarea patriotică și internaționa- , listă a tineretului ; îmbogățirea și diversificarea formelor și manifestărilor menite, la fiecare loc de muncă, să educe pe oamenii, muncii români și din rindul naționalităților conlocuitoare în spiritul înaltei responsabilități, al dăruirii totale în opera de edificare socialistă a României.

Plenara cu activul a Comitetului județean Bacău ■ al P.C.R., defini.ndu-se printr-un 1 pronunțat caracter de lucru, a dezbătut cu răspundere și principialitate comunistă modul în care organele și organizațiile de partid, organizațiile de masă și obștești, instituțiile de învăță- mînt, de cultură și artă din județ acționează pentru înfăptuirea prevederilor Programului ideologic al partidului.în raportul prezentat plenarei de către tovarășul Gheorghe Roșu, prim-secretar al comitetului județean de partid, ca și în cuvîntul. celor 77 de participanți la discuții — în plen și în comisii — au fost supuse unei analize aprofundate principalele aspecte ale activității politico-educative desfășurate in anii care au trecut de la adoptarea Programului ideologic, re- liefindu-se experiența pozitivă acumulată, neajunsurile ce s-au manifestat, propunîndu-se măsuri concrete, capabile să determine ridicarea pe o treaptă superioară a muncii educative.Un Ioc important in cadrul dezbaterilor l-au ocupat sublinierea legăturii strînse dintre munca politico-ideologică și cultural-educativă și rezultatele obținute pe plan economic, Sădirea in viața cotidiană a fiecărui colectiv a principiilor Codului eticii și echității socialiste. Progresele activității educative, Ia care o contribuție importantă a adus faptul că aproape întreaga populație a județului este cuprinsă într-o vastă rețea de pregătire politică și profesională, se răsfrîng în dezvoltarea atitudinii înaintate față de muncă ; este suficient să a- rătăm că sarcinile economice ale cincinalului trecut au fost realizate cu 70 de zile mai devreme, obținindu-se o producție suplimentară in valoare de 3,2 miliarde lei. Și în acest an, colectivele de oameni ai muncii din județ, făcînd dovada unei înalte conștiințe muncitorești, s-au angajat să realizeze peste prevederile planului o producție globală industrială în valoare de 110 milioane lei. în plenară s-au subliniat importanța întrecerii socialiste, ca expresie elocventă a dezvoltării conștiinței muncitorești, valoarea unor inițiative apărute în întrecere, ca. de pildă, „Calitatea producției, problemă de demnitate și patriotism" — a textiliștilor de la Buhuși, „Din aceeași cantitate de materii prime și materiale, Superior valorificate, mai multe produse finite" — a metalurgiștilor din Bacău etc. Progrese însemnate a cunoscut în această perioadă și agricultura județului, a cărei bază tehnico-materială. în continuă dezvoltare, este tot mai eficient folosită.în dezbateri. participanții s-au referit pe larg. la căile și mijloacele' intensificării și îmbogățirii educației patriotice, ca o componentă organică a formării omului nou. S-a arătat că de o largă popularitate s-au bucurat o seamă de acțiuni cu caracter patriotic, ca festivalul- concurs „Vitejii neamului", „Serbările Oituzului", „Sărbătoarea eroilor de pe Măgura- Tg. Ocna" etc., ca și alte manifestări cultural-artistice. în a- celași timp, s-a relevat dezvol

tarea formelor de educare .ateist-științiflcă a maselor.Făcînd dovada unei Înalte exigențe partinice și revoluționare, participanții la plenară au analizat în mod critic și autocritic carențele care mai există în activitatea politico-educa- tivă ce o desfășoarăorganizațiile de partid, stăruind asupra necesității înlăturării lor. S-a arătat că activitatea educativă are, uneori, un caracter sporadic, că, în ciuda progreselor realizate, mai persistă anumite manifestări de formalism și superficialitate in organizarea unor acțiuni, a căror finalitate nu este îndeajuns de stăruitor urmărită ; în domeniul activității culturale de masă se constată cazuri în care această activitate se rezumă la o gamă restrînsă de forme și modalități, uneori cu un caracter festiv sau cu un slab conținut militant, revoluționar. S-a subliniat necesitatea intensificării activității politico-educative în scopul crește- rii spiritului de răspundere al oamenilor muncii, combaterii unor manifestări de indisciplină. a neglijentelor față de calitatea produselor, iar în agricultură în scopul participării la muncile agricole a tuturor țăranilor cooperatori și tuturor locuitorilor satelor. Aceste cerințe se fac mai puternic simțite în activitatea educativă desfășurată în rîndurile tineretului. Cu legitimă mîndrie, numeroși vorbitori au evocat colective de muncă din județ — Letea, Bu- ‘ huși, Moinești, Tg. Ocna, Ghi- meș-Făget — nume cu rezonantă in istoria mișcării noastre' muncitorești, care, atît prin tradițiile lor revoluționare, cît și prin activitatea actuală, ar pil-' tea oferi numeroase teme de inspirație scriitorilor și artiștilor care trăiesc pe aceste meleaguri, interesante subiecte de certă valoare educativ-patrioti- că și- revoluționară.împărtășind experiența valoroasă acumulată de organele și organizațiile de partid și criti- cînd constructiv persistenta unor deficiente, participanții 'la dezbateri au făcut, totodată, peste 120 de propuneri menite să asigure ridicarea pe o treaptă superioară a întregii activități ideologico-educative din județ.în încheierea lucrărilor a luat cuvîntul tovarășul LEONTE RAUTU, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care a apreciat experiența înaintată a organelor și ■ organizațiilor de partid în activitatea educativă, subliniind totodată necesitatea extinderii acesteia, inclusiv în cadrul colectivelor de muncă răspîndite pe un teritoriu vast, mai greu de cuprins in munca politică, în continuare, vorbitorul a recomandat o mai bună folosire a. bazei materiale a activității culturale de masă, atragerea mai intensă a oamenilor de’ ' cultură, știință și artă la viața spirituală a orașeler și satelor, îmbogățirea gamei de mijloace ale muncii educative, adaptarea acestora la specificul diferitelor colective. In stopul creșterii eficienței activității de educare a oamenilor muncii în spiritul concepției revoluționare, materialist-dialectic* despre lume și viață.

BISTRIȚA- 
NĂSĂUDCaracterizate printr-un . înalt spirit partinic si printr-un pronunțat caracter de lucru, lucrările plenarei cu activul a Comitetului județean de partid Bis- trița-Năsăud au făcut bilanțul , realizărilor, au criticat lipsurile existente și au stabilit un larg program de măsuri menit să ducă la perfecționarea întregii activități politico-ideologice și cultural-educative.Atît raportul prezentat de tovarășul Adalbert Crișan, prim- secretar al comitetului județean do partid, cît și cuvîntul celor 70 de participanți la dezbaterile desfășurate în plen și in comisii au1 evidențiat In primul rind progresele realizate în întărirea spiritului revoluționar, in creșterea neîntreruptă a nivelului politico-ideologic al comuniștilor, al celorlalți oameni ai muncii, consecințe firești ale îmbunătățirii conținutului întregului proces de instrucție și educație comunistă. Cî- teva cifre sînț concludente : 8 unități' industriale au realizat planul cincinal anterior înainte de termen ; sarcinile la export au fost îndeplinite la 7 august 1975, livrîndu-se produse peste plan în valoare de peste 36 milioane lei valutâ ; primele 4 luni ale acestui an au fost încheiate cu depășiri substanțiale.A fost evidențiată extinderea sferei de acțiune a universității serale de marxism-leninism, prin înființarea de filiale în orașele Năsăud, Singeorz Băi și Beclean, precum și la Prundul Bîrgăului și Uzina de utilaje Bistrița — ale căror cursuri ■ sînt frecventate de aproape 1 000 de studenți ; pe întregul cincinal, numărul oamenilor muncii înscriși la formele învățămîntului seral și fără frecvență se ridică la 13 000, iar în acest an școlar — la a- proape 5 000 ; față de anul precedent. în 1975 s-a dublat volumul cărților difuzate cu deosebire în mediul rural etc.Cu toate acestea, faptul că se mai întîlnesc forme de manifestare a unor mentalități vechi, exprimate prin cazuri de indisciplină în producție, de folosire cu eficiență redusă a mijloacelor materiale și financiare, de insuficientă preocupare pentru ridicarea nivelului pregătirii profesionale în noile unități e- conomice subliniază necesitatea intensificării muncii politice, a perfecționării conținutului și metodelor sale. în acest sens, participanții la plenară au formulat propuneri pentru generalizarea unor inițiative și metode ale muncii politice care au dat bune rezultate în cultivarea atitudinii înaintate față de muncă și față-de avutul obștesc, pentru p cunoaștere aprofundată a legilor și obligațiilor . față de societate, pentru o comportare corespunzătoare în familie și societate. în această perspectivă, întărirea neîncetată a roiului organizațiilor de partid în conducerea muncii jdeologice- educative a fost reliefată ca un imperativ major, decurgmd din necesitatea îndrumării unitare și eficiente a acestei activități atît de importante.

Numeroși vorbitori — români; maghiari, germani — au subliniat că tot ceea c« s-a realizat In județul Bistrița-Năsăud, ca și in alte județe, constituie o dovadă grăitoare a consecvenței cu care partidul nostru înfăptuiește politica .marxist-leninistă de deplină egalitate în drepturi intre toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate. In fond — au subliniat mai mulți vorbitori — egalitatea națională și socială înseamnă condiții egale de muncă, de învățătură, posibilități ca fiecare om. indiferent cine i-au fost părinții și ce limbă vorbește, să poată învăța, lucra și să se poată afirma nestînjenlt în orice domeniu de activitate, să se poată bucura de condițiile unei reale înfloriri spirituale. Tocmai acestui țel îi slujește politica partidului de dezvoltare armonioasă a forțelor de producție, ca și a rețelei unităților de Invățămint, de artă și cultură pe întregul cuprins al țării ; ca urmare a aplicării acestei politici, județul Bistrița- Năsăud va cunoaște pe plan economic, în actualul cincinal, un ritm de dezvoltare superior celui mediu pe țară, sporindu-șl volumul producției industriale de 6,1 ori.Exprimîndu-și profunda recunoștință pentru condițiile tot mai bune de muncă ți de viață create prin Înfăptuirea politicii partidului șl subliniind că unul dintre obiectivele esențiale ale întregului front Ideologic este educarea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, în spiritul patriotismului socialist, participanții la plenară — români, maghiari, germani — au dat glas hotăririi lor de a respinge cu fermitate orice încercări de învrăjbire națională, indiferent sub ce formă s-ar Încerca propagarea lor în țara noastră, de a intări și mai mult unitatea de neclintit a întregului popor în munca și lupta pentru înflorirea patriei comune — Republica Socialistă România.Luînd cuvîntul In încheierea dezbaterilor, tovarășul VAS1LE PATILINEȚ, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a subliniat faptul că în județul Bistrița-Nă- săud sporirea volumului producției într-un ritm mediu anual de peste 43 la sută impune intensificarea, într-un ritm cel puțin la fel de susținut, a întregii activități educative de formare a omului nou. Vorbitorul a indicat ca principale direcții de acțiune propagarea largă a concepției revoluționare, materialist-dialectice și istorice despre lume și societate, însușirea temeinică a politicii creatoare a partidului, amplificarea acțiunilor de Însușire a cuceririlor revoluției tehnico-științifice, cultivarea și mai puternică a patriotismului socialist, în Indisolubilă legătură cu internaționalismul proletar — influența asupra dezvoltării conștiinței socialiste fiind criteriul oricărei activități politico-educative.
Din programul de măsuri adoptat de plenară :

• Întreaga activitate ideologică, politico-educa- 
tivă și cultural-artistică va ii subordonată mobi
lizării oamenilor muncii la realizarea sarcinilor 
economice, a angajamentelor asumate în între
cerea socialistă, organizîndu-se în acest scop dez
bateri, simpozioane, sesiuni tehnico-științifice, 
consfătuiri — în special la unitățile nou intrate 
în funcțiune.

• In învățămîntul politico-ideologic de partid 
vor fi cuprinși toți comuniștii, precum și alți oa
meni ai muncii.

• Vor ii înființate noi sectoare și iiliale ale uni
versității de marxism-leninism în orașele: Alba 
Iulia, Blaj, Cugir, Cîmpeni, Sebeș și în comunele 
Jidvei și Roșia Montană ; se vor organiza semi
nalii pe teme politico-ideologice pentru cadrele 
de conducere.

• Lunar, membrii birourilor comitetelor jude
țean, municipal, orășenești de partid, precum și 
cei peste 2 500 de lectori și propagandiști vor 
face cel puțin două expuneri asupra principale
lor probleme ale politicii interne șl externe a 
partidului.

• Se va asigura creșterea numărului brigăzilor 
științifice — de la 126 în prezent, la peste 175, 
la sfîrșitul actualului cincinal, iar al formațiilor 
artistice, în același interval, de la 758 la 1 500.

• Se vor organiza concursuri pe meserii, olim
piade, întreceri ale tinerilor inovatori, întîlniri cu 
specialiști, vizite șl excursii la obiective indus
triale, muzee și monumente istorice.

In încheierea lucrărilor plenarei, participanțil 
au adresat o telegramă COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, din care extragem :

Participanțil la plenara cu activul a Comitetului |udețean de 
partid Alba au evidențiat țustețea politicii partidului nostru de 
formare a omului nou, constructor conștient al socialismului și 
comunismului în patria noastrâ. Realizările de seamâ obținute in 
dezvoltarea social-economlcâ a acestor frumoase plaiuri, elanul 
mereu sporit cu care dăm viață hotărîrilor Congresului al XI-lea al 
partidului sînt expresia unei înalte conștiințe socialiste, a crește
rii rolului conducâtor și mobilizator al organelor șl organizațiilor 
de partid.

Indicațiile prețioase, îndemnurile înflăcărat* pe care nl le-ațl 
adresat, mult iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pilda 
vie șl luminoasă a activității pline de patos revoluționar, patriotism 
fierbinte șl consecvent Internaționalism pe care o desfășurațl con
stituie pentru noi toți un Imbold in înfăptuirea exemplară a tuturor 
sarcinilor care ne stau in față.

Reprezentanților țudețulul Alba II s-a încredințat de către ple
nara noastră mandatul ca la Congresul educației politice șl cul
turii socialiste să exprime, in numele celor peste 63 mil de 
comuniști, sentimentele noastre de încredere șl devotament ne
țărmurit față de politica Internă șl externă a partidului șl statului, 
angajamentul ferm de a munci cu șl mal multă dăruire pentru în
făptuirea sarcinilor grandioase de înnoire multilaterală a patriei, 
pentru a da tărie de faptă comunistă Indicațiilor dumneavoastră, 
mult Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Participanții la plenară, în numele comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii din |udețul Alba, români, maghiari, germani, vă 
asigură, mult stimate tovarășe secretar general al partidului, că, 
sub conducerea organelor șl organizațiilor de partid, vor acționa și 
în continuare cu toată hotărîrea șl entuziasmul pentru realizarea 
•ctualului cincinal, a mărețului Program al partidului, de făurire 
« eecletățll socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României 
epre comunism.

Din programul de măsuri adoptat de plenară :
• Desfășurarea unor acțiuni sistematice pentru 

înrădăcinarea concepției materialist-dialectice, 
pentru cunoașterea și însușirea temeinică de 
către membrii de partid și masele largi a tuturor 
hotărîrilor de partid și a legilor statului ; reparti
zarea membrilor comitetelor și ai birourilor pe 
partid, a activiștilor de partid și de stat la activi
tatea efectivă de propagandă, prin conducerea 
cursurilor și seminariilor învățămîntului de partid, 
prezentarea sistematică de expuneri, consultații.

• Generalizarea unor inițiative înaintate în în
trecerea socialistă; organizarea anuală, în luna 
august, a manifestării politico-educative „De la 
străbuni la nepoți”, destinate cunoașterii istoriei 
patriei; sub genericul „Cincinalul revoluției teh- 
nico-științifice“, „Știința în slujba omului“, vor 
avea loc sesiuni de comunicări și referate, expo
ziții privind tehnici și tehnologii moderne.

• Desfășurarea unei activități mai susținute în 
rindul elevilor și părinților pentru orientarea ti
neretului spre activități nemijlocit productive, or- 
ganizîndu-se în acest scop întîlniri între elevi și 
cadre de conducere din întreprinderi industriale 
și din construcții.

• Se va continua acțiunea de laicizare a unor 
sărbători tradiționale, organizîndu-se anual ma
nifestări ca „IVedeea de Ia Tăcășele”, „Praznicul 
de pită nouă" la Beliu, „Sînzienile" la Bîrzava și 
„Nedeea de la Birchiș”.

în încheierea lucrărilor plenarei, participanțil 
au adresat o telegramă COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, din care extragem :

Dînd glas celor mai profunde sentimente șl convingeri de care 
sînt animați oamenii muncii din județul Arad — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — participanții la plenara cu acti
vul a comitetului județean de partid exprimăm acordul deplin și 
adeziunea totală la politica înțeleaptă, Internă șl externă, a 
partidului nostru, recunoștința profundă pentru modul strălucit 
in care dumneavoastră, tovarășe secretar general, conduceți des
tinele acestei națiuni.

Răspunzînd cu entuziasm chemării pe care ați adresat-o între
gului popor de a face din actualul cincinal un cincinal al revo
luției tehnico-științifice, care să afirme plenar talentul, hărnicia 
și puterea de creație ale minunatului nostru popor, oamenii muncii 
arădeni, în frunte cu comuniștii, sînt angrenați cu toate forțele în 
lupta pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor stabilite pentru 
anul 1976, se preocupă cu înaltă răspundere comunistă de perfec
ționarea proceselor de producție.

Sîntem hotărîțl ca, în pas cu înaltele exigențe ale făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvoltate, să acționăm prin toate for
mele muncii politice pentru formarea personalității omului nou, 
devotat trup șl suflet patriei șl partidului, cu o comportare demnă 
în societate, care să-și însușească și să se conducă în viață după 
Ideologia materialist-dlalecticâ a partidului nostru, capabil să rea
lizeze în condiții cît mai bune sarcinile ce ne revin din Progra
mul partidului.

Vă încredințăm, mult Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de 
devotamentul nețărmurit față de înaltele idealuri ale socialismului 
și comunismului, pe care dumneavoastră le promovați cu neîn
trecută înțelepciune și dăruire, de încrederea nestrămutată în po
litica marxist-leninistă a partidului, în viitorul luminos și tot mai 
fericit al scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.

Din programul de măsuri adoptat de plenară :
• Orientarea fermă a tematicii adunărilor gene

rale ale organizațiilor de partid spre educarea 
partinică a comuniștilor, creșterea responsabili
tății acestora față de îndeplinirea tuturor sarci
nilor de producție, dezvoltarea spiritului critic și 
autocritic, crearea unei atitudini combative față 
de orice influență a ideologiei șl moralei bur
gheze, preocuparea mai intensă pentru educarea 
patriotică și internaționalistă a tuturor oamenilor 
muncii, în special a tineretului.

• îmbunătățirea compoziției propagandiștilor, 
permanentizarea lor în aceleași forme de învăță- 
mînt, promovîndu-se în această activitate mun
citori cu o pregătire corespunzătoare, îmbunătă
țirea dotării cabinetelor de științe sociale și a 
punctelor de documentare și informare.

• Dezbateri trimestriale, în adunările organiza
țiilor de partid, pe teme de educație materialist- 
științiflcă; expuneri, consultații și dezbateri pe 
teme ateist-științiiice, în cadrul învățămîntului po
litico-ideologic.

• Se va extinde mișcarea artistică de amatori, 
creîndu-se în fiecare comună formații corale, bri
găzi artistice de agitație, echipe de teatru.

• Se preconizează acțiuni concrete pentru creș
terea eficienței educative a manifestărilor cultu
ral-artistice tradiționale — „Zilele culturii căllnes- 
ciene”, „Gala recitalurilor dramatice și colocviul 
criticilor de artă”, Festivalul literar-artistic 
„George Bacovia”, „Festivalul Slăniculul" etc.

în încheierea lucrărilor plenarei, participanții 
au adresat o telegramă COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, din care extragem :

Întrunind adeziunea celor aproape 70 000 de comuniști, a tutu
ror celor care trăiesc șl muncesc în |udețul Bacău, participanțil 
la plenară acordă, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, o 
înaltă prețuire activității neobosite pe care o depuneți în fruntea 
conducerii partidului șl statului pentru educarea comunistă a în
tregii noastre națiuni, pentru întronarea în întreaga noastră viață 
socială a principiilor șl normelor eticii șl echității socialiste și 
împlinirea unul deziderat de veacuri al românilor •— oameni noi 
într-o țară nouă. Permiteți-ne, iubite tovarășe secretar generat 
să vă exprimăm șl pe această cale mulțumirile noastre profunde 
pentru contribuția Inestimabilă la elaborarea șl fundamentarea 
științifică a Programului ideologic ai partidului.

