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A CAPACITĂȚILOR DE PRODUCȚIE
„Așa cum arată practica, dispunem actualmente de capacități de producție care, folosite complet, 

pot asigura o creștere a producției industriale mult mai substanțială decît s-a prevăzut in plan"
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Lucrări în grădinile de legume
și controlul respectării 

planului producției legumicole

Iată două cifre concludente asupra cărora merită să stăruim puțin : 1) poporul nostru stăpinește, in prezent, un potențial productiv evaluat la peste 1 200 de miliarde lei fonduri fixe; 2) circa 50 Ia sută din sporul producției industriale din a- cest an, față de anul trecut, urmează să se obțină prin mai buna utilizare a capacităților de producție existente la sfirșitul anului 1975. Prima cifră pune in evidență forța productivă acumulată de economia noastră ca urmare a politicii de industrializare socialistă, promovată cu consecvență de Partidul Comunist Român, iar a doua subliniază imperativul valorificării - la indici cit mai malți a acestui important potențial de producție, în vederea realizării sarcinilor de dezvoltare economică a țării.Ne-am oprit asupra acestor două cifre tocmai pentru a înțelege cit mai bine de ce, în mod sistematic, conducerea partidului nostru situează in atenția organelor și organizațiilor de partid, a colectivelor de oameni ai muncii cerința majoră a folosirii raționale, depline a capacităților de producție existente. Abordind din nou această importantă sarcină economică, la recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. tovarășul Nicolac Ce^ușcscu arăta că dispunem în prezent de capacități de producție care, folosite complet, pot asigura o creștere a producției mult mai substanțială dccit s-a prevăzut in plan, subliniind, totodată, necesitatea de a se lua toate măsurile ce se impun pentru utilizarea la maximum a tuturor capacităților de producție, realizin- du-se indicatorii de schimburi planificați și indicatorii de folosire a mașinilor stabiliți.Fixind drept sarcină majoră folosirea integrală a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, conducerea partidului nostru are în vedere, deopotrivă, uriașul potențial productiv de care 

dispune economia națională, cit și rezervele și posibilitățile reale existente in toate întreprinderile. Numai asigurînd zi de zi, în fiecare întreprindere, indicatorii planificați de folosire a capacităților de producție vor putea fi îndeplinite sarcinile de plan și angajamentele asumate în întrecerea socialistă din acest prim an al cincinalului ; folosind cu ma-
Despre MAȘINI, UTILAJE și RANDAMENTE 
in lumina indicațiilor date de secretarul 
general al partidului la Consfătuirea de lucru 

de la C. C. al P. C. R.
ximă eficiență mijloacele de producție existente creăm condiții pentru recuperarea grabnică a fondurilor avansate de societate pentru dotarea întreprinderilor, preintimpinind efectele uzurii morale.Analiza relevă o serie de rezultate remarcabile, concretizate in creșterea de la an Ia an a indicilor de utilizare a mașinilor și utilajelor și îmbunătățirea coeficientului de schimburi. Numeroase întreprinderi — printre care „Autobuzul" din București, ..Rulmentul" din Brașov, „Unio" din Satu- Mare — se pot mîndri, în prezent, cu adevărate performanțe în ceea ce privește folosirea mașinilor-unelte, ai căror indici de utilizare au ajuns la 85—90 Ia sută. Și asemenea realizări — ce trebuie popularizate și generalizate — nu pot decît să ne bucure, avînd în vedere- că orice 

sporire a indicilor de utilizare a mașinilor și utilajelor se concretizează în importante sporuri de producție materială. Așa, de pildă, s-a calculat că îmbunătățirea numai cu 0,1 a coeficientului de schimburi din industrie echivalează cu un spor absolut de producție, fără investiții suplimentare, de circa 25 miliarde lei. Sau un alt calcul relevă că în- 

tr-un singur minut se produc bunuri in valoare de circa 1,8 milioane Ici. Cu alte cuvinte, doar printr-o mai bună organizare a lucrului, prin încărcarea la maximum a capacităților de producție existente, prin folosirea deplină a timpului productiv, fără un efort suplimentar de investiții putem obține însemnate sporuri de producție. Investiția de spirit gospodăresc este, fără îndoială, una dintre cele mai rentabile „investiții" din cite, se cunosc ! Este, neîndoielnic, un argument convingător, de mare greutate, pentru munca politico-educativă a organizațiilor de partid, chemate să mobilizeze colectivele în vederea stabilirii unor măsuri practice menite să asigure obținerea unor înalți indici în folosirea capacităților de producție, zi de zi, în fiecare întreprindere.

„Nici o mașină și nici un utilaj sub randamentul planificat, nici un minut nelucrat !“ trebuie să devină, așa cum sublinia secretarul general al partidului nostru, o importantă deviză de muncă în industria noastră socialistă. Este de datoria comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii — de la muncitor, la director — să facă totul pentru ca mijloacele de producție să funcționeze la parametri optimi, pentru ca potențialul productiv să fie deplin valorificat, în interesul accelerării progresului economic al țării, ridicării continue a nivelului de trai.Direcțiile de acțiune în vederea creșterii indicilor de utilizare a capacităților de producție sint, desigur. bine cunoscute în fiecare întreprindere. Este- vorba, in principal, de îmbunătățirea coeficientului de schimburi — există încă numeroase întreprinderi în care acest coeficient nu se ridică nici măcar la 2. cu toate că sarcina stabilită de partid este de 2,2—2,4 — creșterea indicilor intensivi, a randamentelor în folosirea mașinilor și utilajelor — randamentul orar trebuie să se situeze permanent în atenția specialiștilor și muncitorilor — înlăturarea întreruperilor accidentale prin exploatarea rațională a mașinilor și utilajelor, e- fectuarea la timp și in bune condiții a reparațiilor, întărirea ordinii și disciplinei, aprovizionarea ritmică a locurilor de muncă — scurtarea termenelor de atingere a parametrilor proiectați.Cu siguranță că în fiecare întreprindere s-au întocmit și se întocmesc planuri de măsuri pe aceste direcții de acțiune, pentru a asigura folosirea cit mai bună a capacităților de producție. Totuși, este surprinzător că, in unele întreprinderi, efectele pe plan practic întîrzie să apară. Așa, de pildă, la întreprinderi ca „Elec-
(Continuare în pag. a IV-a)

In scopul bunel aprovizionări a populației, încă din toamna anului trecut, la indicația conducerii partidului, în fiecare județ au fost întocmite programe de asigurare a necesarului de legume. S-a prevăzut ca doar cu mici excepții la unele sortimente de legume timpurii, toate județele să-și satisfacă cerințele proprii de consum. în calculele efectuate de organele de specialitate s-a avut în vedere și crearea unei rezerve de 10—la sută.Acum, în primăvară, în majoritatea județelor s-a acționat cu răspundere în vederea insămințării și plantării mai din vreme a legumelor, pentru respectarea sortimentului stabilit și eșalonarea producției, astfel incit să se asigure o aprovizionare bună și ritmică a populației cu aceste produse de bază in alimentația cotidiană. Periodic, la indicația comandamentului central, centrala de specialitate organizează controale în principalele județe mari producătoare de legume, avînd ca obiectiv modul cum se realizează suprafețele prevăzute a se cultiva cu fiecare sortiment. Pe această bază au putut fi luate.măsuri operative în vederea asigurării de răsaduri și semințe de rezervă, pentru continuarea însămîn- țărilor și plantărilor acolo unde s-a constatat că n-au fost cultivate integral toate suprafețele. Ca urmare a măsurilor luate, pînă la această dată în unitățile agricole au fost însămânțate și plantate 131 700 hectare cu legume.în cooperativele agricole din județul Argeș, de exemplu, au fost plantate toate suprafețele prevăzute a se cultiva cu legume, iar în județele Teleorman și Arad această lucrare s-a făcut în 
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Plenare cu activul ale comitetelor județene de partid 
Harghita, Iași, Ilfov, Maramureș

Plenarele Consiliului Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, Consiliului Culturii 

și Educației Socialiste, Consiliului național 
al Organizației pionierilor

proporție de 96 la sută. în județul Ialomița a fost asigurată o rezervă însemnată de răsaduri, ceea ce a permis să se organizeze întrajutorarea unităților agricole și chiar livrarea a numeroase răsaduri pentru a fi cultivate în gospodăriile populației. De asemenea, cea mai mare parte din tomate se cultivă prin răsad, Iar plantele se arăcesc, ceea ce permite ca recolta să fie obținută mai devreme cu 2—3 săp- tămîni. De exemplu, în județul Teleorman. mare parte din răsadurile de roșii au și fost arăcite. Trebuie arătat insă că în cooperativele agricole din unele județe — Dîmbovița, Vilcea, Caraș-Severin, Alba, Vaslui— lucrările de plantare a legumelor în cimp au întîrziat.Așa cum s-a subliniat la recenta consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R.. este necesar ca în fiecare județ să se acționeze cu răspundere pentru a se cultiva toate suprafețele prevăzute la fiecare sortiment, astfel incit să se asigure o abundență de produse din sectorul legumicol. Este o sarcină de înfăptuirea căreia trebuie să se ocupe cu stăruință organele județene de partid, care răspund direct de realizarea programului în legumicultura. în acest scop, organele de specialitate au datoria să controleze amănunțit cum a fost îndeplinit planul de însămînțări și de, plantări la fiecare cultură în parte. Cu cit mai repede va fi făcut acest control, cu atit măsurile ce se vor lua pentru cultivarea integrală a suprafețelor prevăzute vor avea un hfect mai bun.
In pagina a IV-a a ziarului

— relatări din județele Buzău 
și Dolj.

Aspect cotidian din secția de 
turbine a întreprinderii de ma

șini grele din BucureștiFoto : S. Cristian

Succese 
ale siderurgiștilor 

bănățeniîn cadrul întrecerii socialiste pentru realizarea și depășirea planului în primul an al cincinalului, siderur- giștii bănățeni obțin noi și importante succese. Colectivele de la Combinatul siderurgic Reșița și „Oțelul roșu", prin folosirea mai deplină a capacităților de producție, a timpului de muncă, au reușit să dea, de la începutul anului, peste prevederile de plan, 700 tone de cocs metalurgic, 5 700 tone de fontă, 2 450 tone laminate finite pline și peste 6 300 tone de oțel. De remarcat este faptul că, în principal, sporurile de producție au fost obținute pe seama creșterii productivității muncii. (Nicolae Catena).
A realizat planul 

pe 5 luniîntreprinderea mecanică a agriculturii și industriei alimentare din Iași a îndeplinit planul pe 5 luni cu 20 de zile mai devreme. Acesta este rezultatul bunei organizări a producției și a muncii, a disciplinei și hărniciei de care dă dovadă întregul colectiv al întreprinderii. Avansul cîș- tigat va da posibilitatea ca, pină la sfîrșitul anului, să se realizeze suplimentar o producție de circa 8 milioane lei. (Manole Corcaci).
Cu angajamentele 

îndepliniteHarnicii mineri ai bazinului carbonifer al Baraoltului raportează Încă de pe acum realizarea angajamentului anual privind depășirea planului la indicatorii producția-mar- fă, producția globală, cărbune net. De la începutul anului și pină în prezent au fost livrate peste prevederile planului aproape 33 de mii tone cărbune cocsificabil. Este demn de remarcat că întregul spor de producție s-a obținut pe seama creșterii randamentului utilajelor din dotare și prin sporirea productivității^ muncii, indicator care, în această perioadă, a fost depășit cu 2 365 lei pe angajat. (Tomdri Geza).
Transformatorul 
cu numărul 5 000Tînărul colectiv muncitoresc al întreprinderii de transformatoare mici din Filiași continuă șirul succeselor în întrecerea socialistă. Astfel, în aceste zile a trecut probele de ștand cel de-al 5 000-lea transformator realizat aici de la începutul acestui an. Cu acesta, numărul transformatoarelor fabricate în unitatea dolj ea - nă de la începerea producției a ajuns la 34 000. din care aproape 50 la sută au fost livrate clienților externi. (Nicolae Băbălău).

Slatina : Noua înfățișare a cetâțll aluminiului românesc

EPOPEEA NAȚIONALĂ
și angajarea militantă

Bacău. Sint cu operatorul. El nu cunoaște orașul- Eu m-am născut aici. Aparatul lui este un ochi rece care înregistrează mișcarea și formele, lumină și umbră, casele, oamenii, arborii, grădina, șantierul, ceea ce este viu și se vede. Mîna lui este indemînatică.De unde începem ? O imagine din copilărie. Piriul Negel și Podul Paloșanu. Nu mai există. Imens cimitir de gunoaie, loc de scandal, pitorescul sordid al mahalalei. Cimpul Poștei, strada Costache Negri, Domnița Bălașa. S-au dus ! Nu este loc pentru nici o părere de rău, nostalgia nu mă tulbură în nici un fel, erau locuri urîte cu nume frumoase. Aici este acum un imens șantier, blocuri de locuințe, macarale, panourile de beton plutind în cir- ligul de oțel, lemnul binalelor galben ca șofranul, estompat în ceață, luminat de soare. Al citelea cartier nou ? Dar cine stă să le numere ?
★Intrăm în oraș prin punctul cardinal sud, pe banda de asfalt care mai încolo se ramifică spre Piatra și Roman și mai departe, ur- mind firul apelor și al vechilor drumuri de cind a început țara, pe vremea cind chervansle neguțătorilor de la Marea Baltică și din Asia Mică se întîlneau 

la vama Bacăului, și atit timp cît era pace Ia hotare puteau să tot bată vîntul de la apus și vîntul de la răsărit, noi trăiam în bună înțelegere cu vecinii și cu străinii cei fără de gînduri ascunse și așezam temeliile patriei și cînd zumzetul pașnic al albinei

Proiect de scenariu

era înlocuit de zăngănitul armelor, tot pe aceste drumuri pilcurile de răzeși treceau chiuind spre cetățile de margine sau se retrăgeau în tăcere spre munți pentru a începe din nou lupta, pentru că totul la acești oameni’ era făcut să dăinuie cit lumea va licări sub stele.Pentru reportajul nostru urmărim acum centura industrială. Vedere de pe viaductul construit cu cîțiva ani în urmă : mari instalații industriale plutind intr-o ceață albicioasă, coșurile fumegînde, mașini grele zguduind armătura de 

beton. Pe pereții turnurilor cu zece etaje așezate în- tr-un fel de scară, de cealaltă parte a drumului, lucesc ornamentele de ceramică.Asfalt, lacul de acumulare, micul baraj din șirul de baraje de pe Bistrița, copiii ieșind de la

de George BĂLĂIȚĂ

școală, o zi de lucru, intrarea și ieșirea din schimb.Industrie, Hirtie, pielărie, mașini-unelte. metalurgie, prelucrarea lemnului, textile, confecții, pielărie, lapte, carne, bere etc. într-un oraș unde cu patru decenii in urmă cîteva ateliere (luminări, clei, boiangerie, ca- sinci, panglici, saltele, tim- plărie, apă. gazoasă) erau denumite intr-o monografie locală fabrici. Zona industrială înconjurînd orașul de azi într-o spirală curgătoare.
★Orașul străbătut cu piciorul sau în fuga mașinii sau 

văzut de sus, de pe teresa hotelului „Decebal". Mișcare, mereu mișcare, creștere. Pentru noi timpul este progres. Ne grăbim. Nu a- vem vreme de pierdut. Iată, vedem multe filme scurte și mai lungi despre noile orașe, despre schimbările mici și mari prin 

care trece țara. Peste tot vedem, înainte de orice, blocuri de locuit și industrie. Sint semnele bune, firește. Fiindcă sintem obiș- nuiți cu ele, trecem uneori cu prea mare ușurință peste semnificația lor. Bine că avem unde munci, bine că avem o casă unde putem face o baie fierbinte, unde mincăm, dormim, citim ziarele și privim la televizor. Dar aceste imagini asemănătoare și nu o dată monotone vorbesc despre viața noastră, om și popor care se așază pe temelii durabile. Muncim mult și nu ușor, dar înaintăm repede.

Orașul de azi era altul acum zece ani și un tîrg cu totul neînsemnat acum treizeci sau cincizeci de ani. Mai sint încă străzi, case, locuri care îl amintesc. Aparatul de filmat toarce mărunt, înfipt în o- chiul și umărul operatorului. Tot ce vedem este în curs de schimbare, de pe acum are un caracter documentar. Se poate citi vechiul oraș cu toată disperarea lui tăcută in poemele lui Bacovia. Iată de ce, în curgerea vie a zilei de azi, fac să apară, ca niște pietre kilometrice pe un drum vechi și uitat, cîteva imagini ale urbei de altădată. Bacăul era o intinsă periferie. Mulți iși aduc a- minte de un cintecel de mahala care umbla din gură-n gură și de la un capăt la altul al țării. Să privim o carte poștală ilustrată. Uneori locuri pitorești, iată gara, grădina publică, strada „centrală". Lumea se mișca mai incet, mai cu lene, mai cu nepăsare. Treceai strada descheiat la haină, se vedeau nasturii vestei, bastonul sub braț sau rotit prin aer, ridicai canotiera și salutai o doamnă cu rochie lungă și foșnitoare. Dar la fabrica de cherestea era grevă, se spunea că s-au făcut niște arestări. Dar asta nu
(Continuare în pag. a IV-a)
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aIdeea făuririi epopeii naționale, in viziunea nobilă, mai largă a creării unor noi valori spirituale românești, socialiste, pătrunse de patosul revoluționar-pa- triotic al istoriei noastre trecute și contemporane, a înaripat verbul atîtor scriitori și artiști, dornici să participe cu toată forța lor creatoare la o asemenea, temerară și de mare perspectivă, întreprindere literar-artis- tică.Epopeea, cea mai complexă și mai completă, mai durabilă expresie artistică, perlă a literaturii tuturor timpurilor și tuturor popoarelor, presupune in primul rind un bogat material epic, mari fapte de viață și de luptă, cu adevărat legendare, corespunzătoare marilor evenimente istorice din viața popoarelor, evenimente care au constituit prin ele insele miezul fierbinte al unor insemnate epoci de răscruce, de dramatice infruntări. Ea presupune, de asemenea, mari eroi literari, pe măsura acestor fapte și întîmplări eroice, la fel de legendari, reprezentativi in cel mai înalt grad pentru spiritul viu al epocii respective, pentru colectivitățile și popoarele din care fac parte, pentru idealul și năzuințele acestora, eroi ale căror destine individuale, la fel de eroice, sint strîns legate, se împletesc cu destinul mare al popoarelor lor, in momentele dramatice, de restriște și de cumpănă, de biruință din viața și existența acestora. în ultimă instanță — un erou colectiv care

scriitoruluieste însuși poporul. Ea presupune, astfel, însemnate mișcări ale u- nor mari forțe omenești, lupte legendare, în războaie drepte, de salvgardare a ființei popoarelor, de eliberare socială și națională, ridicări grave și decisive ale maselor populare. in mari bătălii de clasă, semnificative răsturnări sociale, răscoale și revoluții, viață și moarte, lacrimi și singe, flăcări și scrum, un eroism legendar, cu un
însemnări de
Aurel MIHALE

caracter de masă, popular. Și pe deasupra tuturor un țel nobil, înalt și măreț, al supremei dăruiri pentru binele și fericirea oamenilor, pentru viitorul colectivității, al patriei, țel spre a cărui infăptuire marile trăiri și sentimente individuale se îmbină organic și strins cu cele general-ome- nești, cu marile aspirații ale geniului uman.Or. toată istoria noastră, de la cele mai vechi începuturi, pe tot parcursul neîntreruptei noastre viețuiri pe acest binecuvintat pămint, pină in aceste zile ale indirjitei noastre lupte 'pentru făurirea lumii noi, sccialiste, reprezintă, prin excelență, tocmai un asemenea material de viață, inepuizabil și atit de valoros, un a- devărat izvor de fapte mari, eroice, de-atitea ori legendare, un șir întreg de eroi extraordinari, de dimensiuni cu adevărat epopeice, fas- cinanți — ca puternice 

individualități și mari personalități istorice, reprezentativi pentru poporul nostru in cele mai dramatice și mai înălțătoare momente ale istoriei sale — fapte și eroi care pot asigura o fecundă și inspirată creație literar-artistică, realizarea unor noi opere, pe linia nobilei noastre misiuni de făurire a marii epopei naționale. Și nici un alt țel, cerut cu necesitate tocmai de specificul unei asemenea angajări literar-ar- tistice, nu poate fi mai măreț decit întruchiparea luptei neîntrerupte, iarăși cu adevărat epopeice, dusă de poporul nostru in decursul întregii sale existențe, pentru libertate și independență — de multe ori cu munții de oase și valurile de singe ale vitejilor săi — pentru făurirea și Întărirea u- nității sale, afirmarea suveranității și demni-tății naționale, împlini-rea visului său deveacuri spre o viatămai dreaptă și maibună, de făurire a lumii noi socialiste, în pace și prietenie cu toate popoarele, in deplină securitate.Evident, realizarea a- cestei grandioase opere colective, începută de altfel de mult de înaintașii noștri, atiți străluciți reprezentanți ai literelor și artei românești, întreprindere de mare actualitate, dar și de perspectivă, cere din partea noastră, a tuturor un susținut și îndelungat efort creator, o retopire a istoriei noastre în forme și imagini noi, într-un convertizor de mare voltaj, care
(Continuare 
în pag. a V-a)
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PLENAREJȚU ACTIVUL. ALE COMITETELOR JUDEȚENE DE PARTID
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ILFOV MARAMUREȘ

Casa de cultură din Miercurea Ciuc a găzduit simbătă, 15 mai, plenara cu activul a Comitetului județean Harghita al P.C.R., consacrată analizării modului în care organele și organizațiile de partid, organizațiile de masă și obștești, instituțiile de învă- țămint, artă și cultură din județ acționează pentru înfăptuirea sarcinilor ce le revin din Programul ideologic al partidului.în raportul prezentat cu acest prilej de tovarășul Ludovic Fazekas, prim-secreiar al comitetului județean de partid, și in cuvintu! celor 62 de participanți la discuțiile din plen și din cadrul comisiilor de lucru au fost supuse unei profunde analize principalele aspecte ale muncii politico-educative. evidențim- du-se atît experiența pozitivă, cit și unele neajunsuri care s-au manifestat în acest domeniu, propunindu-se măsuri concrete in vederea desfășurării unor acțiuni tot mai bogate în conținut. in forme diverse, larg accesibile.întreaga desfășurare a lucrărilor plenarei a evidențiat creșterea continuă a rolului conducător al organelor și organizațiilor de partid în toate sferele muncii politico-educative.Atît în raport, cît și in cuvin- tul participanților s-au evidențiat rolul deosebit de activ al adunărilor de partid, al învățămin- tului politico-ideologic de partid și U.T.C. în explicarea și cunoașterea politicii interne și externe a partidului, aportul cabinetelor de științe sociale, al conferințelor, simpozioanelor, consultațiilor, influența și capacitatea de cuprindere a celor două ziare locale, ..Informația Harghitei'1 și ,,Hargita“. O atenție deosebită s-a acordat analizei muncii politico-educative desfășurate în sprijinul producției prin agitatori, gazetele de perete și satirice, stațiile de radioamplificare etc. Vorbitorii au insistat asupra necesității de a se intensifica aceste activități, îndeosebi la noile capacități industriale create in cincinalul anterior și au făcut propuneri pentru folosirea mai intensă a numeroaselor cămine culturale, case de cultură, cinematografe, cluburi, construite in aceeași perioadă.Una din ideile centrale ale Întregii plenare, puternic subliniată de toți vorbitorii, a fost exprimarea sentimentelor de satisfacție și recunoștință față de partid pentru condițiile de reală. consecventă și deplină egalitate asigurate tuturor cetățenilor țării, fără deosebire de naționalitate ; această politică națională marxist-leninistă și-a găsit o elocventă concretizare în sprijinul acordat pentru dezvoltarea rapidă a forțelor de producție, ca si a rețelei de instituții și așezăminte școlare, educativ-culturale și artistice pe teritoriul județului. Relevind că unitatea de granit a oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, frăția tuturor fiilor acestui pămint constituie o realitate cardinală pe planul județului. ca și al întregii țări, vorbitorii au subliniat că niciodată n-au existat in județ asemenea condiții ca astăzi pentru dezvoltarea armonioasă a personalității, pentru însușirea știin

ței si tehnicii, pentru cultivarea limbii materne, a literaturii și artei, inclusiv a literaturii de expresie maghiară din România.în cadrul dezbaterilor s-au făcut ample referiri la activitatea instructiv-educatîvă în spiritul patriotismului socialist, desfășurată de miile de cadre didactice care activează în școlile generale existente azi in toate satele județului, în cele 23 , licee de specialitate și de cultură generală, în cadrul cărora există deopotrivă secții cu limbă de predare română și maghiară și s-au făcut numeroase sugestii vizînd perfecționarea mai departe a învățămin- > tulul, legarea sa mai strînsă de practică.în cadrul dezbaterilor s-a subliniat aportul meritoriu la educația comunistă a maselor a - celor 850 de formații care cuprind peste 15 000 artiști amatori — formații organizate sub egida unității și frăției, care a- nimă pe toți oamenii muncii din județ — și s-au formulat, totodată, o seamă de propuneri cu privire la îmbunătățirea repertoriului și ridicarea calităților educativ-artistice ale spectacolelor. S-a reliefat, totodată, rolul educativ al evocărilor istorice. aniversărilor unor evenimente importante și a personalităților progresist din istoria patriei, a poporului român și naționalităților conlocuitoare, popularitatea festivalurilor folclorice și a altor spectacole susținute in comun de români și maghiari, în ambele limbi, a expozițiilor comune ale creatorilor populari, ale artiștilor plastici amatori și profesioniști din județ.Participanții la plenară au subliniat necesitatea valorificării operative a miilor de propuneri din cadrul recentelor dezbateri care au avut loc in toate organizațiile de partid, de masă și obștești, la așezămintele de cultură. în învățămint. presă — care au evidențiat încă o dată unitatea de gindire și acțiune a oamenilor muncii. români și maghiari, din județ, hotărîrea lor neclintită de a participa la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului nostru.Luind cuvintul în încheierea dezbaterilor, tovarășul JANOS FAZEKAS, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.K., s-a referit pe larg la unele din principalele direcții ale perfecționării activității politico-educative pentru ridicarea conștiinței socialiste a maselor la nivelul exigențelor Programului partidului. Vorbitorul a recomandat, între altele, o mai bună folosire a bazei materiale a activității culturale de masă, atragerea mai intensă la aceste activități a cadrelor didactice, a oamenilor de artă și cultură, a intelectualității tehnice, imbo- gățirea gamei mijloacelor muncii politico-educative, in scopul cultivării tot mai eficiente a trăsăturilor definitorii ale omului nou. înscrise in Codul etic, cimentării prieteniei și frăției — cu adinei și vechi rădăcini istorice — a oamenilor muncii români și maghiari, care participă uniți la edificarea noii orindutri in România socialistă.

