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IN TOATE ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI NOASTRE

SA REALIZAM PRODUSE DE ÎNALT NIVEL TEDNIC
SI CALITATIV, POTRIVIT EVIDENTELOR CINCINALULUI 

REVOLUȚIEI TEHNICO ȘTIINȚIFICE
„Trebuie să acordăm toată atenția problemelor legate de calitate, de introducerea 

progresului tehnic, de punerea în producție a tot ceea ce descoperă cercetarea noastră

științifică, de valorificarea licențelor pe care le importăm".

NICOLAE CEAUȘESCU

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

Directorul executiv al 0.Președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a primit, miercuri dimineață, pe Abd-El Rahman Kliane, directorul executiv al ' Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I), care face o vizită oficială în țara noastră.A participat' George Macovescu, ministrul afacerilor externe.Mulțumind călduros președintelui Nicolae Ceaușescu pentru întrevederea acordată, Abd-El Rahman Khane a arătat că se simte deosebit de onorat de această primire. Oaspetele a exprimat înalta apreciere a Comitetului permanent al O.N.U.D.I. pentru valoroasa contribuție pe care o aduce România, personal șeful statului român, la promovarea principi

ilor colaborării și înțelegerii între popoare.In cursul convorbirii care a avut loc în continuare, au fost abordate aspecte privind intensificarea colaborării dintre România și O.N.U.D.I. și probleme referitoare la creșterea rolului acestui organism specializat al O.N.U. în extinderea cooperării industriale între state.Exprimîndu-se satisfacția pentru dezvoltarea fructuoasă pe care a cunoscut-o în ultimii ani conlucrarea României cu O.N.U.D.I., s-a evidențiat voința comună de a continua și amplifica aceste raporturi în domeniul dezvoltării industriale, al participării țării noastre la atingerea o- biectivelor programului O.N.U.D.I., în spiritul politicii statului român de cooperare prietenească cu țările în

N. U. D. I.curs de dezvoltare. In context,' președintele Nicolae Ceaușescu a subliniat imperativul realizării obiectivelor unei noi ordini economice internaționale, care să contribuie la eforturile acestor țări de a-și făuri și consolida industrii naționale capabile să le asigure progresul economico- social rapid, să garanteze independența și suveranitatea lor deplină. In această ordine de idei, a fost reliefată necesitatea sporirii autorității O.N.U.D.I., în viața internațională, a rolului organizației în soluționarea problemelor legate de lichidarea subdezvoltării, sprijinirea eforturilor de industrializare ale țărilor în curs de dezvoltare, concentrarea acțiunilor îndreptate în această direcție.Primirea a decurs într-o atmosferă de caldă cordialitate.
Ministrul agriculturii al Republicii TunisieneTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, în cursul zilei de 19 mai, pe Hassen Belkhodja, membru al Biroului Politic al Partidului Socialist Desturian, ministrul agriculturii al Republicii Tunisiene, care face o vizită în țara noastră.La primire a luat parte Angelo Mi- culescu, membru al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii și industriei alimentare.A fost de față Taieb Sahbani, ambasadorul Tunisiei la București.Oaspetele a exprimat șefului statului român întreaga sa gratitudine

pentru onoarea de a fi primit și a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu, din partea președintelui Republicii Tunisiene, Habib Bour- guiba, un salut călduros.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat, la rîndul său, președintelui Habib Bourguiba cele mai bune urări de sănătate, un salut prietenesc.în cadrul întrevederii a fost exprimată satisfacția pentru evoluția pozitivă a relațiilor româno-tunisiene, corespunzător înțelegerilor și acordurilor convenite cu prilejul dialogului la nivel înalt dintre cei doi șefi de stat. în acest context au fost apreciate rezultatele cooperării în agricultu

ră, exprimîndu-se dorința de a aprofunda și diversifica conlucrarea în a- cest sector deosebit de important pentru economiile ambelor țări.în timpul convorbirii s-a subliniat hotărîrea celor două țări de a face totul pentru ca popoarele lor să ducă o viață tot mai bună, de a valorifica în interesul propriu bogățiile lor naționale. în acest cadru, s-a evidențiat că există largi posibilități de dezvoltare a colaborării româno-tunisiene în diferite domenii, în folosul celor două țări, al cauzei păcii, înțelegerii și cooperării internaționale.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.