Raportăm cu legitimă mîndrie că în perioada care a trecut 
din noiembrie 1971, cină a fost elaborat Programul ideologic al 
partidului și pînă acum, comuniștii, toți oamenii muncii din orașele 
șl satele fudețulul nostru au dăltuit, cu spirit de abnegație șl eroism 
cotidian, fapte comuniste de muncă șl viață. Rezultatele obținute 
în producție de la începutul anului șl pînă acum confirmă pe de
plin elanul înflăcărat, de muncă eroică, al comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din județ, pentru traducerea în viață a sarcini
lor de plan și angajamentelor asumate.

Ne angajăm, totodată. Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
depunem stăruitoare eforturi pentru a da viață marilor comanda
mente ale Programului ideologic a! partidului, să îmbunătățim con
tinuu întreaga muncă de educare politico-ideologică, de ridicare 
a nivelului de cunoaștere și cultură al tuturor oamenilor care tră
iesc șl muncesc pe aceste meleaguri. Din toate puterile, cu elan 
patriotic și însuflețire comunistă, vom munci cu abnegație și dă
ruire pentru prosperitatea și progresul continuu al națiunii noastre 
socialiste.

Din programul de măsuri adoptat de plenară î
• Munca politico-ideologică va fi astfel orien

tată îneît să contribuie în mai mare măsură la 
realizarea exemplară a sarcinilor de producție, a 
angajamentelor asumate în întrecerea socialistă i 
în acest scop se va acorda o atenție centrală ge
neralizării experienței pozitive, se vor organiza 
consfătuiri, schimburi de experiență, expoziții 
documentare i în munca politică de masă se vor 
utiliza mijloace moderne.

• Organizațiile de partid din unitățile econo
mice vor fi sprijinite printr-o suită de acțiuni 
concrete pentru a organiza în mai bune condiții 
agitația vizuală în sprijinul producției și al popu
larizării marilor evenimente din istoria poporului 
nostru, ce se vor sărbători în anul 1977.

• în perioada 1 iunie — 1 decembrie a.c. se vor 
organiza în localitățile Bistrița, Beclean, Sîn- 
georz-Băi, Prundul Bîrgăului, Rodna ș.a. schim
buri de experiență între agitatori pentru perfec
ționarea activității acestora.

• în primăvara anului 1977, Ia Cetatea Cicea- 
lui se va organiza o manifestare științifică și cul
turală consacrată împlinirii a 450 de ani de Ia 
prima domnie a lui Petru Rareș.

• Consiliile județene ale oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară și germană vor organiza 
cicluri de expuneri privind lupta dusă în strînsă 
unitate de oamenii muncii din țara noastră — ro- 
măni, maghiari, germani și de alte naționalități 
— pentru libertate și dreptate socială, pentru edi
ficarea socialismului și înflorirea patriei.

în încheierea lucrâriior plenarei, participanțil 
au adresat o telegramă COMITETULUI CENTRAL 

ĂL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, din care extragem :

Plenara lărgită a analizat cu înaltă responsabilitate șl exigență 
comunistă activitatea desfășurată în direcția transpunerii in fapt 
a sarcinilor Programului Ideologic al partidului, așa cum au fost 
acestea statuate în documentele Plenarei C.C. al P.C.R. din noiem
brie 1971 șl ale Congresului al XI-lea al partidului, la a căror 
elaborare, dumneavoastră, Iubite șl stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ați adus o contribuție covîrșltoare, fllndu-ne mereu 
pildă vie și luminos îndemn de a munci înfrățiți — români, ma
ghiari, germani — pentru ctitorirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintarea României spre comunism.

In cincinalul actual, datorită politicii înțelepte a partidului, grijii 
pe care o manifestați pentru dezvoltarea armonioasă a tuturor 
județelor țării, noi, cei din Bistrița-Năsăud, ne bucurăm de un 
volum de investiții de 5 ori mai mare decît în cincinalul anterior, 
investiții ce vor determina o puternică dezvoltare a industriei 

. agriculturii, științei, culturii șl învățămintuM. Sîntem angajați cu 
toate energiile, cu toată puterea de muncă în opera de înfăptuire 
exemplară a fiecărui obiectiv.

in tot ceea ce am înfăptuit șl înfăptuim răsfrîng rezultatele 
muncii politico-educative de masă, de dinamizare și ridicare a 
conștiinței socialists a oamenilor muncii. Ne sînt mereu vii în 
minte, Iubite tovarășe secretar general, prețlccssle Indicații și sfa
turi pe care ni le-ați dat cu prilejul vizitei ds lucru la Bistrița Vă 
asigurăm că, așa cum ne-ați îndemnat, vom face ca, odată cu 
înălțarea zecilor de întreprinderi noi, a salbelor de cartiere d® lo
cuințe și așezăminte social-culturale, să crească și nivelul con
științei socialiste a oamenilor muncii, in ritmul si p" m*3ura înnoi
rii, întineririi și dezvoltării impetuoase a orașelor și comunelor j«5» 
dețului nostru.
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PLENARE CU ACTIVUL ALE COMITETELOR JUDEȚENE DE PARTID
BOTOȘANI9 BRĂILA DOLJ

Plenara cu activul a Comitetului județean Botoșani al P.C.R. a încununat dezbaterile asupra activității politico-ideologice și cultural-educative care au avut loc în cele peste 4 250 de adunări și plenare ale organizațiilor de partid, de masă și obștești, ale instituțiilor și așezămintelor de cultură din județ. în raportul prezentat de tovarășul Petre Duminică, prim- sccretar al Comitetului .județean Botoșani al P.C.K., ca și in cadrul dezbaterilor in plen și în comisii — la care au luat cuvîn- t.ul aproape 90 de activiști de partid și de stat, ai organizațiilor de masă, conducători ai unor instituții cultural-artistice, numeroși muncitori, țărani, intelectuali — au fost analizate, în spirit de exigență partinică, multiple aspecte ale muncii desfășurate pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii de pe aceste străvechi meleaguri românești. S-a subliniat că anii care au trecut de la adoptarea Programului ideologic al partidului au confirmat în chip strălucit excepționala sa Însemnătate, inriuri- rea fecundă pe care aplicarea sa o exercită asupra tuturor domeniilor construcției socialiste.Bilanțul succeselor frontului Ideologic este și în județul Botoșani deosebit de bogat. S-a asigurat o conducere unitară, pe bază de programe trimestriale, a întregii activități politico-educative, evitîndu-se, prin a- ceasta, paralelismele și risipa de forțe ; s-a îmbogățit conținutul de idei și s-a diversificat registrul formelor și mijloacelor de influențare politică a conștiinței oamenilor ; s-a lărgit sfera de cuprindere a propagandei de partid — acestea contribuind la dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor. Una dintre grăitoarele expresii ale acestei realități o constituie avîntul deosebit al întrecerii socialiste, faptul că prevederile cincinalului trecut au fost realizate in județ în patru ani și jumătate ; în acest an, planul producției globale industriale pe primele patru luni a fost depășit cu aproape 45 de milioane. Totodată, în spirit critic și autocritic, plenara a stăruit asupra unor neajunsuri ce se mai manifestă in activitatea politico- educativă, asupra direcțiilor de acțiune pentru înlăturarea lor.în chip firesc, în centrul dezbaterilor s-au aflat problemele sporirii contribuției muncii politico-educative la realizarea insuflețitoarelor sarcini stabilite de Congresul al XI-lea al partidului, în mod deosebit la înfăptuirea actualului cincinal. în a- cest context s-a reliefat necesitatea ca munca politico-ideolo- gică să fie mai ferm orientată spre problematica majoră a fiecărui colectiv, să militeze neabătut in vederea dezvoltării răspunderii muncitorești pentru ridicarea eficienței întregii activități economice, pentru atingerea unor înalți parametri calitativi la fiecare loc de muncă, pentru gospodărirea judicioasă a materiilor prime, a materialelor și a combustibililor. Mai mulți vorbitori au arătat că, dezvol- tîndu-se experiența pozitivă obținută de unele organizații, se impune organizarea unor acțiuni conjugate in întreprinderi pen

tru formarea gîndirii economice a celor ce muncesc, pentru popularizarea largă în rîndurile lor a prevederilor legilor.Numeroși participanți. referin- du-se la activitatea organizațiilor de partid pentru înrădăcinarea trainică în viața colectivelor a prevederilor Codului etic, au arătat că se simte nevoia ridicării calității și diversificării acțiunilor organizate in acest scop, a întăririi combativității față de manifestările înapoiate. popularizării mai largi a exemplelor înaintate. S-a relevat imperativul unei mai stăruitoare preocupări din partea organizațiilor de partid pentru îndrumarea organizațiilor de tineret, pentru educarea tineretului in spiritul dragostei de muncă. al patriotismului socialist.în cadrul plenarei s-a relevat faptul că în ultimii ani așeză- mintele culturale și-au făcut simțită mai activ și mai sistematic prezența în viața social- politică și spirituală a colectivelor de muncă, a localităților județului, că instituțiile profesioniste de artă au promovat cu mai multă consecvență creația contemporană, lucrări originale de înaltă valoare etică și estetică, s-au preocupat de stringerea legăturilor cu marele public. Aceste realizări pot fi, și trebuie, amplificate, astfel îneît instituțiile amintite să-și sporească contribuția la edificarea conștiinței socialiste a maselor.Participanții la dezbateri au apreciat că aplicarea Programului ideologic al partidului a determinat și în județul Botoșani reale progrese în înfăptuirea misiunii educaționale a școlii. S-a dezvoltat și modernizat baza materială a învățămîntului, s-a restructurat rețeaua învățămîn- tului liceal și profesional corespunzător necesităților actuale ale economiei județului, s-au creat peste 300 de ateliere școlare, elevii realizînd în a- nul trecut o producție de peste 11 milioane lei. în dezbateri s-a subliniat că se impune o preocupare mai susținută din partea cadrelor didactice pentru valorificarea deplină a virtuților formative ale fiecărui obiect de studiu, ale fiecărei lecții, pentru legarea mai strînsă a întregului proces instructiv de viață, de cerințele producției.în încheierea lucrărilor plenarei a luat cuvîntul general de armată ION IONIȚA, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. Relevind activitatea rodnică desfășurată în județ pentru înfăptuirea Programului ideologic al partidului, vorbitorul a stăruit* asupra necesității ca întreg ansamblul mijloacelor de influențare politică să fie pus in continuare, cu mai multă perseverență. în slujba cunoașterii aprofundate a politicii partidului, a promovării normelor Codului etic, transformării prevederilor sale în convingeri ferme, în deprinderi de muncă și viață ale tuturor cetățenilor țării. Munca politico-ideologică are nobila misiune de a cultiva sentimentele de dragoste față de țară, de a milita pentru ca fiecare om al muncii să înțeleagă că astăzi expresia principală a Iubirii față de patrie și popor o constituie îndeplinirea exemplară a sarcinilor la fiecare loc de muncă.

Se cuvine menționat de la început un fapt grăitor pentru interesul viu pe care comuniștii, oamenii muncii din județ îl manifestă pentru însușirea și traducerea în viață a Programului ideologic al partidului : la dezbaterile care au precedat plenara comitetului județean de partid au luat parte. în cele peste 6100 de adunări. mai mult de 153 000 membri ai partidului, ai sindicatelor, organizațiilor U.T.C., de femei și pionieri, muncitori, țărani cooperatori, intelectuali, — practic întreaga populație activă a județului Brăila. Cei aproape 23 000 de oameni care au luat cuvîntul au făcut 14 000 de propuneri pentru perfecționarea muncii politice și cultural-educative.Atit raportul prezentat la plenară de tovarășul Dumitru Bălan, prim-secretar al Comitetului județean Brăila al P.C.R., cit ți cuvîntul celor 63 de vorbitori în plen și în comisiile de lucru au evidențiat că activitatea desfășurată în acești ani pentru transpunerea în viață a programului ideologic al partidului a exercitat o puternică influență pozitivă asupra tuturor laturilor vieții economico-socia- le a județului, a determinat o creștere substanțială a activității organizațiilor de partid și tuturor organizațiilor componente ale F.U.S., a instituțiilor de cultură ți învățămînt pentru formarea omului nou, caracterizat prin gîndire revoluționară, ma- terialist-dialectică despre lume și viață, printr-un înalt spirit de responsabilitate socială ți morală față de interesele generale ale poporului.A fost subliniat ți de această dată adevărul că principalul teren de manifestare a conștiinței înaintate este munca pentrft îndeplinirea exemplară a sarcinilor economice ți sociale, grija neslăbită pentru sporirea avuției naționale. îndeplinirea cu 180 de zile înainte de termen a planului cincinal 1971—1975, realizarea unor importante sporuri la producția agricolă — pentru care județul a ocupat locul I pe țară — depășirea în primele patru luni ale acestui an a planului la producția globală industrială cu 85 milioane lîi, încheierea in condiții optime a lucrărilor agricole din această primăvară sint oglinda unui spirit nou de muncă, făcută cu simțul datoriei comuniste, patriotice.Evidențiind aceste rezultate bune, plenara a stăruit asupra necesității întăririi spiritului critic, a combativității colectivelor de muncă, și, în general, a opiniei publice, Împotriva unor manifestări de nechibzuin- ță în gospodărirea bunurilor materiale, a mașinilor, a materiilor prime, combustibililor ți energiei, crearea unei atmosfere de intoleranță față de tot ceea ce știrbește avuția întreprinderilor, avuția tuturor. Formarea unui asemenea climat în toate unitățile, la toate locurile de muncă este cu atit mai necesară cu cit experiența a arătat că adeseori asemenea manifestări găsesc teren prielnic datorită atitudinii tolerante a unor conduceri de unități, lipsei de control ți exigență a unor colective de muncă fată 

de modul în care sînt gestionate bunurile materiale.Apreciind ca pozitivă preocuparea organelor și organizațiilor de partid pentru pregătirea ideologică a membrilor de partid ți a celorlalți oameni ai muncii, plenara a criticat unele manifestări de formalism existente în domeniul învățămîntului politico- ideologic. în acest context, a fost criticată lipsa de preocupare a unor cadre pentru propria pregătire, reamintindu-li-se acestora că este datoria fiecărui comunist cu muncă de răspundere de a se manifesta, in orice ocazie, ca militant neobosit nu numai pentru îndeplinirea indicatorilor de plan, ci și ca om politic, ca un educator al colectivului în care își exercită mandatul de conducere.Bogata și diversa activitate cultural-educativă de masă desfășurată în județ a supus atenției plenarei unele reușite, dar și cîteva scăderi în ceea ce privește conținutul acesteia. între altele, s-a cerut ca organizațiile de partid, de U.T.C., sindicatele să se preocupe mai stăruitor de traducerea în viață a normelor eticii ți echității socialiste, pentru ca acestea să constituie în fiecare colectiv nu numai subiect de dezbateri, ci și o călăuză permanentă pentru comportarea fiecăruia — în muncă, în societate și familie. Coordonarea planurilor ți acțiunilor cultural-educative sub egida consiliilor locale ale F.U.S. — s-a arătat în discuții — trebuie să ducă la o cuprindere mai largă a tuturor categoriilor populației la activitatea educativă, la folosirea mai bună a bazei materiale a culturii, îndeosebi a căminelor culturale de la sate.Plenara a Insistat asupra necesității de a se continua, pe un plan superior, educarea tinerilor în spiritul valorilor moralei socialiste, a dragostei față de patrie și partid, înfățișînd tinerei generații, într-un mod convingător, trecutul glorios de luptă al clasei muncitoare, al poporului ți partidului, legînd organic tradiția revoluționară de virtuțile și cerințele prezentului socialist.în cuvîntul rostit la încheierea lucrărilor plenarei, tovarășul GHEORGHE PANA, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a subliniat spiritul de profundă angajare comunistă ce a caracterizat dezbaterile, consecvența cu care se înfăptuiește programul ideologic. Referindu-se pe larg la sarcina antrenării tuturor comuniștilor la o activitate po- litico-educativă concretă, folosirii superioare a bazei materiale a culturii, pentru obținerea unor noi progrese atit în sfera economiei, cît și în formarea omului nou, vorbitorul a subliniat : Deplina ți unanima adeziune a oamenilor muncii din județ la politica internă și externă a partidului, adeziune reînnoită ți cu prilejul acestor dezbateri, dă certitudinea că ei vor acționa în continuare, strîns uniți în jurul partidului, al conducerii sale, pentru înfăptuirea, cu înaltă responsabilitate comunistă a hotărî- rilor Congresului al XI-lea, a luminosului Program al partidului.

CARAȘ- 
SEVERINîntfeaga desfășurare a lucrărilor plenarei a avut un pronunțat caracter de lucru, de a- naliză exigentă, aprofundată a modului în care este transpusă în viață, în județul Caraș-Seve- rin, politica partidului cu privire la educația comunistă a maselor. la formarea omului nou, făuritor al socialismului și comunismului.în raportul prezentat de tovarășul Trandafir Cocîrlă, prim- secretar al Comitetului județean Caraș-Severin al P.C.R., ca și în cuvîntul celor 60 participanți la dezbateri, s-a făcut o amplă analiză a modului in care comitetul județean, organele și organizațiile de partid, de masă și obștești, ceilalți factori educaționali din județ au acționat pentru înfăptuirea sarcinilor ce le revin din Programul ideologic al partidului. Subliniindu-se că rezultatele obținute în cincinalul trecut de întregul nostru popor au afirmat încă o dată, cu putere, justețea și realismul orientărilor politicii marxist-Ieniniste a partidului, creșterea conștiinței revoluțio- nar-patriotice a maselor, în cadrul lucrărilor plenarei s-a arătat că realizările deosebite obținute în acești ani în întregul județ demonstrează cu tărie patriotismul fierbinte, frăția de nezdruncinat a celor ce trăiesc și muncesc împreună pe aceste meleaguri — români, germani, sîrbi, maghiari și de alte naționalități, sînt opera lor comună. Este meritul tuturor acestor oameni nu numai de a fi muncit cu însuflețire, așa cum arată și situarea județului pe locul IV în întrecerea pentru îndeplinirea cincinalului trecut, ci și de a fi făcut viața spirituală a Caraș- Severinului mai vie, mai bogată.Dezbaterile, atit în plen, cît și în cadrul comisiilor, au constituit un prilej de analiză deschisă, în spirit critic și autocritic, a modului cum sînt aduse la îndeplinire sarcinile trasate prin Programul ideologic al partidului, pentru educarea comunistă a maselor. Ca o trăsătură dominantă a dezbaterilor s-a reliefat faptul că pretutindeni, în toate organizațiile de partid,. îmbunătățirea muncii politice, de formare și întărire a conștiinței socialiste, s-a materializat în obținerea unor rezultate superioare in activitatea de producție. Tocmai prin prisma întăririi caracterului concret al activității educative făcîndu-se peste 5 700 de propuneri menite să ducă la perfecționarea muncii politlco- ideologice și cultural-educative.Lucrările plenarei au prilejuit un amplu și fructuos schimb de experiență intre organizațiile de partid, intre toți factorii educaționali in activitatea de zi cu zi pentru formarea omului nou, înaintat, pentru întronarea modului de viață comunist. S-au făcut auzite de la tribună relatări despre valoroase inițiative și preocupări muncitorești ca, de pildă, inițiativa siderurgiști- lor. intitulată „Nici o tonă de oțel pierdut din cauza întreruperilor neprogramate", sau rezultatele pozitive ale educației 

prin muncă și pentru muncă a tinerilor, a elevilor, care realizează numai in acest an de in- vățămînt producții in valoare de circa 12 milioane lei.A revenit des în dezbateri sublinierea necesității de a se desfășura pretutindeni cu mai multă vigoare munca politică de la om la om, s-au relevat direcții de acțiune pentru creșterea eficienței învățămîntului de partid, pentru realizarea unor noi progrese ale procesului in- structiv-educativ in școli, pentru ridicarea gradului de cultură al maselor. Variatele obiective ale activității educative au fost abordate într-o concepție amplă și unitară, vorbitorii stăruind asupra necesității unei mai bune corelări a acțiunilor și a unei tematici întocmite judicios.în cadrul plenarei s-a discutat despre asigurarea unei permanente îmbinări, în activitatea e- ducativă, a patriotismului, socialist și internaționalismului proletar, despre cultivarea sentimentului de solidaritate al oamenilor muncii cu lupta tuturor popoarelor pentru progres social și pace. S-a relevat că in acest scop este necesar ca informarea, întreg procesul de formare a conștiinței oamenilor să aibă o cît mai mare arie de cuprindere, să ofere o înțelegere temeinică a vieții, a tendințelor progresiste care se a- firmă pe plan mondial, să includă cunoașterea corectă a istoriei patriei, a tot ceea ce este valoros in tezaurul culturii universale.Exprimind și pe această cale recunoștința pentru condițiile asigurate, de afirmare în deplină egalitate cu toți ceilalți fii ai patriei socialiste, reprezentanții oamenilor muncii de ' naționalitate germană, sirbo- croată, maghiară din județ au relevat dorința unanimă a oamenilor muncii de toate naționalitățile de a munci mal spornic, cu și mai mult avint pentru înflorirea României socialiste.în încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul MIHAI DALEA, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care, subliniind că lucrările plenarei s-au desfășurat pe fondul unor realizări remarcabile obținute în dezvoltarea economico-socială și culturală a județului, a apreciat că dezbaterile au realizat o amplă și temeinică analiză a activității desfășurate pentru înfăptuirea Programului ideologic al partidului. Pornind de la necesitatea de a se dezvolta rezultatele obținute, vorbitorul a relevat, ca direcții principale de acțiune, cultivarea mai susținută a bogatelor tradiții ale spiritului muncitoresc din aceste meleaguri, intensificarea educației patriotice și internaționaliste, îmbogățirea conținutului activității cluburilor și caselor de cultură, a tuturor instituțiilor artistice și angajarea lor mai directă în procesul de educare comunistă, intensificarea educației materialist-științifice.