La lașî, tn această străveche vatră românească de luminoasă tradiție muncitorească și revoluționară, de cultură patriotică și socialistă, a avut loc sîmbătă plenara cu activul a comitetului județean de partid.Atît în raportul prezentat de tovarășul Ion Iliescu, prim-se- crelar al Comitetului județean Iași al P.C.R., cit și in cuvintul celor aproape 50 de participanți la discuțiile in plen și pe comisii — secretari de comitete de partid, conducători de unități e- conomice din industrie și agricultură, activiști de partid și ai organizațiilor de masă și obștești, reprezentanți ai instituțiilor de cultură, cadre didactice și universitare, oameni de știință și de artă — s-au relevat realizările obținute de oamenii muncii de pe aceste frumoase plaiuri moldovenești în anii care au trecut de la elaborarea. din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, a Programului ideologic al partidului. Pornind de la faptul că această perioadă se identifică cu anii industrializării susținute a lașului, care a făcut ca producția globală anuală a județului să fie azi mai mare decît a întregii Românii în 1938 — vorbitorii au arătat că transformările din viața economico-socială și, în același timp, acțiunile educative tot mai intense, desfășurate în acești ani, se reflectă în conștiința nouă a oamenilor, in faptele lor de muncă și viață. Un exemplu elocvent : în industrie și pe șantierele de construcții din județ s-au înminat aproape 800 de diplome și medalii de „fii de onoare ai întreprinderilor11 unor muncitori, ingineri, tehnicieni care s-au menținut în întreg cincinalul precedent în rin- dul fruntașilor.Cei ce au luat cuvintul au arătat că, prin cei 72 000 membri ai săi, organizația județeană de partid constituie o forță remarcabilă, cu largi posibilități de acțiune în toate sectoarele de activitate. S-a accentuat asupra experienței pozitive acumulate în munca politico-educativă de numeroase organizații de partid — ca acelea din întreprinderile Nicotină, metalurgică, țesătoria de mătase „Victoria11, Combinatul de fibre sintetice. Uzina mecanică din Pașcani sau din comunele Ruginoasa. Gropnița. Dolhești — care folosesc cu bune rezultate sistemul diversificat al formelor de propagandă și educație politică, rețeaua învâțămintului de parlid și U.T.C.,, a pirghiilor muncii politice de masă, pentru mobilizarea conștiințelor și energiilor la îndeplinirea și depășirea tuturor sarcinilor de producție.Purtind o puternică amprentă critică și autocritică, discuțiile au pus in lumină și unele neajunsuri din munca politico-educativă a unor organizații de partid — cum sînt cele de la întreprinderea pentru materiale de construcții, întreprinderea de transporturi, din comunele Răducăneni, Podu Iloaiei, Tri- fești — care vădesc o preocupare excesivă pentru aspecte de ordin cantitativ. în dauna conținutului și a forței de influențare, ceea ce duce nu o dată la faptul că eforturile educative nu au efectele scontate. Urmări ale unor asemenea deficiențe din activitatea educativă sînt, 

bunăoară, nefoloslrea Integrală a timpului de muncă, diferite manifestări de risipă și neglijență,, de slabă preocupare pentru ridicarea nivelului de pregătire profesională. Nu peste tot —- au relevat unii vorbitori — cadrele de conducere economică acționează și ca oameni politici — ceea ce își găsește expresie în caracterul sporadic al preocupărilor pentru procesul de educație, pentru introducerea în toate domeniile a spiritului de ordine și disciplină, a normelor eticii și echității socialiste, pentru aplicarea neabătută a legilor țării. în acest context s-a evidențiat deosebita însemnătate a indicațiilor cuprinse in cuvintarea secretarului general al partidului la recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. — de a se întări spiritul critic și autocritic, răspunderea fiecărui comunist, deoarece spiritul umanist nu poate fi considerat ca sinonim cu nesocotirea normelor de partid, cu încălcarea legilor țării, cu tolerarea acestor încălcări.Evidențiindu-se bogatul potențial intelectual al lașului, marele număr de oameni de știință, literatură și artă ieșeni care aduc o contribuție remarcabilă la Îmbogățirea patrimoniului culturii naționale, s-a relevat rolul deosebit ce le revine, sub conducerea organizațiilor de partid, în vasta activitate de e- ducație patriotică, revoluționară, de lărgire a orizontului spiritual al oamenilor muncii, de cultivare a trăsăturilor morale înaintate. Au fost subliniate in cadrul discuțiilor rezultatele însemnate ale activității cercetătorilor ieșeni, care au demonstrat, prin descoperirile lor arheologice și documentele istorice puse pregnant in lumină, continuitatea populației dacoromâne în acest spațiu, unitatea ei de cultură materială și spirituală cu întreaga arie a pămintului românesc. E necesar — s-a arătat — ca slujitorii presei, literaturii și artei din Iași să aducă in continuare o contribuție mereu mai bogată la educarea oamenilor muncii in spiritul tradițiilor patriotice și internaționaliste specifice mișcării noastre muncitorești, întregii politici a partidului nostru.în încheierea lucrărilor plenarei a luat cuvintul tovarășul MANEA MĂNESCU, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru al guvernului, care a apreciat că lucrările plenarei au analizat cu simț de răspundere situația existentă în județ, pe frontul ideologic și cultural-educativ, subliniind necesitatea creșterii continue a rolului conducător al organizațiilor de partid pe acest tărim. spre a se asigura o puternică iradiere a spiritului revoluționar in toate celulele vieții sociale. Vorbitorul s-a referit apoi pe larg, concret, la sarcinile ce decurg din Programul partidului pentru organizațiile tineretului revoluționar, sindicale și de femei, pentru școală, pentru asociațiile de creatori, presă și radioteleviziune. pentru așezămintele culturale și alte instituții de cultură, pentru dezvoltarea pe planuri superioare a vastei opere politico-educative menite să ducă la o tot mai largă proliferare a trăsăturilor morale ale omului nou.

Nici nu se putea un preambul mai nimerit pentru plenara cu activul a Comitetului județean de partid Ilfov decît proiectarea filmului documentar „Oameni și fapte11, realizat de secția de propagandă a comitetului județean, care a emoționat nu numai prin prezentarea mutațiilor din acești ani in geografia economică a județului, ci și prin evocarea unor împrejurări cu adinei semnificații pentru evoluția spirituală a oamenilor, pentru profundele transformări petrecute în conștiința acestora. Sînt adevăruri ce au fost reliefate pe larg atît în raportul prezentat plenarei de tovarășul Constantin Drăgan, prim-secre- tar al Comitetului județean Ilfov al P.C.R., cît și in luările de cuvint ale celor 64 de vorbitori din plen și comisii. In lumina succeselor obținute pe toate planurile vieții economico- sociale a județului, la care o substanțială contribuție a adus-o munca politico-ideolo- gică și cultural-educativă de masă, au fost supuse unei exigente analize partinice căile de perfecționare a activității desfășurate de organele și organizațiile de partid, de ceilalți factori educaționali pentru înfăptuirea Programului ideologic al partidului, a sarcinilor trasate de Congresul al Xl-lea.Un loc principal în raport, ca și în dezbateri l-a ocupat modul in care s-a acționat pentru formarea omului nou, pentru dezvoltarea atitudinii înaintate față de muncă, pentru înrădăcinarea principiilor și normelor eticii și echității socialiste în comportarea comuniștilor, a tuturor locuitorilor județului. Evidențiind rezultatele pozitive în acest domeniu — ilustrate prin realizările obținute de numeroase colective — vorbitorii au supus unor critici îndreptățite unele fenomene negative care au dus la neîndeplinirea sarcinilor de plan în unele întreprinderi industriale și agricole — respectiv" cazuri de slabă disciplină in producție, de nerespectare a tehnologiilor, risipă de materii prime, materiale, risipă de pămint. S-a arătat că asemenea situații, întilnite la Trustul județean de construcții, Filatura Balotești, Complexul intercoope- ratist Tămâdău. cooperativele agricole de producție Puieni, Tunari, Corbeanca, spitalele din Oltenița, Fierbinți și Ciolpani, au fost trecute cu vederea o bună bucată de vreme. Iată de ce — au subliniat vorbitorii — se impun creșterea exigenței, a spiritului de răspundere al fiecărui comunist, dezvoltarea atitudinii socialiste față de a- vutul obștesc, în activitatea de producție și socială.Tinind seama de specificul județului. s-a stăruit in mod firesc asupra cerințelor ce se ridică in fața instituțiilor cultural-educative de la sate. Au fost formulate observații privind activitatea căminelor culturale, a caselor de cultură, cluburilor și cinematografelor, cabinetelor de științe sociale, relevîndu-se că nu atit numărul. cit mai ales conținutul educativ-mobilizator al manifestărilor trebuie să stea pe primul pian al preocupărilor. S-au făcut propuneri concrete privind îmbunătățirea reperto- 

riilor formațiilor artistice 1 antrenarea mai largă a tineretului sătesc prin organizarea unor acțiuni variate " șl atractive ; atragerea oamenilor de cultură din județ la o activitate de creație mai puternic ancorată in realitățile diferitelor colective de oameni ai muncii ; intensificarea muncii de popularizare și difuzare a cărții prin intermediul bibliotecilor sătești ; asigurarea unor deplasări sistematice. bine coordonate, ale brigăzilor de răspîndire a cunoștințelor științifice, ca și ale colectivelor teatrului „Ion Va- silescu11 și orchestrei „Doina Ilfovului11.A fost, de asemenea, puternic evidențiată însemnătatea creșterii rolului organelor și organizațiilor de partid în conducerea tuturor domeniilor activității politico-educative, ca și in sferele creației literar-artisti- ce. S-a subliniat necesitatea îmbunătățirii activității comisiei ideologice a comitetului județean de partid, chemată, între altele, să se ocupe mai direct de probleme ca ridicarea nivelului învățămintului politico- ideologic, popularizarea largă a legilor și actelor normative, cuprinderea în forme organizate de educare a muncitorilor navetiști — evidențiindu-se totodată cerința antrenării în munca cultural-educativă și ideologică a unui activ mai numeros, îndrumării mai îndeaproape a comitetului județean de cultură și educație socialistă, folosirii cu eficiență mai ridicată a bazei materiale de care dispun instituțiile cultural-educative, combaterii manifestărilor de superficialitate, formalism și festi- vism.Așa cum s-a subliniat in plenară, este necesar ca in viitor să se acționeze mai organizat, mai perseverent pentru cultivarea sentimentelor nobile ale dragostei față de țară, partid și popor. Munca politico-educativă in această direcție trebuie să pună în adevărata sa lumină, pe baza faptelor, trecutul multimilenar al țării, marile cuceriri revoluționare și înfăptuiri ale poporului, legătura indisolubilă dintre patriotismul socialist și internaționalismul proletar.în încheierea dezbaterilor a luat cuvintul tovarășul ION PĂȚAN, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. Subliniind că sarcinile puse în fața partidului, a întregului popor de Congresul al Xl-lea, indicațiile secretarului general al partidului impun ca o necesitate obiectivă formarea omului nou. cu o inal- tă conștiință revoluționară, cu un profit moral înaintat, vorbitorul a accentuat că organizațiile de partid din toate sectoarele județului vor trebui să-și întărească rolul conducător, să se manifeste ca promotoare mai active ale principiilor și normelor eticii și echității socialiste, să cultive cu perseverență atitudinea nouă față de muncă și să acționeze mai ferm pentru întărirea ordinii și disciplinei, pentru dezvoltarea avutului obștesc — La reușita acestui proces fiind chemați să concure factorii educaționali, slujitorii culturii și artei, întreaga activitate poli- țico-educativă și de propagandă.

Plenara comitetului județean de partid cu activul s-a caracterizat printr-o vie participare la dezbateri a reprezentanților tuturor sectoarelor vieții politico-ideologice și cultural-educative din județ — români, maghiari și de alte naționalități — care au analizat cu responsabilitate comunistă activitatea desfășurată pentru înfăptuirea Programului ideologic al partidului.In raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Blaj, prim- secretar al Comitetului județean Maramureș al P.C.R., cît și in cuvintul celor 58 de participanți la dezbateri — în plenul și în comisiile plenarei — au fost supuse unei temeinice analize principalele probleme ale activității politico-educative desfășurate în cei aproape cinci ani care au trecut de Ia adoptarea Programului ideologic, reliefîn- du-se deopotrivă succesele do- bîndite. cît și neajunsurile care mai persistă, propunîndu-se numeroase măsuri de natură să asigure ridicarea nivelului calitativ al muncii educative.Firesc. în centrul dezbaterilor s-au aflat problemele sporirii contribuției muncii politico-educative la realizarea sarcinilor stabilite de Congresul al Xl-lea al partidului și, îndeosebi, la înfăptuirea actualului cincinal. In acest context s-a subliniat necesitatea ca întreaga muncă politico-educativă să fie mai ferm orientată spre preocupările majore ale fiecărui colectiv, să militeze neabătut în vederea dezvoltării răspunderii muncitorești pentru ridicarea eficientei întregii activități economice, pentru valorificarea superioară a resurselor interne la fiecare loc de muncă, pentru gospodărirea judicioasă a mijloacelor tehnice, materiilor prime și combustibililor.în acest context, participanții la plenară au formulat propuneri pentru generalizarea unor inițiative ale. muncii politice, cum ar fi „Brigada de muncă și educație comunistă11, „Colectivul hărniciei și demnității socialiste11, care au dat bune rezultate in cultivarea atitudinii înaintate față de muncă și față de avutul obștesc, in promovarea normelor etice de comportare în societate și familie. în mod deosebit, vorbitorii au subliniat că se impune creșterea rolului organizațiilor de partid în conducerea muncii politico-ideologice și cultural-educative — imperativ decurgînd din necesitatea îndrumării unitare a întregii activități de formare a omului nou.Plenara a insistat asupra necesității de a se intensifica activitatea de educare a tineretului in spiritul valorilor moralei socialiste. al muncii conștiincioase și răspunderilor față de societate. infățișindu-se tinerei generații intr-un mod convingător trecutul glorios de luptă al clasei muncitoare, al poporului și partidului, perspectivele de viitor, al căror principal beneficiar va fi însuși tineretul.Multe din intervențiile partici- panților au avut ca obiect importantele sarcini politico-educative ce revin instituțiilor și așezămintelor culturale. Apreciind progresele înregistrate. vorbitorii au reliefat necesitatea îmbogățirii repertoriilor acestor 

Instituții prin creșterea ponderii acelor lucrări care cultivă drag'ostea fierbinte față de patrie și partid, față de mărețele cuceriri revoluționare obținute în anii socialismului.A revenit, de asemenea, frecvent in dezbateri sublinierea necesității de a se desfășura cu mai multă vigoare și continuitate activitatea de educare ma- terialist-știlnțifică a maselor. Au fost relevate direcții concrete de acțiune pentru creșterea contribuției consiliului județean al F.U.S. pe această linie, pentru realizarea unor noi progrese în procesul instruc- tiv-educativ din școli, pentru ridicarea gradului de cultură al oamenilor muncii.Ca o caracteristică generală a dezbaterilor, vorbitorii — români, maghiari șl de alte naționalități — s-au referit la preocupările organelor șl organizațiilor de partid, de sindicat șl U.T.C., ale consiliilor locale ale F.U.S. pentru educarea oamenilor muncii In spiritul patriotismului socialist, al frăției și unității între toți cetățenii județului, fără deosebire de naționalitate. în acest context, el au subliniat că expresia cea mai elocventă a consecvenței cu care partidul nostru înfăptuiește politica marxist-leninistă de deplină egalitate în drepturi Intre toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, o reprezintă însăși dezvoltarea impetuoasă a județului Maramureș ; dintr-o zonă extrem de înapoiată în trecut. Maramureșul a devenit azi un ținut prosper, cu o pondere tot mai însemnată și tn rapidă creștere în economia țării, locuitorii săi bucurindu-se de condițiile unei reale înfloriri materiale șl spirituale. Exprimindu-și și pe această cale recunoștința pentru condițiile asigurate, de afirmare în deplină egalitate cu toți ceilalți fii ai patriei socialiste, reprezentanții oamenilor muncii din județ au exprimat voința fierbinte a locuitorilor de toate naționalitățile de a munci mereu mai spornic, uniți în cadrul marii familii a întregului popor, pentru înflorirea patriei comune, România socialistă.în încheierea dezbaterilor a luat cuvintul tovarășul IOS1F UGLAR, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care, după ce a apreciat reușitele .muncii politice desfășurate pentru înfăptuirea Programului ideologic al partidului, a făcut o serie de recomandări privind imprimarea unui caracter revoluționar, muncitoresc mai puternic în activitatea cultural-educativă de masă, legarea directă a acesteia de problematica specifică a f’.e- cărui loc de muncă, a fiecărei localități ; combaterea mai fermă în munca politico-ideologică a manifestărilor de formalism și superficialitate, a lipsei de fermitate și intransigență fată de mentalitățile și deprinderile înapoiate : îmbunătățirea conținutului activității de educație desfășurate de casele de editură. cluburile muncitorești și căminele culturale;' atragerea în sfera acțiunilor organizate de a- cestea a întregii populații de la orașe și sate.
Din programul de măsuri adoptat de plenară :

• In cadrul învățămîntului politico-ideologic va 
crește ponderea cursurilor de studiere a princi
piilor materialismului dialectic și istoric, socia
lismului științilic, științei conducerii societății 
socialiste ; în termen de doi ani se vor crea noi 
iiliale ale universităților de marxism-leninism în 
toate orașele și întreprinderile mari din județ.

• Consiliul județean al sindicatelor, comitetul 
județean U.T.C., comisia inginerilor și tehnicie
nilor vor elabora, cu sprijinul comitetului jude
țean de partid, programe anuale de activitate în 
domeniu] propagandei tehnico-economice ; se va 
asigura o largă răspîndire inițiativelor pentru ca
lificarea tinerilor, ca, de pildă, cea denumită 
,,Prietenii noului angajat" ; se va intensifica 
munca educativă în rîndurile navetiștilor.

• In vederea amplificării și modernizării mij
loacelor muncii politice de masă se vor crea pînă 
la sfîrșitul anului 1977 centre de radioiicare în 
7 comune mari și statii de radioiicare în toate 
unitățile economice. In următorii doi ani se vor 
realiza 15—20 filme de scurt-metraj de către 
cinecluburile locale, al căror număr va crește de 
la 5 Ia 15.

• In cadrul activităților cultural-artistice cu 
caracter de masă se vor organiza, între altele, 
festivalul ,,Primăvară harghiteană", festivalul 
coral ,,Harghita cîntă Republica", întreceri 
anuale cu caracter tematic ale formațiilor de 
dans, ,,Zilele teatrului de amatori", concursuri 
județene ale recitatorilor artistici etc.

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

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

Anallzind cu înalt spirit de răspundere, cu exigență comunistă, 
activitatea desfășurată pentru traducerea in viață a Programului 
Ideologic al partidului, a hotăririlor Congresului al Xl-lea, plenara 
a dezbătut problemele multiple ale activității ideologice și cultu
ral-educative desfășurate de organele și organizațiile de partid, 
de organizațiile de masă și obștești, de instituțiile culturale din 
|udeț

Rezultatele obținute in munca politico-educativă, aplicarea în 
viață a Codului etic au o puternică inriurire asupra tuturor latu
rilor vieții economico-sociale. in primele patru luni ale anului cu
rent, în industria județului a fost obținută peste prevederi o pro
ducție in valoare de 74 milioane lei, realizată mai ales prin creș
terea productivității muncii. De asemenea, au fost obținute rezul
tate bune în agricultură

Vom milita șl în continuare, cu consecvență, pentru dezvol
tarea și consolidarea tradițiilor de unitate și frăție dintre oamenii 
muncii români și maghiari și pentru a face larg cunoscute stră
lucitele rezultate ale politicii naționale juste, marxist-leniniste, a 
partidului, ale cărei roade concrete au devenit realități organice 
ale vieții noastre politice, economice și social-culturale, ale con
științei noastre de cetățeni ai României socialiste. Realitățile, în
treaga viată economică și socială de azi a județului Harghita, 
perspectivele minunate de dezvoltare atit in actualul cincinal, cît 
și in viitor dovedesc pe deplin justețea aprecierii pe care ați fă
cut-o in cuvintarea rostită la grandioasa manifestare populară din 
Capitală, prilejuită de aniversarea partidului — că sintem printre 
puținele țări din lume in care s-a asigurat in mod real deplina 
egalitate in drepturi a tuturor cetățenilor, fără deosebire de na
ționalitate

Vom întări și mal mult unitatea frățească, de neclintit, a oame
nilor muncii români și maghiari de pe aceste meleaguri in jurul 
partidului, al conducerii sale în frunte cu dumneavoastră.

Din programul de măsuri adoptat de plenară :
• Elaborarea de programe anuale cu obiective 

precise în domeniul propagandei de partid și ai 
muncii politice de masă, menite sâ stimuleze 
participarea activă și conștientă a oamenilor 
muncii din industria județului la realizarea obiec
tivelor de plan. Ia depășirea cu 6 miliarde lei a 
sarcinilor stabilite pentru cincinalul actual Ia 
producția globală ; în agricultură se vor organi
za acțiuni susținute pentru mobilizarea celor ce 
muncesc la sporirea producției vegetale și ani
male, prin folosirea rațională a bazei tehnico- 
materiale, în primul rînd a pămintului, prin în- 
iăptuirea programelor de îmbunătățiri funciare 
și de combatere a eroziunii solului.