Potrivit prevederilor Directivelor Congresului al XI-lea al P.C.R., un obiectiv fundamental al cincinalului revoluției tehnico-științifice pe care îl înfăptuim îl constituie ridicarea continuă a nivelului tehnic și calitativ al produselor. Practica a dovedit că mersul ascendent al economiei noastre naționale impune cu stringență necesitatea de a imprima producției industriale caracteristici moderne, de a produce mărfuri la nivelul celor mai bune realizări pe plan mondial, de calitate superioară, în pas cu cerințele revoluției tehnico- științifice contemporane, cu exigențele beneficiarilor. Subliniind, din nou, importanța pe care trebuie să o acorde organizațiile de partid, colectivele de întreprinderi problemelor legate de calitatea și modernizarea producției, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat la recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. că de soluționarea in bune condiții a acestor probleme depinde in mod nemijlocit înfăptuirea sarcinii puse de Congresul al XI-lea ai partidului ca acest cincinal să fie cincinalul revoluției tehnico-științifice.Este pozitiv faptul că, în marea întrecere socialistă, colectivele de

oameni ai muncii acordă o atenție deosebită, primordială, valorificării rezervelor și posibilităților de care dispun pentru a asigura o calitate mereu mai ridicată produselor pe
„bătălia pentru calitate" în cincinalul revoluției tehnico-științifice. Ne referim la întreprinderile din cadrul Ministerului Industriei Chimice, care în primul trimestru al anului au

Despre CALITATEA, ÎNNOIREA 
si MODERNIZAREA PRODUSELOR
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în lumina indicațiilor date de secretarul general al partidului 
la Consfătuirea de lucru de la C. C. al P. C. R.

care le fabrică, pentru înnoirea și modernizarea lor continuă. In acest sens, ar putea fi prezentate numeroase exemple din toate ramurile industriei. Ne oprim insă la unul singur, semnificativ pentru ceea ce înseamnă
introdus în fabricația curentă peste 80 de sortimente și produse noi. Astfel, Combinatul chimic din Rimnicu- Vîlcea, venind în intîmpinarea solicitărilor beneficiarilor interni și ale clienților externi, a asimilat copo-

limerul clorură de vinilacetat de vinii cu 6 luni mai devreme decît prevederile planului tehnic, iar chi- miștii din Săvinești au îmbogățit producția de fire acrilice și fire po- liamidice tip bumbac producînd noi sortimente cu calități chimico-fizice îmbunătățite.Dar cerințele față de calitatea și performanțele tehnice ale produselor sînt tot mai exigente și, de aceea, preocupările în acest domeniu trebuie să fie permanente în fiecare intreprindere, in fiecare ramură. Faptele dovedesc că în condițiile complexității producției actuale, ale exigențelor revoluției tehnico-știin- țifice contemporane, asigurarea unei calități superioare a produselor, asimilarea unor produse cu caracteristici tehnico-economice ridicate, competitive pe piața externă sînt posibile numai printr-o acțiune susținută, convergentă a tuturor celor care își pun „semnătura" pe un reper, o piesă, un subansamblu sau un produs finit. Tocmai din această perspectivă a răspunderii pe care o poartă fiecare din acești factori — subliniată în repetate rînduri de conducerea partidului — abordăm cîteva
(Continuare în pag. a Ul-a)
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IN PREGĂTIREA CONGRESULUI EDUCAȚIEI POLITICE Șl CULTURII SOCIALISTE

• Plenare cu activul ale comitetelor județene de partid
Mehedinți, Prahova, Sălaj, Sibiu

• Plenara lărgită a Consiliului oamenilor muncii
de naționalitate maghiară

Siluete ale chimiei în cimpia Bărăganului. In Imagine: Combinatul chimic din Slobozia

Inițiative și realizări valoroase 
în ambianța muncii pușnice,

ÎN ZIARUL DE AZI: CARTEA
constructive u întregului popor

SUCEAVA

Lemnul - valorificat 
superiorîn fabricile de cherestea din nordul Moldovei a fost generalizată tehnologia de debitare a buștenilor in calote. Introdusă experimental mai întii la Brodina și Vama, noua metodă permite valorificarea superioară a masei lemnoase, realizarea unei productivități sporite și elimină pierderile de producție. Numai pe această cale, forestierii suceveni vor economisi. în 1976, circa 32 000 mc material lemnos. (Agerpres).