Plenara cu activul. a Comitetului județean de partid Dolj s-a caracterizat printr-o amplă și vie participare a reprezentanților celor mai variate sectoare ale vieții politico-ideologice și culturale din județ, care au analizat cu exigență și responsabilitate comunistă activitatea desfășurată pentru înfăptuirea Programului ideologic al partidului. De fapt, a fost o continuare, pe un plan mai înalt, a analizei și schimbului de experiență desfășurat înainte de plenară, în cadrul dezbaterilor ideologice care au avut loc in organizațiile de partid, de masă și obștești. în instituțiile cu atribuții educative, și la care au luat cuvîntul aproape 56 000 de participanți, făcind peste 30 000 propuneri.în raportul înfățișat plenarei de tovarășul Gheorghe Petrescu, prim-secretar al Comitetului județean Dol.i al P.C.R., ca și în cadrul amplelor dezbateri in plen și în comisii, la care au luat cuvîntul 81 de participanți, s-a subliniat, folosindu-se numeroase date și exemple sugestive, puternica înrîurire pozitivă pe. care a exercitat-o activitatea educativă de dezvoltare a conștiinței socialiste, revoluționare a oamenilor asupra muncii lor de zi cu zi, legătura directă între această activitate și bunele rezultate dobindite pe plan local în diferitele domenii ale vieții sociale — în special In realizarea înainte de termen a cincinalului trecut, ca și în primele succese dobindite în perioada noului cincinal. Este, de pildă, semnificativ faptul, relevat la plenară, că județul Dolj realizează astăzi în numai 3 zile o producție industrială echivalentă cu aceea obținută in întregul an 1938.în cursul dezbaterilor s-a arătat că realitățile economico- sociale ale județului, industrializarea intensă, introducerea tot mai largă în producție a automatizării și mecanizării, a unor instalații și tehnologii moderne, modificarea tehnologiilor de lucru în agricultură datorită irigațiilor, mecanizării și chimizării, au impus, în procesul e- ducării socialiste, revoluționare, a celor ce muncesc, un accent sporit pe lărgirea orizontului lor de cunoaștere. în acest proces, concomitent cu ridicarea pregătirii politico-ideologice, un loc deosebit a fost acordat dezvoltării cunoștințelor tehnice. O largă propagandă tehnico-eco- nomică pe teme strîns legate de preocupările concrete ale colectivelor din unitățile industriale și agricole, desfășurată pe baza unor programe anuale de către organizațiile de partid, sindicate. U.J.C.A.P. și Casa agronomului. organizarea de consfătuiri, dezbateri, mese rotunde, schimburi de experiență, inițiative, cum a fost cea intitulată ..Dinamism gîndirii economice pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen", lectoratele tehnice, cursurile agrozootehnice etc. — toate au contribuit la ridicarea nivelului de cunoștințe tehnico-economice ale lucrătorilor din industrie și agricultură. la răspîndirea unor forme și metode înaintate de organizare a producției și a muncii, la extinderea aplicării unor tehnologii moderne.

Participanții la plenară au făcut o analiză amănunțită a activității desfășurate de organizațiile de partid, de instituțiile cu funcții educative din județul Dolj, pentru ridicarea pregătirii politico-ideologice a comuniștilor și a celorlalți oameni ai muncii, evidențiind intre altele lărgirea sferei de cuprindere a învățămîntului politico- ideologic de partid, în cadrul căruia au studiat în acest an 210 000 cursanți. progresele realizate în legarea acestor forme ale învățămîntului de viață, de realitățile fiecărui loc de muncă, în cursul dezbaterilor s-a arătat că organizațiile de partid din numeroase unități industriale și agricole, de pe șantierele de construcții, din instituțiile județului au reușit să facă din propaganda prin conferințe, din informarea curentă a oamenilor muncii un mijloc important de evidențiere și de însușire temeinică a celor mai importante aspecte ale politicii duse de partidul nostru, atit pe plan intern, cît ți pe arena vieții internaționale.Odată cu relevarea rezultatelor pozitive dobindite în direcția perfecționării formelor și mijloacelor de educare comunistă a oamenilor muncii din orașele ți satele județului, s-a insistat asupra necesității eliminării unor neajunsuri care mai persistă în acest domeniu, o atenție deosebită acordîndu-se problemelor propagării. în continuare, a principiilor eticii ți echității socialiste, a prevederilor Codului etic, pentru înrădăcinarea lor efectivă în viața fiecărui colectiv, a fiecărui om al muncii. S-a discutat, de asemenea, cu spirit de răspundere, despre modul în care organele ți organizațiile de partid din Dolj s-au preocupat de punerea cît mai largă în valoare a bogatelor tradiții ale vieții cultural-artistice de pe aceste meleaguri, despre căile ți mijloacele intensificării educației patriotice a oamenilor muncii, despre aplicarea largă a concepției partidului nostru privind îmbinarea organică a patriotismului socialist cu internaționalismul proletar.în încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul ȘTEFAN VOITEC. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. Dînd o apreciere pozitivă lucrărilor plenarei, ca și întregii activități politico-ideologice ți cultural-educative desfășurate sub conducerea organizațiilor de partid din județul Dolj, vorbitorul a făcut un șir de recomandări pentru ridicarea acesteia pe o treaptă mai înaltă, îndeosebi, vorbitorul a stăruit asupra cerinței ca organele și organizațiile de partid, ceilalți factori educaționali să acționeze cu perseverență pentru cultivarea. la toți locuitorii județului, a sentimentelor nobile ale dragostei de patrie, partid și popor, pentru întărirea spiritului de ordine ți disciplină, pentru în- cetățenirea principiilor Codului etic comunist în viața fiecărui cetățean, diversificarea continuă a formelor și mijloacelor pentru formarea omului nou, făuritor entuziast al societății socialiste multilateral dezvoltate.
Din programul de măsuri adoptat de plenară :

• Desfășurarea unor acțiuni educative sub gene
ricul „Să muncim și să trăim în chip comunist”, 
„Codul eticii și echității socialiste și comuniste în 
acțiune" etc.

• Organizarea bilunară, In cadrul acțiunii „De 
vorbă cu legea”, a unor consultații juridice, dez
bateri pe marginea unor acte normative.

• Pentru tinerii membri de partid se vor orga
niza activități politico-educative sub genericul 
„Comunistul — exemplu înaintat de comportare 
în muncă, familie și viața obștească".

• In cadrul unor acțiuni intitulate „Răspundem 
la întrebarea dumneavoastră”, „Botoșani — coloc
vii contemporane", „Tribuna actualității politice" 
etc., vor fi prezentate expuneri pentru diferitele 
categorii de oameni al muncii, privind dezvol
tarea județului, politica internă și externă a parti
dului și statului nostru.

• Se vor orqaniza cicluri de acțiuni cultural edu
cative intitulate „Pe urmele răscoalei din 1907”, 
„Eroi au fost, eroi sînt încă", „Omagiu patriei și 
partidului"; din doi în doi ani se vor organiza 
„Zilele Bminescu", „Zilele Enescu" și alte ma
nifestări.

• In unitățile industriale se vor înființa cluburi 
„Știința pentru toți" ; la cluburi, case de cultură, 
cămine culturale, instituții șl școli se vor crea 
cercuri de educație materialist-științiiică, vor fi 
organizate săptămînal „Zile ale popularizării 
științei”.

în încheierea lucrărilor plenarei, participanții 
au adresat o telegramă COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, din care extragem :

Vă încredințăm, tovarășe secretar general, că și in viitor toate 
organele și organizațiile noastre de partid și, sub conducerea a- 
cestora, toate organizațiile de masă șl obștești, așezămintele de 
cultură și instituțiile de artă vor pune în centrul activității lor edu
cația politică și cultural-științlfică a comuniștilor, a tuturor cetă
țenilor județului.

Totodată, vom dovedi spirit șl consecvență revoluționară în 
munca educativă pentru afirmarea tot mai deplină, in toate com
partimentele vieții economice șl sociale, la toți cetățenii județu
lui, a înaltelor principii șl norme ale Codului eticii și echității so
cialiste, pentru combaterea concepțiilor șl mentalităților străine 
orinduiril noastre, pentru afirmarea înaltelor trăsături ale moralei 
comuniste.

Vom desfășura o susținută muncă educativă pentru cunoașterea 
glorioaselor tradiții de luptă ale poporului nostru pentru libertate na
țională si dreptate socială, ale clasei muncitoare în frunte cu Parti
dul Comunist Român, pentru educarea oamenilor muncii in spiritul 
patriotismului șl internaționalismului, pentru asigurarea suveranității 
și independenței naționale.

Plenara a dat mandat tuturor partlcipanților din |udeț la Con
gresul educației politice șl culturii socialiste să exprime adeziunea 
noastră deplină la politica internă și externă a partidului și sta
tului, încrederea nestrămutată în conducerea sa încercată, în 
frunte cu dumneavoastră, mult Iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceausescu, purtătorul celor mai înalte idealuri ale poporului ro
mân. in același timp, exprimăm hotărîrea organelor șl organizații
lor de partid, de masă si obștești, a întregului activ din domeniul 
educației politice și culturii socialiste de pe cuprinsul județului 
Botoșani, de a acționa, împreună cu întreaga suflare românească, 
cu pasiune și elan revoluționar, pentru înfăptuirea sarcinilor ce ne 
revin din Programul partidului, pentru ca oamenii acestor locuri, 
așa cum au făcut înaintașii lor, să aducă o contribuție mereu mai 
bogată la înflorirea materială și spirituală a națiunii române.

Din programul de măsuri adoptat de plenara :
• Pentru creșterea continuă a rolului conducă

tor al organizațiilor de partid în procesul de edu
care revoluționară se prevăd măsuri concrete 
privind participarea tuturor membrilor de partid 
la activitatea politică educativă, organizarea unor 
consfătuiri, editarea de broșuri și alte materiale 
care să mijlocească schimbul de experiență în 
perfecționarea iormelor și metodelor de condu
cere a activității politico-educative.

• In domeniul învățămîntului politico-ideologic 
de partid s-au stabilit măsuri pentru îmbunătă
țirea structurii acestuia, precum și pentru pregă
tirea corpului de propagandiști și lectori, sporirea 
dotării cabinetelor de științe sociale, a așezămin-

' telor de cultură cu mijloace audio-vizuale, cu 
planșe, grafice, schițe și pliante.

• Alcătuirea unor programe unitare cu pronun
țat mesaj educativ la toate cluburile muncitorești 
și căminele culturale, asigurarea unei îndrumări 
competente a formațiilor artistice de amatori, 
sporirea — în acest sens — a contribuției teatru
lui de stat,,Maria Filotti”.

• Pentru îmbunătățirea activității de educare re
voluționară a tineretului și formarea tinerei ge
nerații în spiritul dragostei pentru muncă se va 
extinde organizarea concursurilor consacrate cu
noașterii istoriei patriei și politicii partidului, se 
va îmbunătăți dotarea atelierelor-școală, a micro- 
cooperativelor agricole, urmărindit-se ca desfășu
rarea practicii să se facă pe baza planurilor de 
producție în toate unitățile școlare.

'/■ ■ '■■■' ■
în încheierea lucrărilor plenarei, participanții 

au adresat o telegramă COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU, din care extragem :
Analizînd activitatea desfășurată pentru înfăptuirea Programu

lui Ideologic al partidului — parte Integrantă a Programului P.C.R. 
de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate șl înaintare 
a României spre comunism — participanții la plenara Comitetului 
ludețean Brăila al P.C.R. ișl exprimă șl cu acest prlle] devotamen
tul nețărmurit față de Partidul Comunist Român, exponentul cel 
mai fidel șl apărătorul Intereselor fundamentale ale poporului ro
mân, șl vă transmit fierbintea lor recunoștință pentru contribuția 
de o excepțională insemnătate teoretică șl practică pe care dum
neavoastră, mult stimate șl Iubite tovarășe secretar general, ați 
adus-o la fundamentarea Programului Ideologic al partidului.

Vă raportăm că organele șl organizațiile de partid, toți comu
niștii din județul Brăila au desfășurat in ultimii ani o susținută 
activitate organizatorică, politică șl cultural-educativă in scopul 
antrenării maselor largi de oameni al muncii la vasta operă de 
făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. Conștiința 
înaintată a oamenilor muncii din |udețul nostru se oglindește în 
faptele de muncă din întrecerea socialistă, in realizarea înainte de 
termen a cincinalului recent încheiat. Oamenii muncii brăilenl 
și-au realizat șl depășit angajamentele pe primele patru luni ale 
acestui an cu peste 35 milioane lei, Iar în agricultură se depun 
eforturi susținute pentru executarea la timp și în condiții de cali
tate superioară a lucrărilor de sezon.

Punînd la baza întregii activități orientările de Inestimabilă va
loare cuprinse în documentele Congresului al XI-lea al P.C.R., vă 
asigurăm că vom acționa cu hotărire și fermitate pentru transpu
nerea in practică o Programului ideologic al partidului, neprecupe
țind nici un efort pentru înfăptuirea exemplară a cincinalului 
1976—1980, pentru realizarea mărețului Program al partidului.

Din programul de măsuri adoptat de plenară :
• Pină la I septembrie 1976, în toate întreprin

derile județului vor fi generalizate inițiativele : 
„Fiecare comunist, angajat direct în creșterea și 
educarea unui tînăr", „Prietenii noului anqa- 
jat", „Fiii de onoare ai întreprinderii".

• In cadrul fiecărei organizații de partid și al 
fiecărui an de învățămînt va fi reașezată struc
tura organizatorică a învățămîntului politico- 
ideologic de partid pentru realizarea unui echi
libru corespunzător în studierea problemelor eco
nomice, filozofice, istorice, a celor privind poli
tica internă și externă a partidului; se va crea 
un cabinet de metodică a muncii politice ; înce- 
pîndu-se cu anul de învățămînt 1976—1977 va 
ii introdus în învățămîntul de partid studiul prin
cipiilor șl normelor vieții și muncii comuniștilor, 
al eticii și echității socialiste.

• Sindicatele vor organiza lunar în fiecare uni
tate simpozioane, concursuri pe teme profesio
nale, consultații, demonstrații practice, mese ro
tunde, dezbateri pentru ridicarea nivelului de cu
noștințe tehnico-economice al lucrătorilor, pentru 
stimularea mișcării de invenții și Inovații.

• Pină la sfîrșitul anului curent vor ii înființate 
17 cinecluburi în întreprinderi și localități.
• Se vor înființa noi brigăzi științifice, amplifi- 

cîndu-se și prin alte forme și mijloace activitatea 
de popularizare a științei și culturii în rîndul oa
menilor muncii.

în încheierea lucrărilor plenarei, participanții 
au adresat o telegramă COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, din care extragem :

întruniți în plenara lărgită a Comitetului ludețean Caraș-Seve- 
rln al P.C.R., activul de partid, reprezentanții organizațiilor com
ponente ale Frontului Unității Socialiste, cadrele cu munci de 
răspundere din învățămînt ți cultură au dezbătut cu exigență co
munistă modul in care au fost transpuse în viață sarcinile trasate 
de Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971 șl de documentele 
Congresului al XI-lea al partidului, de dumneavoastră, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, în domeniul muncii politico-ideologice 
ți cultural-educative. Plenara raportează conducerii partidului că 
obiectivele complexe care ne-au fost trasate in vederea ridicării 
nivelului conștiinței politice, pentru educarea maselor in spiritul 
patriotismului fierbinte, al Internaționalismului proletar, pentru 
cunoașterea aprofundată a politicii partidului nostru, pentru însu
șirea cunoștințelor științifice și aplicarea lor în practică, pentru 
dezvoltarea culturii noi, socialiste — toate în scopul formării omu
lui nou, constructor al socialismului șl comunismului în România, 
pentru întărirea frăției de nezdruncinat dintre toți oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate, s-au aflat zi de zl în centrul preo
cupărilor tuturor organelor și organizațiilor de partid, sindicate, de 
tineret, pionieri ți femei, ale cadrelor din irivățămint șl cultură.

Plenara dă mandat șl împuternicire reprezentanților săi să ex
prime întreaga noastră recunoștință și profunde mulțumiri condu
cerii partidului, dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, și să asigure Congresul educației politice și culturii 
socialiste că organizația județeană de partid, comuniștii, toți oa
menii muncii din această parte a țării — români, germani, sirbi, 
maghiari și de alte naționalități — vor face totul, in continuare, 
pentru realizarea obiectivelor stabilite de Congresul al XI-lea, pen
tru dezvoltarea economico-socială a țării in noua etapă în care am 
pășit, perfecționind munca in toate domeniile activității, sporindu-și 
eforturile pentru ca omul format și educat de partid să fie in cel mal 
înalt șl responsabil grad un făuritor conștient șl demn al Istoriei.

Din programul de masuri adoptat de plenară :
• Intensificarea pregătirii profesionale a oame

nilor muncii din industrie, transporturi, construc
ții și din agricultură, prin organizarea de cursuri 
de calificare și perfecționare, lectorate, con
cursuri pe meserii etc. — pentru însușirea celor 
mai noi cunoștințe, potrivit cerințelor cincinalu
lui revoluției tehnico-științifice.

• Extinderea în toate unitățile, prin acțiunea co
mitetului județean U.T.C. și a consiliului județean 
ni sindicatelor, a inițiativei „Prietenii noului an
gajat", pentru încadrarea mai rapidă a tinerilor 
muncitori în atmosfera de muncă șl disciplină 
socialistă.

• Crearea, pină la 1 septembrie 1976, de noi 
universități populare într-un șir de localități (Vîr- 
vorul de Jos, Malu-Mare, Fărcașu, Bucovăț, Ra
dovan, Cioroiași, Sălcuța, Goești, Carpen, Arge- 
toaia și altele).

• Urmărirea aplicării în procesul de produc
ție a celor mai importante teme ale lucrărilor de 
licență și absolvire ale studenților Universității 
din Craiova și elevilor liceelor de specialitate și 
școlilor profesionale.

• Muzeul „Olteniei", Muzeul de artă și cele
lalte instituții similare din județ își vor extinde 
acțiunile educative la cămine culturale, case de 
cultură și cluburi din întreprinderi și instituții, or- 
ganizînd expoziții itinerante, dezbateri pe teme 
de artă și cultură, sesiuni și simpozioane științi
fice, lecții, consultații etc.

în încheierea lucrărilor plenarei, participanții 
au adresat o telegramă COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, din care extragem:

Comuniștii șl întregul activ din domeniul Ideologiei de pe me
leagurile Doliului ișl îndreaptă gîndurile șl sentimentele către 
Partidul Comunist Român, către dumneavoastră, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, conducător înțelept si încercat al parti
dului și al poporului român. Prin exemplul viu, luminos, prin în
treaga dumneavoastră activitate desfășurată în fruntea partidului 
și statului, prin căldura și înțelegerea cu care îndrumați șl spriji
niți activitatea politico-ideologică și cultural-educativă, întreaga 
operă de edificare multilaterală a socialismului în România, v-ațl 
înscris numele în rîndul marilor personalități ale culturii șl civi
lizației românești. Exemplul dumneavoastră personal a determinat 
șl in |udețul nostru un climat de efervescență creatoare, în rîndul 
tuturor factorilor educaționali.

întreaga activitate politico-ideologică s-a desfășurat la un nivel 
superior, a contribuit la cunoașterea șl însușirea temeinică a con
cepției despre lume și viață a partidului nostru, la încetățenirea 
atitudinii înaintate față de muncă șl avutul obștesc, fată de înde
plinirea tuturor sarcinilor economico-sociale ale ludețului, la creș
terea conștiinței patriotice și a răspunderii civice a fiecărui om, 
chemat să-și aducă contribuția la ridicarea patriei pe noi trepte 
de progres și civilizație.