• Pentru organizațiile de partid și cadrele din 
școli și iacultăți, din domeniul cercetării științiiice 
și tehnice i ridicarea nivelului general al activi
tății instructiv-educative, integrarea mal organică 
a învățămîntului cu producția și cercetarea, în 
vederea rezolvării unor probleme de importanță 
majoră pentru economia județului Iași, îndeosebi 
în domeniul electronicii, mecanicii tine, chimiei, 
biologiei, agriculturii.

• îmbunătățirea activității de antrenare a nu
meroșilor oameni de artă și cultură la făurirea 
de opere impregnate de spirit militant, revolu
ționar, Ia lărgirea și diversificarea acțiunilor 
cultural-educative de masă.

în încheierea lucrărilor plenarei, participanții 
au adresat o telegramă COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU, din care extragem:
Județul lași se prezintă, după cei cinci ani care au trecut de 

la adoptarea Programului ideologic, cu un bogat bilanț economic 
_  creșterea gradului de industrializare, dezvoltarea agriculturii, 
modernizarea tuturor celorlalte ramuri economice — rezultate în 
care s-au încorporat și progresele obținute în activitatea de ridi
care a conștiinței socialiste. Realizările dobindite evidențiază ho
tărîrea cu care comuniștii, toți lucrătorii județului înfăptuiesc sar
cinile ce decurg din documentele de partid, răspunderea cu care 
îndeplinesc indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu date cu pri
lejul vizitelor de lucru efectuate pe aceste străvechi meleaguri ro
mânești.

Plenara a fost precedată de ample dezbateri în organizațiile de 
partid, de masă și obștești, în cadrul cărora au fost puse in 
lumină rezultatele obținute pe linia formării conștiinței socialiste, 
scoțîndu-se in evidență și neajunsurile care se mai manifestă in 
acest domeniu și stabilindu-se măsuri care vor asigura continua 
perfecționare a activității ideologice. Plenara a dat mandat celor 
care vor reprezenta județul la Congresul educației politice și cul
turii socialiste să exprime hotărîrea oamenilor muncii ieșeni de 
a transpune in fapt mărețele perspective deschise orașului și 
județului de Programul P.C.R.

împreună cu întregul popor, strins uniți în jurul conducerii 
partidului, al dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general, 
susținem cu toată ființa politica înțeleaptă, marxist-leninistă pe 
care o promovați, de edificare a civilizației comuniste in țara noas
tră, de promovare a principiilor noii ordini economice și politice 
pe plan internațional, pentru cauza socialismului și progresului 
in lume Vă asigurăm că oamenii muncii ieșeni nu-și vor precu
peți eforturile și energia creatoare puse in slujba înfloririi scumpei 
noastre patrii — Republica Socialistă România.

Din programul de măsuri adoptat de plenară :
• Țoale organizațiile de bază vor analiza pe

riodic cum este respectată disciplina de partid, 
cum se reflectă în comportamentul fiecărui comu
nist normele eticii și echității socialiste.

• Comitetele municipale, orășenești și comunale 
de partid vor organiza sistematic, cu comuniștii 
și ceilalți oameni ai muncii, întîlniri, consultații, 
informări politice, răspunsuri Ia întrebări asupra 
unor probleme de actualitate ale vieții econo
mico-sociale, ale politicii interne și externe a 
partidului.

• Membrii biroului comitetului județean, cele
lalte cadre cu munci de răspundere vor susține 
expuneri și informări politice în organizațiile de 
partid și la așezămintele culturale cel puțin o dată 
pe lună.

• Se vor înființa cabinete de științe sociale sau 
puncte de documentare și informare în toate uni
tățile industriale și agricole, în instituțiile din ju
deț.

• Se vor organiza, pe baza unul program tri
mestrial, expuneri, dezbateri, simpozioane pentru 
popularizarea și cunoașterea legilor țării.

• In toate localitățile va continua ciclul mani- 
testărilor ,,Caleidoscop ateist-științific” ; în tema
tica universităților populare se va include cîte un 
curs intitulat ,,Cunoștințe folositoare” și se vor 
crea cercuri de „prieteni ai științei”.

• Se vor organiza săptămînal manifestări de 
masă în cadrul bibliotecilor, simpozioane lite
rare, expoziții de carte, discuții etc.

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

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

In numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din |udeț, 
ne exprimăm șl cu acest prilej sentimentele de aleasă stimă, de 
dragoste nemărginită și profund devotament față de partid, față 
de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
Participanții la plenară iși afirmă deplina lor convingere că îmbu
nătățirea activității de educare comunistă a tuturor oamenilor 
muncii constituie un factor de primă importanță in obținerea unor 
realizări superioare în industrie, agricultură, in toate domeniile ac
tivității creatoare de bunuri materiale și spirituale. Cu această 
ferma convingere, organizațiile de partid, de masă și obștești din 
județ au organizat și desfășurat mai eficient activitățile educative, 
acțiunile politice de mobilizare a maselor la înfăptuirea obiecti
velor ce ne revin. S-a realizat astfel, în primele patru luni ale 
anului, o producție industrială globală peste plan in valoare de 
147,7 milioane lei și s-a asigurat o bază trainică pentru obține
rea unor recolte mari In toate unitățile agricole.

Pe deplin conștienți că in munca noastră mai stăruie multe 
neajunsuri — analizate in spirit critic și autocritic în plenară — 
ne angajăm să muncim neobosit, să ne perfecționăm stilul și me
todele de muncă, să întărim rolul de conducător politic al orga
nizațiilor de partid in toate domeniile de activitate pentru înfăp
tuirea cu consecvență revoluționară a obiectivelor ce ne revin 
din Programul partidului, pentru traducerea exemplară in viață a 
indicațiilor dumneavoastră, a sarcinilor însufiețitoare pe care ni 
le-ați trasat. Vă asigurăm, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom face tot ce depinde de noi pentru ca județul Ilfov să-și 
inscrie numele printre județele cu rezultate deosebite in marea în
trecere socialistă, pentru a exprima prin rezultate remarcabile in 
activitatea economicc-socială, prin fapte de înaltă conștiință revo
luționară, profundul nostru devotament față de politica internă și ex
ternă a partidului și statului, politică in care iși găsesc reflectarea 
cele mai nobile aspirații de libertate, pace și colaborare interna
țională ale poporului român.

Din programul de măsuri adoptat de plenară :
• In cadrul întregii activități educative se pune 

un puternic accent pe dezvoltarea unei atitudini 
înaintate față de muncă, pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan pe acest an și pe 
întregul cincinal.

9 Se va acționa pentru generalizarea „brigăzi
lor de muncă și educație comunistă”, a inițiati
velor „Maratonul autodepășirii”, „Colectivul hăr
niciei și demnității socialiste”, „Fiecare intelec
tual de la sate — autor al unei acțiuni politico- 
educative în cursul unei săptămîni” și a altora.

• Organele și organizațiile de partid vor des
fășura o activitate politico-educativă mai susți
nută pentru întărirea frăției și unității tuturor oa
menilor muncii, romăni, maghiari și de alte na
ționalități de pe aceste meleaguri.

• S-a prevăzut un ansamblu de măsuri de către 
organele și organizațiile de partid pentru asigu
rarea unei permanente actualități a agitației vi
zuale din unitățile economice și de la sate.

• Comisia județeană F.U.S. de răspîndire a cu
noștințelor cultural-științifice va organiza, în 
cursul trimestrului 111 a.c., cabinete metodice ale 
activității de educație materialist-științifică în ora
șele Vișeu de Sus și Tg. Lăpuș.

• Comitetul județean de cultură și educație so
cialistă, împreună cu consiliul județean al sindi
catelor, comitetul județean U.T.C. și filiala aso
ciației juriștilor vor organiza o suită de acțiuni 
pentru popularizarea legilor statului.

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

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

Lucrările plenarei noastre au confirmat, încă o dată, |ustețea 
șl temeinicia politicii partidului de educare a oamenilor muncii 
în spiritul patriotismului socialist și al solidarității frățești cu cei 
ce muncesc de pretutindeni, al normelor comuniste de muncă șl 
viață, au reafirmat adeziunea totală a comuniștilor, a tuturor ma
ramureșenilor, față de întreaga politică internă și externă marxist- 
leninistă a partidului nostru. Participanții la dezbateri au apreciat 
în unanimitate că preocuparea perseverentă pentru înfăptuirea 
Programului ideologic a dus la întărirea rolului conducător al or
ganelor și organizațiilor de partid în toate sferele de activitate, 
la creșterea contribuției consiliilor F.U.S. in revitalizarea intregll 
munci poiitico-educative și cultural-artistice, la dezvoltarea spiri
tului de inițiativă și atitudinii înaintate față de muncă și îndato
ririle sociale — toate acestea avind o inriurire directă asupra par
ticipării maselor la înfăptuirea sarcinilor dezvoltării economico- 
șociale a județului. Astfel, angajamentele maramureșenilor asumate 
în prima etapă a întrecerii socialiste, dedicată aniversării gloriocse 
a partidului nostru, le-am îndeplinit cu succes, realizind peste plan, 
de la începutul anului, o producție industrială in valoare de posle 
80 milioane lei. De asemenea, țăranii cooperatori, mecanizatorii, 
toți locuitorii satelor muncesc cu rîvnă pentru înfăptuirea com
plexului de măsuri elaborat de conducerea partidului in vederea 
perfecționării activității din agricultură, executării la timp și de 
bună calitate a lucrărilor de sezon, punînd baze trainice produc
țiilor din acest an.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că mun
citorii, țăranii, intelectualii, toii locuitorii județului, fără tleoseb’re 
de naționalitate, in frunte cu comuniștii, vor acționa și în viitor 
cu hotărîre și in strînsă unitate pentru a transpune m viață politica 
clarvăzătoare a partidului nostru, sarcinile mobilizatoare ce ne 
revin din Programul de edificare a societății socialiste multilateral 
dezvoltate șl înaintare a României spre comunism.
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La Consiliul Central al Uniunii La Consiliul Culturii
Generale a Sindicatelor 

din România
și Educației Socialiste

Marți. 18 mai, s-au desfășurat lucrările plenarei lărgite a Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România consacrate dezbaterii modului în care s-au înfăptuit sarcinile ce revin sindicatelor din Programul ideologic al partidului, precum și măsurilor vizînd îmbunătățirea activității politico-ideologice și cultural- educative, corespunzător obiectivelor majore stabilite de Congresul al XI-lea al P.C.R. Plenara a examinat, totodată, in lumina documentelor de partid, a indicațiilor secretarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, activitatea desfășurată de sindicate pentru propagarea largă în rîndul maselor a ideologiei partidului nostru, a politicii sale marxist-leniniste, pentru promovarea principiilor eticii și echității socialiste, pentru cultivarea unei atitudini noi, înaintate, față de muncă și societate, pentru formarea omului nou.La lucrările plenarei au participat tovarășii Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe Pană, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al U.G.S.R.In raportul prezentat cu acest prilej de Constantin Mîndreanu, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R., a fost relevat modul în care Consiliul Central al U.G.S.R., Comitetul Executiv s-au preocupat ca activitatea politică șl cultural-educativă desfășurată de organele și organizațiile sindicale să fie orientată mai ferm spre dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii, spre rezolvarea tuturor sarcinilor economico-sociale de care depind progresul rapid al țării, bunăstarea întregului nostru popor.Eforturile sindicatelor, s-a arătat în raport, au fost îndreptate spre legarea tot mai strinsă a activității politico-educative de sarcinile de producție pentru realizarea planului național unic de dezvoltare eco- nomico-socială a țării. întărirea ordinii și disciplinei, folosirea cu randament înalt a mașinilor și utilajelor, a timpului de lucru, a materiilor prime, spre dezvoltarea unei opinii combative in favoarea soluționării, în cele mai bune condiții, a tuturor sarcinilor de la fiecare loc de muncă și stimularea inițiativei creatoare. Eficienta acestei ample activități politico-educative s-a materializat în obținerea de către masele de oameni ai muncii a unor succese deosebite in îndeplinirea înainte de termen a cincinalului trecut, în realizarea cu succes a sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate in întrecerea socialistă.O preocupare majoră a constituit-o educarea oamenilor muncii, îndeosebi a tineretului, în spiritul dragostei față de partid, față de patrie, al datoriei de a-i asigura acesteia un progres continuu, o dezvoltare multilaterală, un loc tot mai demn in rîndul națiunilor lumii.Sindicatele au participat. în acest context, la educarea oamenilor munch in spiritul tradițiilor revoluționare ale eroicei noastre clase muncitoare, ale Partidului Comunist Român, contribuind la dezvoltarea sentimentelor de unitate și frăție între oamenii muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități, în opera de înflorire continuă a patriei comune. România socialistă.Pe lingă aceste aspecte, în cadrul raportului, precum și al dezbaterilor ce au urmat au fost analizați, în mod critic și autocritic, factorii care au influențat negativ calitatea activității cultural-educative, a muncii politice desfășurate de sindicate și au fost evidențiate măsurile menite a duce la o ridicare generală, la o îmbunătățire a activității.S-a arătat că munca politico-educativă trebuie orientată cu mai multă fermitate spre rezolvarea problemelor majore ale activității economice, pentru dezvoltarea conștiinței politice, in scopul formării unei atitudini înaintate față de îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate in întrecerea socialistă, față
La Consiliul național al Organizației pionierilorîn cadrul pregătirii Congresului educației politice și culturii socialiste, marți a avut loc la București plenara lărgită a Consiliului național al Organizației pionierilor.în deschiderea lucrărilor, tovarășul Constantin Boștină, președintele Consiliului național al Organizației pionierilor, a prezentat darea de seamă cu privire la modul cum se înfăptuiește Programul de activitate ideologică al partidului de către Organizația pionierilor, relevînd rezultatele pozitive ale activității desfășurate, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, în formarea și educarea comunistă, pentru muncă și viață, a tinerei generații. Un loc central a fost acordat muncii depuse de către consiliile, comandamentele, unitățile și detașamentele pionierești pentru sprijinirea copiilor in cunoașterea, înțelegerea și însușirea politicii interne și externe a Partidului Comunist Român, precum și pentru mobilizarea pionierilor și școlarilor in vederea participării lor la infăptuirea acesteia.Au fost, de asemenea, relevate importanța hotăritoare pentru activitatea Organizației pionierilor a orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, semnificația întilnirilor secretarului general al partidului cu pionierii și școlarii, prilejuite de^ sărbătorirea celei de-a XXV-a aniversări a creării primelor detașamente pionierești din țara noastră, ședința festivă de deschidere a Congresului al X-lea al U.T.C.. a Conferinței a X-a a U.A.S.C.R. și celei de-a IlI-a Conferințe naționale a Organizației pionierilor, care au constituit de fiecare dată momente de intensificare a întregii activități de educație comunistă, revoluționară a pionierilor și școlarilor.în continuare au fost analizate în mod comunist, critic și autocritic, căile și mijloacele prin care Organizația pionierilor, in strînsă conlucrare cu școala și Uniunea Tineretului Comunist, sub conducerea organizațiilor de partid, contribuie la educarea prin muncă și pentru muncă, în spirit revoluționar. patriotic și internaționalist, a pionierilor și școlarilor, la formarea concepției materialist-științifice despre lume și viață.în cadrul dezbaterilor care au urmat au luat cuvintul tovarășii : Alexandru Rus, Marioara Zaharia. Ana Marchiș. Maria Ionescu, Horia Truță, Mihail Schneider și pionierii Mirela Constantin, Ladislau Hilbert, Claudiu Zaharia, Iulia Trăistaru și Cătălina Tivadar.împărtășind aspecte din munca lor, vorbitorii au prezentat roadele bogate ale activității desfășurate în toate zonele țării, multitudinea manifestărilor politice, științifice, culturale și artistice, la care au par

Telegramă adresată C. C. al P. C. R., 
tovarășului Nicolae CeaușescuIntr-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții la plenară au adoptat o telegramă adresată Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se arată:Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, întrunit în plenară lărgită pentru a analiza activitatea politico-ideologică și cultural-educativă desfășurată de sindicate, își exprimă, și cu acest prilej, totala adeziune la Programul ideologic al partidului, document de excepțională însemnătate, care a exercitat o puternică influentă asupra tuturor laturilor vieții tării, la întreaga politică internă și externă a partidului și statului nostru, închinată dezvoltării și propășirii continue a patriei noastre socialiste, fericirii și bunăstării poporului român.Datorită strălucitei dumneavoastră inițiative și contribuții, de o profundă clarviziune științifică, la elaborarea acestui program, la promovarea unei concepții superioare despre educația socialistă, întreaga muncă politico-ideologică și cultural-educativă desfășurată de la adoptarea istoricelor hotărîri ale Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971 a condus la întărirea spiritului revoluționar, la afirmarea tot mai puternică a responsabilității sociale a fiecărui om al muncii, la cultivarea înaltelor trăsături moral-politice ale omului nou, constructor conștient și entuziast al societății socialiste pe pămîntul României.Exprimînd deplina satisfacție pentru mărețele realizări obținute de oamenii muncii, de întregul popor în cincinalul recent încheiat, perioada cea mai fertilă în dezvoltarea economiei naționale, științei și culturii, plenara lărgită a Consiliului Central al U.G.S.R. apreciază că, datorită conducerii și îndrumării permanente de către partid, de către dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, sindicatele au desfășurat o activitate mai susținută pentru formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor, pentru cultivarea in conștiința fiecărui om al muncii a concepției materialist-dialectice despre lume și societate, a unei atitudini înaintate față de muncă, față de interesele generale ale societății noastre, pentru aplicarea în viață a normelor și principiilor eticii și echității socialiste.în lumina Programului Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, a indicațiilor cuprinse în cuvîntarea rostită de dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, în fața Congresului Uniunii Generale a Sindicatelor din România — document de excepțională însemnătate, de largă perspectivă teoretică și practică pentru activitatea sindicatelor în noua etapă a construcției socialiste în patria noastră — plenara asigură conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, că sindicatele vor acționa pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă pe acest an și întregul cincinal, vor milita consecvent pentru dezvoltarea conștiinței socialiste, a unei atitudini înaintate în muncă, întărirea ordinii și disciplinei în producție.Sindicatele se vor preocupa ca instituțiile lor culturale să devină adevărate tribune de propagare a politicii marxist-leniniste, creatoare, a partidului nostru, de sădire In conștiința maselor a dragostei fierbinți față de patrie și partid, față de cuceririle revoluționare, de promovare consecventă a concepției revoluționare, de popularizare a celor mai noi cuceriri ale științei, tehnicii, artei și culturii.Dind glas sentimentelor tuturor oamenilor muncii organizați în sindicate, români, maghiari, germani și de alte naționalități, uniți prin aceleași țeluri și aspirații de propășire a patriei comune — Republica Socialistă România — participanții la plenară își exprimă deplina adeziune la întreaga politică internă și externă a partidului și statului nostru, la principiile pe care dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, le promovați cu fermitate și consecvență pe plan internațional în scopul colaborării între popoare, al solidarității cu toate forțele progresiste din lume pe baza egalității în drepturi a tuturor popoarelor, a respectării independenței și suveranității lor naționale, a dreptului fiecărei națiuni de a decide liber asupra propriului destin.Plenara Consiliului Central al U.G.S.R. a dat mandat reprezentanților sindicatelor care vor participa la Congresul educației politice și culturii socialiste să exprime și cu acest prilej hotărîrea neclintită a sindicatelor, a tuturor oamenilor muncii de a înfăptui în mod exemplar sarcinile ce le revin din grandiosul Program de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, adoptat de cel de-al XI-lea Congres al partidului, pentru înflorirea și propășirea permanentă a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România — spre bunăstarea și fericirea întregului nostru popor.de mai buna gospodărire a utilajelor, materiilor prime și a timpului de lucru. De asemenea, a fost reliefată necesitatea intensificării pregătirii ideologice și profesionale a tinerelor cadre, educației mate- rialist-științifice a tuturor categoriilor de oameni ai muncii, apărării avutului obștesc, respectării legalității socialiste în lumina Codului eticii și echității socialiste.Vorbitorii au exprimat, în numele celor peste 6 000 000 de membri ai sindicatelor, al tuturor oamenilor muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — adeziunea totală față de întreaga politică internă și externă a partidului și statului, față de mărețele obiective stabilite de Programul ideologic al partidului, de indicațiile secretarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ei s-au angajat, în acest cadru, să contribuie, prin toate mijloacele, la educarea celor ce muncesc în spiritul dragostei și devotamentului nețărmurit față de patrie și partid, față de cauza socialismului și comunismului, să cultive, și în viitor, în rindurile tuturor oamenilor muncii, sentimentele patriotice, mîndria de a fi continuatorii unor tradiții istorice eroice, de a face parte dintr-un popor care, de-a lungul 

ticipat un mare număr de pionieri și școlari. In unanimitate, vorbitorii și-au exprimat hotărîrea, in numele tuturor pionierilor din România și al cadrelor care muncesc cu pionierii, de a se angaja cu întreaga capacitate de muncă la infăptuirea Programului P.C.R. de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. 
Telegramă adresată C. C. al P. C. R.r 

tovarășului Nicolae Ceaușescuîntr-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții la plenară au adoptat textul unei telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune, printre altele :Participanții la. plenara Consiliului național al Organizației pionierilor, analizînd în spirit exigent, comunist, modul în care se înfăptuiește de către organizația noastră Programul ideologic al P.C.R., își manifestă cu profundă responsabilitate, in numele tuturor purtătorilor cravatei roșii cu tricolor și al cadrelor care muncesc cu pionierii, adeziunea deplină la politica internă și externă a Partidului Comunist Român, expresie a aplicării consecvent-creatoare a marxism-leninismului la condițiile specifice ale României.Vă raportăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că Organizația pionierilor, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, acționează cu fermitate pentru înfăptuirea vastului program de educație politico-ideologică, militează activ pentru traducerea în viață a istoricelor hotărîri ale Congresului al XI-lea al partidului, pentru îndeplinirea exemplară a indicațiilor pe care ni le-ați dat la Forumul tineretului patriei, astfel înciț toți pionierii țării — români, maghiari, germani și de alte naționalități — să fie educați in spiritul ideilor P.C.R., pregătindu-se continuu spre a deveni luptători devotați pentru cauza partidului.Folosim acest prilej pentru a exprima conducerii partidului și statului nostru, dumneavoastră personal, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, dragostea și recunoștința profundă pentru minunatele condiții de muncă și viață create tuturor copiilor patriei, pentru grija părintească pe care o manifestați în mod permanent față de propria noastră pregătire politică și profesională.Sîntem conștienți că pentru infăptuirea obiectivelor politice cu care este învestită de către partid Organizația pionierilor va trebui să acționăm în vederea unirii eforturilor întregii tinere generații. în strînsă conlucrare cu Uniunea Tineretului Comunist și Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România, sub conducerea organizațiilor de partid, pentru intărirea caracterului revoluționar al întregii noastre activități.Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că împreună, pionieri, comandanți- instructori de unități și detașamente, activiști ai organizației, nu vom precupeți nici un efort pentru a elimina unele aspecte negative ce mai persistă în activitatea noastră, pentru ca rezultatelor obținute la învățătură și in activitatea de educare politico-ideologică să le adăugăm, in acest prim an al cincinalului revoluției tehnico-științifice, noi și mari succese pe frontul muncii.Fiind convinși că încă de pe băncile școlii trebuie să ne pregătim pentru aînfăptui societatea muncii și creației — comunismul — ne vom strădui mereu să ridicăm pe o treaptă mai inaltă .munca de educare comunistă a tinerei generații, pentru a crește și pregăti din rindurile pionierilor și școlarilor cetățeni destoinici, continuatori demni, harnici și cutezători ai celor ce pun astăzi temelii trainice viitorului luminos.Organizația pionierilor, consiliile și comandamentele pionierești vor cultiva cu mai multă hotărire in rîndul pionierilor și școlarilor patriotismul, cunoașterea istoriei patriei și partidului, realizările din anii socialismului și perspectivele de dezvoltare social-econo- mică ale țării.Noi, pionierii, participanți nemijlociți, împreună cu cadrele pionierești, la conducerea activității Organizației pionierilor, grație viziunii și concepției dumneavoastră cu privire la rolul tinerei generații în societate, avind drept pildă călăuzitoare abnegația și pasiunea revoluționară cu care vă dăruiți propășirii patriei, cauzei socialismului și comunismului. păcii și progresului in lume, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că nu vom precupeți nici un efort pentru a face, după puterile noastre astăzi, cu întreaga forță și energie miine, să triumfe in România cea mai dreaptă orinduire — orinduirea comunistă.

veacurilor, și-a apărat cu demnitate ființa națională, libertatea și independența, dreptul de a-și făuri un destin propriu.Plenara a dat mandat reprezentanților sindicatelor care vor participa la Congresul educației politice și culturii socialiste să exprime hotărîrea neclintită a tuturor oamenilor muncii de a înfăptui sarcinile care le revin din mărețul Program de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.La dezbateri au luat cuvîntul tovarășii Teodor Călușeru, Mircea Georgescu, Viorica Păcuraru, Nicolae Bucura. Gheorghe Buțu, Iosif Burian, Ecaterina Răgălie, Aurelian Marin, Iosif Bitto, Nicolae Lăcătușu, Alexandru Crișan.După dezbateri, participanții au adoptat un plan de măsuri privind îmbunătățirea activității politico-ideologice și cultural- educative desfășurate de sindicate, corespunzător orientărilor și sarcinilor stabilite de Congresul al XI-lea al P.C.R.în încheierea lucrărilor a luat cuvîntul tovarășul Cornel Burtică, membru al 'Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Pe baza analizei și a propunerilor făcute de participanți, avînd în vedere neajunsurile care se mai manifestă în activitatea Organizației pionierilor, plenara a adoptat un plan de măsuri în vederea îmbunătățirii activității politico-ideologice și cultural- educative, pentru intensificarea muncii de educare comunistă, revoluționară a copiilor patriei, corespunzător sarcinilor stabilite de Congresul al XI-lea al P.C.R.