BÎRLAD

ani, bunăoară, s-au asimilat peste 4 500 repere, piese de schimb și sub- ansamble prin care se economisesc 7 800 000 lei-valută. cincinal s-au găsit pentru asimilarea care se importau.au obținut in acest domeniu colectivele Combinatului de celuloză și hîrtie Călărași, întreprinderii de ulei și Combinatului de îngrășăminte chimice Slobozia. (Aurel David).
DROBETA T.-SEVERIN

Pentru actualul pînă acum soluții a 130 de repere Bune rezultate
ALBA IULIA

OBLIGAȚIA BENEFICIARULUI
ASIGURAREA UTILAJELOR 

PENTRU MONTAJ

Angajamentele 
se îndeplinesc 

cu succesMuncitorii, inginerii și tehnicienii întreprinderii de rulmenți din Bir- lad incheie cea de-a doua decadă a lunii mai cu o producție globală suplimentară in valoare de 22 milioane lei. în perioada care a trecut din acest an, ei au depășit prevederile de plan la producția marfă cu 11 milioane lei, realizînd integral producția fizică planificată. De relevat faptul că sporurile de producție la indicatorii amintiți reprezintă 50 la sută din angajamentul anual asumat de colectivul acestei întreprinderi în întrecerea socialistă. (Crăciun Lăluci).
BISTRIȚA-NĂSĂUD

Economii de metal„25 de vagoane fabricate din material economisit".Această _______ ___lectivului întreprinderii de vagoane din ~ ‘ 'Rezultatelepatrumisit aici se pot fabrica nu mai puțin de 33
ORAȘUL VICTORIA

inițiativă aparține co-

Prin sporirea 
productivității munciiMăsurile aplicate la întreprinderea de produse refractare din Alba Iu- lia în vederea creșterii productivității muncii s-au soldat cu rezultate superioare în îndeplinirea planului și angajamentelor. Astfel, sarcinile de producție pe primele cinci luni ale anului au fost realizate cu 17 zile mai devreme. Se prelimină că pînă la sfirșitul lunii se vor obține suplimentar 400 tone cărămizi refractare, 1 000 tone șamotă și alte produse. (Ștefan Dinică).

n m AGRICULTURA
GOSPODĂRIREA PAJIȘTILOR, 
ORGANIZAREA EXEMPLARA

A PĂȘUNATULUI
IN PAGINA A 111-A

luni.Drobeta Turnu-Severin. de pînă acum ? în din metalul econo-de vagoane !

din la su- mi-

Prezentul trebuie să însemne și viitor

Volumul importurilor 
diminuat cu peste

3 milioane lei valutăîn cele 4 luni muncitorii, inginerii nii din Întreprinderile forma industrială din asimilat și construit ce proprii o gamă piese de. schimb, utilaje
din acest an, și tehnicie- de pe plat- Bistrița au cu mijloa- largă de ........ .. ......... - și instalații, care anterior erau importate. în acest fel. eforturile valutare ale județului Bistrița-Năsăud, de la începutul acestui an și pină acum, au fost diminuate cu 3 200.000 lei valută.

IALOMIȚA

Producții 
suplimentareColectivul Combinatului chimic Orașul Victoria a realizat de începutul anului o producție plimentară în valoare de peste 15lioane lei, materializată printre altele in 750 tone rășini ureo-formal- dehidice, 350 tone rășini sintetice, destinate industriei construcțiilor de mașini sau industriei de prelucrare a lemnului, 190 tone produse fenoli- ce și altele. Demn de relevat este că întregul spor de producție din acest an s-a obținut pe seama creșterii productivității muncii, indicator la care planul a fost depășit cu 5 340 lei pe angajat. (Nicolae Mocanu).

VALEA MOTRULUI

Prin propria 
capacitate de creațieColectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni din unitățile economice ale județului Ialomița acționează energic, cu răspundere, pentru reducerea importului. In ultimii cinci

Realizări ale minerilorMinerii din Valea Motrului au înregistrat, de la începutul anului, un randament pe post cu 11,5 la sută superior prevederilor de plan. Acest succes are la bază acțiunile întreprinse in abataje și galerii în direcția folosirii mai eficiente a utilajelor și timpului de lucru, extinderii sistemului de lucru in acord global. In această perioadă, productivitatea muncii a fost cu 4,5 la sută superioară celei planificate, extrăgindu-se suplimentar o cantitate de cărbune cu care se pot produce aproape 70 milioane kilowați-oră energie electrică. Cele mai bune rezultate le-au obținut colectivele exploatărilor carbonifere Leurda, Lupoaia, Horăști și Ploștina, unde randamentele planificate au fost substanțial depășite.