Participanții la plenară asigură Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român, pe dumneavoastră, mult Iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că îndeplinirea sarcinilor Congresului ol XI-lea al 
P.C.R., a măsurilor pe care le va elabora Congresul educației poli
tice șl culturii socialiste va constitui pentru organele și organiza
țiile de partid din ludețul Dolj obiectivul de bază în munca de 
viitor, va stimula activitatea creatoare a celor ce muncesc din 
județul nostru, pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor ce le 
revin în cadrul Programului de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate șl de înaintare spre comunism — țelul suprem 
al intregulul popor român.
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Bărbăție și demnitate
revoluționară

Condițiile climatice din prima parte a lunii mai au fost favorabile dezvoltării culturilor agricole, atit a celor de toamnă, cît și a celor însăminț.ate în primăvară. Pentru a se obține recolte mari la hectar, pe măsura posibilităților de care dispune agricultura țării noastre, este necesar ca lucrările de întreținere să fie executate exemplar, să se desfășoare temeinic irigarea culturilor și să fie pregătită, încă de pe acum, campania de recoltare a cerealelor păioase.La lucrările de întreținere a culturilor, prioritate trebuie acordată sfeclei de zahăr, florii-soarelui, legumelor, culturi care, datorită ploilor și temperaturilor ridicate, s-au dezvoltat foarte mult. Ca urmare a bunei organizări a muncii, in cooperativele agricole din 16 județe s-a încheiat prima prașilă manuală la sfecla de zahăr pe întreaga suprafață, iar în cooperativele agricole din județele Teleorman, Dolj, Olt și Ilfov este avansată și cea mecanică. De asemenea, în județele Dolj, Teleorman, Dîmbovița s-a încheiat prima prașilă la floarea-soarelul. Avînd în vedere faptul că plantele cresc foarte repede, trebuie acționat pentru grăbirea acestei lucrări, cu atit mai mult cu cit, pînă la 13 mai. floarea-soarelui fusese prășită mecanic pe numai 45 la sută din suprafața cultivată în întreprinderile agricole de stat și 52 la sută în cooperativele agricole. în zilele care urmează se va trece din plin și la prășitul porumbului, ceea ce presupune folosirea intensă a mijloacelor mecanizate și a forței de muncă din agricultură.în legumicultură, lucrările de plantare avansează cu fiecare zi. Pînă acum. în unitățile agricole și fermele I.L.F. a fost lnsămînțată și plantată o suprafață de 131 700 hectare, ceea ce reprezintă 96 la sută față de programul la zi. Lucrările de plantare a tomatelor, de exemplu, sint avansate, mai ales în cooperativele agricole din județele Teleorman, Ilfov, Ialomița, Constanța, Buzău și Arad. în județul Teleorman, mare parte din răsadurile de tomate au și fost arăcite, măsură tehnică de mare însemnătate pentru obținerea unor recolte mari și de calitate superioară. Pe baza sarcinilor stabilite la recenta consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., este necesar ca în fiecare județ, în fiecare comună să se verifice cum se îndeplinește planul de plantări la legume — la fiecare sortiment — să fie luate măsuri pentru a fi cultivate suplimentar unele suprafețe, astfel incit să se asigure o rezervă de legume față de nevoile de consum.

un Început bunDe citeva zile. în județul Argeș s-a încheiat semănatul culturilor de primăvară. Directorul direcției agricole, tovarășul Emil Teodorescu, a precizat că în acest an, deși vegetația e mai întîrziată, se depun eforturi ca lucrările să fie executate în cel mai scurt timp. Se urmărește zilnic stadiul de răsărire și dezvoltare a plantelor și se intervine operativ pentru a combate orice atac al dăunătorilor. întreținerea culturilor se desfășoară din plin. în majoritatea u- nităților agricole rezultatele sînt bune. Din datele centralizate la direcția agricolă rezultă că pînă la 17 mai s-a aplicat sapa rotativă pe o suprafață de 6 170 ha cultivate cu porumb din cele 39 500 ha existente. Concomitent, s-a trecut la prașila mecanică, care a fost efectuată pe 4 500 ha cu floarea-soarelui și 1 190 ha cu porumb. Prașila manuală a fost efectuată pe întreaga suprafață cultivată cu floarea-soarelui și sfeclă de zahăr, pe însemnate suprafețe cultivate cu porumb șl legume.Cooperativele agricol» din raza de activitate a consiliilor lntercoopera- tiste Birla, Slobozia, Costești, Izvoru, Miroși. în care munca a fost organizată pe bază de acord global în formații mixte de cooperatori și mecanizatori, culturilor lucrărlle de întreținere a se desfășoară în bune con-Vorbele unui primar despre ordinea în muncă,față în față cu realitatea
întinderi fertile de pămlnt eu plan

te viguroase, frumos prășite, oameni lucrind intr-un spirit de ordine și disciplină, cu convingerea deplină că numai prlntr-un efort comun, prin e participare la muncă a tuturor locuitorilor vor putea obține recolte bogate — iată imaginea care ți-o o- feră in aceste zile cea mai mare parte a Cîmpiei Teleormanului. Pe ansamblul județului, Ia culturile de sfeclă și floarea-soarelul prima prașilă manuală este practic Încheiată. Porumbul a fost prășit pe mai bine de 35 000 ha și, in condițiile in care viteza zilnică a atins aproape 16 000 de ha, în citeva zile se poate încheia și această lucrare.La Brînceni, bunăoară, toți locuitorii comunei, în frunte cu primarul, tovarășul Dumitru Milos, lucrează după un program care începe la ora 7 dimineața și se sfîrșește ,1a ora 20. Nu departe de aici, la Nanov, pe o tarla ce se întinde pe mai bine de 100 hectare, cooperatorii au ținut să ne prezinte un exemplu de temeinică organizare a muncii. Zece echipe de cooperatori, cu efectivele complete, lucrau la prășit, după care mecanizatorii treceau cu cultivatoarele sau sa-

pele rotative. în urma lor pămîntul răminea afinat și curat. Prezenți la fața locului, președintele, inginerul- șef și șefa de fermă asigurau o coordonare și un control efectiv al lucrărilor. Și exemple bune putem adăuga de la Furculești, de la Măldăieni, de la Roșiorii de Vede ș.a.m.d.Pe același itinerar am intllnit însă și situații ce contrastează puternic eu cele redate mai sus. Primarul comunei Peretu ne-a oferit tot felul de date despre mersul lucrărilor de sezon. Pentru a le susține, ne-a invitat să mergem să vedem cîmpul. modul exemplar în care este organizată munca. Nu știam că pentru tovarășul primar Alexandru Martin organizarea exemplară înseamnă tractoare aliniate la gard în plină miază mare, oameni care din lipsă front de lucru au părăsit cimpul jurul orei 13, întinderi împestrițate de buruieni și plante îngălbenite, înseamnă o unitate unde noțiunea de echipă se reduce și acum la parcelele mici, repartizate pe oameni și familii. Am fost și la grădina de legume. unde primarul ne asigura că îl vom întîlni pe președintele cooperativei. Nu trecuse toată ziua pe la

17 a- de in

METALUL, ENERGIA SI COMBUSTIBILULrei echipe, ale fiecărui muncitor. în acest sens se cuvin evidențiate o serie de inițiative valoroase existente în numeroase întreprinderi, care iși propun generalizarea metodelor înaintate, obținerea unor producții suplimentare cu materii prime și materiale economisite. Pretutindeni unde inițiativele gospodărești au fost stimulate și larg extinse, acestea s-au soldat cu succese notabile. Pot fi relevate, de asemenea, o serie de acțiuni politico-educative cu obiective concrete, specifice locurilor de muncă, pe care organizațiile de partid din multe unități le-au aplicat cu deplină eficiență : filme „pe viu" din actualitatea întreprinderii prezentate celor vizați, discuții în colectiv, schimburi de experiență între echipe de muncitori, sondaje de masă pentru depistarea unor propuneri valoroase — toate vizînd eliminarea risipei, respectarea disciplinei consumurilor, diminuarea rebuturilor ș.a. Așadar, pentru a pune in valoare tot mai mult rezervele de economii, de bună gospodărire existente in întreprinderi, este necesar ca aplicarea programelor de măsuri teh- nico-organizatorice să fie împletită cu o intensă muncă politico-educa- tivă desfășurată de organizațiile de partid, în cadrul căreia extinderea experienței înaintate, cultivarea spiritului gospodăresc, blocarea risipei, combaterea mentalităților greșite ce o generează trebuie să ocupe un loc tii, buie ferm centreze eforturile întregului colectiv asupra economisirii și gospodăririi cu strictețe a materiilor prime și materialelor. Este o îndatorire esențială a organizațiilor de partid să instituie un control permanent și riguros, de zi cu zi, asupra modului cum se transpun în practică toate măsurile tehnice și organizatorice, cum se finalizează ele în reducerea consumurilor materiale.Cu ce cantități de materii prime și materiale, de metal, combustibil și energie realizăm fiecare piesă, fiecare produs finit ? Cum am putea diminua și mai mult consumurile specifice 7 Răspunsul prin fapte la aceste Întrebări trebuie să constituie o problemă de conștiință, o preocupare cotidiană a fiecărui muncitor, a fiecărui specialist, a fiecărui cadru de conducere din întreprinderi. Pentru că fiecare dintre noi sîntem profund interesați, putem și trebuie să avem un roi activ în gospodărirea judicioasă a resurselor materiale ale țării.

(Urmare din pag. I)xistă încă mari resurse de diminuare a pierderilor de metal, de oțel brut în procesul de folosire a acestora, pînă la produsul finit. în metalurgie planul prevede, de pildă, ca indicele de scoatere a metalului — respectiv, cantitatea de laminate din tona de oțel — sâ se ridice la cote cit mai înalte. Or, la Combinatul siderurgic din Reșița, la ora actuală, acest indice este încă inferior celui stabilit, celui pe care această veche cetate siderurgică a țării poate și trebuie să-l realizeze, în construcția de mașini sint întreprinderi, cum este aceea de tractoare din Brașov, unde pînă la finele anului indicele de folosire a metalului se v» țidica la 80—85 la sută, față de 74—80 la sută la sfirșitul anului trecut. Exemplul constructorilor de tractoare brașoveni trebuie însă urmat îndeaproape de autocamioane, tăți constructoare s-a subliniat la și de constructorii de multe alte uni- de mașini. Așa cum consfătuire, fiecare gram de metal trebuie bine chibzuit. Cunoscind îndeaproape prevederile planului, defalcat pînă la întreprindere, pînă la muncitor, este necesar să se organizeze corespunzător secții de debitare, de trasare, să se asigure valorificarea cit mai judicioasă a acestei prețioase materii prime a e- conomiei naționale. După cum, prin reproiectarea pieselor și subansamble- lor, prin îmbunătățirea tehnologiilor, este posibil și necesar ca mașinile și utilajele — concomitent cu creșterea performanțelor lor tehnico-funcționa- 1» — să înglobeze o cantitate cit mai redusă, strict necesară, de metal.Cu acuitate se pune și problema gospodăririi cu maximă grijă a energici electrice și combustibilului. Este drept, energeticienii țării sporesc neîntrerupt milioanele de kWh furnizate economiei. Bunăoară, energeti- cicnil de la Iernut, Fintinele și Tir- năveni au livrat sistemului energetic național, pînă în prezent, mai mult de 90 milioane kWh peste prevederile de plan, trecînd în contul economiilor aproape 5 000 tone combustibil convențional. Rezultate bune au obținut în acest domeniu și colectivele centralelor electric® de la Porțile de Fier, Mintia-Deva Ș.a. Cum și cu cită atenție, eu cită răspundere este utilizată energia electrică produsă in termo și hidrocentrale ? Cum se aplică în practică prevederile legii in acest domeniu ? în numeroase întreprinderi se acționează riguros și cu bune rezultate. în primul trimestru, de pildă, unitățile județului Timiș au Înregistrat o economie de energia electrică de peste 1,2 milioane kWh, iar colectivele Întreprinderilor industriale din municipiul “ milioane alte u- combus- cu zgir- urmărite de ceas.

ce o generează trebuie un Ioc central. Comuniș- organizațiile de partid tresă se situeze constant și în primele rinduri. să con- întregului

nici pe la ®ol>a eu soia.

diții. Ca-urmare, culturile se dezvoltă normal, lanurile sînt fără buruieni. Cooperatorii din Mozăceni au dat cu sapa rotativă pe o suprafață de 809 ha, iar cei din Oarja început prima manuală.Concomitent, tensă activitate dăunătorilor și lor. Pînă Ia această dată au fost er- bicidate 29 489 ha de porumb, legume și alte culturi. Bune rezultate au fost obținute in cooperativele agricole din comunele Bîrlogul, Mozăceni, Izvorul, Băilești, Aninoasa, Stîlpeni, Schitu Golești, care au erbicidat suprafețe mari.Duminică pe ogoarele multor cooperative agricole din județul Argeș s-a lucrat intens la întreținerea culturilor prăsitoare. Cu sapa rotativă au fost lucrate 1 890 hectare cultivate cu porumb. De asemenea, s-au prășit mecanic și manual alte 1 000 hectare cu porumb, cele mai bune rezultate obținindu-se in cooperativele agricole Ștefan cel Mare, Slobozia, Mozăceni, Izvoru și Costești. în unele cooperative agricole ca cele din Colțu și Ungheni s-a efectuat duminică pra- țila a doua mecanică la floarea-soarelul. Datorită faptului că vegetația culturilor est» Întîrziată, in unele u- nități agricole lucrării» de întreținere a culturilor abia au început. Acum, odată cu încălzirea timpului, plantele cresc repede. Sa cere peste tot să fie grăbit» lucrările întreținere.Rezultă, așadar, că argeșenii străduiesc să execute la timp lucrările de Întreținere, pentru ca plantele să se dezvolte în condiții bune și să rodească din plin.
Florea CEAUȘESCU

pe 200 ha și au prașilă mecanică șise desfășoară o in- pentru combaterea erbicidarea culturi-

ca de

încă de la crearea sa, Partidul Comunist Român a acordat o atenție deosebită educării comuniste a tinerei generații, punerii în valoare a imensului său potențial revoluționar, ceea ce și-a găsit expresie și în făurirea, la mai puțin de un an de la istoricul congres din mai 1921, a organizației revoluționare a tineretului din țara noastră.Călăuzită de partid. Uniunea Tineretului Comunist a desfășurat o intensă activitate politică și organizatorică pentru atragerea tinerilor țării — români, maghiari, germani șl de alte naționalități — alături de clasa muncitoare, de celelalte forțe democratice, pe făgașul luptei revoluționare pentru libertate șl o viață mai bună. Scoaterea în afara legii a Uniunii Tineretului Comunist — odată cu ilegalizarea, in anul 1924, a Partidului Comunist Român — n-a Însemnat încetarea activității sale. Animați de profund devotament față de partid, de încredere nețărmurită in justețea cauzei sale, uteciștii au continuat lupta, in pofida condițiilor grele ale ilegalității. în focul asprelor Înfruntări de clasă s-au format și s-au maturizat numeroși militant! de nădejde, activiști de frunte ai mișcării noastre comuniste și muncitorești.Sînt nenumărat» in Istoria U.T.C.-ului, ea și a partidului, momentele in car» tinerii, educați de partid, și-au demonstrat calitățile de neînfricat! luptători revoluționari. Un asemenea moment l-a constituit și procesul intentat la Chij, in primăvara anului 1926, unui număr d» 72 tineri muncitori, membri ai Uniunii Tineretului Comunistîncă din anul 1925, activitatea intensă a organizațiilor U.T.C. din numeroasa orașe ale Transilvaniei, a- tracția pe care o exercita in rfndu- rile tineretului politica Partidului Comunist Român de unir» a tuturor celor ce muncesc, fără deosebiră de naționalitate, in lupta Împotriva exploatării și asupririi sociale șt na-

ționale, atrăseseră atenția autorităților, care au trecut la intensificarea măsurilor represive. în octombrie 1925 a fost descoperită, în cartierul Co- ronca din Tg. Mureș, una dintre tipografiile ilegale citeva lunt mai 1926, sediul C.C. acea perioadă laArad, Timișoara, Brașov. Satu-Mare, Baia Mare au fost arestați peste 100 de tineri muncitori, majoritatea între 16—24 de ani. După o perioadă de citeva luni de instrucție preliminară, efectuată la siguranța din Cluj, 72

ale partidului, iar tîrziu, în Ianuarie al U.T.C., aflat în Oradea. La Cluj,

50 DE ANI DE IA
PROCESUL CELOR 72

DE UTECIȘTI DE IA CLUJ

Craiova, de aproape 2 kWh, în patra luni. în nități însă, energia și tibilul nu sînt foloelte cenie, consumurile nu sînt sistematic, zi de zi și ceas Este în Interesul economiei naționale să se înlăture cu hotărîre asemenea stări de lucruri, să se bareze prin toate căile consumurile suplimentare da energie ți combustibil, risipa acestora-Practica a demonstrat că, dincolo de măsurile tehnice și organizatorice — care au o importanță incontestabilă — diminuarea substanțială a consumurilor este condiționată nemijlocit de respectarea strictă a normelor disciplinei tehnice și tehnologice, de responsabilitatea și spiritul creator ale fiecărui colectiv, ale fiecă-

• LA „SĂRBĂTOAREA LILI
ACULUI", desfășurată la Ponoa- rele (Mehedinți) au fost prezenți peste 30 000 de iubitori de frumos din județ și din întreaga țară. 37 de formații au prezentat programe artistice cu conținut educativ, politic și patriotic. • AGENDA TIMIȘEANĂ. 
La Sinnicolau Mare a avut loc o suită de manifestări cultural- educative, la care și-au adus contribuția activiști de partid și de stat, oameni de cultură, cercetători, cadre didactice, artiști amatori din localitate și din centrul de județ. „Zestrea noastră-i

legume și ... . .. ____ ____ _______.unde trebuia, de altfel, să fie și ingi- nerul-șef. Ce am văzut la grădina de legume ne-a lăsat un gust amar : teren pregătit necorespunzător, printre bulgării mari de pămînt abia se zăreau răsadurile firave. Cît privește lucrările de întreținere și mal ales udările — nici vorbă. Ceva întim- plător 7 Nicidecum. Consiliul popular nu urmărește problemele la fața locului. Pe primar l-am „deranjat" de la una din sindrofiile organizate în camera oficială a consiliului popular. Va fi oare ultima 7înainte de a intra în comuna Bu- zescu am făcut un scurt popas pe una din solele cu sfeclă de zahăr ala cooperativei. Lucrau aici 6 formațiuni de cooperatori. Un grup de cooperatoare din echipa condusă de Flo- rea Roșu reclamau, pe bună dreptate, calitatea necorespunzătoare a lucrărilor de pregătire a terenului, numeroasele goluri în cultură. Intrăm mat adine în lan și constatăm aceleași necazuri, iar în unele locuri buruienile amenințau șă sufoce plantele. Odată ajunși la sediul cooperativei, tovarășul președinte. Dumitru Tirco- lea, ne face o amplă prezentare a stadiului lucrărilor și a programului pe ziua respectivă. Dacă am lua drept bun ceea ce ne spunea președintele, atunci sfecla e prășită de acum a doua oară, iar cei 270 de cooperatori de la fermele de cîmp sînt cu toții la prășitul porumbului. însoțim pe președinte și primarul comunei pe una din solele cu porumb unde, după cum am fost asigurați, trebuia să găsim 150 de oameni. Din cele 5 echipe lucrau doar 4> dar și din acestea două numai prin cițiva reprezentanți. Și aici, aceleași goluri în cultură. Cine poartă răspunderea acestor goluri 7 Nimeni, pentru că e greu de știut cine a semănat și chiar dacă s-ar ști, ce folos, de vreme ce mecanizatorii respectivi nu mal lucrează la prășit.Evident, este vorba de două situații de excepție. Nu trebuie uitat însă că aceste unități fac parte din categoria celor mai mari cooperative, ca suprafață, bază tehnică și potențial productiv. Cu atit mai mult se impune analizarea lor, luarea unor măsuri care să asigure bunul mers al activității în aceste cooperative agricole. Dispunem de acte normative care reglementează pînă în cele mai mici amănunte modul de organizare a producției și a muncii in cooperativele agricole, de legi care stabilesc răspunderile consiliilor populare, ale consiliilor de conducere și specialiștilor agricoli. Respectarea lor constituie o obligație pentru fiecare, constituie o garanție sigură a realizării recoltelor planificate pentru acest an.

dintre aceștia au fost aduși în fața Consiliului de război al Corpului 6 armată pentru a fi judecați, în baza legii Mlrzescu, pentru „delictul* de „tulburare a ordinii publice". Capetele de acuzare nu se deosebeau cu nimic de formulele care fuseseră sau aveau să mal fie invocate In numeroase procese erau învinulți de a fi acționat, prin scris șl prin viu grai, „in vederea pregătirii revoluției comuniste", „pentru a răsturna ordinea socială șl politică din România".încă înainte de proces și apoi pe Întreg parcursul desfășurării Iul, mișcarea muncitorească, presa revoluționară șl democratică au protestat vehement împotriva acestei înscenări judiciare. într-o rezoluție adoptată la 9 martie 1926. sindicatele unitare din Capitală arătau că „față de noul proces ce se pregătește contra a peste 100 de tineri munoltorl din Ardeal protestează ou cea mal maro Indignare ți cer în mod energlo pu

antimuncitoreștl ; el

nerea in libertate a tuturor tovarășilor arestați și judecați în mod arbitrar, iși iau angajamentul de a lupta cu hotărîre pînă la completa eliberare a tuturor deținuților ce zac în închisorile oligarhici românești". Organele de presă muncitorești „Viața muncitoare", „Facla", „Dezrobirea" au demascat în coloanele lor tratamentul inuman la care erau supuși tinerii comuniști în închisoarea militară din Cluj.început în ziua de 3 mai 1926. procesul de la Cluj s-a desfășurat în mod precipitat și lntr-o atmosferă de teroare, menită să împiedice exprimarea adevărului de către cei inculpați, să le răpească orice posibilitate de a se apăra. în pofida presiunilor la care au fost supuși, tinerii comuniști au făcut dovada unei înalte solidarități proletare, au denunțat regimul de exploatare și asuprire la care erau supuse masei» muncitoare de la orașe și sate,în pofida lipsei de dovezi, a protestelor opiniei publice, consiliul de război al Corpului 6 armată a pronunțat o aspră sentință, însumînd peste 120 de ani închisoare.Procesul antlmuncltoresc Cluj, din primăvara anului șl numeroase alte procese cale, în perioada interbelică, de orga- nel» represive ale statului burghe- zo-moșieresc n-au putut Infringe voința de luptă a comuniștilor, utecîștl- lor, a altor mllitanți revoluționari, însuflețiți de idealurile de dreptate socială ți națională, ei au continuat să lupte neabătut, sub conducerea partidului comunist, pentru o viață mal bună, mai dreaptă, pentru făurirea pe pămîntul României a societății socialiste. Generațiile de astăzi cinstesc lupta Înaintașilor, dlnd contur celor mal îndrăznețe visuri ale lor, consacrîndu-șl întreaga putere de muncă șl energie creatoare înfloririi patriei socialiste, înălțării ei pe noi culmi de civilizație șl progres.