Marți, 18 mai, in cadrul acțiunilor de pregătire a Congresului educației politice și culturii socialiste, s-au desfășurat lucrările plenarei lărgite a Consiliului Culturii și Educației Socialiste, consacrată analizării modului in care se înfăptuiește Programul ideologic al partidului. Continuînd dezbaterile care au avut loc în plenarele comitetelor județene de cultură și educație socialistă, în cadrul uniunilor de creație, plenara lărgită a Consiliului Culturii și Educației Socialiste a examinat, cu exigență și responsabilitate comunistă, înfăptuirile din toate domeniile culturii din perioada 1971—1975, modul în care cultura, prin mijloacele ei specifice, a participat la opera de făurire și dezvoltare a conștiinței socialiste, de formare a omului nou, constructor al socialismului și comunismului.Din partea conducerii de partid și de stat au fost prezenți tovarășii Emil Bobu, Dumitru Popescu, Ștefan Andrei.La lucrările plenarei lărgite au participat, alături de membrii consiliului, cadre de conducere din instituțiile culturale, activiști de partid, oameni de cultură și artă.Darea de seamă prezentată de Biroul executiv al Consiliului Culturii și Educației Socialiste a evidențiat faptul că întreaga activitate culturală, de creație și de educare politico-ideologică a maselor s-a desfășurat sub semnul tezelor revoluționare cuprinse în expunerea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971, în Programul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, adoptat de Congresul al XI-lea. Această activitate multilaterală și complexă a urmărit, ca obiectiv central, să-și aducă o contribuție cit mai substanțială la transformarea revoluționară a conștiinței și conduitei oamenilor, la înarmarea lor cu concepția înaintată despre viață și societate — materialismul dialectic și istoric — la lărgirea orizontului de cunoștințe cultural-științifice, la așezarea relațiilor din societatea noastră pe baza principiilor eticii și echității socialiste.S-a apreciat că perioada 1971—1975 a reprezentat o etapă esențială în dezvoltarea culturii socialiste românești, în acești ani — pe baza programelor și planurilor de perspectivă in toate domeniile creației artistice, elaborate prin consultarea amplă a creatorilor și a oamenilor muncii — au fost realizate și promovate în circuit public opere literare, muzicale, din domeniul artelor plastice, teatrului și cinematografiei, deosebit de valoroase, cu profund mesaj patriotic și umanist-revoluționar, de înaltă ținută ideologică și artistică, creații care au înrîurit puternic conștiințele și au îmbogățit tezaurul spiritual al națiunii.în cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul tovarășii Amza Săceanu, președintele Comitetului de cultură și educație socialistă al municipiului București, general-maior Gheorghe Gomoiu, adjunct al ministrului apărării naționale și secretar al Consiliului Politic Superior al Armatei, Nicolae Croi- toru, secretar al C.C. al U.T.C., Ștefan Pe- terfi, președintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară din România, Laurențiu Fulga, prim-vicepreședinte al Uniunii scriitorilor, Ion Pacea, vicepreședinte al Uniunii artiștilor plastici, Ion Țăran, președintele Comitetului de cultură și educație socialistă al județului Iași, Silvia Ilie, președintele Uniunii sindicatelor din învățămint și cultură, Eduard Eisen- burger, președintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană din România, Victoria Negrea, președintele Comitetului de cultură și educație socialistă al județului Brașov, Cezar Lăzărescu, președintele Uniunii arhitecților, Iulian Antonescu, director adjunct al Direcției patrimoniului cultural național, Maria Groza, membră a Biroului Consiliului Național al Femeilor, Vasile Nicolescu, director în Consiliul Culturii și Educației Socialiste.Scoțînd in evidență caracterul deosebit de fertil al perioadei 1971—1975 pentru întreaga noastră dezvoltare economică, socială și culturală, participanții la dezbateri au subliniat că aceste succese confirmă pe deplin justețea politicii promovate de partid, importanța fundamentală a contribuției de gîndire originală, creatoare, pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu a pus-o la baza întregii activități a poporului nostru, gindire care a dat o perspectivă clară de dezvoltare vieții spirituale din România socialistă, activității de formare a omului nou, constructor al comunismului.Vorbitorii au analizat în spirit critic, profund responsabil, cu obiectivitate și princi
Bogată activitate cultural-artistică

„Zilele culturale sătmărene44Timp de o săptămînă, Capitala a fost gazda soliei spirituale a uneia dintre străvechile vetre ale pămintu- lui și spiritului românesc : Satu-Mare.' O idee excelentă, admirabil gîndită și concretizată la modul optim, a dăruit Capitalei, prin „Zilele culturale sătmărene", o manifestare cultural-educativă de anvergură, cu emoționante virtuți patriotice.Cum era de așteptat, Satu-Mare a adus la București, în primul rînd, flori de artă din tradiția vie, puternică, originală a unei întregi „țări" românești— Țara Oașului — realitate și simbol al continuității și permanenței românilor în nord-vestul Carpaților. Iar pentru a demonstra varietatea frumosului din această regiune, ei au adus și elemente dintr-o arie etnografică la fel de interesantă : zona „codrenească" și cea de „cîmpie".La Muzeul Satului am putut admira— în cadrul unei expoziții — metamorfozele lutului din Tur, formele blidelor și cănilor păstrînd subtil unduirea miinilor lui Iosif și ale Elisabetei Frei, ori ale marilor lor maeștri și înaintași, bătrinii neintrecuți în arta olăritului. Apoi ne-a bucurat privirea pasta groasă a culorii, a modelelor florale și geometrice, specifice ceramicii de Vama.Apoi, la fel ca in mijlocul naturii, în marea Sală a Palatului am devenit — prin firească participare întru aceeași bucurie a existenței, a celebrării unor momente cruciale ale vieții — oaspeți la „Nunta oșenească", spectacol plin de autentic, realizat cu finețe. A fost o adevărată gală a cîn- tecului și a „țîpuriturilor" specifice — ansamblurile folclorice ale județului aducind, bineînțeles, printre soliști, pe vestiții frați Petreuș și pe nu mai puțin vestiții frați Pițigoi.Dar Sătmarul nu s-a prezentat doar cu folclor. In paralel cu manifestările amintite, bucureștenilor li s-au oferit și eșantioane de artă cultă. De pildă, ei s-au intîlnit cu interesanta activitate a filialei Uniunii artiștilor plastici din Satu-Mare (expoziția de la

Telegramă adresată C. C. al P. C. R., 
tovarășului Nicolae CeaușescuPrin însuflețite și prelungi aplauze, participanții la plenară au adoptat o telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu.Dind glas convingerilor și sentimentelor lor celor mai profunde — se spune în telegramă — participanții la plenară își exprimă deplina adeziune la programul de construcție socialistă materială și spirituală ce se desfășoară în patria noastră sub conducerea partidului, sub directa și înțeleaptă îndrumare a dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, model de militant revoluționar, patriot și internaționalist consecvent, personalitate proeminentă a luptei mondiale pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.Purtînd amprenta vie a inițiativelor, a îndrumărilor și personalității dumneavoastră, cei cinci ani care s-au scurs de la Plenara din noiembrie 1971 reprezintă o etapă esențială în dezvoltarea economico-socială a României și, totodată, în înflorirea culturii noi socialiste. Grija dumneavoastră permanentă pentru destinele culturii, îndrumările prețioase și orientările date în toți acești ani au stat la temelia muncii de creație, a activității cultural-artistice, de educație socialistă a maselor, dind o perspectivă clară și un puternic impuls întregii noastre vieți spirituale, a formării omului nou, constructor al societății comuniste. Marcate de acest spirit înnoitor, răspunzînd cu mai multă promptitudine comenzii sociale, au apărut — într-o mare diversitate de stiluri și modalități de expresie — opere profund realiste, însuflețite de înaltele idealuri ale socialismului, ale umanismului revoluționar, ale demnității umane, ale libertății și dreptății sociale, opere care glorifică trecutul de luptă al poporului, voința neclintită de a-și apăra ființa națională, lupta comuniștilor din ilegalitate, eroismul constructorilor noii noastre societăți.Urmînd neabătut politica partidului nostru de a asigura deplina egalitate în drepturi a naționalităților conlocuitoare, pentru cimentarea unității și frăției oamenilor muncii fără deosebire de naționalitate, au fost promovate toate formele și mijloacele de înflorire armonioasă a artei și culturii acestora.Activitatea celor zece reviste cultural-artistice, a editurilor „Kriterion". „Dacia", „Facla" și a celorlalte instituții care tipăresc în limbile naționalităților conlocuitoare, prezența celor 15 colective dramatice, de păpuși și muzicale, creșterea numărului cursurilor universităților populare de limbă maghiară și germană ilustrează convingător justețea politicii naționale marxist-leniniste a partidului și statului nostru, care asigură cadrul corespunzător pentru manifestarea plenară a naționalităților conlocuitoare în viața cultu- ral-artistică, ca, de altfel, în întreaga viață economico-socială a patriei noastre.Identificați cu toată ființa cu Programul partidului, vă raportăm că, în această perioadă, activitatea cultural-educativă de masă a fost îndrumată mai ferm către acțiuni privind formarea și educarea conștiinței comuniste, promovarea în viață a spiritului eticii și echității socialiste, lărgirea necontenită a orizontului de cunoaștere al oamenilor muncii, însușirea temeinică de către aceștia a principiilor filozofiei materialismului dialectic și istoric, a noilor descoperiri ale științei și tehnicii, ale geniului uman, perfecționarea profesională, dezvoltarea gindirii novatoare, formarea unei atitudini înaintate față de muncă și proprietatea obștească, față de interesele supreme ale societății, față de cauza progresului, bunăstării și fericirii poporului nostru.întruchipînd cele mai fierbinți idealuri de pace și progres, de demnitate și prietenie, cele mai alese virtuți ale poporului nostru, exprimînd idealurile înaintate ale omenirii contemporane, personalitatea dumneavoastră, neobosita activitate desfășurată pe arena mondială, vizitele și largile dumneavoastră contacte internaționale din acești ani au deschis porți largi promovării și afirmării pe plan universal și culturii noastre.Bilanțul activității desfășurate în perioada 1971—1975 — continuă telegrama — este o confirmare grăitoare a puternicei înrîuriri exercitate în întreaga muncă cultural-educativă de către documentele Plenarei din 3—5 noiembrie 1971, de Programul ideologic, de prețioasele indicații date de dumneavoastră, stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, in domeniul activității de educație culturală, politică și ideologică a maselor' in spiritul concepției despre lume a partidului nostru. Pătrunși de importanța covîrșitoare pe care o reprezintă cultura in opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, conștienți de nesecata ei putere de a innobila sufletele oamenilor, de a mobiliza conștiințele, avînd convingerea că mai avem încă mult de făcut pentru a ridica munca noastră la nivelul înaltelor exigențe ale partidului și poporului, ne angajăm să transpunem in viață, cu și mai mare hotărire și consecvență. Programul partidului, pentru a face din creațiile și acțiunile cultural-artistice instrumente puternice și eficace de educație comunistă, de făurire a omului nou, constructor al celei mai drepte orînduiri sociale pe pă- mintul României.Sintem ferm hotărîți să muncim cu și mai multă competență și însuflețire pentru Înlăturarea neajunsurilor și lipsurilor ce mai dăinuie în activitatea cultural-artistică, pentru combaterea unor tendințe și fenomene necorespunzătoare în domeniul creației, a unor rămîneri în urmă în organizarea muncii de educație, socialistă a maselor. Vom depune eforturi neobosite pentru înfăptuirea în sfera vieții culturale a principiilor fundamentale ale partidului nostru, vom milita neabătut pentru aplicarea politicii sale interne și externe. Vom acționa ca arta și cultura să devină și mai mult mesageri ai spiritualității socialiste românești în întreaga lume, ai solidarității noastre internaționaliste, un factor activ în lupta pentru pace și progres, pentru dezvoltarea liberă, independentă și suverană a tuturor popoarelor, pentru întărirea prieteniei și colaborării între națiuni, pentru ca fiecare dintre ele să-și poată aduce contribuția specifică la patrimoniul culturii universale.Vom face totul — se spune în încheierea telegramei — ca, prin conținutul ei patriotic, umanist, revoluționar, cultura socialistă să se ridice pe trepte tot mai inalte. să contribuie la continua elevare spirituală a națiunii noastre socialiste, la înălțarea României pe noi culmi de civilizație și progres.pialitate, modul cum au fost îndeplinite sarcinile formării conștiinței revoluționare, ale educației ideologice a oamenilor muncii, ale situării ferme a principiilor eticii și echității socialiste la baza relațiilor noastre sociale, evidențiind direcțiile și tendințele pozitive existente care vor trebui continuate și dezvoltate și reliefînd totodată neîmplinirile și neajunsurile care mai persistă, cauzele acestora și modalitățile de remediere a stărilor negative constatate.S-a remarcat pozitiv statornicirea unui climat partinic, a unui spirit militant, a unor raporturi fructuoase de coordonare și conlucrare cu uniunile de creație, cu organizațiile de masă și obștești, cu celelalte instituții centrale care au atribuții în domeniul activității cultural-educative.în abordarea problemelor din sfera activității cultural-educative de masă a fost relevat efortul stăruitor pentru îmbunătățirea conținutului ideologic al manifestărilor inițiate, lărgirea sferei de cuprindere și influențare a acestora, creșterea exigenței și răspunderii față de calitatea muncii educa»

galeria „Căminul artei"), care a dezvăluit rodul unei mișcări artistice mature, modernă în sensul elevat al cuvintului. Am cunoscut, de asemenea, două instituții artistice profesioniste, înființate la Satu-Mare -în anii socialismului și menite să contribuie la difuzarea muzicii și teatrului in rîndul maselor largi de oameni ai muncii — români, maghiari și germani — de pe întinsul județului.Filarmonica sătmăreană a prezentat, la Ateneul Român, sub bagheta tînă- rului și talentatului dirijor Comeliu Dumbrăveanu, un concert în care au putut fi audiate : Suita a Il-a de George Enescu, Concertul pentru violoncel și orchestră de Anatol Vieru . (solist — Mirel Iancovici) și Simfonia a Vil-a de Beethoven.
„PrimăvaraO impresionantă paradă a portului popular, tradiționalul tirg de arta populară, un spectacol folcloric — revărsare a cintecului și jocului popular românesc, maghiar, german și slovac — au marcat încheierea „Primăverii arădene", amplă manifestare politico-educativă și cultural-artistică, a cărei a opta ediție s-a desfășurat sub genericul „E primăvara noastră partidului datoare".Să consemnăm citeva din principalele direcții ale acestei „Primăveri" spirituale. Memorabilelor evenimente politice ale acestui anotimp le-au fost dedicate simpozioane, evocări, dezbateri, expoziții, spectacole — ale căror titluri vorbesc expresiv despre varietatea manifestărilor : „Aradul — vechi centru al vieții politice și culturale românești", „55 de ani de la crearea P.C.R. ; tradiții progresiste ale mișcării muncitorești arădene", „România socialistă și cooperarea internațională — o politică externă consacrată cauzei păcii și socialismului in lume", ..Rolul presei din Transilvania in făurirea unității culturale și naționale a românilor", „Eroi au fost, eroi 

tive, afirmarea mai deplină a instituțiilor cultural-educative de masă in viața localităților.Participanții la dezbateri și-au afirmat adeziunea fermă și deplină la politica internă și internațională promovată de partidul și de statul nostru, față de principiile marxist-leniniste care călăuzesc întreaga noastră viață socială și culturală, dind mandat delegaților la Congresul educației politice și culturii socialiste să transmită conducerii partidului angajamentul de onoare al oamenilor de cultură, al creatorilor din literatură și artă, al activului din instituțiile cultural-educative de masă ‘de a sluji. cu totală dăruire cauza partidului, idealurile nobile de pace, colaborare și progres care animă întregul nostru popor.în încheierea plenarei lărgite a Consiliului Culturii și Educației Socialiste a luat cuvîntul tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste.

în ceea ce privește Teatrul de Nord din Satu-Mare. „Zilele culturale" au prilejuit primul turneu comun al celor două secții, română și maghiară, spectacolele evidențiind noi fațete ale unor binecunoscute talente actoricești sau prezentind tineri cu evidente calități, în partituri prestigioase, cum sînt „După cădere" de Arthur Miller, „Acești îngeri triști" de D. R. Popescu și „Martin Luther și Thomas Munzer" de Dieter Torte.„Zilele culturale sătmărene", un frumos dar pentru publicul bucu- reștean, au ilustrat elocvent frumusețea tradiției artistice din nord-vestul țării, marea dezvoltare pe care au cunoscut-o și aici arta populară și profesionistă în ultimele decenii.
Natalia STANCU-ATANAS1U

arădeană44sînt încă", „Sub flamura partidului, te slăvim, Românie socialistă". .Alte manifestări cultural-artistice — întilniri cu oameni de artă și știință, cu ziariști, concerte de muzică simfonică, corală, recitaluri muzical-literare, ediția a 7-a a „Studioului literăr-ar- tistic", spectacole susținute de teatre din București, Timișoara, Oradea și Arad — au evidențiat adevărul că tot ce s-a realizat în acest județ este rodul muncii înfrățite a oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, strins uniți sub steagul partidului. De asemenea, expozițiile „Valori din patrimoniul cultural național în colecția muzeului județean", „Omul zilelor noastre", expoziția artiștilor ama- / tori au sporit strălucirea „Primăverii arădene".Dar ediția 1976 s-a remarcat și prin două manifestări inedite : primul Concurs județean al soliștilor de muzică populară și primul Salon național de artă naivă, care s-au bucurat de un binemeritat succes.
Constantin S1M1ON 
corespondentul „Scînteii"
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• Efectuarea tuturor lucrărilor necesare pentru asigurarea 
PRODUCȚIEI DE LEGUME

• Organele locale și de specialitate să controleze pe cimp 
și in grădini respectarea suprafețelor și a termenelor 
prevăzute pentru fiecare cultură in parte

în secția glazurare a întreprinderii „Electroceramica" din Turda

BUZĂUZilele acestea sînt marcate în agricultura buzoiană de ample lucrări în fermele de legume ale unităților cooperatiste. Din 3 870 hectare, suprafață prevăzută inițial a fi cultivată, au fost insămințate sau plantate cu răsaduri 3 175 hectare. Echipele mixte de cooperatori și mecanizatori. generalizate in acest an în toate unitățile producătoare de legume, lucrează intens pentru încheierea plantării celor 380 hectare cu tomate. 160 hectare ardei, 30 ha vinete, 120 hectare ceapă și varză de toamnă. Paralel, o parte din forța de muncă și mijloacele mecanice sint dirijate la executarea primei prașile. Pină marți, această lucrare s-a efectuat pe 1 680 hectare. De asemenea, echipele specializate în combaterea dăunătorilor au administrat substanțe chimice împotriva manei pe 580 hectare cultivate cu tomate și 670 hectare cu ceapă.Punind in aplicare recomandările conducerii de partid privitoare la creșterea producției de legume, întreprinderea județeană de legume- fructe și direcția agriculturii au stabilit la șfirșitul săptămînii trecute un program de acțiuni ce vizează atit creșterea producției de legume la hectar, cit și extinderea suprafețelor cultivate cu legume.Pe lingă o seamă de măsuri aplicate la începutul sezonului, cum ar fl generalizarea formațiilor mixte, erbicidarea întregii suprafețe, irigarea terenurilor cultivate cu legume, extinderea cu 50 la sută a mecanizării lucrărilor — ne relata inginer

Nu cu îngăduință 
se extirpează 

răulDin comuna Perișor, județul Dolj, ne-a sosit o scrisoare, semnată ..mai multi locuitori". pe cit de concisă pc atit de gravă prin faptele pe care le sesiza. „Vă rugăm a interveni la forul in drept pentru a cerceta la magazinul comunei noastre modul in care se vind unele produse alimentare. Spunem a- ceasta. deoarece într-o noapte au fost luate 380 kg zahăr și 180 sticle cu ulei de gătit și duse nu știm Unde, cu o căruță cu un cal. de către responsabilul magazinului, care este un șmecher și un bețiv. Banii pentru a- ceste produse i-a dat gestionarului Făsui de la magazinul Perișor, pentru că Marin Sava (alt gestionar n.n.) se certase cu el și n-a acceptat să fie părtaș la o astfel de afacere necinstită. Martori sint gestionarii Sava Marin, Urziceanu Marin, Făsui și Niculescu". în încheiere se solicita ca „responsabilul să fie mutat de la noi, iar cei care vor căuta să-1 acopere să fie trași la răspundere".Era de așteptat ca U.J.C.C.-Dolj. căreia redacția i-a trimis sesizarea spre soluționare, să ia măsuri în concordanță cu faptele — în totală :ontradicție cu normele comerțului nostru socialist, cu cinstea ce trebuie să caracterizeze lucrătorii din comerț — pe care le-a comis respectivul responsabil de la Perișor. Iată insă răspunsul întreprinderii economice județene a cooperativelor de consum Dolj, semnat, indescifrabil. de director : „Cele semnalate sînt juste și pentru aceste abateri șeful de magazin a fost anchetat de Inspectoratul județean al miliției, respectiv de tov. maior Bogdan, și sancționat contravențional 

cu amendă în sumă de 41)0 lei. Cu scrisoarea nr. 2 884 am dispus conducerii cooperativei Băilești să sancționeze și administrativ pe tovarășul șef de magazin și să prelucreze acest caz cu toți lucrătorii cooperativei zonale". Prin urmare, cel ce are ca datorie principală asigurarea unui comerț civilizat, fără preferințe, ia Zahărul de la gura copiilor satului și-l -speculează — și nu un kilogram, două, ci 380 kg — ia uleiul cu care gospodinele trebuiau să gătească mineare și pentru toate acestea primește doar o amendă și poate o sancțiune administrativă. Au aceste măsuri darul de a extirpa din rădăcină a- semenea practici dăunătoare, necinstite, e- goiste și meschine ? Evident că nu. Credem că ar trebui consultați oamenii din sat, să vedem dacă ei sînt de acord cu măsura luată 1 Așteptăm un nou răspuns.
Sesizare 

tendențioasăȘtefan Cvasciuc lucrează ca impiegat de mișcare în stația C.F.R. Valea Vișeului. El a trimis redacției o scrisoare prin care îi a- duce grave acuzații secretarului comitetului comunal de partid și primarul comunei Bistra. Din răspunsul Comitetului județean Maramureș al P.C.R. aflăm că respectivul autor, încâlcind brutal legile adevărului, a trimis o scrisoare de-a dreptul tendențioasă, „în primul rind, informăm redacția despre motivele ce l-au determinat pe sus-numi- tul să facă această scrisoare, după care ne vom referi' la problemele sesizate — se subliniază din capul locului în răspuns. St. C. a trimis ziarului „Scinteia" această sesizare din răzbunare și ură personală pe care o are față de Petru