„Am două fete — cea mai mare, Constanța Bu- ruc, de Țircă, a și cred binișor, trecut examenul de stat cu zece. A ales, fără să m-anunțe. uzina „23 August", unde lucrez și eu. Elena, fata mai mică, învață tot cibernetica, în anul doi..." Această mărturisire o face un om ajuns la vîrsta împlinirilor, Gheorghe Buruc, muncitor, șef de echipă, Erou Muncii Socialiste. Un hotăritor in biografia 1945. Atunci s-a angajat in uzină ; atunci a primit răspunderea unei echipe ; a- tunci a devenit membru al partidului comunist. Timp de treizeci și unu de ani, omul acesta a fost prezent la lucru, la datorie, zi de zi. (Și mai are vreo zece ani pină la pensie). Nu există o evidență a cit a muncit un om priceput, entuziast, pasionat. Nu se poate ține o asemenea evidentă. Dar știu cu siguranță altceva : Gheorghe Buruc a ajutat peste 150 de tineri să-nvețe meseria. Pe mulți dintre aceștia i-a recomandat partidului, umi sint azi membri ai birourilor organizațiilor de bază, sau activiști la sectoarele de partid. încă o precizare : cei pe care Gheorghe Buruc i-a ajutat să devină

curind căsătorită studiat cibernetica, că s-a descurcat de vreme ce și-a
meseriași comuniști n-au ezitat să vină în sprijinul altora. Iată cum s-a creat aici o mare familie de oameni dăruiți muncii concepției comuniste viață. Și Buruc este < un exemplu...Nu e prima oară scriu despre comuniștii de la „23 August", am impresia însă că de data aceas-

i și de doarcînd

răsplătind pe cei mai buni. Dar, așa cum s-a observat, în ciștig au ieșit toți parti- cipanții : a fost un prilej de verificare a priceperii, a forțelor pentru noi competiții, și-n primul rînd — pentru munca de fiecare zi.Inginerul Ion Susan lucrează la „23 August" numai de patru ani. Prima observație pe care-o face :

de concepție ro- pentru motoarele

al an sa :
Reportaj de Nicolae ȚIC

ta am înțeles de unde vine forța unui colectiv de multe mii de muncitori, angajat in acțiuni multiple, unele — cu un grad înalt de dificultate, avînd toate un singur scop, îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan, a tuturor angajamentelor asumate : conștiința comunistă este cea care însuflețește oamenii și le dă biruitori, partid a însușirea viață comunist și crearea unui climat prielnic mun- afirmării O amplă „Olimpiada

puterea săActivitatea determinat unui mod
iasă de aici de

cii creatoare, personalității, competiție — lăcătușului și a sudorului — a antrenat aici, în zilele începutului de primăvară, mii de tineri ambițioși. Premiile sînt puține la număr,

„Am găsit aici un colectiv așa cum mi-am dorit, așa cum își dorește orice om care vrea să lucreze și să aibă satisfacții de pe urma muncii sale. Mi-ar fi a- proape cu neputință să mă desprind de acest colectiv". Ion Susan este șeful colectivului de proiectare motoare. O preocupare principală, permanentă, de a- proape doi ani de zile : locomotiva diesel cu transmisie hidraulică de cai putere, pentru port în Republica mocrată Germană, crările se apropie de șit. Alte proiecte s-au între timp. Inginerul Constantin Cocenescu, șeful secției proiectare locomotive — motoare — apara- taj, îmi da lămuririle necesare privind soluția e-

2 400 ex- De- Lu- sfîr- ivit,

nergetică mânească locomotivei de 2 400. A fost necesară o colaborare a mai multor specialiști, muncitori, tehnicieni pentru ca să se ajungă la rezultatul dot;it, de maximă eficiență. De altfel, ideea colaborării specialiștilor, a colectivelor și sectoarelor de muncă este adine înrădăcinată aici, ea stind la roase din i prinderii.Inginerul cenescu are doldora cu pe care Ion trage discret. Din cînd cind, cei șoaptă, aceea ii deosebit. Se află lor și al altora, poate, din multe zile și nopți. Aflu doar atit : de curind, Ia citeva probe, cei doi au fost prezenți cu schimbul, șase in șase ore ; schimbat, zi și noapte, se putea altfel. O idee, o nouă concepție tehnică românească va trebui să prindă viață, intr-un viitor apropiat, și pentru aceasta e nevoie de sacrificii, de dăruire — merită. Discutăm despre ceea ce se realizează acum, despre locomotiva de 2 400, dar oamenii

baza a nume- succesele între-Constantin Coin față o mapă schițe tehnice, Susan i-o sus- în doi se consultă, în înțeleg că mapa preocupă în mod Ce se află acolo ? rodul strădaniei
din s-au nu