de la1926, ca puse la

Constantin PETCULESCU

CONTROL FINANCIAR EXIGENTpentru întărirea disciplinei în utilizarea

Iosif POP 
Ion TOADER 
corespondentul „Sclnteir

fondurilor materiale si bănești» »taților in privința atit a încadrării cu personal calificat, cît și a perfecționării pregătirii acestuia, urmăririi permanente a muncii sale și, îndeosebi, a modului cum se finalizează și valorifică lelor.
— Ce acțiuni 

acest an Curtea 
trol Financiar, 
bancare pentru întărirea disciplinei 
financiare in unitățile socialiste 7— După cum este cunoscut, cu prilejul analizei făcute în luna martie a.c. de către Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. asupra raportului activității de control finan- ciar-bancar în economie, pe anul 1975, au fost indicate și unele direcții in care trebuie să acționeze in continuare unitățile socialiste, intre care amintim : întărirea ordinii și disciplinei în gospodărirea fondurilor, înlăturarea oricăror forme de risipă, folosirea cu eficiență maximă a tuturor resurselor materiale și financiare. Ținînd seama de aceste indicații, activitatea de control a Curții și a organelor financiar-bancare va fi îndreptată în direcția sporirii contribuției acesteia Ia transpunerea în viață a politicii financiare a partidului și statului, realizării obiectivelor din planul național unic de dezvoltare economico-so- cială și bugetul de stat, perfecționării gestiunii economice, întăririi echilibrului financiar, monetar și valutar, în exercitarea controlului financiar o , atenție deosebită va fi acordată sprijinirii unităților socialiste pentru valorificarea mai deplină a rezervelor, îndeplinirea și depășirea indicatorilor calitativi ai activității economico-fi- nanciare. De asemenea, se va urmări permanent modul cum se asigură și se gospodăresc fondurile materiale și bănești. Totodată, se va acționa cu mai multă fermitate pentru coordonarea mai judicioasă a acțiunilor de control și pentru îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă ale organelor de control, punindu-se un accent deosebit pe întărirea laturii preventive a controlului financiar, precum și pe efectuarea unui control financiar ulterior competent și cuprinzător. în același timp, vor spori exigența și fermitatea controlului în vederea apărării integrității avutului obștesc, printr-o mai strînsă colaborare cu toate organele de stat care au atribuții în acest domeniu, în scopul prevenirii și eliminării pagubelor produse prin neglijență, nepăsare și risipă, ridicării eficienței activității economice.

Conducerea partidului a subliniat, în repetate rinduri, necesitatea respectării cu strictețe a legalității socialiste, a disciplinei de plan și financiare, în scopul întăririi, în toate unitățile, a spiritului gospodăresc în utilizarea fondurilor materiale și bănești, sporirii eficienței activității economice. Referindu-se din nou la asemenea cerințe majore, în cuvîntarea rostită la recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat cu claritate importantele sarcini ce revin organelor financiar-bancare, aparatului financiar-contabil din întreprinderi, centrale, ministere, Curții Superioare de Control Financiar, în legătură cu instaurarea unei înalte răspunderi în administrarea bunurilor societății noastre socialiste.— Activitatea de control financiar- bancar din anul ce a trecut s-a desfășurat în cadrul orientărilor stabilite de documentele Congresului al XI-lea al partidului și de sarcinile subliniate de conducerea partidului, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în legătură cu creșterea eficienței utilizării mijloacelor materiale și bănești, întărirea ordinii și disciplinei în administrarea banilor statului și apărarea integrității avutului obștesc — ne-a spus, la începutul convorbirii noastre, tovarășul Severian Bereanu, secretar de stat adjunct la Curtea Superioară de Control Financiar. Din controalele efectuate de Curtea Superioară de Control Financiar a rezultat că în marea majoritate a unităților socialiste, se manifestă o preocupare sporită pentru mal buna gospodărire a mijloacelor materiale și bănești, ceea ce se reflectă, de altfel, în rezultatele deosebit de importante obținute în activitatea productivă, pe ansamblul economiei naționale. Totuși, sînt întreprinderi în care s-au constatat existența unor Imobilizări de fonduri în stocuri de materii prime, materiale, produse finite, utilaje și instalații din țară și din import, precum și depășirea cheltuielilor de producție planificate. Asemenea neajunsuri s-au datorat faptului că nu s-au analizat cu toată răspunderea necesitățile de materii prime șl materiale, s-au produs anumite bunuri care nu au avut asigurată desfacerea, s-au deipășit normele tehnice de consum, s-au încărcat costurile de producție cu cheltuieli neeconomicoase ; pe scurt, s-au încălcat reguli esențiale ale disciplinei de plan ți finan

ciare. Bunăoară, la întreprinderea de autocamioane din Brașov s-a adus din import, de mai mulți ani, eu însemnate fonduri valutare, o instalație .pentru ambutisat lonjeroane care, la data controlului, nu era pusă în funcțiune. De asemenea, au fost depistate unele cazuri cînd fondurilor de investiții nu li s-a asigurat o destinație gospodărească. Astfel, eu prilejul avizării documentațiilor teh- nico-economice, organele Băncii de Investiții nu au admis angajarea unor fonduri solicitate de unii titulari de investiții, pentru realizarea de lucrări sau procurarea de utilaje ce nu se justificau din punct de vedere economic.— în contextul sarcinilor de plan 
din acest an, care sint principalele 
probleme pe care trebuie si le rezolve 
întreprinderile în vederea utilizării cu 
inaltă eficiență a fondurilor materiale 
și bănești 7■— Avînd în vedere obiectivele planului național unic de dezvoltare eco- nomico-socială pe anul 1976, în primul rind este necesar ca în unitățile socialiste să se acționeze operativ și energic în scopul prevenirii și lichidării deficiențelor care mai există, utilizării cît mai judicioase a mijloacelor circulante și a fondurilor de investiții, a fondurilor valutare, precum și pentru Încadrarea riguroasă a activității economice și financiare in disciplina de plan. Considerăm că un rol important in întărirea ordinii și disciplinei în gospodărirea fondurilor revine aparatului financiar-contabil din unitățile socialiste, care, încă din faza de întocmire a planului ți înain

te de angajarea bule să prevină eficientă a fondurilor. Pentru aceasta, trebuie să acționăm ferm, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. : „Controlul financiar trebuie să prevină semnarea ilegală a unui act, plata oricărei gume fără justificare legală", în acest sens, conducerile unităților, cadrele tehnice trebuie să sprijine activitatea aparatului financiar-contabil. Este necesar să se Înțeleagă că obligația legală de a asigura gospodărirea cit mai judicioasă a mijloacelor materiale și bănești nu revine numai organelor fi- nanciar-contabile, ci deopotrivă cadrelor de conducere, specialiștilor, întregului colectiv al unității economice. Ar fi de subliniat și importanța care trebuie să se acorde de către întreprinderi aplicării măsurilor stabilite prin programele întocmite in comun cu organele de control, pentru eliminarea neajunsurilor care s-au constatat. Numai acționîndu-se efectiv și ferm pentru transpunerea in practică a acestor măsuri lucrurile se vor îndrepta, disciplina financiară va fi restabilită.
— Ce măsuri se impun aplicate in 

unitățile socialiste pentru asigurarea 
integrității avutului obștesc 7- Și timp a derilor, precum . _trol financiar-bancar pentru prevenirea, descoperirea și recuperarea pagubelor în avutul obștesc. Apreciem, totuși, că trebuie acordată o atenție mai mare din partea conducerilor unităților și a aparatului contabil ținerii evidenței, astfel incit aceasta să reflecte în orice moment situația reală a patrimoniului. Spun aceasta pentru că in unele unități controlul gestionar este îngreunat de rămîne- rea în urmă a evidenței, sau de faptul că ea este pusă la punct abia in timpul controlului. Astfel, la întreprinderea de valorificare a cerealelor și plantelor tehnice din registrările în evidența intrărilor șl ieșirilor de erau rămase in urmă cu necesar să se acorde o rită nu numai realizării revizii gestionare efectuării lor în mod temeinic, cu răspundere, competență și exigență, în mod deosebit trebuie să se dea o atenție mai mare acelor gestiuni la care s-au constatat abateri mai frecvente. De asemenea, considerăm că activitatea compartimentelor de control financiar intern ar trebui să stea mal mult în atenția conducerii uni-

unor cheltuieli, tre- risipa, utilizarea ne-
concluziile controa-
și-au propus pentru 
Superioară de Con- 
organele financiar-

In acest domeniu, în ultimul sporit preocuparea întreprin- centralelor și a ministerelor, și a tuturor organelor de con-

Suceava în- an aii ti că a mijloace fixe 450 zile. Este atenție spo- numărului de planificate, ci și temeinic,
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22,00Intr-una din secțiil® întreprinderii bucureșten® „Electrotehnica1

PROGRAMUL I
9.00 TeleșeoalA.

10,00 Film artistic : „Oameni sau ma
luri"

U.SO.Selectiunl de la Festivalul „Pri
măvara pe Mureș".
Cheia orașului — reportaj TV. 
Telex.
Teleșcoală.
Curs de limba franceză. 
Telex.
Rapsodii noi pe Bărăgan.

17,50 Pentru sănătatea dv.

Convorbire realizată de
Cornellu CARLAN

I.ectli TV pentru lucrători! din 
agricultură.
Rapsodia I de George Enescu sau... 
Cîntecul Inimii.
Teleglob : Nepal 
1001 de seri.
Telejurnal.

20,00 Ancheta T : „O glumă șl... atit ?*. 
"" Anotimpurile Varșoviei.

Teatru TV. Luna dramaturgiei ori
ginale românești. „Bălcescu" de 
Camil Petrescu. Partea a Il-a. 
24 de ore.
PROGRAMUL II
Film serial s „Apel urgent*. 
Telex.
Baladă pentru acest pămint. Măr
turii la Novlodunum.
Tezaur de cintec românesc.
O viață de om — reportaj TV.

omenia" s-a intitulat festivalul brigăzilor artistice de agitație desfășurat la Timișoara. Pentru 
lucrătorii ogoarelor a fost editată o foaie volanta. La Muzeul 
Banatului s-a deschis expoziția ..Afișul sportiv". Colecția profesorilor Teodor Cicoare și Dorin Almășan. • LA TlRGOVIȘTE s-a încheiat faza județeană a Festivalului artiștilor amatori : 1 600 participanți ; formații cu veche activitate (corala „Cînta- rea brăneșteană", brigada artistică Găești, ansamblul folcloric din Runcu) au avut adversari redutabili în echipe apărute re

cent (dansatorii din Petrești și Băleni, coriștii din Fetești, Tă- tărani, Voinești și Bezdead, brigăzile din Dragodana și Cin- dești, formația de teatru din Mogoșani). • AGENDA SĂT- 
MĂREANĂ. „Cadrul didactic — 
factor formativ in educarea ma- 
terialist-științifică a elevilor" este titlul unui simpozion la Satu-Mare (s-au prezentat zece comunicări). La casa munici
pală de cultură : un concurs pentru tinerii muncitori pe tema ..Pagini semnificative din istoria mișcării muncitorești și a Partidului Comunist Român".

Alt concurs, de montaje literare, s-a intitulat „Tinerețea noastră — patriei, partidului". • „SĂP- 
TĂM1NA UNIVERSITARA" a
programat, la Pădurea Neagră (Bihor), un simpozion pe tema „Revoluția științifico-tehnică și educația permanentă". • O SE
SIUNE ȘTIINȚIFICĂ („Permanență și continuitate vasluiană") a inaugurat „Zilele educației

muzeale". Vor urma sesiunile „Contemporani cu țara" (Vaslui), „Etnografia zonei Huși" (Birlad), „Vă cunoașteți istoria satului 7“ (Mălușteni, Duda-Epureni, De- leni și Zăpodeni), precum și expoziția itinerantă „Permanență și continuitate vasluiană" (Mur- geni, Fălciu și Negrești) și inaugurarea unul nou muzeu sătesc (Grumezoaia, comuna Di- mitrie Cantemir). • AGENDA 
IALOMIȚEANĂ. La Călărași, 
Fetești, Țăndărei, Căzănești și 
Munteni-Buzău, „Tribuna politică" programează dezbateri pe tema „Contribuția originală,

creatoare a P.C.R. la dezvoltarea teoriei și politicii marxist- leniniste". Sub semnul „Primă
verii", la Fetești, între 20—30 mai : un complex de manifestări politice și cultural-educative. La Ciocănești, Dragalina și 
Țăndărei, muzeografi și ziariști susțin simpozioane pe tema „File de istorie ialomițeană". Pe 
tema „Părinți ți copii" a dialogat cu publicul dr. Luminița Ghivirigă, cercetător științific principal la Institutul de cercetări pedagogice și psihologice. 
• „POPRICANI 500". în aceas

tă străveche localitate românească (județul Iași), care iși celebrează 5 veacuri de atestare documentară, au loc, timp de o saptămînă, bogate acțiuni cultu- ral-artistice și educative (sim- pozionul „Popricani 500“, prezentarea unei schițe monogra- *ice a comunei, filmul „Vaslui 1476 , „Ziua muncii patriotice**, o expoziție de carte social-poli- tică și beletristică, un recital de poezie patriotică, dezbateri despre sistematizarea comunei, in- tilmri cu fiii satului).
Corespondenții „Scînteii"
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FAPTUL! Vizita delegației parlamentare columbiene

DIVERS
Migdalii 
Oltului

Cu cîtva timp in urmi, specialiștii de la Stațiunea de cer
cetări viticole Drăgășani au 
descoperit curioasa existență a 
citorva migdali in virstă de 
40—50 de ani in preajma loca
lității Zlătărel. Studiind îndea
proape condițiile pedoclimatice 
din zonă, ei au constatat că 
sint foarte prielnice plantării a- 
cestui arbore De la vorbă la 
faptă n-a rămas decît. un pas 
Pînă acum, pe malul Oltului, la 
Drăgășani si la Jiblea, au fost 
plantați ieste 500 de migdali. 
Nu ne rămine decit să le urăm 
„Copăcel copăcel... !".

Paznicul 
plimbăreț

In plină noapte, la poarta fa
bricii de lapte praf din Boto
șani nu se afla nimeni. Puteai 
să intri înăuntru cu camionul, 
să-l incarci cu virf și îndesat, 
că nu te întreba nimeni de să
nătate. Și aceasta, pentru că paz
nicul Mihai lacobită își părăsise 
postul, lăsîndu-l la voia intim- 
plării. înarmat cu răbdare, un 
echipaj al miliției, care se afla 
in control, l-a așteptat pe paz
nic mai bine de o jumătate de 
oră. pină cînd și-a făcut apariția.

— Am fost să mai văd ce 
fac cei din schimbul de noapte.

-Si?
... Și paznicul a înălțat din 

umeri.

Se judecă 
de 12 ani...

I

I

I

După cum s-a anunțat, duminică a sosit în Capitală o delegație parlamentară columbiană, condusă de Alberto Santofimio Botero. președintele Camerei Reprezentanților, care, la invitația Marii Adunări Naționale, face o vizită oficială în țara noastră.*în aceeași zi. parlamentarii colum- bieni au fost primiți de președintele Marii Adunări Naționale. Nicolae Giosan. în cadrul întrevederii, care a avut loc intr-o atmosferă de cordialitate, au fost reliefate bunele relații existente între cele două țări și popoare, relații ce au cunoscut o dezvoltare accentuată ca urmare a tntîlnirilor și înțelegerilor româno-columbiene Ia cel mai înalt nivel.S-a exprimat, de asemenea, satisfacția față de bunele raporturi statornicite între parlamentele din cele două țări, precum și dorința de a dezvolta In continuare aceste legături pentru promovarea unei largi conlucrări prietenești româno-columbiene. *Președintele Marii Adunări Naționale a oferit apoi un dineu în onoarea delegației parlamentare columbiene.Au participat membri ai Biroului

M.A.N.. al guvernului și conducerii unor ministere.în timpul dineului s-a toastat' In sănătatea președintelui Nicolae Ceaușescu și a președintelui Alfonso Lopez Michelsen, pentru dezvoltarea prieteniei și a colaborării pe multiple planuri între cele două țări, pentru pace și înțelegere între popoare.
★Delegația parlamentară columbiană, condusă de dr. Alberto Santofimio Botero. președintele Camerei Reprezentanților din Republica Columbia. care se află tn țara noastră la invitația Marii Adunări Naționale. a vizitat. în cursul zilei de luni, întreprinderea de autocamioane Brașov. serele de flori ale întreprinderii agricole de stat Codlea. noile cartiere de locuit ale Brașovului, precum și monumente istorice și de artă din orașul de la poalele Tîmpei.Seara, primarul municipiului Brașov, Gheorghe Dumftrache. a oferit un dineu în onoarea parlamentarilor columbieni.în această vizită, oaspeții au fost însoțiți de Mihail Hașeganu. deputat tn M.A.N., vicepreședinte al Asociației de prietenie româno-columbiene.(Agerpres)

Vizita ministrului agriculturii al RepubliciiLuni după-amiază. tovarășul Ion Pățan. viceprim-ministru al guvernului. ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale. a primit pe Hassen Belkhodja, ministrul agriculturii al Republicii Tunisiene, care se află într-o vizită în țara noastră. Cu această ocazie au fost abordate aspecte ale raporturilor economice româno-tunisiene. relevîn- du-se posibilitățile de dezvoltare a colaborării și cooperării între cele două țări in diferite sectoare de activitate. *Luni dimineața au început convorbirile între Angelo Miculescu. vice

Tunisieneprim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii și Industriei alimentare. și Hassen Belkhodja. ministru) agriculturii al Republicii .Tunisiene.Cu acest prilej au fost examinate noi posibilități de dezvoltare a cooperării între cele două ministere în domeniul agriculturii și industriei a- limentare.
★în cursul zilei, oaspetele a vizitat Institutul de cercetări pentru cereale $1 plante tehnice de Ia Fundulea si unități agricole de producție din județul Ilfov. (Agerpres)

Sesiune de comunicări la Cabinetul de partid al Capitalei

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaVă rog să binevoiți a primi cele mal sincere mulțumiri din partea mea și din partea poporului israelian pentru mesajul de salut amabil și prietenesc pe care ni l-ați adresat cu prilejul Zilei independenței Israelului.

EPHRAIM KATZIR
Președintele Israelului

ZIUA NAȚIONALĂ A NORVEGIEI

0 delegație parlamentară română 
a plecat în FinlandaLuni dimineața a plecat în Finlanda o delegație parlamentară română. condusă de Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, care face o vizită în această țară la invitația Parlamentului finlandez.La plecare, pe aeroportul Otopeni. delegația a fost condusă de Virgil Teodorescu, vicepreședinte al M.A.N., loan Ceterchi, președintele Consiliului Legislativ, Ioan Pop D. Popa și Radu Voinea. președinți de comisii permanente ale M.A.N.. Radu Enache, secretar al M.A.N.

A fost prezent Pentti Suomela. ambasadorul Finlandei la București.*La aeroportul din Helsinki, oaspeții români au fost1 întîmpinați de Veikko Helle, președintele Parlamentului, Eiler Hultin, secretar general. deputați.Au fost prezențl Constantin Vlad, ambasadorul României in Finlanda, membri ai ambasadei și agenției economice.