Petre Eremia, directorul I.J.L.F. — în aceste zile a fost adăugat un plan de măsuri menit să contribuie la sporirea volumului producției de legume. Menționez dublarea suprafețelor cu tomate palisate, creșterea cu 30 la sută a suprafeței de legume, pe care se cultivă răsaduri de bună calitate, realizate în serele proprii, intensificarea execuției lucrărilor de întreținere și altele.De asemenea, a fost stabilit un plan de suplimentare a suprafețelor cultivate cu legume, prin care se preconizează însămînțarea și plantarea a 600 hectare in ogor propriu și 1 600 hectare culturi succesive după orz și secară. Specialiștii I.L.F. se află in aceste zile in cooperativele agricole și. împreună cu specialiștii acestora, controlează în ce măsură au fost insămințate și plantate terenurile prevăzute a se cultiva cu fiecare sortiment în parte și identifică suprafețele care urmează a fi cultivate după încheierea recoltării orzului și secarei masă verde. în serele întreprinderii au fost insămințate tomate, pentru a fi produse încă 2 milioane fire de răsad peste prevederile inițiale. S-au adus 24 tone sămînță de fasole, care sînt distribuite unor unități pentru a realiza culturi intercalate. în cooperativele agricole Amaru, Mihăi- lești, Puiești, Rușețu, fiind eliberate o parte din suprafețe, a fost declanșată însămințarea legumelor în cultură succesivă, iar la Vîlcelele, Glo- deanu Sărat, Luciu și Mihăilești s-au realizat primele 26 hectare cu legume in cultură intercalată.
Mihai BAZU 
corespondentul „Scînteil"

Mariceac, secretarul de partid și primarul comunei Bistra. deoarece autorul a fost exclus din partid, in iulie 1975. pentru următoarele motive : a refuzat să semneze „Angajamentul solemn" pentru că nu 1 s-au rezolvat, așa cum pretindea el. unele probleme familiale ; nu s-a străduit ca in tura de serviciu să imprime disciplină în rindul angajaților, el însuși nefiind e- xemplu m muncă ; s-a ocupat cu specula, vinzind ferăstraie mecanice aduse din alte părți, fapt pentru care a fost sancționat contravențional de organele de miliție ; a făcut afirmații calomnioase la adresa unor membri de partid... etc."Referitor la pretinsele abuzuri ale secretarului de partid, ne vom opri doar la un aspect, care constituia „punctul forte" in sesizarea calomniatoare, „în perioada anilor 1971—1974 Petru Mariceac și-a construit o locuință prin secția de prestări care a funcționat, în baza -legii nr. 7/1971, pe lingă consiliul popular comunal. Atit materialele folosite la construirea locuinței, cit și manopera au fost a- •chitate conform legilor in vigoare, nu a făcut nici un fel de a- buzuri sau ilegalități... întrucit problemele sesizate nu s-au dovedit a fi întemeiată, propunem clasarea scrisorii". Firește, o altă cale, ținînd seamă de adevăr, nici nu exista. Nu înainte însă de a atrage atenția autorului —/ și altora care recurg la a- semenea metode — că dreptul la petiție implică răspundere pentru cele scrise, inclusiv în fața legii. A face la adresa cuiva afirmații ireale, neadevărate. scrise în mod tendențios, este o faptă în afara normelor care guvernează societatea noastră.
Neculal ROȘCA

Din statisticile întocmite de Inspectoratul General al Miliției rezultă că o mare parte din victimele accidentelor de circulație provin din rîndurile copiilor. Numai in ultimii trei ani, dintre elevii implicați in accidente, aproape 1 000 și-au pierdut viața, iar 2 345 au fost răniți. Din totalul accidentelor, mai bine de 30 la sută s-au produs din vina elevilor respectivi, care n-au respectat regulile de circulație. Aceleași statistici arată că mai mult de jumătate din numărul accidentelor cu consecințele cele mai grave s-au înregistrat în rindul elevilor mai mici, din clasele I—IV. La fel de îngrijorătoare este și situația accidentelor în rindurile preșcolarilor. în ultimii trei ani, dintre cei 1 314 copil sub 6 ani accidentați, a- proape jumătate (641) n-au mai putut fi salvați. Urmări nedorite au avut accidentele de circulație și în rindurile studenților. In aceeași perioadă, a ultimilor trei ani, 45 de studenți și-au pierdut viața și 185 au fost răniți. Așadar, în medie, în două din accidentele grave de circulație care se produc în fiecare zi sînt angajați copii și tineri pină la 18 ani, iar din rindul acestora, zilnic unul își pierde viața și doi sint grav răniți.Cauza cauzelor acestor accidente : neînțelegerea de către factorii răspunzători de educația copiilor a importanței pe care o au însușirea și respectarea cu strictețe a regulilor de circulație. Or, aceasta trebuie să devină pentru toți copiii și tineretul școlar o obișnuință, o deprindere, o necesitate. Nu întimplător în ultimul timp au fost luate măsuri mai ferme pentru impulsionarea educației rutiere in rindurile tinerei generații. între altele, trebuie subliniată inițiativa Ministerului Educației și învățămintului de a organiza predarea a 9 lecții de circulație in toate școlile de cultură generală, licee și școli profesionale. De asemenea, in colaborare cu Ministerul de Interne au fost editate trei manuale de circulație — pentru clasele I-IV,

DOLJPentru acest an, în județul Dolj sint prevăzute a se cultiva 9 340 hectare cu legume, cu aproape 2 000 hectare mai mult decît anul trecut. Pină la această dată s-a plantat a- proape 85 la sută din suprafață. Pe baza unui minuțios program, stabilit și coordonat de biroul comitetului județean de partid, se acționează ho- tărit in vederea realizării și depășirii sarcinilor planificate, astfel incit județul să aibă din abundență legumele necesare, să livreze și altor județe. îmbucurător este faptul că în acest an au fost plantate in solarii legume timpurii pe 105 hectare, din care o mare parte în curțile cetățenilor. în aceste zile au apărut pe piață primele cantități de cartofi ex- tratimpurii livrate de C.A.P. Mirșanl și varză timpurie de la C.A.P. Lo- custeni.Pentru a urmări modul cum se traduce în viață programul de legumicultura, împreună cu ing. Dumitru Toader, director adjunct al direcției agricole județene, am vizitat mai multe ferme legumicole din județ. Una dintre unitățile agricole cu mari suprafețe destinate culturii legumicole este C.A.P. „înainte" din Poiana Mare. Pe ing. Elena Rizea, șeful fermei nr. 4, am găsit-o alături de cooperatori la plantarea ultimului hectar cu ardei, operație ce șe executa mecanic, cu ajutorul mașinii. Lucrările erau devansate față de grafice cu aproape 3 zile. Cum s-a reușit acest lucru ? Printr-o chibzuită organizare a lucrului în cîmp. O echipă de 12 cooperatori lucrau în flux continuu : pregăteau terenul, sortau răsadul, plantau și imediat udau cu aspersoarele.

Facem un popas și la ferma legumicolă a C.A.P. Rast. în solarii, roșiile începuseră să se ofilească din lipsă de apă și aerisire. Răsadul de ardei, aproape 1 milion de fire, era acoperit de buruieni. Mai mult. Aici nu s-a plantat in cimp nici un fir de ardei gras pe cele 10 hectare planificate. Așa cum ne-au informat specialiștii din cadrul fermei, mașina de plantat nu este folosită pe motiv că strivește plantele. La complexul de producere, valorificare și industrializare a legumelor și fructelor Băilești am intîlnit luni, 17 mai, în plină zi, aproape 40 oameni — lucrători comerciali care recepționează marfa de la cooperative, agenți de contractări-achiziții — oare erau intr-un instructaj de o zi în loc să fie pe cimp, aceasta in condiții în care vremea era numai bună de muncă. Din situația centralizată la complexul respectiv am aflat că multe din cele 25 de cooperative pe care le servește sint în urmă ou plantatul față de grafice.Desigur, așa cum s-a arătat, In județul Dolj au fost obținute rezultate de seamă în ce privește pregătirile în vederea obținerii unei producții mari de legume. Am consemnat situațiile de mai sus tocmai pentru că elț contrastează cu efortul general care se depune in județ în această direcție. De aceea, este necesar ca specialiștii din unitățile agricole, cadrele de conducere să ia măsuri în vederea mobilizării unui număr cît mai mare de forțe pentru încheierea plantărilor și întreținerea exemplară a legumelor în solarii și in grădini.
Nicolae BABALAU 
corespondentul „Scinteli"

Magazinul „Central” din Turnu Măgurele

V-VIII și IX-XII, un îndrumar pentru cadrele didactice care predau lecții de circulație, precum și o culegere de cîntece, jocuri și povestiri pentru preșcolari. A sporit, in ultimii ani, numărul patrulelor școlare, ajungind în prezent la 7 000, cu peste 60 000 de elevi. în București și in 16 județe ale țării funcționează 25 de parcuri-școală de circulație. O mare extindere a căpătat metoda însușirii regulilor de circulație in cadrul cercurilor auto-moto-carting, care numără aproape 40 000 de membri, și a cercurilor tehnico-aplicati- ve, cu peste J1 000 de tineri.
Invățați copiii cum să meargă 

pe stradă!Un îndemn pentru părinți, pentru școală, pentru toți
Ca o expresie concludentă a acestor preocupări se înscrie și organizarea, în acest an, la Brașov, a primei consfătuiri pe țară, care a dezbătut problemele educației rutiere a copiilor și tineretului. Pe baza concluziilor acestei consfătuiri, a necesității folosirii de noi forme, metode și mijloace pentru perfecționarea continuă a procesului de educație rutieră în grădinițe, școli, licee și facultăți, precum și în cadrul activităților de pregătire a pionierilor și tineretului pentru apărarea patriei, a fost elaborat un plan comun de măsuri de către Ministerul Educației și învățămintului, Ministerul de Interne, Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist și Consiliul național al Organizației pionierilor. Acest plan comun de măsuri prevede. între altele, constituirea colectivelor voluntare de specialiști (medici. ingineri, juriști, profesori ele.) pentru problemele de educație rutieră a preșcolarilor, școlarilor șl tineretului. înființarea la nivel central și județean a brigăzilor mixte de control și îndrumare pentru urmărirea modului în care sînt în

PE 

LUCRU InLa șfirșitul lunii ianuarie a.c. semnalam situația necorespunzătoare a lucrărilor pe șantierul întreprinderii navale de elice, piese turnate din neferoase, piese turnate și forjate din oțel (INETOF) — Galați. Cu citeva zile în urmă, am revenit pe șantier. Chiar de la prima vedere am remarcat un serios reviriment înregistrat în acest interval în activitatea generală a constructorilor. Concludentă, de altfel, este o- pinia inginerului Viorel Dumitrașcu, șeful șantierului 3 al Grupului de șantiere pentru construcții industriale și agrozootehnice din Galați.— Odată rezolvată satisfăcător problema documentațiilor tehnico-eco- nomice, am putut să desfășurăm munca pe fronturi largi de lucru pentru încadrarea la timp în stadiile fizice prevăzute. Cum se vede și pe șantier, acum acționăm concomitent la amenajarea terenului, baterea pi- loților. turnări de betoane, executarea structurii de rezistență, montarea de stilpi metalici ș.a.Alte elemente convingătoare în legătură cu ritmul intens de muncă al constructorilor : în comparație cu luna ianuarie, cind aici s-au bătut numai 129 piloți. in februarie numărul lor a crescut la 307. iar in lunile martie și aprilie la 572 și, respectiv, , 563 bucăți. Corespunzător, a sporit și ; ritmul de executare a umpluturilor i de pămint la fundații (in martie — 1 14 000 mc, in aprilie — 16 000 mc, iar numai în 13 zile din mai — 15 000 mc), precum și la turnarea betoa- nelor (de la 100 mc in februarie, la 2 300 mc în aprilie). Ca urmare, planul de eonstrucții-montaj pe patru luni a fost indeplinit și depășit, constructorii fiind hotăriți să realizeze, in primul semestru, circa 80 Ia sută din planul anual de investiții.Pe șantier discutăm cu ing. Emil Barbu, șef de lot. „Avem la lucru — ne spunea interlocutorul — un efectiv de 110 oameni, din care marea 
deplinite sarcinile în acest domeniu. în fiecare an, brigada centrală va întreprinde controale in cel puțin 10 județe, iar brigada județeană în cel puțin jumătate din numărul unităților școlare și preșcolare existente pe teritoriul județului respectiv, cu precădere in cele situate pe traseele cu mare trafic rutier. Se vor organiza consfătuiri periodice care să analizeze stadiul perfecționării procesului de educație rutieră, iar înaintea începerii fiecărui an școlar vor fi selecționate din invățămint. organizații U.T.C. și de pionieri cadrele cele mai competente care 

să predea lecțiile de circulație, îndeosebi din rindul celor care posedă permis de conducere auto. Ele sint ajutate și de către lucrători din cadrul formațiunilor de circulație ale miliției, inclusiv pentru completarea celor 9 lecții anuale pe teme de circulație cu proiecții de filme documentare, diafilme, diapozitive, aplicații practice.Un ajutor important acordă lucrătorii de miliție si în îndeplinirea unei alte măsuri stabilite în planul comun, și anume încheierea pină la sfîrșilul anului viitor a procesului de constituire a patrulelor de circulație in școli și grădinițe. In toate localitățile urbane și in cele cu perspectivă de urbanizare se vor înființa cercuri tehnico-aplicative de circulație și auto-moto-cariing, care își vor desfășura activitatea în cadrul pregătirii tineretului și pionierilor pentru apărarea patriei. Planul de măsuri prevede și înființarea in toate unitățile școlare a unor cercuri de învățare a mersului pe bicicletă, concomitent cu sporirea numărului de excursii și expediții cicloturistice pentru elevi. în citeva din marile

ȘANTIERE, 
DOUĂ SCHIMBURI

majoritate sînt constructori calificați: fierar-betoniștl, betoniști, lăcătuși, montori, dulgheri ș.a. Se lucrează în două schimburi sau în schimburi prelungite. Ne-am organizat mai bine munca, dispunem acum de un atelier de fierărie, de o magazie de materiale, o pistă de prefabricate din beton și de alte utilități, care ne permit să menținem un ritm ridicat de lucru, să eliminăm staționările".O remarcă specială privind preocuparea sporită a conducerii șantie-
La construcția 

unei importante 
unități industriale 

din Galați

ruiui pentru folosirea mai rațională a utilajelor de execuție. Astfel, la principalele utilaje existente aici — sonete, buldozere, cilindri com pac - tori, basculante ș.a. — a fost stabilit un riguros program de lucru în două schimburi, iar celelalte sint folosite intr-un schimb prelungit. în scopul atingerii unui ritm ridicat de activitate și în timpul nopții, a fost asigurată iluminarea corespunzătoare a șantierului, fapt care permite realizarea neîntreruptă a planului de batere a piloților, lucrărilor de compactare și de turnare a betoanelor.Șeful de brigadă Virgil Năstase, secretarul organizației de partid de pe șantier, confirmă și el îmbunătățirea substanțială a întregii activități pe acest șantier. La rindul lor, reprezentanți ai beneficiarului au relevat sprijinul susținut primit pentru îmbunătățirea mersului lucrărilor din partea comandamentelor 
orașe — Cluj-Napoca, Brașov, Constanța, Iași —• se vor înființa, în mod experimental, grupe de tineret care vor sprijini formațiunile de circulație ale miliției in întărirea disciplinei rutiere. O atenție deosebită se acordă în planul de măsuri organizării în mod sistematic a unor concursuri atractive, cu etape de masă, pe localități, pe județe și pe țară. Este vorba de concursurile „Cea mai bună patrulă școlară de circulație". „Cel mai bun film pe teme de circulație" (filme realizate, firește, în cadrul cinecluburilor, de către pionieri și tineret), concursul „Stăpîn pe volan", „Olimpiada mecanizatorului" și „Cine știe circulație cîștigă".— îndeplinirea întocmai a tuturor acestor măsuri cuprinse în planul comun al celor patru ministere și organizații de masă — ne spune locote- ncnt-colonel CONSTANTIN GRA- IIINARU, de la Inspectoratul General al Miliției — va contribui la intensificarea educației rutiere a copiilor și tineretului, componentă importantă a procesului de formare a unei atitudini civilizate în societate. Stă în puterea tuturor factorilor răspunzători de procesul instructiv-educativ al tinerei generații — familia, școala, societatea — să acționeze convergent pentru a folosi cele mai eficiente forme și mijloace de influențare și educare rutieră a copiilor și tineretului școlar. în ce ne privește, formațiunile șl agenții de circulație din întreaga țară, toți lucrătorii de miliție vor veghea cu atenție sporită la circulația mieilor pietoni, vor iniția noi acțiuni de prevenire a accidentelor, de formare a unor deprinderi și convingeri trainice, de întărire a ordinii și disciplinei în respectarea regulilor de circulație, în crearea acelui plus de siguranță în traficul rutier pentru Viața fiecărui copil, a fiecărui tinăr din patria noastră.

Petre POPA 

județean șl municipal de investiții, organisme ce au contribuit direct la rezolvarea unor probleme-cheie în etapa actuală de execuție. Nu trebuie omis nici efortul oamenilor, al constructorilor, din rindul cărora menționăm pe Nicu Atănăsoaie, Pavel Chițu, Gheorghe Pavel, rflon Al- rinei, Vasile și Dumitru Sandu, Ștefan Proca, Petrache Izvoranu, Vasile Ardeleanu și alții.Pe șantier, cu toate rezultatele bune obținute, este încă loc pentru mai bine. Chiar constructorii remarcau necesitatea asigurării unui ritm constant ridicat la baterea piloților și turnarea betoanelor, avînd în vedere că se mai constată, uneori, fluctuații de ritm de la o zi la alta, din motive ce țin, in primul rind, de organizarea muncii pe șantier, la stațiile de betoane, la transportul pilo- ților ș.a. Și o altă cerință stringentă: asigurarea în timp util, de către proiectant, a unor documentații strict necesare construcției utilităților.Aceste probleme se află în atenția factorilor interesați, grabnica lor rezolvare influențind hotărîtor realizarea stadiilor fizice planificate, asigurarea condițiilor tehnice și organizatorice cerute de punerea la termen în funcțiune a acestui important o- biectiv de investiții.
Dan PLAEȘU
corespondentul „Scînteil*

Despre mașini, 
utilaje 

și randamente
(Urmare din pag. I)troârgeș" Curtea de Argeș, întreprinderea de utilaj chimic și forță Rim- nicu-Vilcea. întreprinderea de apara- taj electric Sfintu-Gheorghe se înregistrează o importantă risipă de capacități de producție. La o analiză mai atentă a cauzelor se poate constata că, deși planurile întocmite de consiliile oamenilor muncii conțin măsuri bune pentru înlăturarea neajunsurilor, totuși ele nu au fost materializate. Neintîrziat, organele și organizațiile de partid trebuie să analizeze exigent, cu întreaga răspundere, cauzele unor atari tergiversări, acționind, prin mijloacele politico- organizatorice specifice muncii de partid, pentru înlăturarea atitudinilor de inconsecventă și delăsare in muncă din partea celor puși să răspundă de realizarea sarcinilor economice.Se înțelege că este mult mai ușor să se realizeze indicatorii de plan cu o zestre tehnică excedentară, care scutește de prea multă bătaie de cap pe un specialist sau altul pentru a- coperirea cu sarcini de producție la nivelul real al fiecărui utilaj. Este, desigur, mai ușor, mai comod, dar nicidecum mai economic ! Iată de ce, în spiritul indicațiilor clare date de secretarul generai al partidului la recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., devine necesară analiza riguroasă, responsabilă, in fiecare. întreprindere, a modului in Care sînt folosite fiecare mașină, fiecare instalație, măsurîndu-se precis gradul lor de utilitate pentru unitatea respectivă, iar acolo unde rămîn capacități disponibile ele să fie acoperite prin dezvoltarea colaborării cu alte unități sau să fie puse, pentru redistribuire, la dispoziția centralei sau a ministerului.Am trecut la înfăptuirea unui cincinal al revoluției tehnico-științifice, dar șl a unui cincinal al înaltei e- ficiențe economice și, de aceea, nu putem admite, sub nici un motiv, risipa de capacități productive. Să facem toiul pentru ca, intr-adevăr, deviza „Nici o mașină, nici un utilaj sub randamentul planificai, nici un minut nelucrat 1" să devină o reală deviză de muncă a tuturor comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din întreprinderile industriei noastre socialiste.

(Urmare din pag. I)se vede in ilustrate. Acum ochiul aparatului cercetează documente de arhivă.Spuneam că sintem grăbiți. Ne grăbim fiindcă mai avem atitea de făcut. Lucrăm cu putere, înaintăm fără oprire. Trebuie să găsim timp și pentru a contempla din cind in cind ceea ce construim. Iată de ce imaginea stăruie uneori pe fațada banală a cite unui bloc în care, dincolo de zidurile știute do loată lumea, mama își hrănește pruncul, copilul iși face lecțiile, bărbatul lucrează sau gindește.Ochiul nostru cuprinde orașul de azi. Strada cu Oameni și cu viața ei plină de mișcare și culoare, mereu alta ca și curgerea riu- 

lui heraclitean. Strada dă măsura unei bune părți a vieții noastre. Mari edificii publice, noua policlinică. marele magazin luat cu asalt de dimineață pină seara, poarta de lemn a școlii pedagogice amintind fiilor de țărani de aici înalta misiune ce-i așteaptă. Nu avem nevoie de cuvinte multe, ochiul vede și inima simte. Tirgul de altădată era o mahala nici veselă, nici tristă, era scund și prăfuit. Orașul de azi e înalt, masiv, aș putea spune orgolios. Turla bisericii lui Alexandrei, fiul neascultător al lui Ștefan cel Mare, zidită la 1491. văzută acum de pe una din clădirile înalte, lucește la fel, dar nu in cer. ci aici, aproape, sub tălpile noastre, ca o stea pâmintească.

Bacăul este un oraș industrial. Fiindcă vreau să vorbesc din interiorul acestei realități, am ales o unitate nouă : fabrica de ma- șini-unelle. Găsesc aici, un loc unde se concentrează mari energii, în aceeași măsură fabrică și metaforă.Vedere generală a fabricii, apoi detalii epice. Imagine lentă, insistentă, masivă. Cantina-restaurant, împrejurimile, șoseaua, macaraua care mută tronsoanele pentru noul șantier de extindere a fabricii. Prim- plan : emblema, marca fabricii ștanțată pe una din mașinile care se construiesc aici. Apoi, imagine panoramică din interiorul fabricii...Inginerul-șef, Corneliu Țarălungă. Halat de lucru, 

interior simplu. Pe masă, piese de „birou" din metal. lucesc stins, fără îndoială. lucru făcut in „casă" 1 Vorbește inginerul-șef : Fabrica a fost pusă în funcțiune în septembrie 1973.
Proiect de scenariu

Lucrez de la început aici. Este dotată pentru realizarea unui program de fabricație a mașinilor de a- lezat. Este vorba acum de mărirea tehnicității mașinilor. ușurarea condițiilor de lucru, de precizii de prelucrare sporite S-au asimilat astfel 11 variante de 

mașini mari în nttmal 3(1 de luni de producție, Livrăm mașini la export și am participat Ia expoziții tehnice pe toate continentele. Pe linie de proiectare și cercetare avem con

tracte cu foarte multe institute de cercetare și de învătămint. Se poate spune că realizarea soluțiilor constructive noi la mașinile de alezat și frezat sint. de bună seamă, un rod al muncii colective.De aceeași părere este și inginerul Paul Cărămidaru, 

șeful grupei de cercetare. Foarte tinăr, foarte hotărit să răzbească in cercetare, știind bine că nu e ușor dar că merită, Un om cu picioarele pe pămint și cu capul in cărți. Lucrînd in- 

cet, atent, sigur. Convins că numai în fabrică. între oamenii cu care se înțelege, va reuși.Dialog cu Iordache Co- dreanu. muncitor specialist : Cum stăpiniți mașina asta uriașă 7 Ușor, cu grijă ! Seamănă cu o locomotivă sau cu un camion 

greu.. Poate. ! Am auzit că ați făcut ziaristică. Da, mai in tinerețe, la un ziar de uzină. De ce n-ați continuat ? Păi m-ăm simțit mai bine la mașină, am ajuns la concluzia că aici sînt eu mai de folos ți m-am specializat. Ați lucrat la Birlad. la „rulmenți" ? Da, dar am venit aici fiindcă eu sînt de Ia Bacău și m-am tras pe locurile natale, este o chemare a inimii. Spuneți ceva fără să vă întreb eu. Da, îmi place invitația, două lucruri vreau Să spun, că noi a- vem foarte mulți tineri în întreprindere și cind ei nu se încadrează întotdeauna nu sînt numai ei de vină, trebuie să fim și noi foarte atenți cu ei, să avem grijă ca de copiii noștri de 

ei, și. altceva, să-i rog pe specialiștii și pe muncitorii care lucrează prin alte părți si sînt din orașul asta, cind se creează condiții de muncă pentru Calificarea lor să se întoarcă și să lucreze aici, orașul crește și trebuie să-1 facem tot mai frumos...
★Imagine și sunet, ochî și urechi, Dar aici totul e mult mai viu și mai adevărat. Mîinile acestor oameni sînt agere ca niște ființe Vii. Sînt aspre, muiate in ulei. îndeminatice. Ca și plinea, aceste miini sint simboluri ale muncii.îi văd ieșind din schimb. Intră în cantina-restaurant de alături sau se urcă in autobuze. Fețe obosite, gin- ditoare. hotărite. preocupate. Viața care ii duce cu 

ea și pe care ei o stăpî- nesc cu îndărătnicie și îi dau chipul lor Un gînd bun sâ-1 Însoțească in fiecare zi. Trebuie iubiți acești oameni minunați și miinile lor pline de ulei ți pulbere de fontă. Ei sint fii de țărani sau vin de ia orașe, cei mai mulți sint cei dinții din neamul lor care lucrează in uzină. Ei sint un fel de pionieri și fără îndoială spiritul lor va fi zidit intr-o statuie a Viitorului.
★Orașul și uzina Elemente inseparabile ale Vieții noastre de azi. Locul unde omul trăiește și muncește, unde el doarme, se plimbă. ride, se încruntă. înțelege și în fiecare dimineață ia totul d° la capăt cu încredere și speranță.
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Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea 

Președintele Republicii Populare Democrate Coreeneîn legătură cu încetarea din viață a tovarășului Hong Won Gil, vicepremier al Consiliului Administrativ, membru al Comitetului Popular Central al Republicii Populare Democrate Coreene, în numele meu, al Consiliului de Stat și al Guvernului Republicii Socialiste România, vă transmit dumneavoastră, Consiliului Administrativ și Comitetului Popular Central sincere condoleanțe, iar familiei defunctului întreaga noastră compasiune.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist Român 

Președintele 
Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Vă mulțumesc sincer pentru frumoasele felicitări adresate cu ocazia aniversării unui an de la eliberarea deplină a Vietnamului de sud.Cu acest prilej, în numele Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, al guvernului și al poporului vietnamez, îmi exprim recunoștința profundă față de Partidul Comunist Român, Guvernul și poporul Republicii Socialiste România pentru sprijinul și ajutorul prețios acordate, înainte, ca și în prezent, operei revoluționare a poporului vietnamez.Fie ca solidaritatea militantă și relațiile de colaborare frățească dintre cele două partide și popoare ale noastre să se consolideze și să se dezvolte cu fiecare zi tot mai mult 1

LE DUAN
Prim-secretar

al Comitetului Central 
al Partidului Celor ce Muncesa 

din Vietnam

Stabilirea relațiilor diplomatice la nivel de ambasadă 
intre România și Papua Noua GuineeGuvernul Republicii Socialiste România și guvernul din Papua Noua Guinee, în dorința de a strînge legăturile de prietenie șl cooperare dintre țările și popoarele lor, au căzut de acord să stabilească

relații diplomatice la nivel de ambasadă.Ele se vor strădui să dezvolte cooperarea și contactele reciproce, în interesul popoarelor lor, precum și al întăririi păcii și cooperării internaționale.Plecarea delegației Partidului Muncii din SpaniaDelegația Partidului Muncii din Spania, condusă de Ramon Lobato, secretar general al P.M.S., care, la invitația Comitetului Central _ al Partidului Comunist Român, a făcut o vizită de prietenie in Republica Socialistă România, a părăsit, marți dimineața. Capitala.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspeții spanioli au fost salutați de

tovarășii Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Constantin Dăscălescu, Mihnea Gheorghiu, Ghi- zela Vass, membri ai C.C. al P.C.R.. Petre Constantin, membru al Comisiei Centrale de Revizie, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R. (Agerpres)
Simpozion internațional pe tema 

„Cultura legumelor în sere"Sub egida Societății internaționale de științe horticole, marți au început în Capitală lucrările simpozionului pe tema „Cultura legumelor în sere", organizat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Academia de științe agricole și silvice.Participanții — specialiști din 20 de țări — dezbat. în plen și pe secțiuni, probleme de genetică, fiziologie vegetală, tehnologie, mecanizare, construcții, protecția plantelor, păstrarea produselor, privind producția de legume de seră și culturi forțate in solarii, precum și probleme de marketing in acest domeniu.Lucrările acestei reuniuni internaționale au fost deschise de prof. dr.

Ion Ceaușescu, președintele simpozionului.Participanții au fost salutați, în numele guvernului, de Angelo Micu- lescu, viceprim-ministru, ministrul agriculturii și industriei alimentare. Au adus, de asemenea, saluturi prof. A. Pieniazek, vicepreședinte al Societății internaționale de științe horticole, și Grigore Obrejanu. vicepreședinte al Academiei de științe agricole și silvice.Programul simpozionului, care durează cinci zile, mai include, de asemenea. vizite în întreprinderi de sere din țara noastră. (Agerpres)
tv

PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală.

10.00 Emisiune pentru tineret.
10,25 Cîntec din Sălaj — melodii popu

lare.
10.50 Meridiane literare.
11.50 Telex.
16.00 Teleșeoală.
16.30 Curs de limba rusă.
17,00 Telex.
17,05 Pentru timpul dv. liber vă reco

mandăm...
17.20 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto.
17.30 Arte vizuale.
17.50 Bijuterii muzicale.
18,10 Tragerea Pronoexpres.
18.20 Univers științific.

18.50 Publicitate.
18,55 Tribuna TV : Contribuția P.C.R. la 

dezvoltarea teoriei șl practicii 
educației socialiste.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Revista economică TV.
20.30 Telecinemateca. Ciclul „Mari re

gizori" : Michael Kakoyanis. Fil
mul artistic „Fata tn negru". In 
distribuție : Ellie Lambeti, Dimitri 
Horn, Eleni Zaflrion, Stefanos 
Stratlgos, Notls Pergialis. Niko 
Fermas, Anestl Vlachos, Georges 
Foundas.

22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II
20,00 Studio '76 — emisiune pentru ti

neret.
20.20 Din nou despre... preferințele dv. 

muzicale.
21,05 Telerama. Călătorii șl călători.
21,35 Roman-foileton „Forsyte Saga*. 

Episodul 19 — „înapoi nu poți da".

• AGENDA CARAȘ-SEVERI- 
NEANA. La Reșița : un spectacol la care au participat formațiile uzinelor reșițene, cele din comuna Marga, precum și formații de dansuri românești, germane, sîrbo-croate și maghiare. 
La cinematograful de vară : un spectacol de muzică și poezie revoluționară și patriotică realizat de tineret. La casa de cultu
ră a sindicatelor : o expoziție privind dezvoltarea spirituală a județului. La Zervești : „Sărbătoarea narciselor" (peste 15 000 de participant). La Berzovia : consfătuire cu intelectualii din comună. • LA RADOMIREȘT1 (Olt) s-a desfășurat cea de-a cincea ediție a „Sărbătorii bujorului" (formații din Seaca, Mi- hăești, Radomirești. Sprincenata, orașul Drăgânești-Olt), iar în comuna Nicolae Titulescu a avut loc „Sărbătoarea primăverii" (formații din Șerbănești, Crim- poaia, Tufeni, Văleni). • AGEN
DA MUREȘEAN A. Cadre didac
tice care predau istoria patriei s-au întilnit, la liceul „Al. Papiu Ilarian", în cadrul unei seri muzeale, cu prof. univ. dr. docent Dumitru BerCiu de la Universitatea din București. Cu prilejul 
centenarului nașterii lui Octa
vian C. Tăslăuanu, a fost organizat un simpozion. Salonul ju
dețean de artă plastică (37 de expozanți) s-a deschis la Tg. Mureș. Tradiționalul „Tirg al 
fetelor de la Gurghiu“ a fost pregătit, artistic, de formațiile de amatori din Reghin. Cei peste 15 000 d.e oaspeți au asistat la o competiție folclorică a formațiilor din zona Tirnavelor, Cimpiei Transilvaniei. Mureșului superior și de pe Valea Gurghiului.• „ODA BUCURIEI". spectacol prezentat recent la Iași. în fața a peste 1 000 de spectatori (regia : Mihai Zaborilă de la Opera ieșeană), a reunit corurile din Ruginoasa, al sindicatului învă- țămint, regionalei căi ferate, întreprinderii ..Țesătura", grupul vocal din Vlădeni. al spitalului de copii și al Casei de cultură a sindicatelor, ansamblurile „Firicelul" (Combinatul de fibre sintetice) și cel din Cotnari.• LA SFlNTU-GHEORGHE ȘI

BARAOLT a avut loc faza județeană a concursului de brigăzi, montaje literare, teatru al pionierilor și școlarilor. La 
Tirgu-Secuiesc : gala laureaților concursului județean „Noi biruim sub steagul tău, partid".
• TINERII DIN INDUSTRIA 
SLOBOZIEI (Ialomița) au organizat, la filatura de bumbac, o dezbatere pe tema : „Codul eticii și echității socialiste, codul devenirii noastre comuniste".
• AGENDA BOTOȘĂNEANA. 
„Sub flamuri purpurii și trico
lore" — un ciclu de manifestări cultural-artistice reunind formații reprezentative din județ (ansamblul din Frumușica, corul Liceului de arte din Botoșani, brigada de la I.U.P.S., dansatorii populari din Tudora și Corni și altele). • In aula Liceului „August Treboniu Laurian" din Botoșani a avut loc o dezbatere pe tema : „Valențe educative majore in procesul de integrare a școlii în viață, în activitatea productivă, în lumina documentelor Congresului al XI-lea al partidului". • La Casa memorialâ „Mihai Eminescu" de la Ipotești a fost deschisă, cu sprijinul Muzeului literaturii din Iași, o expoziție documentară ce ilustrează caracterul patriotic al operei marelui poet, dragostea sa față de meleagurile natale. • La Liceul pedagogic din Botoșani a fost organizată o sesiune de referate și comunicări ale elevilor avînd ca temă „Programul partidului — cartă ideologică, teoretică și politică fundamentală a construcției socialismului și comunismului". ® „OMAGIU PARTIDU
LUI". S-a încheiat faza județeană clujeană a festivalului național al formațiilor artistice de amatori „Omagiu partidului". S-au distins cu acest prilej grupurile vocale din Stoiana, Hășdate, brigăzile artistice de agitație din Viișoara și Casa de cultură din Dej, ansamblurile de cintece și dansuri ale caselor de cultură din Dej și Turda, echipa de dansuri a căminului cultural din Urca.

Corespondenții „Scînteil"

Sosirea în Capitală a secretarului național executiv al Partidului Uniunea pentru Progres Național(U.P.R.O.N.A.)Marți seara a sosit In Capitală Bernard Bizindavyi, secretarul național executiv al Partidului Uniunea pentru Progres Național (U.P.R.O.N.A.) din Burundi, care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită de prietenie In țara noastră. Oaspetele este însoțit de Protais Ndayegamiye, director al departamentului propagandei și mobilizării, Francois Maceri, director al Radiodifuziunii naționale — „Vocea Revoluției", Firmin Ntawe, al II-lea se

din Burundicretar al organizației partidului U.P.R.O.N.A. din provincia Gitega.La sosire, oaspeții au fost salutați de tovarășii Iosif Uglar, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe Dobra și Teftdor Marinescu, membri ai C.C. al P.C.R., Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.Au fost prezenți Gaspard E. Ka- renzo, ambasadorul Republicii Burundi la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)
Vizita delegației parlamentare columbienein continuarea vizitei oficiale pa care o întreprinde în țara noastră, la invitația Marii Adunări Naționale, delegația parlamentară columbiană, condusă de Alberto Santofimio Bo- tero, președintele Camerei Reprezentanților, a fost marți oaspete al județului Argeș.însoțiți de tovarășii Mihail Hașe- ganu, vicepreședinte al Asociației de prietenie România — Columbia, și Dumitru Petrescu, prim-vicepreședln-

te al Consiliului popular județean Argeș, parlamentarii columbleni au vizitat întreprinderea de autoturisme și Combinatul de prelucrare a lem- nului-Pitești.După întîlnirea de la sediul consiliului popular județean, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean Argeș, Ion Dincă, a oferit un dejun în cinstea oaspeților.(Agerpres)
0 delegație de activiști ai P. C. R. a plecat 

în Uniunea SovieticăMarțl a plecat epre Moscova o delegație de activiști ai P.C.R., condusă de tovarășul Gheorghe Petrescu, membru al C.C. al P.C.R.. prim-secretar al Comitetului județean Dolj al P.C.R., care, la invitația C.C. al P.C.U.S., va efectua o vizită pentru schimb de experiență în Uniunea Sovietică.La plecare, pe aeroportul Otopeni.

delegația a fost condusă de tovarășul Lucian Drăguț, membru al Comisiei Centrale de Revizie a P.C.R., vicepreședinte al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, de activiști de partid.Au fost prezenți V.I. Drozdenko, ambasadorul U.R.S.S. la București, membri ai ambasadei.
Conferință de presă la Ambasada

BulgarieiCu prilejul centenarului răscoalei antiotomane bulgare din aprilie 1876 și al comemorării a 100 de ani de la moartea marelui poet revoluționar Hristo Botev, ambasadorul R. P. Bulgaria la București, Ivan Abagiev, a organizat, marți, o conferință de presă.Au luat parte reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ziariști români, atașați și corespondenți ai presei străine.In cuvîntul său, ambasadorul Ivan Abagiev s-a referit la lupta eroică purtată secole în șir de poporul bulgar pentru libertate, independență și progres social, pentru afirmarea dreptului său legitim de a-și hotărî soarta potrivit propriei sale voințe. Evocînd memorabilele evenimente de acum o sută de ani, vorbitorul a exprimat stima și recunoștința poporului bulgar față de forțele democratice și revoluționare care au sprijinit crearea pe teritoriul României a detașamentelor de voluntari bulgari care au luptat cu trupele filiate ruso-române în războiul din 1877.Tradiționalele legături de prietenie, bună vecinătate și întrajutorare bulgaro-române, închegate în anii de luptă pentru libertate și independență națională — a arătat în încheiere vorbitorul — au căpătat în anii construcției socialiste noi dimensiuni, întîlnirile la cel mai înalt nivel dintre tovarășii Todor Jivkov și Nicolae

Ceaușescu înscriindu-se ca momente de însemnătate majoră în dezvoltarea și adîncirea colaborării și prieteniei dintre țările, partidele și popoarele noastre, pentru cauza socialismului și păcii. ' (Agerpres)

CronicaLa invitația Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie a sosit la București doctor L. B. J. Stuyt, președintele Organizației Centrale pentru Cercetări Științifice Aplicate (T.N.O.) din Olanda, care va face o vizită de informare în România.La aeroportul Otopeni, oaspetele a fost întimpinat de Ion Ursu, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, și alte persoane oficiale.A fost de față A. H. Croin, ambasadorul Olandei la București.
★Ministrul afacerilor externe. George Macovescu, a primit o telegramă ds mulțumire de la viceprim-ministrul și ministru al afacerilor externe al Israelului, Yigal Allon, pentru mesajul adresat cu prilejul Zilei naționale a statului Israel.
★Directorul executiv al O.N.U.D.I., Abd-El Rahman Khane, care se află Intr-o vizită în țara noastră, a avut, în cursul zilei de marți, convorbiri Ia Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale cu Nicolae Ștefan, prim-adjunct al ministrului, și la Ministerul Industriei Ușoare cu Constantin Popescu, adjunct al ministrului. Au fost abordate cu această ocazie probleme privind inițierea unor noi acțiuni de colaborare între România și O.N.U.D.I.în aceeași zi, Abd-El Rahman Khane, directorul executiv al O.N.U.D.I., împreună cu soția, a fost oaspete al județului Prahova.In onoarea oaspetelui a fost oferit un dejun.
★Marți dimineața a avut loc în Capitală semnarea unei înțelegeri privind colaborarea în domeniul cinematografiei, pe anii 1976—1977, între Consiliul Culturii și Educației Socialiste — Centrala „România-film" și Ministerul Culturii — Direcția generală a cinematografiei din R.D. Germană.Documentul a fost semnat de Dumitru Ghișe, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, și Hans Starke, adjunct al ministrului culturii din R. D. Germană.
★Fundația „Japonia" a donat Bibliotecii centrale de stat și Uniunii scriitorilor, prin intermediul Ambasadei Japoniei la București, un set de cărți cuprinzînd lucrări reprezentative pentru arta și cultura japoneză. La festivitatea organizată, marți, cu acest prilej, au rostit alocuțiuni ambasadorul Ryoko Ishikawa, Angela Popescu-Brediceni, director al B.C.S., și Ion Hobana, secretar al Uniunii scriitorilor.
★Marți seara, artiștii ansamblului pe gheață al Circului Mare din Moscova au prezentat, pe arena Circului din Capitală, un spectacol de gală în cadrul turneului care va continua pină la jumătatea lunii iulie.

zileiCu prilejul celei de-a 20-a aniversări a semnării acordului de colaborare culturală șl științifică dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Democrată Coreeană, ambasadorul R.P.D. Coreene la București, Pak Zung Guc, a organizat marți o gală a filmului coreean.A fost prezentat filmul „Vizita . tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu în R.P.D. Coreeană", care a avut loc în 1971.Au participat Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, loan Botar, secretar al I.R.R.C.S., oameni de știință și cultură, ziariști.
★Președintele Consiliului Executiv al UNESCO, Hector Wynter, care se află în țara noastră la invitația Comisiei naționale a Republicii Socialiste România pentru UNESCO, a vizitat în cursul zilei de marți instituții de învățămînt și cultură, precum și obiective turistice din județele Brașov și Prahova.în această vizită, oaspetele a fost însoțit de prof. univ. Jean Livescu, președintele Comisiei române pentru UNESCO.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a primit marți pe directorul general al Radioteleviziunii iraniene, Reza Ghotbi, care se află într-o vizită de lucru în România, in fruntea unei delegații, la invitația Radioteleviziunii române.La primire a fost de față Vasile Potop, directorul general al Radioteleviziunii române.în cursul vizitei în țara noastră, membrii delegației iraniene au avut convorbiri la Radioteleviziunea română privind extinderea domeniilor de colaborare între cele două organisme de radio și televiziune.
★în zilele de 17—18 mai, la Ministerul Afacerilor Externe au avut loc consultări între reprezentanții ministerelor afacerilor externe ale Republicii Socialiste România și Spaniei cu privire la relațiile bilaterale ro- mâno-spaniole, precum și asupra unor probleme internaționale de interes comun.Cu acest prilej, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, a primit pe Nuno Aguirre De Career, director general în Ministerul spaniol al Afacerilor Externe.
★Marți, la sediul Asociației de Drept Internațional și Relații internaționale, Lelio Basso, senator socialist italian, a prezentat o expunere cu tema : „Noi forme ale imperialismului și popoarele lumii a treia".Au participat profesori universitari. cercetători, funcționari ai Ministerului Afacerilor Externe. Au luat, de asemenea, parte Mario Bo- lasco, ambasador al Italiei la București, și alți membri ai ambasadei.(Agerpres)

PF APTUL I 
‘DIVERS’
| Grădini 
. suspendate

Se vorbește de mai multă vre- 
Ime — și nu fără temei — că lo

cuitorii Buzăului vor să faci 
din orașul lor un „oraș-gr Adină". 

* Primele semne s-au ivit o dată 
Icu sosirea primăverii. Toți bu- 

zoienii, cu mic cu mare, au ie
șit la amenajarea spațiilor verzi 

Iși împodobirea urbei cu peste 
un milion și jumătate de flori. 
De curind, comitetul municipal 
al femeilor a inițiat un original 

I concurs — „Blocul cu cele mai 
frumoase balcoane". Chemate 
să-și etaleze, ingeniozitatea și 

I bunul gust, buzoiencele nu s-au 
lăsat prea mult invitate și s-au 
și apucat să-și transforme fie
care balconul intr-o grădiniță 

I suspendată. N-o fi ea precum 
a Semiramidei, dar este !
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ÎN CÎTEVA RÎNDURICICLISM

„Cursa Păcii"Disputata pe traseul Torun—Poznan, intr-o trenă extrem de rapidă (medie orară peste 46 km), etapa a 9-a a „Cursei Păcii" a revenit la j sprint polonezului Stanislav Szozda (150 km in 3h 13’18”). In același j timp cu învingătorul au sosit și cicliștii români Teodor Vasile (locul 12), Mircea Romașcanu, Ilie Valentin, Eugen Dulgheru și Ion Cojocaru.In clasamentul general individual, același lider — Hans Joachim Hartnick (R.D.G.), urmat de Szozda (la 19”) și Galik (la 1’50”). Mircea Romașcanu ocupă în continuare locul 15, la 8'08” față de lider.Pe echipe, conduce formația U.R.S.S., urmată de R. D. Germană, Cehoslovacia, Polonia, România, Bulgaria, Elveția etc. Astăzi este zi de repaus, iar joi se aleargă etapa Pniewy — Frankfurt p« Oder (138 km).
•lab. Temperatura maximă a tost de 
25 de grade.vremea

Ieri în țară î Vremea a fost în ge
neral frumoasă. înnorări mai accen
tuate s-au produs în Moldova, Mun
tenia, zona de munte, unde au (căzut 
averse slabe, Izolate. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit. Temperatura aeru
lui, la ora 14, era cuprinsă între 18 
grade la Joseni. Miercurea Ciuc șl Tg. 
Secuiesc șl 26 de grade la Berzasca. 
In București : Vremea a fost frumoa
să, cu cerul variabil. Vîntul a suflat

Timpul probabil pentru 23, 21, 22 mal. 
în țari : Vreme relativ frumoasă, cu 
cerul schimbător. Vor cădea ploi Izola
te însoțite de descărcări electrice, mal 
frecvente In zonele de deal șl de mun
te. Vlnt slab pînă la potrivit. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse Intre 
4 șl 14 grade, iar cele maxime Intre 18 
șl 26 de grade, local mal ridicate tn 
sud. In București : Vreme relativ fru
moasă cu cer variabil, favorabil aver
sei de ploaie după-amlaza. Vlnt slab, 
plnă la moderat. Temperatura ușor 
variabilă.