Maiestății Sale OL A V AL V-LEA
Regele Norvegieiîmi este deosebit de plăcut să adresez Maiestății Voastre, eu prilejul Zilei naționale a Norvegiei, cele mai sincere felicitări, urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate pentru poporul norvegian.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare existente între România și Norvegia vor continua să se dezvolte spre binele popoarelor român și norvegian, al păcii și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului ODVAR NORDLI
Primul ministru al NorvegieiZiua națională a Norvegiei îmi oferă plăcutul prilej de a transmite Excelenței Voastre călduroase felicitări, împreună cu cele mai bune urări de fericire personală.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

..Eroul" acestor rinduri este din Caracal și este arhicunoscut atît la judecătoria din orașul Caracal, cît și la Tribunalul județean Olt. De 12 (doisprezece) ani de zile se tot judecă cu mama și cu sora lui. De 12 ani de zile cei trei n-au ajuns la nici o înțelegere. Natura proceselor este diversă : calomnii, injurii. partaj. în această perioadă au avut loc 13 procese intentate de el și 7 de cealaltă parte. Anii au trecut, procesele s-au cîștigat și s-au pierdut, dar amb:tiile au rămas aceleași. Dacă am stăruit aici asupra a- cestui caz ciudat, am făcut-o și pentru faptul că apare de neînțeles atitudinea fiului care o poartă pe drumuri și pe la tribunal și acum pe mama lui, care are nu mai puțin de 85 de ani 1
Gestionarul 
și prietenul 
lui, Dovlete

Control la Baza județeană de 
aprovizionare tehnico-materia- 
lă Mehedinți. Gestionarul Pe
tre Popescu dă din colt în colț. 
Are și motiv : nu poate justi
fica lipsa unei cantități de țevi 
inox. Deodată, și-a adus amin
te că are un prieten, pe unul 
Ion Dovlete. șef de echipă la 
cooperativa „Constructorul*. 
Cum „prietenul la nevoie se 
cunoaște* — proverb interpre
tat exact invers de cei doi — 
Dovlete s-a apucat și a semnat 
cu mina lui un deviz tn care se 
spunea negru pe alb precum ci 
s-ar fi consumat, chipurile, e- 
xact cantitatea de țevi inox pe 
care n-o putea justifica gestio
narul Petre Popescu. Dar, s-a 
constatat că la respectiva lucra
re, pentru care se făcuse deviz, 
nu se foloseau țevi inox. Ca 
prieteni la cataramă, cei doi îm
part acum »i răspunderea.

La Cabinetul de partid al Capitalei. sub egida secției de propagandă a Comitetului municipal de partid București și a Facultății de filozofie de la universitatea bucureșteană. au început lucrările sesiunii de comunicări științifice „Aspecte teoretice și practice ale educației politice și ridicării nivelului de cultură în procesul dezvoltării conștiinței socialiste". reunind un mare număr de cadre didactice, cercetători, lectori și propagandiști din sistemul învăță- mîntului de partid, activiști de partid, lucrători din diverse instituții de cultură. Manifestarea prileju

iește o retrospectivă asupra experienței dobîndite în munca politico- educativă desfășurată de organele și organizațiile de partid din Capitală pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii Pe lîngă lucrările teoretice privitoare la concepția partidului nostru asupra rolului conștiinței socialiste în opera de edificare a noii societăți, numeroase comunicări abordează probleme de ordin practic din domeniul metodologiei propagandei, eticii, esteticii. culturii de masă și educației materialist-științifice a oamenilor muncii. (Dumitru Tîrcob, corespondentul „Scînteii").

Cronica zîn perioada 10—17 mal. tovarășul Luis Suarez, membru al Comisiei Politice a Comitetului Central al Partidului Comunist din Salvador, a făcut, la invitația C.C. al P.C.R.. o vizită de prietenie în Republica Socialistă România.în cursul șederii In țara noastră, oaspetele a avut Intîlniri la Comitetul județean Prahova al P.C.R., la C.C. al U T C.. la Consiliul Național al Femeilor, la Institutul de studii istorice și social-politice de pe lîngă C.C. al PC.R Totodată, a vizitat obiective din industrie și agricultură, din domeniile social-cultural și turistic tn municipiul București. în județele Prahova și Constanța.Tovarășul Luis Suarez s-a Intîlnit la sediul C.C. al P.C.R. cu tovarășul Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. cu care a avut o convorbire privind activitatea și preocupările actuale ale celor două partide, precum și tn legătură cu dezvoltarea relațiilor prietenești dintre P.C.R. și P.C. din Salvador.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu. a primit, luni după- amiază. pe Abd-El Rahman Khane. directorul executiv al O.N.U.D.I.. care face o vizită oficială în țara noastră.La întrevedere a luat narte Constantin Oancea. adjunct al ministruluiîn cadrul convorbirii au fost abordate probleme ale dezvoltării industriale pe plan internațional, precum și aspecte legate de creșterea rolului și contribuției O.N.U.D.I. In intensificarea cooperării industriale dintre state. în instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale Au fost analizate, de asemenea, stadiul colaborării dintre Româ-

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORTCAMPIONATE, COMPETIȚII, CLASAMENTE
ATLETISM : Rezultate 

de valoare pe stadionul 
RepubliciiCampionatele internaționale de atletism ale României (ediția a XXII-a) au prilejuit atletelor și atleților noștri — în confruntarea cu reprezentanți ai atletismului din 11 țări — obținerea unor performante de valoare deosebită : la aruncarea discului femei (67,96 m), la 1 500 m femei (4:07,7), la 10 000 m (28:06.6). la 3 000 m obstacole (8:24.8). 100 m garduri (13.1). Spectacolul atletic de pe stadionul Republicii a avut, de asemenea. de cîștigat prin prezența și evoluția la un înalt nivel a unor atlete și atleți de peste hotare. între care notăm pe recordmana mondială Ia săritura In lungime Angela Voigt (R.D.G.). Helena Fibingherova (Cehoslovacia). fostă recordmană a lumii la aruncarea greutății. Nikolina Stereva (Bulgaria), campioană europeană de sală la 800 m. Carmen Romero (Cuba), una din fruntașele mondiale ale probei de aruncare a discului etc.

FOTBAL : îneci șase etapeîn campionatul diviziei A. Steaua și-a mărit la 8 puncte avansul asupra celei de-a doua clasate (Dinamo). realizînd în etaoa a XXVIII-a un scor record. Clasamentul se prezintă astfel : Steaua (43 p). Dinamo (35 p). Politehnica Timișoara (32 p). A.S.A. (30 p — golaveraj 36—34), Sportul studențesc (30 p : 33—33),S.C. Bacău (29 p). F.C. Constanța (28 p ; 30—27). F.C. Bihor (28 p ; 31- 35), F.C. Argeș (28 p ; 27-32). F.C.M. Reșița (28 p ; 31—40). Politehnica Iași (27 p ; 40-40), Jiul (27 p : 38— 41), Universitatea Craiova (26 p ; 32— 30), F.C. Olimpia (26 p ; 29—46), Rapid (25 p), U.T.A. (24 p), C.F.R. (21 p). Universitatea Clui-Napoca (17 p).
*în divizia B, etapa a XXVIII-a nu a produs schimbări tn fruntea clasamentelor. în seria I, pe primele locuri : F.C.M. Galați (40 p), F.C.

Brăila (37 p). C.S.U. Galați (34 p )... pe ultimele trei : Cimentul (23). Viitorul (22). S.C Tulcea (17). în seria a Il-a, pe primele locuri : Progresul București (41 p), Dinamo Slatina (38 p ; golaveraj 54—20). C.S. Tîrgo- viște (38 p : 54—28)... iar pe ultimele trei : Minerul Motru (22). Metrom (18). Autobuzul (17). In seria a IlI-a, conduce F.C. Corvinul Hunedoara (43 p), urmat de F.C. Șoimii Sibiu (39) și F.C. Baia Mare (34)... ultimele trei locuri fiind ocupate de : Rapid Arad (24). Victoria Cărei (21), Unirea Tonyiat.ic (17).
RUGBI t ...Șl acum turneele 

finaleîntrecerile preliminare ale campionatului divizionarelor A de rugbi au luat sfirșit, astfel că se cunosc participantele la turneele finale ce vor începe la 30 mai. în lupta pentru locurile 1—4 au rămas Steaua, Farul (clasate tn această ordine în seria I). Dinamo și Universitatea Timișoara (fruntașele seriei secunde).

i I e inia și O.N.U.D.I. și posibilitățile vi- zînd dezvoltarea acestei colaborări.în cursul serii, ministrul afacerilor externe a oferit un dineu în o- noarea oaspetelui.în aceeași zi. Abd-El Rahman Khane a avut întrevederi cu Mihai Florescu, ministrul industriei chimice. în cursul convorbirii au fost analizate acțiunile de cooperare întreprinse de Centrul comun O.N.U.D.I.— România în domeniul industriei chimice tn folosul țărilor tn curs de dezvoltare și au fost discutate coordonatele unor noi acțiuni în această direcție.Tot luni, oaspetele a vizitat Centrul comun O.N.U.D.I.—România, precum și unele obiective și cartiere bucureștene.
★La invitația Ministerului Sănătății, luni a sosit In Capitală o delegație a Ministerului Ocrotirii Sănătății din Uniunea Sovietică, condusă de Bur- navian Avetic Ignatievici. adjunct al ministrului.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de Alexandru Calomfirescu, prim-adjunct al ministrului sănătății, de alte persoane oficiale.Au fost prezenți membri ai Ambasadei Uniunii Sovietice la București.
★Luni a sosit în Capitală Hector Wynter, președintele Consiliului E- xecutiv al UNESCO, care va întreprinde o vizită în țara noastră, la invitația Comitetului național român pentru UNESCO.La sosire, oaspetele a fost întîm- pinat de prof. univ. Jean Livescu, președintele Comisiei naționale a Republicii Socialiste România pentru UNESCO, Pompiliu Macovei. ambasador, delegatul permanent al Republicii Socialiste România pe lîngă UNESCO, de alte persoane oficiale.Președintele Consiliului Executiv al UNESCO a avut tn cursul după-amiezii o întrevedere cu membri din conducerea Comisiei naționale a Republicii Socialiste România pentru UNESCO și a vizitat Muzeul satului și noi cartiere de locuințe din București.în aceeași zi. prof. univ. Jean Livescu a oferit un dineu în onoarea oaspetelui.
★în sala Palatului Republicii a avut loc, luni seara, un spectacol de gală prezentat de Ansamblul de balet „Felix Blaska" din Franța, care. în cadrul programului româno-francez de schimburi culturale, a mai susținut, în zilele precedente, două spectacole la Iași. Turneul se desfășoară sub egida Consiliului Culturii și E- ducației Socialiste, cu concursul Asociației franceze pentru activitate artistică.La spectacol au asistat Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, membri ai Asociației de prietenie România—Franța, oameni de artă și cultură.Erau prezenți Raoul Delaye. ambasadorul Franței la București, alți șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră.

(Agerpres)

Greu încercat In decursul istoriei sale, harnicul popor norvegian și-a apărat cu vitejie libertatea și demnitatea națională. La 17 mai 1814, în mica localitate Eids- vool de lîngă Oslo, s-au adunat primii deputați aleși de popor și au adoptat Constituția Norvegiei independente. De a- tunci, in fiecare an. la această dată, populația țării cinstește Ziua Constituției — sărbătoare națională.Din timpuri străvechi norvegieniiși-au afirmat calitățile de navigatori iscusiți. pescari și vînători de balene încercați. Stau mărturie corăbiile din muzeul amenajat în inima peninsulei Bygdoy, vechi de peste o mie de ani. Acum par niște lebede carbonizate ; specialiștii le consideră o minune a construcțiilor navale pentru acea epocă.Iscusința de navigatori a vikingilor »-a

transmis urmașilor lor de astăzi. în prezent, Norvegia ocupă locui patru în lume In ce privește tonajul flotei comerciale și realizează o importantă producție de conserve de pește, pe care o exportă în numeroase țări. Captînd forța hidraulică a lacurilor și torenților, atît de a- bundente tn această țară, norvegienii dispun de cea mai mare producție de energie electrică pe locuitor din lume, fapt ce a facilitat dezvoltarea unor ramuri de vîrf ale economiei, cum sint electrochimia și electrometalurgia. Nu de mult, de-a lungul coastelor norvegiene, dantelate de insule și fiorduri, marea și-a deschis străfundurile pentru a dărui locuitorilor acestor ținuturi o bogăție nesperată — petrolul. Văzută de departe, platforma petrolieră dinportul Oslo riașă navă perpetuînd pare o u- modernă, vocațiile

marine ale norvegienilor.Dornice de a trăi Intr-un climat de pace și colaborare. România și Norvegia — țări situate geografic In puncte diferite ale Europei, dar în egală măsură vital interesate în edificarea unui sistem de securitate și încredere pe continent — dezvoltă raporturi de prietenie, bazate pe egalitate in drepturi și respect reciproc. Tnscriin- du-se pe coordonatele unei evoluții pozitive, relațiile româno-norvegiene s-au materializat. In ultimii ani. în diverse acțiuni de colaborare reciproc avantajoase. Ambele țări sint animate de dorința de a pune In valoare noi posibilități de cooperare pe plan economic. teh- n ico-științific. cultural, ceea ce îndreptățește convingerea Intr-o dezvoltare rodnică. pe mai departe, a legăturilor reciproce.
Gh. CERCELESCU

(Urmare din pag. I)
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Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu, a transmis o telegramă de
★

felicitare ministrului norvegian al afacerilor externe, Knut Frydenlund, cu ocazia zilei naționale a Norvegiei.
★

Din nou, 
viteza !Conducătorul auto Alexandru Viman, de la întreprinderea de transporturi auto Cluj, efectua o cursă spre orașul Roman, cu un camion și remorcă, încărcate cu utilaje. Deși era in cursul dimineții, deși nu exista nici un motiv să se grăbească, deși a- vea o încărcătură prețioasă, A. V, a apăsat, totuși, pe accelerator. La un moment dat, în apropierea localității Fîntîneie. de pe teritoriul județului Bis- trița-Năsăud, i-a apărut în față o curbă. Din cauza vitezei excesive, șoferul a pierdut trolul volanului răsturnat. A. V. fi salvat
Bine-a

con-și mașina s-a n-a mai putut
făcut

Vasile Dumt- 
zor pe una din

I

Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat luni în Capitală o manifestare culturală dedicată Zilei naționale a Norvegiei.Leon Talpă, cercetător științific, a Împărtășit impresii de călătorie din Norvegia Cu același prilej, a fost inaugurată expoziția pictorului Snorre Andersen, directorul Casei artiștilor plastici din Oslo, membru al condu

cerii Asociației de prietenie Norvegia—-România.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe. Consiliului Culturii și Educației Socialiste, oameni de artă și cultură, un numeros publicIn încheierea manifestării a fost prezentat un program de filme documentare norvegiene. (Agerpres)0 manifestare internațională de prestigiu, cadru favorabil dezvoltării colaborării economice
La închiderea Tîrgului internațional 

de primăvară - TIBCO 76Timp de 8 zile, Complexul expozițional din Piața „Scînteii" a găzduit Tirgul internațional de primăvară — TIBCO ’76. Sîmbătă, 15 mai, tirgul și-a închis porțile. Aflat la a treia ediție, TIBCO ’76 s-a bucurat de vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele republicii, relevind pregnant voința României socialiste de amplificare a relațiilor economice reciproc avantajoase cu celelalte state, în interesul dezvoltării multilaterale a țării, al cauzei cooperării între toate popoarele.

Mecanizatorul 
trașcu lucra de 
tarlalele cooperativei agricole de 
producție „Mircea Vodă", jude
țul Brăila Deodată, a auzit in
tr-o cormană a plugului tras de 
tractor un zgomot suspect. A 
intors capul și a văzut că din 
pămint ieșise un proiectil. Fără 
să piardă vremea, tractoristul 
Dumitrașcu a anunțat postul de 
miliție. Proiectilul — relicvă a 
ultimului război — a fost dez
amorsat.

Rubrics redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scînteii

rie. Dar, formal, preistoric este mai scurt, pare mai sintetic și, deci, vine mai lesne In condei. Mai ales că s-a creat și o anume obișnuință, iar accepția este limpede pentru toată lumea.Iată Insă că există glasuri, în străinătate, care, preferind accepția ad-litteram a termenului, își găsesc în aceasta un „argument" pentru a scoate pur și simplu în afara istoriei o foarte lungă perioadă de timp din viața Istorică a țării noastre : aproape 2 000 000 de ani — prepaieoliticul, paleoliticul, neoliticul, epoca metalelor, pînă la — și aici este esențialul tn viziunea tendențioasă de care vorbim — formarea statului dac.Desigur, o terminologie, oricît de eronată, nu poate modifica faptele. Ea poate Insă să creeze confuzii în rindul neavizaților. Și atunci este limpede de ce trebuie să dăm atenție acestui termen. Mai ales că istoriografia marxistă a consacrat, pentru perioada de care vorbim, termenul de Istoria comunei primitive, pornlndu-se de la adevărul — pe deplin acceptat de cercetătorii noștri — potrivit căruia istoria societății omenești cuprinde întreaga dezvoltare economică, socială și politică, de la primele manifestări de viață și muncă ale omului și pină în zilele noastre. Aceasta înseamnă că nimic nu îndreptățește considerarea formațiunii social-economice premergătoare celei caracterizate prin existența claselor sociale și a statului ca făctnd parte din preistorie, ca fiind în afara istoriei. Pentru că nici unul dintre cercetătorii noștri nu este de acord cu acele teorii ale istoriografiei burgheze care consideră că istoria începe odată cu apariția scrisului sau odată cu apariția claselor sociale și a statului. Potrivit acestor teorii, omul ar fi apărut „deplin format", iar inegalitatea socială s-ar fi ivit odată eu... începutul lumii — ceea ce, bineînțeles, nu caracterizea

ză concepția istoriografiei noastre, ferm așezată pe teritoriul concepției marxiste, al adevărului științific indubitabil. Iată de ce considerăm că a renunța la folosirea termenului de preistorie — utilizînd. în schimb, termenul, corect, de Istoria orîndui- ril gentîlice sau Istoria comunei primitive — se impune nu doar din considerente formale, cl din bine motivate considerente de conținut.Și mal limpede apare o asemenea motivație tn cazuri referitoare la noțiuni care țin de Istoria noastră mai apropiată. De pildă, în considerarea — eronată — a denumirilor de greți șl daci, ca noțiuni separate, după

argumentele rămase de la Sofocle, 
Hellanlcos, Herodot și Tucidide — autori greci — care numesc populațiile de la nord de Haemus (Balcani) și de Istru (Dunăre) gețl — șl să le coroborăm cu ceea ce spune latinul 
Iulius Cezar în a sa lucrare „Războiul din Galia" : „Pădurea (Hercinia — n.n.) începe de la hotarele helveților... și se întinde tn linie dreaptă, paralel cu Dunărea, pină la hotarele dacilor" (ș.n.) Aceeași denumire, de „daci", o tntîlnim și la Horațiu, în „Ode" și In „Faptele împăratului August" Pentru ca Pliniți cel Bătrîn, cînd prezintă populațiile din zona Istrului și Pontului, să precizeze :

Istoria și terminologia istorică

unele teorii geții fiind populația autohtonă din sudul și estul țării noastre, iar dacii populația autohtonă din Transilvania. Se ignoră, astfel, faptul — de mult demonstrat istoricește — că în realitate geții și dacii reprezintă una și aceeași populație autohtonă, unul și același popor din această parlc a Europei. Un popor care apare, în documente, sub denumirea de geți la autorii greci și sub denumirea de daci la autorii latini. De la ignorarea — voită sau nu — a acestui adevăr și pînă Ia a se crea o falsă departajare, o scindare artificială a acestui popor — care din toate timpurile este caracterizat tocmai prin unitatea teritorială, de limbă și de obiceiuri — nu mal este decit un pas. Un pas pe care unii il și fac. inventînd existența a două popoare — dacii și geții — care ar fi trăit, chipurile, unul la nord do Carpați. iar altul la sud și est de acești munți.Desigur, nu este greu să spulberi asemenea erori, atunci cînd dispui, cum dispune istoriografia românească, de atîtea argumente de neclintit... Este de ajuns, de pildă, să luăm

„geți, numiți de romani daci*. Dar precizarea cea mai apăsată o aduce Dio Cassius, care. în „Istoria romană", spune : „Cel de dincolo poartă numele de daci, fie că sint geți. fie că sint traci din neamul dacilor... F.u îi numesc daci pe oamenii pomeniți mai sus, cum își spun ef înșiși și cum le zic și romanii, măcar că știu prea bine că unii dintre greci ii numesc geți..." Acum știm limoede că la unul și același popor — dacii — se referă și grecul Strabon (In „Geografia") cînd, prezentînd populațiile care se învecinează la răsărit cu germanii, spune : „Apoi. îndată urmează teritoriul geților.. mărginit la sud cu Istrul. în partea apusă cu munții Pădurii Hercinice.. Apoi se lărgește și se întinde spre nord pînă ta tirageți".Realitatea Istorică este, deci, cit se poate de limpede, iar argumentele ei sint de neclintit. Cu toate acestea, mulți istorici de bună credință. de la noi sau de aiurea, folosesc pentru același popor cînd o denumire. cînd alta, fără să facă precizarea de rigoare privind particularitatea terminologică. S-ax părea eă

si aid este vorba de o omisiune cu caracter strict formal. Dar nu este așa, cîtă vreme ea a permis interpretări lipsite de temei științific, cum ar fi aceea care, nici mai mult, nici mai puțin. Inventează un proces de adîncire a deosebirilor dintre daci și geți pină la a-i considera pe aceștia din urmă (? I ?) ca fiind „în afara arie! de formare a poporului și a limbii române"Iată, deci, încă un exemplu ple- dînd pentru necesitatea folosirii unei terminologii cît mai riguroase, conforme adevărului istoric. In cazul de față, singura formulare conformă realității istorice nu poate fi decit aceea de poporul geto-dac. O punere de acord a specialiștilor noștri, In vederea unei unificări a terminologiei nu poate fi decît în interesul general : respectarea adevărului științific.De altfel, mai sint și alți termeni a căror imprecizie poate crea confuzii. De pildă, termenul de „spațiu carpato-dunărean". Oricit de limpede ar părea el, tn viziunea amintită mai sus, acest termen a putut să-i ducă pe aceiași autori străini către interpretări la fel de aberante. De pildă, la concluzia că... aria de formare a poporului și a limbii române s-ar mărgini ia regiunea dintre Carpați șl Dunăre, adică Ia Muntenia și Oltenia de azi.Este evident că și aici trebuie folosit un termen care să nu permită dubii și să nu înlesnească Interpretări tendențioase. In acest sens, putem spune că cercetarea arheologică românească a adus. prin muncă asiduă și plină de răspundere științifică, suficiente date in plus (nu spunem „a demonstrat", pentru că un adevăr nu mai trebuie demonstrat), ca să întregească cunoașterea noastră despre modul și Intensitatea procesului de formare a poporului și a limbii române, proces care s-a desfășurat In spațiul dacic. Iar prin SPAȚIU DACIC înțelegem întregul teritoriu locuit odinioară (secolele II-l i.e.n.) de daci (numiți, de autorii greci, geți). iar azi, de români.Acesta este, de asemenea, un adevăr cart nu mal trebuie demonstrat.