BASCHETSelecționata feminină de baschet a României a plecat ieri in Franța pentru a participa la campionatele europene, programate între 20 și 29 mai. Echipa României va juca în grupa preliminară A. alături de formațiile U.R.S.S., Iugoslaviei și Belgiei.
★în ziua a doua a turneului internațional masculin de baschet de la Sao Paulo, echipa olimpică a Braziliei a întrecut cu scorul de 79—75 (48—40) formația Iugoslaviei. Partida dintre o selecționată a S.U.A. și reprezentativa Porto Rico s-a încheiat cu scorul de 76—60 (47—26) in favoarea baschetbaliștilor americani.

TENISîn primul tur al probei de simplu femei din cadrul turneului internațional de tenis de la Hamburg, jucătoarea româncă Mariana Simio- nescu a învins-o cu 7—6, 4—6, 6—4 pe americana Beth Norton.
FOTBALDuminică, meciurile dintre echipele bucureștene din divizia A se vor desfășura pe stadionul „23 August", în cuplaj, după următorul program : ora 15,30, Sportul studențesc—Rapid ; ora 17,30, Steaua—Dinamo (acest meci va fi televizat in direct).

VOLEIîn cadrul turneului internațional feminin de volei care se desfășoară în orașul japonez Kumamoto, selecționata Cubei a reușit o surprinzătoare victorie cu 3—1 (16—14. 15—11, 9—15, 15—12) în fața echipei U.R.S.S. într-un alt joc, reprezentativa Japoniei a dispus cu 3—0 (15—11, 15—7, 15—2) de formația Canadei.
ATLETISMîntr-un concurs desfășurat în Austria, atletul vest-german Guido Kratschmer a stabilit cea mai bună performanță mondială a anului la decatlon, cu 8 381 puncte. Iată rezultatele obținute de Kratschmer in cele zece probe : 100 m : 10”7/10 ; lungime : 7,83 m ; greutate : 14,68 m ; înălțime : 1,95 m ; 400 m : 48”5/10 ; 110 m garduri : 14”l/10 ; disc : 44.86 m ; prăjină : 4,30 m ; suliță : 69,08 m ; 1 500 m : 4’31”8'10.

AUTOMOBILISMCea de-a zecea ediție a „Raliului Iugoslaviei", probă contind pentru campionatul european de raliuri, s-a încheiat la Belgrad cu victoria automobilistului cehoslovac Svatopluk Kvajzar (,.Skoda—110“). Pe locurile următoare s-au clasat compatrioții săi Josef Sivik („Renault") și Jiri Sedivy („Skoda—110"). Dintre cele 89 de echipaje care au luat startul numai 9 au reușit să termine această dificilă cursă.

Tot nota IONe scrie profesorul Radu Rotta, dirigintele anului I • E, de la liceul „Vasile Alecsandri" din Galați. „Am citit cu mult interes faptul divers despre cele patru eleve dintr-o clasă a Liceului pedagogic din Baia Mare care au obținut tot atitea distincții la faza finală a Olimpiadei de limba română. Adre- sind călduroase felicitări atît elevelor respective, cit și profesoarei lor, vă rog să-mi permiteți să vă aduc și eu la cunoștință un caz similar. Ba chiar cu o... mențiune în plus. La faza finală pe țară a Olimpiadei de fizică, elevele noastre (profesor de fizică — Victor Necală) au obținut nu mai puțin de 5 distincții, după cum urmează : Dobre Luminița — premiul I ; Cărăușu Mihaela — premiul II ; Postelnicu Afrodita — premiul III ; Calea Roxana — mențiune ; Baloc Adrian — mențiune". în ce ne privește, la fel ca și băi- mărenilor. Ie adresăm felicitări și gălățenilor. Cu bucurie vom consemna și la anul asemenea vești de nota zece.
S-a dus la 
piață și 
dusă a fostLa puțin timp după ce soțul 
avusese un accident tragic, in 
care își pierduse vederea, Mar
gareta Vajda, din Satu-Mare, 
(născută in 1947, in Dumbrăveni, 
județul Sibiu) a plecai intr-o zi 
la piață, ca de obicei, și nu s-a 
mai întors nici in ziua de azi. 
Au trecut de atunci trei ani. 
Copilul, care împlinea in ziua 
aceea doi ani și jumătate, a 
crescut copăcel și se află acum 
în pragul intrării in clasa 1. O 
grijă in plus pentru tatăl său, 
care ne roagă să dăm „două 
rinduri la ziar, că poate știe 
cineva pe unde se află mama 
unui băiețel care o așteaptă și 
întreabă mereu de ea". Cine-l 
ajută ?

Fair playDuminică, 16 mai, la meciul de fotbal dintre echipele Di- namo-Slatina și Chimia — Rm. Vilcea, spectatorii au aplaudat Îndelung un model de fair play. Unul din cunoscuții jucători slătineni (Țarălungă) solicita îngrijiri medicale. Aflați în apropiere, medicul și maseurul echipei yîlcene au acordat imediat jucătorului slătinean îngrijirile necesare, astfel Incit a- cesta și-a reluat locul in echipa. Intimplarea s-a petrecut in momentul în care echipa gazdă, cea din Slatina, conducea cu 2—0. De dorit ar fi cit mai multe asemenea gesturi pe terenurile noastre de fotbal.
| Cămașa, 

I benzina
(Urmare din pag. I)este însăși inima noastră, șî cu un nou aliaj, gindurile și simțămintele noastre, ale poporului nostru de acum.Trebuie să ajungem astfel la Însuflețirea mărețului nostru trecut, cu ideile și seva prezentului nostru socialist. Nu ne putem bucura de forța mobilizatoare a glorioasei noastre istorii decît prin implicarea celor mai adinei semnificații ale acesteia in prezent și nu putem nici a ne întări și limpezi judecățile noastre de acum decit print.r-o cunoaștere profundă, în lumina adevărului, a trecutului. Căci nu trebuie să uităm nici dimensiunea istorică a gloriosului nostru trecut, nici pe cea atît de vie a prezentului nostru socialist și nici pe cea de perspectivă, a căii noastre proprii spre comunism. Cum, de asemenea, nu trebuie să uităm dimensiunea epopeică a marilor eroi ai istoriei noastre trecute și nici pe cea a eroilor, la fel de legendari, ai istoriei noastre contemporane, ai constructorilor și luptătorilor de azi pentru socialism și pace, pentru libertatea și independența țării, pentru deplina ei suveranitate. Și, in sfirșit, nu trebuie să uităm bogăția și profunzimea marilor sentimente adine umane, omenia de totdeauna a poporului nostru, noua dimensiune morală, revoluționar-pa- triotică a omului nou, socialist, deschisă spre bolta cea mai înaltă a idealului social și național, de totdeauna și de astăzi, al poporului român.Este meritul partidului nostru, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a fi răsădit acest altoi prometeic, actual al epopeii naționale, pe vechea și viguroasa tulpină a literaturii și artei noastre, de a fi aruncat sămînța acestei idei atit de generoase pe ogorul fertil, gata pregătit, al creației noastre literar-artistice de astăzi. Pe drumul acestei mari realizări, fiecare din noi va putea implînta jalonul unei opere, pe care o dorește, desigur, cit mai frumoasă și mai durabilă ; pe acest poliedru, fiecare din noi va putea șlefui o cit de mică părticică, cu pro- priile-i mijloace și potrivit propriei

năzuințe și propriului talent ; în a- ceastă sublimă cîntare a omului, a luptei și năzuințelor, a sufletului poporului nostru, fiecare își va putea auzi propria voce, cu tremurul melodic încărcat de propriile simțăminte și idei. Și tot meritul partidului nostru, al secretarului său general, este de a ne fi dat și principiul fundamental, orientativ și ordonator, stimulator, atît de necesar în realizarea unei opere de asemenea anvergură, care dă strălucire și forță intuiției noastre artistice, cel al concepției materialismului dialectic și istoric, al spiritului revoluționar-patriotic, mili-

acum, în prag da apariția, la editură.Lucram încă la cel de-al doilea roman al acestei epopei, eram a- proape de sfirșit, cînd a trebuit să depășesc anumite dificultăți artistice, și nu doar artistice, legate de necesitatea unei înțelegeri mai profunde a fenomenului literar-artistic, a înseși evenimentelor istorice pe care le redăm. In acest moment am avut fericitul prilej de a participa la o întil- nire cu secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Am beneficiat astfel de cunoașterea nemijlocită a unei viziuni
EPOPEEA NAȚIONALĂ

tant, propriu partidului nostru, al filozofiei noastre despre viață, societate și istorie, al idealului înalt, comunist al poporului nostru.Personal, m-a preocupat, cu mulți ani in urmă, marea valoare a literaturii de inspirație revolutionar-pa- triotică, necesitatea afirmării patriotismului socialist în literatură, ca o condiție de bază, legică, a dezvoltării noii noastre literaturi, corespunzătoare marelui său rol educativ, de formare a omului nou, socialist, și am lucrat ani întregi la rînd. in principal, la realizarea, mai întîi. a primei trilogii „Cronică de război", închinată luptei partidului, armatei și poporului pentru înfăptuirea insurecției din august, însemnatei noastre contribuții de singe la războiul antifascist, apărută în 1966, iar apoi la realizarea celei de-a doua trilogii, „Focurile" (alcătuită din romanele : „Focul negru", „Focul alb" și „Focul roșu"), închinată revoluției noastre populare, marilor evenimente social- politice ale perioadei 1944—1945, e- venimente revoluționare, cu adevărat istorice, care au deschis drum poporului nostru spre socialism și comunism, lucrare încheiată și aflată

superioare, robuste și înaripate, creatoare, proprii secretarului general al partidului nostru, despre rosturile mari, fundamentale ale artei și literaturii, strins legate de lupta și năzuințele de astăzi ale poporului român.Am reținut atunci necesitatea unui efort susținut al tuturor creatorilor de frumos pentru realizarea unor opere mari, fundamentale, corespunzătoare epocii pe care o trăim, imagini mărețe. nepieritoare, ale unor mari evenimente istorice din viața poporului nostru, din zbuciumata și glorioasa sa istorie, trecută și contemporană. Apoi am înțeles că acest lucru nu poate fi făcut decît respectînd cu strictețe adevărul istoric al acestor mari evenimente, favorabil totdeauna poporului nostru, care in toate timpurile a dorit și a luptat să trăiască liber și neatirnat, după propria-i voință, pe vatra strămoșilor săi. Și nu doar cu acest prilej, ci și de multe ori mai tîrziu, în timp ce lucram la această trilogie, mi-am amintit de cuvintele tovarășului Nicolae Ceaușescu spuse mai de mult : Istoria trebuie să pre
zinte întregul proces al luptei revo

luționare in complexitatea sa, să por
nească de la analiza științifică a rea
lității sociale, să înfățișeze faptele 
nu după dorințele subiective ale oa
menilor, nu după nevoi politice de 
moment, după criterii de conjunctură, 
ci așa cum s-au petrecut ele, cores
punzător adevărului vieții.Am înțeles, mai departe, că tocmai redarea unor asemenea mari evenimente istorice ne obligă să. acordăm atenția cuvenită luptei neîntrerupte a poporului român pentru libertate și independență, pentru apărarea integrității și suveranității patriei, pentru înfăptuirea idealului său social și național, pe drumul spre socialism și comunism și, mai mult, că dragostea de patrie, patriotismul, a fost și este o componentă organică a idealului comunist, a misiunii istorice a comuniștilor români, participanți activi la marile evenimente istorice care constituie substanța epică a epopeii mele, în sfirșit, că, tocmai pentru a ne asigura ințelegerea și redarea justă a unor asemenea evenimente istorice, este nevoie de o poziție ideologico- estetică fermă, cea a materialismului dialectic și istoric, de acel înflăcărat spirit revoluționar-patriotic, militant al partidului nostru, al secretarului său general.Astăzi descoperim în toate acestea ideile directoare ale viziunii cunoscute de noi acum, in forma nobilei inițiative creatoare a realizării epopeii naționale în literatură și artă.■De multe ori, un gest, un cuvînt, o idee sînt elemente care aprind cu o teribilă forță mintea și imaginația unui scriitor. întîlnirea aceea a însemnat pentru mine un asemenea moment. De atunci nu mi-au mai trebuit decît timp și un efort îndelungat pentru a duce la bun sfirșit și această nouă trilogie, „Focurile", potrivit unei noi idei artistice. după care am revăzut și adăugit și romanele „Fuga" și „Primăvară timpurie". Nici eu și nici un alt scriitor n-am putea uita o asemenea zi. Și. în măsura in care cartea îl va satisface, sînt convins că nici cititorul nu o V3 uita. Pentru mine ea a rămas, oricum, cu adevărat memorabilă : era ziua partidului : 8 mai 1969 I

și țigara
Colonelul A. Rus, de la 

mandamentul pompierilor, 
istorisește o tntimplare tragică, 
petrecută la Timișoara. Alexan
dru Sorai, lucrător la întreprin
derea de încălțăminte din piele 
și mase plastice din localitate, 
s-a apucat să-și spele cămașa 
cu... benzină, in timp ce o spă
lă, Sorai și-a aprins, din obiș
nuința, o țigara. In clipa urmă
toare s-a produs o explozie, iar 
Sorai a suferit arsuri grave. Cu 
toată intervenția promptă a me
dicilor, el n-a mai putut fi sal
vat.

Doi

Cone

intr-un pomAutoturismul îndrepta cu spre Brăila. ___ =_______mașina era a întreprinderii județene de gospodărie comunală și locativă, iar cei doi pasageri nu aveau chef să fie surprinși de către organele de control, intrucit se ueplasaseră în județ pentru o afacere personală. Așa se face că, tot grăbindu-se, mașina a intrat intr-un pom, apoi in altul, apoi s-a făcut praf. Damigeana cu vin, pe care o păzea cu grijă amicul celui de la volan, s-a făcut zob. Omul cu damigeana, Ion Toma, și-a pierdut viața, iar cel de la volan, Tudorel Chivu, a fost grav accidentat.P. S. Tudorel Chivu, care se afla la volan, este de meserie tehnician la sus-zisa întreprindere ț dar nu orice fel de tehnician, ci tocmai cel care răspundea de... siguranța circulației.
Rubrică realizată cu sprijinul 
corespondenților „Scînteil"
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Vizita primului ministru 
al guvernului român, 

Manea Mănescu, in Iran 
începerea convorbirilor oficiale

HELSINKI

VIZITA DELEGAȚIEI PARLAMENTARE ROMÂNE

TEHERAN 18 (Agerpres). — Marți au început, la Palatul Consiliului de Miniștri al Iranului, convorbirile oficiale dintre tovarășul Manea Mănescu, primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. și Amir Abbas Hoveyda, primul ministru al Iranului.Cei doi prim-miniștri au subliniat contribuția deosebit de importantă a președintelui Nicolae Ceaușescu și Maiestății Sale Imperiale Șahinșahul Aryamehr la intensificarea relațiilor de strinsă prietenie și colaborare dintre România și Iran.Primul ministru al guvernului român și primul ministru al Iranului au efectuat o analiză amplă a stadiului relațiilor dintre cele două țări, a modului în care au fost traduse în practică hotărîrile adoptate de cei doi șefi de stat. Ei au constatat cu satisfacție că acordurile și înțelegerile convenite între România și Iran în domeniul colaborării economice, tehnico-științifice și culturale se îndeplinesc in bune condiții și au subliniat însemnătatea și contribuția proiectelor și programelor comune de cooperare la procesul general de dezvoltare economică a celor două țări.Cei doi prim-miniștri au căzut de acord, totodată, că există incă numeroase posibilități de extindere a colaborării româno-iraniene și au convenit să acorde în continuare o atenție deosebită cooperării în producție și lărgirii schimburilor comerciale pe baza unor acorduri pe termen lung, ceea ce conferă perspectivă raporturilor economice dintre cele două țări.

în cadrul convorbirilor, cei doi, șefi de guvern au analizat în mod concret acțiunile de cooperare economică româno-iraniene și au căzut de comun acord asupra următoarelor domenii de cooperare : utilaje tehnologice, producția de tractoare, vagoane, nave, mașini-unelte, motoare electrice, producția chimică și petrochimică, transporturi, energetică, agricultură, precum și în domeniul tehnico-științific.în scopul realizării, în anul 1980, a unui volum de schimburi comerciale în valoare de un miliard de dolari, convenit la nivel înalt, cei doi prim-miniștri au stabilit modalitățile pentru înfăptuirea acestui obiectiv.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă de cordialitate, de deplină înțelegere și colaborare.La convorbiri au participat, din partea română : Nicolae IDnescu, ministru secretar de stat. Cornel Pacoste, Ion Iosefide, Marin Măroiu — adjuncți de miniștri. Alexandru Boabă, ambasadorul României la Teheran. Din partea iraniană, la convorbiri au participat Mamucher Taslimi, Mansour Rouhani, Fereidun Mahdavi — miniștri, și alte persoane oficiale. *Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. Manea Mănescu, a depus, marți dimineață. o coroană de flori la Mausoleul lui Reza Șah cel Mare.în cursul aceleiași zile, primul ministru român a vizitat uzina de asamblare de autobuze „Irannatio- nal“.

HELSINKI 18 (Agerpres). — In cursul celei de-a doua zile a vizitei pe care o întreprind în Finlanda, membrii delegației parlamentare române, condusă de Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, au avut convorbiri cu președintele Parlamentului finlandez, Veikko Helle, cu reprezentanți ai unor grupuri parlamentare. Ei au fost, de asemenea, oaspeții primarului general al orașului Helsinki, Teuvo Aura.în cadrul acestor întîlniri a fost

evocat cursul permanent ascendent al relațiilor de cooperare dintre România și Finlanda, în a căror dezvoltare momente de referință le-au constituit vizita in Finlanda a președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu. în anul 1971, și vizita președintelui Finlandei, Urho Kekkonen, în țara noastră, în anul 1969.în cursul după-amiezii, membrii delegației parlamentare române au vizitat diferite întreprinderi industriale din capitala Finlandei.
ORIENTUL APROPIAT
• Convorbirile premierului libian la Beirut • Continuă cioc
nirile armate în Liban • Incidente în teritoriile ocupate de 

Israel

Sesiunea U.N.C.T.A.D. de la Nairobi : 

Opinii în favoarea unei cooperări 
economice internaționale echitabile

BEIRUT 18 (Agerpres). — Primul ministru libian, Abdel Salam Jal- loud, și-a încheiat vizita oficială de 24 ore întreprinsă la Beirut, unde a conferit cu primul ministru libanez, Rashid Karame. și cu o serie de lideri, între care Kamal Joum- blatt, conducătorul Partidului Socialist Progresist din Liban. La întrevederi a participat, de asemenea, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat. Anterior, premierul libian a efectuat o vizită la Damasc, unde a avut convorbiri cu oficialități ale țării-gazdă, fiind abordate ultimele mutații intervenite în situația din zonă, principalele. probleme interesînd ansamblul lumii a- rabe, precum și posibilitățile de promovare a relațiilor de cooperare bilaterală.BEIRUT 18 (Agerpres). — Marți au continuat, la Beirut, bombardamentele și schimburile de focuri de-a lungul liniei de demarcație dintre zonele nordică și sudică ale orașului. în sectorul portului au fost semnalați trăgători izolați. Orașul Ju- nieh, pentru a patra zi consecutiv, a fost bombardat cu obuze. Au fost semnalate ciocniri și in munți. Marți și-au pierdut viața alte 239 de persoane. Pe de altă parte, în capi

tală, ca și în alte zone ale țării a fost întrerupt curentul electric, în- registrîndu-se, totodată, dificultăți în distribuirea alimentelor și în transporturi.TEL AVIV 18 (Agerpres). — Populația arabă a organizat Ia Ierusalim o manifestație de protest față de ocuparea de către Israel a teritoriilor arabe. în cursul incidentelor între demonstranți și forțele israeliene, care au intervenit deschizînd focul, un tînăr arab de 17 ani a fost omorît. în aceste împrejurări, sectorul estic al Ierusalimului a fost, practic, paralizat de o grevă generală. Toate magazinele au fost închise. Pe de altă parte, la Ramallah, Naplouse și în tabăra de refugiați de la Djenin continuă să se mențină in vigoare restricțiile de circulație impuse de autoritățile israeliene, ele fiind suspendate doar la Balata, în apropiere de Naplouse.Incidentele din primele două zile ale acestei săptămîni s-au soldat cu moartea a trei persoane și cu numeroși răniți. Potrivit ziarului „Ye- dioth Aharonoth", poliția israeliană a arestat aproximativ 200 de persoane din rîndurile populației arabe din Cisiordania, participante la manifestațiile în favoarea evacuării de către Israel a teritoriilor arabe ocupate.

! PORTUGALIA

Noi candidaturi 
în alegerile 
prezidențialeLISABONA 18 (Agerpres). — Cu zece zile înainte de expirarea termenului de prezentare a candidaturilor în alegerile prezidențiale din Portugalia, programate să se desfășoare la 27 iunie, marți au fost a- nunțate numele a încă doi candidați, informează agenția A.N.O.P. Este vorba de primul ministru, Jose Pinheiro de Azevedo, și de Octavio Pato, membru al Secretariatului Comitetului Central și al Comisiei Politice a P.C. Portughez. Pină acum iși mai anunțase hotărîrea de a candida generalul Ramalho Eanes, șeful statului major al armatei terestre.Primul ministru a declarat că în cazul în care va deveni președinte va respecta prevederile noii Constituții referitoare la modul de formare a guvernului, însărcinind cu această misiune partidul cu cel mai mare număr de deputați în Adunarea Republicii. Alvaro Cunhal, secretar general al P.C.P., a precizat că desemnarea lui Octavio Pato nu reprezintă o modificare a poziției afirmate anterior de P.C.P. privind opțiunea sa în favoarea unui președinte al republicii din rindul forțelor armate. „în fața perspectivei prezentării mai multor candidați din rindul militarilor care ocupă în prezent posturi importante și dată fiind complexitatea situației. Comitetul Central al P.C.P. a hotărit însă pentru moment să nu sprijine nici o candidatură militară, fără ca prin aceasta să afecteze sprijinul pe care partidul îl va acorda unui viitor președinte al republicii ales din rindul militarilor, a spus el. P.C. Portughez consideră necesar să adopte, în această problemă, o poziție autonomă, care să-i permită apărarea în fața poporului portughez a politicii sale de indicare a soluțiilor vizind rezolvarea problemelor naționale, contribuind astfel Ia consolidarea regimului democratic".

BERLIN

Congresul al IX-lea al P.S.I.G. 
și-a început lucrărileBERLIN 18 — Corespondență A- gerpres : La 18 mai, în marea sală a Palatului Republicii din Berlin, au început lucrările celui de-al IX-lea Congres al P.S.U.G. La marele forum al comuniștilor participă peste 2 000 de delegați aleși la conferințele regionale de partid.In prezidiul congresului au luat loc Erich Honecker, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., Willi Stoph, președintele Consiliului de Stat, Horst Sindermann, președintele Consiliului de Miniștri, alți conducători de partid și de stat ai R.D.G., precum și șefii delegațiilor partidelor comuniste și muncitorești, ale unor partide socialiste și mișcări de eliberare națională, sosite pentru a participa la lucrările congresului. A luat loc, de asemenea, în prezidiu tovarășul Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., conducătorul delegației Partidului Comunist Român. Din delegație fac parte tovarășii Richard Winter, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, prim-secretar al Comitetului județean de partid Sibiu, Dumitru Turcuș, membru al Colegiului Central de Partid, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Constantin Niță, ambasadorul țării noastre în R.D. Germană.Lucrările congresului au fost deschise de Willi Stoph, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G.,

președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, care a salutat prezența în sală a delegaților — muncitori, țărani cooperatori, Intelectuali, femei, tineri. El a adresat un salut călduros celor 103 delegații de peste hotare, din 92 de țări, aflate în sală.Pe ordinea de zi a congresului se află Raportul C.C. al P.S.U.G., Raportul Comisiei Centrale de Revizie, adoptarea documentelor prezentate, Directivele celui de-al IX-lea Congres al P.S.U.G. privind Planul cincinal de dezvoltare a economiei naționale a R.D.G. în perioada 1976— 1980, alegerea organelor conducătoare ale partidului.Erich Honecker, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., a prezentat Raportul C.C. al P.S.U.G. la cel de-al IX- lea Congres. El a înfățișat un bilanț al marilor succese obținute în edificarea societății socialiste dezvoltate de către oamenii muncii din R.D. Germană, sub conducerea P.S.U.G., de la al VIII-lea Congres și pină în prezent, și a prezentat orientările fundamentale ale dezvoltării economice, politice, sociale și culturale a țării în etapa următoare, precum șl poziția P.S.U.G., a R.D. Germane în viața internațională. Raportul a fost urmărit cu deosebit interes.Kurt Seibt, președintele Comisiei Centrale de Revizie, a expus apoi raportul acestei comisii.Lucrările congresului continuă.
De pretutindeni

NAIROBI 18 (Agerpres). — In capitala kenyană au continuat dezbaterile generale din cadrul lucrărilor celei de-a IV-a sesiuni a Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.).Ministrul somalez al comerțului, Ahmed Mohamed Mohamud, a subliniat necesitatea amplificării relațiilor de cooperare dintre țările în curs de dezvoltare și a chemat U.N.C.T.A.D. să impună sancțiuni economice regimurilor rasiste din A- frica. in conformitate cu hotăririle O.N.U. El a acuzat țările industrializate că utilizează mijloace de con- strîngere de ordin politic și economic pentru a-și păstra avantajele actuale și a opri tendința către instaurarea unor relații economice mai e- chitabile. La rindul său. ministrul comerțului al Tanzaniei, A.M. Rule- gura. a arătat că actuala sesiune U.N.C.T.A.D. trebuie să fie înțeleasă de țările dezvoltate ca o ocazie pentru a răspunde favorabil cererilor legitime formulate de țările în curs de dezvoltare. Pronunțindu-se pentru sprijinirea luptei de eliberare a popoarelor din sudul Africii, el a relevat că țările africane care și-au do- bindit, recent independența au obținut succese însemnate pe calea dezvoltării.Secretarul general al Commonweal- thului, Shridath Rampal, și-a exprimat sprijinul față de documentele a- doptate la Manila de „Grupul celor 77", subliniind totodată că. în vederea înfăptuirii noii ordini economice internaționale, reuniunea de la Nairobi este chemată să înregistreze progrese in direcția unor măsuri concrete izvorînd din problemele abordate.în ce privește dezbaterile din cele cinci comisii de lucru, se relatează că

au fost înregistrate progrese în chestiunile legate de transferul de tehnologie către țările în curs de dezvoltare.Pe de altă parte, actuala sesiuneU. N.C.T.A.D. a adoptat ca document oficial textul Federației internaționale a asociațiilor de apicultura ,,Apimondia“ privind „Rolul apiculturii în mobilizarea resurselor pentru comerț și dezvoltare", prezentat de președintele federației, prof.V. Harnaj (România).
Spre normalizarea relațiilor 

intre India și PakistanDELHI 18 — Corespondentul Agerpres transmite : Relațiile diplomatice dintre India și Pakistan, precum și comunicațiile terestre și aeriene vor fi restabilite în a treia săptămînă a lunii iulie — a anunțat ministrul de externe al Indiei, Y.B. Chavan. In- tr-o declarație făcută în parlament, el a făcut cunoscut acordul părților ca hotăririle cuprinse în declarația comună după recentele convorbiri indo-pakistaneze, de la Islamabad, pentru normalizarea relațiilor bilaterale să fie puse in aplicare între 17 și 24 iulie 1976. „Ambele țări trebuie să recunoască necesitatea unor relații de cooperare între țări vecine. Dacă pacea și încrederea reciprocă prevalează, națiunile noastre vor putea să-și mobilizeze mai bine talentele și energiile pentru a rezolva problemele uriașe cu care sîntem confruntați și să aibă un rol și mai activ în sfera internațională" a spus Y.B. Chavan.

• SCRISOARE INEDI
TĂ A LUI KARL MARX. O scrisoare a lui Karl Marx, precum și alte documente referitoare la familia sa, pină acum necunoscute, au fost descoperite în ~ Germană. Scrisoarea, datată „29 septembrie" și care, după se presupune, a fost scrisă în este adresată lui Werner

agențiile de presă transmit:

R.D. doar cum 1847, __________ von Veltheim, o rudă îndepărtată a lui Marx. Ea se referă la planurile privind editarea unei publicații periodice în afara granițelor Germaniei.

schi, acest „nou-născut" al sistemelor de transport în comun va permite legătura în numai trei minute și jumătate între cartierul East Side din Manhattan și Roosevelt Island, o insuliță de pe East River, intre cartierele Queens și Manhattan.

La Belgrad, președintele R.S F; Iugoslavia, Iosip Broz Tito, l-a primit, marți, pe Biilent Ecevit, președintele Partidului Republican al Poporului din Turcia, aflat în vizită în Iugoslavia, și a avut cu acesta o convorbire prietenească.
Intr-o declarație datâ pu_ blicității la Phenian, Comitetul pen- I tru reunificarea pașnică a patriei I condamnă regimul sud-coreean pen- ' tru politica acestuia pe plan intern și extern. Declarația arată că autoritățile de la Seul duc de multă vreme o politică de trădare a intereselor naționale și de punere a Coreei de sud sub un tot mai accentuat control din partea forțelor imperialiste, pe plan politic, economic, militar și cultural.
Cu prilejul unui miting desfășurat în provincia Uila, președintele Republicii Populare Angola, Agostinho Neto, a relevat că toate întreprinderile industriale și agricole, clădirile, precum și oricare alte bunuri mobile și imobile părăsite de foștii proprietari portughezi sau de altă naționalitate- vor trece In proprietatea statului.

Primul ministru finlan- 
dOZ, Miettunen, a retrasmarți demisia guvernului său, prezentată la 14 mai. Cele cinci partide membre ale coaliției guvernamentale au acceptat o propunere a președintelui Urho Kekkonen, susceptibilă să rezolve impasul survenit săptămînă trecută.

Ședință C.A.E.R. La Budapesta- s-au desfășurat lucrările ședinței a 10-a a Comisiei permanente a C.A.E.R. pentru poștă și telecomunicații. A participat și o delegație a țării noastre, condusă de Gheorghe Airinei. adjunct al ministrului transporturilor și telecomunicațiilor. A fost semnată Convenția cu privire la crearea și exploatarea sistemului complex automatizat intercorelat de telecomunicații.La a V-a ediție a Concursu
lui internațional pionieresc de 
artă plastică și creație literară 
de la Trencin (R. S. Cehoslova
că) au fost premiate lucrările 
elevilor români Ion Ștefăniță, de 
la Casa pionierilor din Birlad, 
și Daniela Iancu, de la Școala 
generală nr. 2 din Codlea.

Convorbiriîntre 0 dele§atie a Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, condusă de Stane Dolanț, secretar al Comitetului Executiv al Prezidiului C.C. al U.C.I., și o delegație a partidului Uniunea Națională Africană din Tanganica (T.A.N.U.), condusă de Rashidi Kawawa, vicepreședinte aNacestui partid, au avut loc la Belgrad.

Declarație.Intr-un interviu a-

• LASERUL Șl POLUA
REA. In apropierea capitalei sovietice a fost creat un centru da cercetare a atmosferei cu ajutorul razelor laser. Fasciculele laser reflectate de straturile atmosferice informează un dispozitiv de recepție despre compoziția acestora. Datele recepționate sînt introduse în- tr-un computer, care indică gradul de poluare a atmosferei. Totodată, laserul furnizează și date despre straturile atmosferice unde se formează furtunile și uraganele, informații deosebit de utile în stabilirea prognozelor atmosferice.

• PERLE DE CULTURĂ. Firma „Aguinaldo" din Filipine, care se ocupă cu cultivarea perlelor, a inclus în procesul de producție noi soiuri de moluște, care, pină in prezent, nu produceâu perle. Tehnologia este cit se poate de complicată. De la prima operație, cind în corpul moluștei se introduce un bob de nisip. în jurul căruia se formează perla, pînă cînd aceasta capătă dimensiunile cerute, trebuie să treacă aproape ' ' ■ — -primele șase luni, este cercetată cu X, iar dacă perla se formeze, se introduce un nou bob de nisip. Această muncă plină de migală a și dat primele rezultate. fiind obținute perle de culoare alb-argintiu și roz-auriu, care se disting printr-o rară

trei ani. După fiecare moluscă ajutorul razelor nu a început să
frumusețe.

cordat rețelei americane de televiziune N.B.C., Henry Kissinger a declarat că ar prefera să nu rămînă secretar de stat al S.U.A. anul viitor, chiar dacă Gerald Ford va fi ales președinte. El nu a exclus totuși posibilitatea că ar putea accepta să rămînă în această funcție dacă președintele Ford i-ar cere acest lucru.
Grevă în Belgia. Aproximativ 15 000 lucrători din sectorul transporturilor publice au participat luni, în toate orașele principale din Belgia, la o grevă de o zi.
„Cosmos - 818".La 18 mal- în Uniunea Sovietică a fost lansat satelitul artificial al Pămintului „Cos- mos-818". El este destinat continuării explorării spațiului cosmic.

Lumea viitorului va dispune de suficiente resurse
Cunoscutul futurolog american HERMAN KAHN, autorul lucrării 

„Anul 2000“ și al altor studii in care sint analizate perspectivele vii
toare ale omenirii, a terminat, de curind, primul dintr-o serie de 
patru volume consacrate problemelor dezvoltării omenirii in urmă
toarele secole. Intr-un interviu pe marginea acestui prim volum 
(care iși propune să prezinte o imagine globală a lumii așa cumva arăta 
in anul 2176), acordat agenției INTERNATIONAL PRESS SERVICE, 
savantul american iși manifestă convingerea că omenirea dispune de 
resursele necesare pentru a-și satisface pe deplin necesitățile. Chiar 
dacă previziunile sale vădesc aceeași lacună fundamentală, caracteris
tică futurologiei occidentale, de a lua in considerare numai aspectele 
legate de forțele de producție, de progresul tehnic, făcind abstracție de 
relațiile de producție, de existența unor formațiuni social-economice 
diferite, ele prezintă un anumit interes prin faptele și ipotezele con
semnate, opuse pronosticurilor pesimiste ale adepților teoriei „epuizării 

creșterii economice".resurselor Terrei" sau „limităriiPopulația mondială se va ridica, probabil, in 2176 — apreciază Kahn in interviul său — la 15 000 milioane de locuitori, iar produsul total mondial la 300 000 000 milioane dolari (respectiv, 300 bilioane), ceea ce ar reprezenta 20 000 de dolari pe cap de ldcuitor. .întrebarea este dacă. în condițiile existente peste două secole, rezervele de minereu de fier, aluminiu, cupru. ca și rezervele energetice vor putea satisface nevoile omenirii. Răspunsul este in mod categoric DA. Nu există nici un obstacol de ordin tehnic care să impiedice, in mod obiectiv. satisfacerea la un nivel substanțial a necesităților de hrană, locuință și a altor cerințe fundamentale ale populației lumii.Anumite cercuri ale lumii occidentale consideră că rezervele de materii prime și materiale ale omenirii sint pe cale de a se epuiza. Asemenea temeri sint insă cu totul nejustificate — afirmă în continuare Kahn. Să luăm, de pildă, bauxita. Bauxita este, după cum se știe, principatul minereu folosit pentru obținerea aluminiului. Or. minereurile de aluminiu reprezintă circa 7 la sută din scoarța Pămîntului. în momentul în care vor fi proiectate și construite instalații corespunzătoare este pe deplin posibil să se extragă aluminiul din 10 sau 20 diferite alte minereuri. la un preț aproape tot atit de ieftin ca și in cazul bauxitei. Cu alte cuvinte, lumea nu va duce lipsă de aluminiu. De asemenea.'minereurile de fier reprezintă aproape 6 la sută din crusta Pămintului — și este limpede că nu vom duce lipsă nici de

acest metal. Iată de ce nu sînt de părere — declară futurologul american — că trebuie impuse limite severe creșterii economice. în fapt, cei

sum energetic de 50 de ori mai mare. Există suficiente resurse energetice pentru a satisface cererile umanității de-a lungul întregii sale istorii viitoare și, practic, acest lucru este valabil pentru toate celelalte resurse. Există, de pildă, cinci sau șase modalități de a obține energia solară la prețuri competitive față de sursele clasice de energie. Punerea la punct a unor tehnologii corespunzătoare în acest sens nu reprezintă decît o chestiune de timp.Firește, în afară de energie, va trebui să rezolvăm și alte probleme fundamentale — de pildă alimentele. La întrebarea dacă putem produce suficiente alimente pentru a satisface necesitățile omenirii cu ajutorul agriculturii convenționale, producînd alimente convenționale, răspunsul

tonă va oferi suficiente cantități de nutrețuri pentru animale și păsări.în ce privește aspectul demografic, datorită faptului că rata nașterilor înregistrează, în zilele noastre, serioase oscilații, este greu să se facă previziuni categorice. După toate probabilitățile însă, pînă în anul 2176, populația lumii va ajunge la nivelul a 10 000—15 000 milioane (respectiv, 10—15 miliarde) oameni.Desigur, există și posibilitatea ca un șir de „gîtuiri" sau obstacole să încetinească ritmul progresului. Una din aceste „gîtuiri" este reprezentată de curentele antitehnologice și de teoriile împotriva creșterii, care au o circulație destul de largă în zilele noastre. Or, aceste curente, după cum am arătat, nu au nici un fundament. Principala sarcină care se ridică în
• Omenirea dispune de rezerve de materii prime și energie practic inepuizabile
• Curentele care preconizează „limitarea creșterii economice" nu au fundament

științific • Ritmurile înalte de dezvoltare, o cerință a progresului

care spun că a acționa în vederea creșterii productivității înseamnă a distruge viitorul omenirii se situează pe o poziție totalmente nejustificată ; mai mult decît atit : complet irațională. Unele cercuri universitare se preocupă prea mult cu asemenea probleme cum ar fi estetica urbanistică, decît de problema ratei creșterii. Or, tocmai o asemenea problemă trebuie să stea, în primul rind, în centrul atenției. Desigur, creșterea industrială este în strinsă legătură cu problema resurselor energetice. După părerea mea, în viitor va exista o abundentă de asemenea resurse. în prezent, produsul total mondial se ridică la aproximativ 6 bilioane de dolari. Este de așteptat ca în următorii 200 de ani acest produs să a- jungă la 300 bilioane dolari, ceea ce ar reprezenta o creștere de 50 de ori. în această perioadă, consumul de e- nergie va crește, probabil, doar de 10 ori. Or. pină în anul 2176, omenirea va putea să facă față chiar unui con

este, de asemenea, categoric DA. Omenirea va dispune de mijloacele necesare — și acest lucru este posibil — cu condiția ca venitul pe cap de locuitor să fie mai mare decît în prezent, întrucit costul producțiilor agricole va crește întrucit va. Pe de altă parte insă, omenirea va putea produce și alimente care se vor deosebi de cele clasice, cunoscute în prezent. Chiar in zilele noastre sînt în curs de construcție în diverse țări ale lumii circa 10 uzine care vor produce proteine monocelulare din țiței și din alte hidrocarburi. Pe viitor, a obține alimente din hidrocarburi va deveni un lucru incredibil de ușor. De altfel, chiar de pe acum se întreprind în a- cest sens studii serioase de biochimie. Fiecare locuitor al lumii va aveg la dispoziție, peste 200 de ani, echivalentul a o tonă de grine anual. Chiar im vegetarian are nevoie însă doar de a cincea parte a unei tone, în aceste condiții, restul de pină la o

fața omenirii este aceea de a ridica nivelul de avuție pe cap de locuitor, și aceasta implică o difuzare largă a cuceririlor tehnico-științifice, in toate țările. Adepții curentelor antitehnologice aduc daune uriașe sabo- tind acest efort.

Trăim într-o lume a interdependențelor — continuă futurologul a- merican. Aceasta înseamnă, între altele, creșterea schimburilor comerciale. Se impune, de aceea, reducerea barierelor comerciale, dar acest lucru, în sine, nu va avea ca rezultat creșterea schimburilor. Este nevoie, în primul rind, ca țările care doresc să-și sporească exporturile să dispună de instalații industriale moderne. Există astăzi țări care au un ritm de dezvoltare de la 6 pînă la 12 la sută anual. Un ritm de dezvoltare de 6 la sută duce la dublarea producției economice la fiecare 12 ani, iar un ritm de dezvoltare de 12 la sută, la dublarea producției la fiecare 6 ani. Dacă asemenea ritmuri se vor menține timp de 30—40 de ani, exemplul țărilor care și-au fixat ritmuri înalte de dezvoltare va fi urmat de multe alte țări. Ritmurile înalte de dezvoltare sînt strîns legate de problema creșterii exporturilor, care a devenit, pentru multe țări, un important o- biectiv național. A fixa asemenea obiective înseamnă a te situa pe poziții sănătoase, pe pozițiile apărării intereselor naționale.Una din principalele căi de creștere a bogăției naționale o constituie extinderea aplicării în producție a cuceririlor tehnologiei și omenirea se află, in prezent, în. pragul unei perioade de rapid progres tehnologic. Departe de a ne afla în fața unei crize de idei, dimpotrivă, resursele minții omenești sînt, practic, inepuizabile în acest domeniu — încheie futurologul american.
Fără îndoială, aceste considerente prezintă un anumit interes prin 

faptul că relevă posibilitățile obiective de progres economic ale ome
nirii. Dar. ca urmare a unor limitări în ce privește concepțiile social- 
politice, autorul creează impresia că aceste posibilități obiective s-ar 
putea traduce în viață de la sine, în mod spontan. Or, realitatea este 
că o materializare a posibilitâților amintite impune realizarea unor 
profunde transformări de ordin economic și politic pe plan mondial, 
ca lichidarea decalajelor economice, depășirea ’ împărțirii lumii in 
bogați și săraci (căci numai în asemenea condiții se pot lua în con
siderare astfel de indicatori medii, cum sînt citați în articol, ca venitul 
pe locuitor la scară planetară), accesul general și echitabil la cuce
ririle științei și tehnicii, la sursele de materii prime — cu al'te cuvinte 
crearea unei noi ordini economice și politice internaționale. Previziu
nile optimiste ale futurologului american pot fi înțelese numai prin 
această prismă, ele avînd meritul de a releva premisele materiale ale 
înfăptuirii unei asemenea noi ordini.

FICTI-ale tele-© ANUNȚURILE
VE. Emisiunile de seară viziunii olandeze abundau mul timp în anunțuri din diferite întreprinderi : muncitori" ; „angajăm comerciali" ; administrativ' gajare din partea amatorilor au început să curgă la adresele indicate. S-a dovedit însă că toate anunțurile erau... fictive. Răspunsul dat de administrația televiziunii la interpelarea indignată a celor în cauză a fost : „Am inclus aceste anunțuri pentru a ridica moralul șomerilor"...

în ulti- partea a „Angajăm funcționari „angajăm personal “ ș.a. Cererile de an-

TRIBUL REGĂSIT, indienilor cunoscuți sub de „șankași", care s-a cu incașii, iar apoi s-a re- jungla amazonică pentru aTribul numele războit tras în . scăpa de dominația spaniolă, și-a făcut reapariția, după patru secole, în nord-estul statului Peru — anunță cotidianul „Ultima Hora" din Lima. Potrivit relatărilor ziarului, mai mulți oameni foarte înalți s-au apropiat de cantonamentul unor vînători, situat în junglă, la două săptămîni de marș de cel mai apropiat oraș. Necunoscută, a căror înfățișare corespunde descrierii indienilor de mult dispăruți, aveau peste 2 metri înălțime și un păr abundent, roșcat, fiind înarmați cu sulițe și măciuci.
• ROBOTI PE FUNDUL 

MĂRILOR. Roboții au ajuns și pe fundul mărilor. Tn comparație cu roboții „tereștri", mai apropiați de înfățișarea omului, prototipul (realizat de o întreprindere din Irlanda) de robot-scafandru destinat să înlocuiască oamenii în operațiunile — nu lipsite de riscuri — legate de asamblarea, controlul, întreținerea și. eventual, repararea instalațiilor de foraj submarin, are mai curînd, cu cele 6 roți ale sale și unicu-i braț, alura unei inedite vietăți submarine. Dotat cu o cameră de televiziune, robotul poate fi ghidat de către un operator aflat pe pămint. Față de confrații săi umani, are marele avantaj de a nu trebui să revină la suprafață decît o dată la trei luni, pentru verificări.
• TELEFERIC URBAN. La New York a fost inaugurat de către primarul acestui oraș, Abraham Beame, ceea ce este considerat a fi primul teleferic urban din lume. Construit după modelul tele- cabinelor folosite în stațiunile de

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA ;

• VULCAN
ACTIV". Vulcanulsituat într-o insulă nepopulată din golful Kagoshima, in sud-vestul Japoniei, înregistrează o nouă erupție. Din crater se revarsă o mare cantitate de pietre și cenușă, coloana de fum 2 000 metri.precizat

„SUPER-Sakurajima,
înălțîndu-se la peste Specialiștii niponi au că aceasta este cea de-a opta și cea mai puternică erupție din cursul lunii mai și a 32-a din anul 1976 a vulcanului Sakurajima, considerat ca deosebit de activ.

• TURBINĂ EOLIANĂ 
DE MARE CAPACITATE. O turbină eoliană de mari dimensiuni, avînd capacitatea de 100 kW, suficientă pentru a acoperi, așadar, necesarul de energie a 25 de locuințe, a intrat recent în funcțiune la Sandusky (statul Ohio, S.U.A.). Elicea, cu un diametru de 30 m. este montată pe un turn de oțel înalt de 38 m. punind în mișcare un generator electric ; ea începe să se rotească la o viteză a vîntului de 13 km pe oră, randamentul maxim fiind atins la o viteză de 30 km pe oră.

• PE URMELE LEGEN
DARULUI BRENDAN. Cinci temerari navigatori au. părăsit, acum două zile, peninsula Dingle din sud-vestul Irlandei, in încercarea de a demonstra că legendarul navigator irlandez Brendan ar fi putut descoperi America cu șapte secole inaintea lui Columb. Ambarcațiunea lor, o copie a celei construite de Brendan, are 12 m lungime și este prevăzută cu două vele, fiind confecționată din piele fixată pe un cadru din frasin și stejar. Ruta este aceea pe care legendarul navigator a descris-o în cartea sa „Navigatio" și cuprinde : partea de nord a Irlandei, Scoția. Insulele Feroe, Islanda și Groenlanda, pentru a se termina pe insula Terra Nova (Newfoundland). Conducătorul expediției : un istoric britanic in virstă de 35 de ani.

• DIN EPOCA NEOLI
TICĂ. Descoperiri recente ale unor arheologi greci au dus la identificarea. se consideră, a celor mai vechi mărturii din Europa in ce practica incinerării per- decedate. Săpăturile in localitatea Soufli, din Thesalia, au dat la iveală
privește soailelor fectuate regiunea urne funerare apreciate ca datind din perioada de mijloc a neoliticului. Continuarea lucrărilor ar putea aduce prețioase lămuriri suplimentare in ce privește originile ritualului incinerării celor morți.

A

In drum spre Marte
WASHINGTON 18 (Agerpres). — 

Agenția spațială americană — 
N.A.S.A. — a difuzat prima fotogra
fie a planetei Marte transmisă de 
sonda spațială „Viking-T. Imagi
nea înfățișează polul sudic al plane
tei, fiind realizată la 1 mai. de la 
aproximativ 7 milioane mile distan
ță. Viteza sondei, la data respectivă, 
era de 73 000 mile pe oră.

Lansată la 20 august 1975, sonda 
„Viking-I" urmează să se înscrie 
pe o orbită marțiană cu altitudinea

e-

de 1 000 mile la 19 iunie. De pe orbita 
de așteptare, un component al sondei 
va încerca la 4 iulie să se plaseze lin 
pe suprafața planetei, scopul său 
prioritar fiind descoperirea unor 
eventuale indicii de viață. Fotogra
fiile luate anterior de sonda „Mari
ner" au arătat că, in ce privește as
pectul, solul marțian este mai apro
piat de cel al Pămintului decît de cel 
al Lunii. „Viking-I" este urmat în 
drumul său spre Marte de „Vi- 
king-II“, lansat la 9 septembrie 1975.
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