Acum, la încheierea sa — a apreciat tov. ing. Cicerone GORU- 
NESCU, secretar ai Camerei de Comerț și Industrie — putem constata cu satisfacție că Tirgul internațional de primăvară — TIBCO ’76 a reprezentat un succes care îl plasează printre manifestările expozițio- nale specializate de mare interes pentru comerțul mondial. Tîrgul a pus in evidentă. Încă o dată, impor
tantele realizări ale industriei noas
tre socialiste, capacitatea în continuă 
creștere a României de a-și lărgi 
participarea sa activă la circuitul 
internațional de bunuri materiale. A- lături de România socialistă, principalul expozant al tîrgului. Ia TIBCO ’76 au luat parte peste 300 de firme cu expoziții colective sau individuale din 21 de țări din Europa, Africa, Asia și America Latină. Beneficiind de condiții superioare de organizare, de spații moderne și bine utilate de expunere, precum și de lărgirea profilului față de edițiile anterioare — care, pentru prima dată, a cuprins și mașini și utilaje destinate industriei producătoare de bunuri de consum — TIBCO ’76 a suscitat un interes crescînd, reflectat atît de participarea amplă și prestigioasă — cu circa o treime mai mare decît în anul trecut — cît și de a- fluența sporită de vizitatori, în principal, specialiști și oameni de afaceri, dornici de a cunoaște cele mai noi creații ale sectoarelor economiei românești din profilul tîrgului. cît și ale firmelor de peste hotare. De altfel. numeroasele contacte utile, in
tensa activitate de negocieri și per
fectarea de tranzacții comerciale re
ciproc avantajoase au constituit ca
racteristica principală, trăsătura do
minantă a celei de-a treia ediții a 
TIBCO, determinate de ampla și variata ofertă de export prezentată de România socialistă, de țările și firmele participante.Din multiplele acțiuni desfășurate în cadrul tîrgului, ne oprim la tran
zacțiile încheiate de întreprinderile 
românești de comerț exterior. „Chim- import" a semnat contracte pentru livrarea în Austria, Danemarca, Elveția, R.F. Germania, Iugoslavia. O- landa, Polonia și Uniunea Sovietică de produse chimice și medicamente ;

„Danubiana* a contractat livrarea de polietilenă, policlorură de vinii în granule și plăci, anvelope unor firme din Anglia, Elveția, Italia, R. D. Germană și Uniunea Sovietică. întreprinderile „Românoexport" și „Confex" vor exporta, în urma contractelor perfectate, importante cantități de țesături de bumbac^ in și cînepă, ciorapi, covoare și diferite confecții în Finlanda, Franța. Olanda, R.F. Germania, Uniunea Sovietică. Anglia, Kuweit și S.U.A., iar „Arpimex" — incălțăminte și maro- chinărie în Belgia, Elveția, Iordania, Siria și Libia. Contracte pentru exportul de produse au semnat și celelalte întreprinderi românești de comerț exterior prezente la tîrg. Concomitent. numeroase întreprinderi românești au contractat importul unor produse necesare economiei naționale. al unor bunuri de consum.
— Contractele de export-import 

perfectate sau in curs de finalizare 
nu reprezintă decît o latură a bilan
țului atît de pozitiv al lui TIBCO ’76...— Auspiciile dintre cele mai favorabile sub care s-a desfășurat. în a- ceastă primăvară, TIBCO au asigurat o reușită deplină sub toate aspectele. Concomitent cu activitatea exclusiv comercială, tîrgul a consti
tuit cadrul unui fructuos schimb de 
idei și experiență pentru mii de spe
cialiști din țară și de peste hotare : ei a prilejuit o interesantă trecere în revistă a celor mai noi realizări tehnico-științifice din domeniul bunurilor de consum, TIBCO ’76 Infă- țișînd o gamă variată de produse de calitate și înaltă funcționalitate prezentate atît de întreprinderile românești. cît și de expozanții străini.Convingerea noastră este că toți participants la această ediție a tir- gului au simțit, aici, la București, pe pămîntul ospitalier al României socialiste. dorința fermă a țării noastre de a contribui la consolidarea climatului favorabil cunoașterii. înțelegerii șl prieteniei între popoare, la intensificarea colaborării economice in folosul reciproc, al progresului tuturor.

Convorbire realizata de
Dan CONSTANTIN

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 19. 

20 și 21 mai. tn țară : Vreme în gene
ral frumoasă. Cerul va fi variabil, mai 
mult senin noaptea șl dimineața. Ploi 
slabe, Izolate, se vor semnala după-

amiaza tn nord-estul țării, ta începutul 
intervalului. Vînt slab ptnă la potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 5 și 15 grade, izolat mai coborîte 
in depresiunile din estul Transilvanei 
iar maximele între 20 și 28 de grade 
mai coborîte pe litoral in București : 
Vremea va fi frumoasă, cu cer variabil 
mai mult senin noaptea și dimineața 
' Int slab oină la moderat. Tempera
tura tn creștere ușoară, in prima parte 
a intervalului, apoi staționară.
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Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste
România, Manea Mânescu, a sosit la Teheran

intr-o vizită oficială de prietenieTEHERAN 17 (Agerpres). — Luni a sosit la Teheran tovarășul Manea Mânescu. prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, care întreprinde o vizită oficială de prietenie în Iran la invitația primului ministru. Amir Abbas Hoveyda.Pe aeroportul Mehrabad. împodobit cu drapelele de stat român si iranian, oaspetele a fost salutat de primul ministru, Amir Abbas Hoveyda, și de alte persoane oficiale.După intonarea imnurilor de stat ale celor două țări, tovarășul Manea Mânescu și Amir Abbas Hoveyda au trecut în revistă garda de onoare a- liniată pe aeroport. Erau prezenti ambasadorul român la Teheran. A- lexandru Boabă, și membri ai ambasadei.
★La plecare, pe aeroportul Otopeni. erau prezenți Emil Drăgănescu. Paul Niculescu și Gheorghe Oprea, vicc- prim-ministri ai guvernului, Bujor Almășan și Traian Dudaș, miniștri. Emilian Dobrescu. ministru secretar de stat, prim-vicepresedinte al Comitetului de Sfat al Planificării. Va- site Gliga. adjunct al ministrului afacerilor externe, alte persoane oficiale.Erau de față ambasadorul Iranului, Aii Reza Bahrami. și însărcinatul cu afaceri ad-interim al Indiei la București, A. N. Seshadri.
★După-amiază. la Palatul Consiliului de Miniștri din Teheran a avut loc o întîlnire de lucru între tovarășul Manea Mănescu și Amir Abbas Hoveyda.Cei doi șefi de guvern au subliniat că la baza excelentelor relații dintre cele două țări se află contactele personale. prietenești dintre președintele României. Nicolae Ceaușescu, si Maiestatea Sa Imperială Șahinșahul Aryamehr, care au un rol esențial în dezvoltarea și îmbunătățirea cooperării politice. economice, tehnico-științifice. a relațiilor dintre cele două țări și popoare. Cei doi prim-miniștri au apreciat rezultatele deosebite obținute în colaborarea pe multiple planuri și îndeosebi economice, precum și perspectivele dezvoltării lor în continuare.Seara, primul ministru al Iranului, Amir Abbas Hoveyda. a oferit un dineu în onoarea primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. Manea Mănescu.La dineu au luat parte persoane oficiale române și iraniene.în timpul dineului, desfășurat Intr-o ambiantă de caldă cordialitate prietenească, cei doi prim-miniștri au rostit toasturi.în toastul rostit la dineu, primul ministru al Iranului, Amir Abbas Hoveyda. a salutat cu căldură pe primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. Manea Mănescu. și persoanele oficiale care îl însoțesc în vizita în Iran.Deși este prima dv. vizită în țara noastră, a spus vorbitorul, noi vă salutăm aici ca pe distinsul reprezentant al unei țări cu care Iranul și poporul iranian s-au bucurat să întrețină legături rodnice de-a lungul îndelungatei lor istorii. Sint. de a- semenea. incintat să vă salut aici în această seară si pentru un alt motiv, mai personal, pentru că în august 1975. în cursul ultimei mele vizite în frumoasa dumneavoastră țară, m-arn bucurat de generoasa atenție din partea Excelentei Voastre, de căldura și ospitalitatea poporului dumneavoastră care îmi sint încă vii.Legăturile străvechi de prietenie și înțelegere între Iran și România — a spus in continuare primul ministru al Iranului — sint consolidate astăzi de un vast program de cooperare economică și schimburi industriale, care este caracterizat prin varietatea domeniilor, cit și prin spiritul de cordialitate. Schimburile de vizite ale iluștrilor noștri conducători de stat. Maiestatea Sa Imperială Șahinșahul și Excelența Sa președintele Nicolae Ceaușescu. oferind posibilitatea unor discuții deosebit de valoroase și fructuoase, au deschis calea actualelor noastre relații, deosebit de cordiale în domeniul cooperării economice. Țara dumneavoastră a construit o fabrică de tractoare la Tabriz și o fabrică de sodă calcinată aflate în funcțiune din 1973. Este in curs construirea unui număr de silozuri, complexe forestiere, facilități de depozitare și instalații portuare. Pornind de la un nivel modest cu cițiva ani in urmă, volumul comerțului nostru bilateral a ajuns la 370 milioane dolari în 1975. Tn plus, multi dintre concetățenii dumneavoastră sint astăzi in Iran, angajați in diverse activități și par- ticipînd împreună cu noi la construirea Iranului de miine. Noi salutăm cu căldură prezența lor și a- preciem multiplele lor contribuții la programele noastre de dezvoltare.în continuare, vorbitorul a relevat că principiile politicii naționale independente a Iranului, așa cum au fost ele formulate de Șahinșah. reclamă cooperarea constructivă a statelor. pe baza egalității, respectului reciproc și neamestecului în treburile interne. Aceste principii. pe lingă dreptul suveran al tuturor națiunilor de a avea in mod liber legături unele cu altele, sint, de asemenea, reflectate în politica externă a țării dumneavoastră și îmi face plăcere să remarc că relațiile noastre reciproce au atins un stadiu exemplar în ceea ce privește legăturile dintre țări cu regimuri sociale diferite. Și pe plan internațional, noi avem multe obiective similare, mai presus de toate fiind atașamentul nostru comun față de cauza păcii.Cele două țări ale noastre sprijină obiectivul destinderii europene, precum și mondiale, intemeiată pe respectul drepturilor suverane ale tuturor națiunilor, fiind conștiente că pacea este indivizibilă geografic.România a sprijinit rezoluția O.N.U.. inițiată de Iran, de a menține Orientul Mijlociu ca zonă de- nuclearlzată; atît Iranul, cit și România consideră că conflictul arabo- israelian trebuie să fie soluționat în contextul rezoluțiilor Națiunilor Unite in această problemă.A patra Conferință a Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare se desfășoară la Nairobi în momentul în care economia mondială este confruntată cu probleme de o extremă gravitate. Deși noi toți salutăm sfirșitu) recesiunii și relansarea economică, continuarea adeziunii la politici care, în trecut. s-au dovedit inadecvate reînvie spectrul intensificării inflației. Insuficiența

in timpul intilnirii de lucru dintre cei doi prim-miniștrimateriilor prime, combinată cu fluctuații atît de largi ale prețurilor, creșterea rapidă a prețurilor importurilor țărilor in curs de dezvoltare și decalajul crescînd între nivelurile de trai ale țărilor bogate și cele ale■ țărilor sărace fac să fie imperativă instaurarea unei noi ordini economice mondiale.Pacea — a spus în continuare vorbitorul — este condiția necesară pentru dezvoltarea economică și dezvoltarea economică poate fi în mare măsură accelerată de cooperare prin schimburi între națiuni însuflețite de aceleași aspirații. Drumurile maritime care ne leagă comercial cu restul lumii sint prin urmare vitale pentru noi. Acesta este motivul pentru care noi acordăm o asemenea importanță securității și stabilității căilor maritime care pleacă de la țărmurile noastre și am susținut, întotdeauna, că securitatea acestor căi maritime trebuie să fie responsabilitatea colectivă a națiunilor cu care se învecinează.Este pentru noi o sursă de mare satisfacție să vedem relațiile noastre cu țara dumneavoastră intr-o atît de rapidă și continuă expansiune — a - spus primul ministru Hoveyda. Legăturile noastre economice, pornind de la un nivel modest cu puțini ani în urmă. întruchipează astăzi o cooperare industrială și agricolă pe o scară impresionantă și sint încredințat că actuala dumneavoastră vizită în Iran ne va da posibilitatea să explorăm și să dezvoltăm multe domenii noi de colaborare Intre cele două țări.Reafirmind sentimentele de stimă șl adevărată prietenie pe care le nutrește poporul iranian față de poporul român, sentimente împărtășite reciproc, convingerea că viitoarea cooperare economică și politică între cele două țări poate fi un instrument vital în asigurarea unei mai mari prosperități pentru popoarele României și Iranului, o contribuție la cauza armoniei internaționale. primul ministru Amir Abbas Hoveyda a toastat în cinstea Excelenței Sale Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România. a prim-ministrului Manea Mănescu. pentru prietenie și cooperarea crescîndă dintre Iran și România.
★După ce a exprimat mulțumiri pentru cuvintele frumoase rostite de primul ministru al Iranului la adresa României și a poporului român, tovarășul. Manca Mănescu a spus : Sint fericit să subliniez rolul esențial al iluștrilor șefi ai statelor noastre, președintele Nicolae Ceaușescu și Maiestatea Sa Imperială Șahinșahul Aryamehr, în asigurarea evoluției deosebit de favorabile a relațiilor româno-iraniene. Contactele personale, prietenești la cel mai inalt nivel, care au devenit în ultimii ani o practică fructuoasă, periodică, au creat o largă deschidere și au imprimat un impuls dinamic colaborării politice, economice. tehnico-științifice și culturale dintre țările și popoarele noastre. Declarația solemnă, semnată la București. în iunie 1973, cu ocazia vizitei oficiale a Maiestății Sale Imperiale Șahinșahul Aryamehr, a constituit un document de semnificație istorică, consacră voința fermă a României și Iranului de a da un conținut superior, cu valoare exemplară, colaborării dintre ele și de a promova neabătut principiile și normele universal valabile ale dreptului internațional — independența și suveranitatea națională,, egalitatea în drepturi, neamestecul în treburile interne, respectul și avantajul reciproc — atît în relațiile bilaterale, cit și in raporturile internaționale cu celelalte state ale lumii.Relațiile româno-iraniene/ a spus vorbitorul, au urmat un cUrs continuu ascendent, a sporit constant valoarea schimburilor economice, s-au diversificat formele, de colaborare și cooperare reciproc avantajoase in diferite domenii. în acest sens, s-a relevat că au fost inițiate, finalizate sau sint în curs de perfectare numeroase acțiuni concrete de cooperare în diverse domenii economice, că actuala vizită este un prilej de a trece în revistă stadiul îndeplinirii hotăririlor adoptate de șefii de stat ai României și Iranului și de a găsi noi căi și mj.jloace menite să ducă la lărgirea continuă a cooperării dintre țările noastre.Ne bucurăm sincer de rezultatele de seamă obținute de poporul dv., care s-au înscris ferm pe calea făuririi unui destin propriu, a dezvoltării multilaterale a Iranului, pentru succesele obținute în industrializarea tării, dezvoltarea agriculturii, valorificarea națională a bogățiilor naturale. ridicarea nivelului de viată materia] și spiritual al poporului iranian prieten.Vorbitorul a relevat că înfăptuind Programul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. poporul român desfășoară o intensă activitate de modernizare a industriei și agriculturii, de perfecționare a formelor de organizare și conducere in toate sectoarele economiei naționale. Angajată cu toate forțele în opera de dezvoltare economică și socială. 

România promovează aceleași obiective constructive și pe tărîmul politicii externe, desfășurînd o largă colaborare cu toate statele, indiferent de orinduirea lor socială, la baza căreia situează neabătut principiile fundamentale ale eticii și legalității internaționale. a spus vorbitorul.Relevînd că tabloul politic contemporan se caracterizează prin conturarea unui curs nou spre destindere și colaborare, curs care este abia la început și nu există încă siguranța că a devenit ireversibil, deoarece mai continuă să acționeze forțe care pot pune în pericol pacea popoarelor, vorbitorul a subliniat necesitatea unor eforturi convergente în vederea promovării unei politici de înțelegere și cooperare, menită să asigure solutionarea constructivă a problemelor hotărîtoare pentru viitorul omenirii.Noile tendințe și fenomene, viata însăși ne oferă multiple confirmări ale semnificației deosebite pe care o capătă în procesul dezvoltării progresiste a omenirii rolul sporit al națiunii. ideile independenței și suveranității de stat. „în lumea de astăzi — sublinia președintele Nicolae Ceaușescu — în care se afirmă tot mai viguros dorința popoarelor de a trăi libere. în care pe arena mondială se manifestă cu putere noi state Independente, problema autonomiei și ncatîrnării fiecărei națiuni, a dreptului suveran al fiecărui popor de a fi stăpîn în propria țară constituie o legitate o- biectivă a însăși dezvoltării social- istorice. Iată de ce este necesară înțelegerea clară și justă a conceptului de independență și suveranitate și promovarea de către toate statele a unei politici în concordantă cu aceste cerințe obiective ale progresului social".România — țară socialistă, totodată tară în curs de dezvoltare — extinde cooperarea cu popoarele care s-au eliberat de sub dominația colonialismului, neocolonialismultii și imperialismului, contribuind și pe a- ceastă cale la eforturile acestora pentru dezvoltare economică și socială. Este convingerea fermă a tării noastre, izvorîtă din experiența dezvoltării sale — a spus primul ministru — că numai prin mobilizarea eforturilor propriului popor și concentrarea lor asupra unor o- biective prioritare și totodată priri'- tr-o largă cooperare internațională va putea fi înlăturată subdezvoltarea. se vor asigura condiții pentru înflorirea fiecărei națiuni. conform concepțiilor și dorințelor fiecărui popor, pentru progresul general al umanității.După ce a subliniat că țara noastră se pronunță pentru înfăptuirea dezarmării, în primul rind a dezarmării nucleare, pentru realizarea de măsuri practice de încetare a cursei înarmărilor, de desființare a blocurilor militare, de lichidare a bazelor militare și retragere a trupelor străine de pe teritoriile altor state, vorbitorul a spus : Considerăm că este necesar ca toate statele, indiferent de mărime, nivel de dezvoltare sau de orînduire socială și politică. să participe nemijlocit la viata internațională, pentru rezolvarea problemelor majore care confruntă omenirea, să militeze in permanență pentru respectarea normelor de drept și morală internațională.România acționează perseverent pentru rezolvarea prin tratative a problemelor internaționale, a litigiilor existente în diferite zone ale globului. în acest context, România se pronunță pentru solutionarea pe cale politică a conflictului din Orientul Mijlociu și instaurarea unei păci trainice și juste in această regiune. pentru rezolvarea pașnică a problemei Ciprului, ca și a tuturor focarelor de tensiune și conflict din lume.România este hotărîtă să-și aducă și in viitor contribuția la aplicarea în viată a principiilor și angajamentelor înscrise in documentele semnate la Conferința general-euro- peană de la Helsinki, militează. ferm pentru adoptarea de măsuri concrete de dezangajare militară în Europa, de intensificare a colaborării Intre state, de normalizare în continuare a raporturilor intereuropene.După ce a relevat că între România și Iran s-au statornicit și pe tă- rimul vieții internaționale relații de strinsă colaborare, că avem numeroase aprecieri comune sau convergente asupra principalelor probleme ale contemporaneității și asupra căilor și modalităților de soluționare a acestora, că dezvoltăm o largă colaborare în cadrul Organizației Națiunilor Unite și in numeroase organisme internaționale, vorbitorul a declarat : Sint convins că întâlnirile și convorbirile noastre vor contribui la adincirea prieteniei dintre țările noastre, vor marca noi pași înainte in dezvoltarea colaborării bilaterale in toate domeniile de activitate.în încheiere, vorbitorul a toastat in sănătatea Maiestății Sale Imperiale Șahinșahul Aryamehr. a împărătesei și prințului moștenitor, a primului ministru al Iranului; pentru progresul și prosperitatea poporului iranian, pentru prietenia' româno- iraniană, pentru pace și colaborare in lume.

PEKIN

Vizita unei delegații române 
de activiști de partid și de stat

j AL IX-LEA CONGRES ĂL P. S. U. G. 
|ȘI DESCHIDEAZI LUCRĂRILEPEKIN 17. — Corespondentul A- gerpres transmite : Delegația de activiști de partid și de stat condusă de tovarășul Ioachim Moga, membru al C.C. al P.C.R.. prim-se- cretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R.. aflată intr-o vizită de prietenie în R. P. Chineză, a fost primită, la 17 mai. de Ci Ten-kuei. membru al Biroului Politic al C.C. al P. C. Chinez, vice- premier al Consiliului de Stat.în cursul . convorbirii care a avut loc cu acest prilej, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a celorlalți Conducători de partid și de stat români, a fost transmis un mesaj de călduroase

Programul electoral al P. C. ItalianROMA. — Corespondentul Agerpres transmite : La Roma a fost. dat. publicității Programul electoral al P. C. Italian, intitulat „Pentru un guvern unitar de salvare și de renaștere a țării".în program se relevă că Italia are nevoie de o conducere „bazată pe înțelegerea dintre toate forțele democratice și populare și pe participarea deplină a tuturor componentelor mișcării muncitorești". ,,Situația in care se află Italia — subliniază documentul — impune ca. cel puțin pentru cițiva ani. tara să fie condusă de o vastă coaliție unitară, deschisă tuturor forțelor democratice. Votul de la 20 iunie va trebui să servească la reafirmarea depășirii definitive a unui regim politic bazat pe excluderea Partidului Comunist de lâ conducerea tării și pe predominanța politică a democratiei-creștine : el va trebui să servească la -avansarea a- celui program unitar de renaștere pe care comuniștii îl supun alegătorilor pentru salvarea Italiei și progresul națiunii".Programul exprimă încrederea în posibilitățile existente pentru a s® determina „ieșirea Italiei din marasmul crizei și inițierea unei perioade de nou și autentic progres pentru popor și pentru națiune", evidențiind, totodată, necesitatea înfăptuirii „unor schimbări în structura și în metodele de lucru ale guvernului, în organizarea administrației publice și în funcționarea pîrghiilor de intervenție publică în economie". Valabilitatea și succesul unei noi politici programatice „sint direct legate de dezvoltarea amplă a vieții democratice la toate . nivelurile și. deci, de participarea tuturor cetățenilor la elaborarea orientărilor și deciziilor, ce urmează a. fi adoptate".Pronunțîndu-se pentru reînnoirea
Enrico Berlinguer : „Crearea după alegeri a unui guvern de 

amplă colaborare populară va răspunde unei exigențe 
imperioase a momentului"P.C.I. a organizat duminică la Roma o amplă manifestare. în cadrul căreia a luat cuvîntul secretarul general al partidului, Enrico Berlinguer. „Ne aflăm in punctul în care nu există astăzi cetățean care să nu simtă că lucrurile nu pot să fie lăsate așa cum stau și că întreaga situație este susceptibilă să se precipite în rău, dacă nu va interveni, la timp, o schimbare efectivă" — a spus secretarul general al P.C.I. Pornind tocmai de Ia faptul că italienii se întreabă ce se va în- timpla cu Italia dacă va continua să fie condusă „cu vechile metode și cu vechii oameni", comuniștii propun „un guvern diferit de cele care s-au succedat în ultimii aproape .30 de ani ; un guvern unitar, de alianță și de solidaritate între toate forțele democratice și populare, și care, pentru a fi cu adevărat unitar și inovator, nu poate să nu cuprindă și P.C.I.". Vorbitorul a arătat că rațiunea care ii determină pe comuniști să propună participarea lor la un guvern unitar o constituie îngrijorarea fată de faptul că interesele vitale ale tării și ale tuturor oamenilor muncii sînt continuu . lezate. Secretarul general al P.C.I. a subliniat, totodată, că ,.a- ceastă propunere nu contrazice op

agențiile de presă transmit:
Convorbiri sovieto—mo- 

zambicane. Aflat 18 Moscov8 intr-o vizită oficială, Samora Moise» Machel, președintele R. P. Mozam- bic, a avut convorbiri cu Nikolai Podgornîi, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.. președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.. și Andrei Gromlko, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., ministrul de externe al U.R.S.S.
La Phenian 8U 8VUt loc eon' vorbiri între Kim Ir Sen, președintele R.P.D. Coreene, și președintele Comitetului militar de eliberare națională din Mali, Moussa Traore, care se află într-o vizită oficială în R.P.D. Coreeană.
Ministrul industriei me

talurgice, Neculai Agachi, a aositluni la Londra, Intr-o vizită oficială la invitația ministrului industriei al Marii Britanii,. Eric Varley. Ministrul român s-a lntîlnit cu Alan Williams, ministru de stat pentru industria metalurgică.
Festivalul internațional 

al filmelor care 8U Mitica: „Organizarea și automatizarea conducerii și producției", a început luni la Sofia. La actuala ediție — a opta — participă 18 țări, printre care și România. Festivalul are ea principal scop să popularizeze, prin intermediul cinematografiei, cele mai noi realizări ale științei și tehnicii in domeniul organizării științifice a producției și conducerii în toate ramurile economice.
Convorbiri ungaro-aus- 

tliOCO kuni au început la Viena convorbirile dintre președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Ungare. Gyorgy Lazar, aflat într-o vizită oficială in Austria, și cancelarul federal al Austriei, Bruno Kreisky. Tn aceeași zi, Gyorgy Lazar, a fost primit de președintele federal al Austriei. Rudolf Kirchșehlăger. 

salutări tovărășești, urări de sănătate și succese în activitate tovarășului Mao Tzedun, președintele C.C. al Partidului Comunist Chinez, premierului Consiliului de Stat, Hua Kuo- fen, celorlalți conducători de partid șl de stat chinezi. Totodată, delegația română a fost rugată să transmită, din partea președintelui Mao Tzedun, a premierului Hua Kuo-fen și a celorlalți conducători chinezi, un călduros mesaj prietenesc, urări de sănătate și succes în activitate tovarășului Nicolae Ceaușescu, precum și celorlalți conducători de partid și de stat români.întrevederea, la care a participat și Nicolae Gavrilescu, ambasadorul țării noastre la Pekin, s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, de caldă prietenie.
democratică a statului, programul trece în revistă propunerile P.C.I. pentru creșterea rolului parlamentului, pentru reforma democratică a administrației publice, a justiției, pentru o nouă politică față de forțele armate — care „nu trebuie să fie un corp separat, ci să ființeze în strînsă comuniune cu poporul și instituțiile democratice".Ultimul capitol al programului, intitulat „Poziția internațională a Italiei", subliniază : „în domeniul politicii externe, angajarea tortelor democratice trebuie să vizeze — res- pingînd orice tentativă, indiferent din ce parte provine aceasta, de a atenta la independenta națională și de a se amesteca în opțiunile suverane ale poporului nostru — asigurarea unei prezente mai active și mai adecvate a Italiei în interiorul Comunității e- conomice europene, dezvoltarea unei rețele tot mai bogate de raporturi de prietenie și cooperare cu S.U.A., cu țările socialiste, stabilirea de noi și fecunde relații cu lumea a treia, care luptă cu succes crescînd pentru propria independentă, inclusiv cea economică, și revendică un rol activ în organizarea păcii și în diviziunea internațională a muncii". „Asumarea de către P.C.I. a noi responsabilități, ca parte în guvern, nu reprezintă un pericol, ci o garanție pentru prezența Italiei în Europa și în lume" — se subliniază In program.în închejere, documentul arată că „P.C.I. înțelege să-și aducă propria sa contribuție, dezvoltind în continuare propriile relații cu toate forțele democratice și de stingă — comuniste, socialiste, laburiste, social- democrate, de inspirație creștină", cu „toate forțele care sînt protagoniste ale luptei pentru construirea unei lumi mai drepte și mai avansate".
țiunea strategică a compromisului istoric, ci. dimpotrivă, se află în logica unitară care a condus si va conduce întotdeauna politica P.C.I. Dar, în timp ce strategia «compromisului istoric» se configurează în mod esențial ca o întîlnire între marile forțe populare — comuniste, socialiste și catolice — pentru un proiect comun transformator, de largă respirație, propunerea actuală, adică aceea a unui guvern de amplă colaborare și solidaritate populară, vrea să răsr pundă unei exigențe imperioase a momentului, și nimic mai mult".

★Duminică a început depunerea listelor de candidați pentru alegerile generale de la 20—21 iunie. Potrivit tradiției- primul care a depus listele de candidați pentru Camera Depu- tatilor și Senat a fost, în majoritatea regiunilor și a localităților, Partidul Comunist Italian. Președintele P.C.I., Luigi Longo, se află în fruntea listei. de candidați ai partidului pentru Camera Deputaților, la Milano, iar secretarul general al P.C.I., Enrico Berlinguer, este primul pe listele de candidați la Roma.

La Moscova 8 ,osit Maxim Berghianu, ministrul aprovizionării tehnico-materiale și controlului gospodăririi fondurilor fixe. La sosire, a fost intîmpinat de V. E. Dîmșiț, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., președintele Comitetului de Stat pentru aprovizionarea tehnico-materială, de alte persoane oficiale sovietice.
Premii ale Academiei 

mexicane. Sesiunea solemnă publică a Academiei mexicane, pentru decernarea premiilor centenarului a- cestui înalt for de cultură din Mexic, a avut loc la Ciudad de Mexico. Premiul I a fost acordat lucrării ..Lexicul indigen din spaniola americană, aprecieri asupra vitalității acestuia", realizată de un grup de cercetători români de la Institutul de lingvistică din București.
La Washington 8 8VUt loc luni prima rundă de convorbiri între președintele Gerald Ford și președintele Franței, Valery Giscard d’Estaing, aflat in vizită oficială în S.U.A.
Mii de locuitori ai orașu

lui BllbaO, centrud administrativ al Țării Bascilor, au participat la o mare manifestație in cadrul căreia au cerut decretarea amnistiei depline pentru toți deținuții politici, a- cordarea dreptului tuturor spaniolilor exilați din motive politice de a reveni in patrie, reintegrarea in muncă a persoanelor concediate pentru convingerile lor politice. Importante forte de poliție au intervenit pentru a imprăștia manifestația. Cî- teva zeci de persoane au fost arestate.
Academia Națională Fran

ceză de Medicină 8 aIes in calitate de membru corespondent pe dr. docent Panait Sîrbu. înalta distincție constituie o nouă confirmare a nivelului școlii românești de medicină.

Delegația P.C.R.Luni a plecat la Berlin delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Ilie Verdet, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. care va participa la lucrările celui de-al IX-lea Congres al Partidului Socialist Unit din Germania. Din delegație fac parte Richard Winter, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-se- cretar al Comitetului județean Sibiu al P.C.R., Dumitru Turcuș, membru al Colegiului central de partid, adjunct de șef de secție la C.C. al
★La sosirea la Berlin, pe aeroportul central din Berlin delegația a fost intîmpinată de Gițnter Mittag. membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.D.G., și de Herbert Krolikowski, secretar de stat și prim-adjunct al ministrului afacerilor externe.

Inițiative și realizări în întâmpinarea 
CongresuluiCapitala Republicii Democrate Germane trăiește atmosfera specifică marilor evenimente politice : astăzi iși va deschide lucrările cel de-al IX-lea Congres al Partidului Socialist Unit din Germania. Peste tot sînt vizibile mărturii ale avintului in muncă cu care populația republicii s-a pregătit să întîmpine acest eveniment. Presa, radioul, televiziunea, panourile mari ce împodobesc orașul prezintă, în imagini și date sugestive, succesele și realizările oamenilor muncii In cinstea congresului.In inima capitalei, in Piața Marx- Engels, se ridică astăzi cea mai proaspătă construcție a Berlinului — Palatul Republicii, inaugurat oficial la 23 aprilie, care va găzdui lucrările marelui forum al comuniștilor din R.D.G.Impunătorul edificiu, denumit șl „Casa Poporului", se încadrează armonios în ansamblul de noi locuințe și clădiri istorice renovate din centrul capitalei R.D.G., marcind începutul unei noi etape în dezvoltarea orașului. Chiar in aceste zile se bucură de o mare afluență de vizitatori expoziția „Dezvoltarea capitalei R.D.G.. Berlin", care prezintă, în machete sugestive, proiectele de viitor, menite să desăvîrșească aspectul orașului — centru politic, economic și cultural al primului stat socialist al muncitorilor și țăranilor germani.Palatul Republicii, simbol al forței creatoare a poporului se înscrie ca una din înfăptuirile de seamă în bilanțul bogat cu care oamenii muncii se prezintă la cel de-al IX-lea Congres.în semn de prețuire, C.C. al P.S.U.G. a acordat înalte distincții

Situația din LibanBEIRUT 17 (Agerpres). — După o zi, in cursul căreia s-au înregistrat cel puțin 150 de morți și 400 de răniți. în noaptea de duminică spre luni, la Beirut s-au înregistrat tiruri deosebit de intense de artilerie și arme automate, care, potrivit politiei, s-au soldat cu 221 de morti și 383 de răniți. Au fost distruse complet sau incendiate zeci de clădiri. Proiectilele care au lovit o grădiniță de copii dintr-o tabără de refugiat! palestineni au ucis 10 copii și au rănit alfi 40.Președintele ales, Elias Sarkis, a avut o reuniune de lucru cu președintele în exercițiu, Suleyman Frangieh, la reședința acestuia din Munții Libanului. Au avut loc convorbiri ale unor personalități politice libaneze cu primul ministru al Libiei, Abdel Salam Jalloud, și cu președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Yasser Arafat.

Gala filmului românesc 
la Phenian. Cu prileiul ce,ei de_a 20-a aniversări a semnării acordului de colaborare culturală și științifică dintre România și R.P.D. Coreeană, ambasadorul României la Phenian, Dumitru Popa, a organizat o gală a filmului românesc.

Textul noului program al 
P. C. Irakian, adoptat la cel de-al treilea Congres al partidului, care s-a desfășurat în zilele de 4—6 mai. a fost publicat de ziarul „Tarik Al- Shaab". care apare la Bagdad. Programul face o analiză detaliată a sarcinilor forțelor progresiste din Irak în „desăvîrșirea revoluției na- țional-democratice prin continuarea și adincirea cursului dezvoltării necapitaliste, spre socialism".

Declarație. Președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu al Etiopiei, Teferi Ban te, a reafirmat dorința guvernului etiopian de a rezolva în mod pașnic problema Eritreei pe baza recunoașterii dreptului la autodeterminare și la autonomie regională. El a declarat că, în acest scop, guvernul intenționează să creeze condiții care să garanteze populației acestei provincii participarea deplină la viata politică, economică și socială.
„Meteor". In U R S S 8 fost lansat satelitul artificial al Pămîn- tului ..Meteor", destinat obținerii de date necesare serviciului meteorologic operativ.
încetarea din viață 8 t0- varășului Hong Won Gil, membru al C.C. al Partidului Muncii, vicepre- mier al Consiliului Administrativ, membru al Comitetului Popular Central, a fost anunțată de C.C. al Partidului Muncii din Coreea. Comitetul Popular Central și Consiliul Administrativ al R.P.D.C. Pentru organizarea funeraliilor a fost constituită o comisie condusă de tovarășul Kim Ir Sen, președintele R.P.D. Coreene.

a sosit la BerlinP.C.R.. și Constantin Niță, ambasadorul României in Republica Democrată Germană.La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de tovarășii Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Constantin Dăscălescu, membru al C.C. al P.C.R., de activiști de partid.A fost de fată Joachim Lăschner, însărcinat cu afaceri ad-interim al Republicii Democrate Germane la București.
★Au fost de fată ambasadorul României in R.D.G., Constantin Niță, și membri ai ambasadei.în aceeași zi, delegația C.C. al P.C.R. a depus coroane la Monumentul eroilor sovietici din parcul Trep- tow și la Monumentul socialiștilor Friedrichsfelde. (Agerpres)

numeroaselor colective care au în- tîmpinat cu realizări merituoase congresul. în adunări festive, membri ai conducerii partidului și statului, ai conducerii sindicatelor au în- mînat „Drapelul de onoare" colectivelor fruntașe, care, sub lozinca „în 
cinstea celui de-al IX-lea Congres — 
fiecare marcă, fiecare oră de muncă 
și fiecare gram de material, cit mai 
eficient folosite", au adus o contribuție importantă la îndeplinirea planului economiei naționale pe anul 1975 și pe primele patru luni ale acestui an.Concomitent cu activitatea lor In producție, comuniștii, oamenii muncii de pe întreg cuprinsul țării au participat activ la marea dezbatere. inițiată de partid, asupra proiectelor de documente ale congresului. Marele număr de propuneri făcute cu acest prilej evidențiază adeziunea muncitorilor, țăranilor cooperatori, a intelectualilor, fată de liniile directoare cu privire la edificarea în continuare a societății socialiste dezvoltate și trecerea treptată spre comunism — așa cum au fost ele înscrise în documentele publicate in pregătirea congresului.Insuflețitoarele obiective puse în fața poporului vor constitui tema dezbaterilor celor cinci zile de lucru ale congresului. Colectivele din întreaga țară au desemnat pe cei mai buni comuniști să-i reprezinte la congres, cu convingerea că acest mare forum al partidului va adopta hotă- rîri de deosebită importantă pentru progresul continuu al țării.

P. STANCESCU 
C. VARVARA

Cooperarea 
româno-kuweitianSKUWEIT 17 (Agerpres). — Prințul moștenitor și președintele Consiliului de Miniștri al statului Kuweit, șeic Jaber Al-Ahmed Al Jaber Al Sabah, a primit pe ambasadorul României în Kuweit, Constantin Că- runtu. cu care a avut o convorbire în probleme privind relațiile bilaterale.Cu această ocazie șeicul a relevat că stadiul actual al relațiilor dintre cele două țări este excelent, e- xistînd largi perspective pentru continua lor dezvoltare și diversificare.
VIENA

Convorbiri economice 
româno-austrieceVIENA 17 — Corespondentul nostru transmite : Luni s-au deschis la Viena lucrările celei de-a 5-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-austriece de cooperare industrială, economică și tehnică. Delegațiile celor două părți sint conduse de loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, și dr. Josef Staribacher, ministrul federal al comerțului, industriei și meseriilor. La lucrări participă, de asemenea, ambasadorul României la Viena. D. Ani- noiu.Examinînd stadiul de realizare a acțiunilor stabilite la precedenta sesiune a comisiei, ambele părți au exprimat satisfacția pentru cursul ascendent al cooperării economice bilaterale pe multiple planuri.în cursul convorbirilor au fost a- vansate o serie de măsuri pentru finalizarea, în perioada următoare, a unor acțiuni de cooperare în domeniile construcțiilor de mașini, industriei metalurgice, industriei chimice, transporturilor și telecomunicațiilor, precum și în ce privește cooperarea pe terțe piețe, creșterea și diversificarea schimburilor comerciale, definitivarea unor acorduri.

VARȘOVIA

0 acțiune tradiționalăVARȘOVIA (Corespondentă de la Gh. Ciobanu). — Duminică, aproape două milioane de membri și candidați ai Partidului Muncitoresc Unit Polonez. în frunte cu conducerea superioară de partid și de stat, și alături de ei sute de mii de nememhri de partid au participat la munca patriotică desfășurată in orașe și sate, in fabrici, uzine și mine, pe șantierele de construcții. Aflată la a patra ediție a sa, această tradițională acțiune a partidului, „Czyn partyjny", cum este denumită, s-a concretizat în noi kilometri de căi de comunicație rutieră, in amenajarea de noi centre de recreare, sportive și culturale, în împodobirea parcurilor ș.a, La sate, ziua de duminică a fost o intensă zi de muncă în cadrul campaniei agricole de primăvară.Organul partidului, ..Trybuna Ludu", subliniază că acțiunea ,.a constituit o manifestare a legăturilor strinse ale partidului cu întreaga societate. Au muncit împreună colegi și vecini, membri și nemembri de partid, tineri și vîrstnici. deseori familii întregi, umăr la umăr". ..Czyn“- ul a dat expresie unității tuturor generațiilor și grupurilor sociale in jurul programului trasat de cel de-a) VII-lea Congres al partidului.
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