(Continuare în pag. a V-a)

autorul și editorul 
O relație a răspunderii 

social-politiceDezvoltarea multilaterală a societății noastre contemporane are, între obiectivele sale fundamentale, pe acela privind ridicarea gradului de cultură socialistă a întregului popor, în scopul înțelegerii de către fiecare om a rolului pe care este chemat să-l îndeplinească în cadrul colectivității umane.Este vorba de un uriaș proces instructiv- educativ care antrenează în sfera sa de acțiune întreaga noastră societate. Tocmai aceste preocupări majore sînt puse cu deosebită putere în evidență în cadrul dezbaterilor care au loc în pregătirea Congresului educației politice și culturii socialiste.în cadrul diferitelor domenii de activitate educativă, cartea (so- cial-politică. științifică, artistică) joacă un rol de seamă. Acesta se reflectă, printre altele, și în diversificarea continuă a producției noastre editoriale, in posibilități mult sporite, atit în acoperirea ariei tematice a tuturor domeniilor științei și culturii, cit și antrenarea în producerea de carte a principalelor centre culturale ale țării. Se remarcă, de asemenea, o binevenită lărgire și adincire a concepției după care se realizează valorificarea moștenirii culturale prin intermediul cărții. Cei mai mulți dintre autorii clasici, români și universali, beneficiază azi Ia noi de ediții de Opere, realizate după criterii științifice riguroase. S-a continuat, în ultimul timp, cu mai multă intensitate munca de traducere a scrierilor celor mai valoroși reprezentanți ai gîndirii contemporane din alte țări. în ceea ce privește cartea originală (științifică, literară, filozo

fică etc.), s-a continuat adincirea principiului diversității de stiluri și modalități de expresie, paralel cu ridicarea calității ideologice, militante a scrisului românesc în ansamblul său.Desigur că pe acest drum mai sînt multe de făcut, cum este și firesc în cadrul unui proces continuu de Creștere a o- riginalității culturii noastre actuale, de limpezire a mesajului ei uma- nist-revoluționar. Ceea ce ni se pare deosebit de important de reținut este efortul
Puncte 

de vedere

pentru o cit mai judicioasă estimare a contextului național și u- niversal în care se realizează acest mesaj. De aici se pot deduce două din coordonatele majore care se cer a fi tot mai mult in atenția producătorilor noștri de carte : pe de o parte, nivelul valoric (estetic, științific) ; pe de altă parte, spiritul militant, avînd la bază ideologia marxistă. experiența acumulată de poporul nostru in construirea noii sale orinduiri sociale. în ambele direcții va trebui să ne comparăm în mod lucid, dar tot mai hotărît, cu valorile mondiale actuale în fiecare domeniu al producției de carte. Desigur că în realizarea acestor sarcini un rol deosebit de important, alături de autori, il au editorii. Aceștia din urmă se ocupă cu producerea de carte nu numai din punct de vedere material, pecuniar, cum se întîmplă cel mai adesea cu editorii din țările capitaliste, ci au și răspunderi ideologice,

morale, științifice, estetice, rezultind din înaltele misiuni instructiv- educative care i se atribuie cărții în viața societății noastre, în spiritul Programului ideologic al partidului.Pentru a estima mai bine noua poziție a editorului față de carte se cuvine să avem in vedere și faptul că ridicarea gradului de cultură al maselor largi de oameni ai muncii determină mutații importante in relația creatorului de carte cu publicul. Pe lingă cerința unei apropieri continue a cărții de nevoile și aspirațiile maselor, de publicul cititor, apare tot mai conturat și fenomenul invers : lărgirea sferei celor ce doresc să-și comunice ideile și sentimentele prin intermediul scrisului. Faptul este firesc, el se cere a fi considerat ca unul dintre cele mai importante aspecte, reprezentînd participarea maselor nn numai la asimilarea culturii, ci și la realizarea ei. Aici apar însă pentru editor o seamă de probleme complexe. deosebit de dificile si delicate. Din- tr-o masă de solicitări editoriale cît mai mare, editorul este chemat să selecteze valori cît mai sigure. Pentru a putea realiza aceasta, pe lingă o foarte bună pregătire intelectuală, generală și de profil, o conduită ideologică și morală exemplară, editorului îi este necesară și o atitudine activă în cîmpul culturii. Această cerință rezultă mai ales din faptul că nu totdeauna manuscrisele care i se prezintă unei edituri reflectă disponibilități reale ale creatori-
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PLENARE CU ACTIVUL ALE COMITETELOR JUDEȚENE DE PARTID
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PRAHOVA SĂLAJ SIBIU

Lucrările plenarei cu activul a Comitetului județean de partid Mehedinți s-au desfășurat sub semnul cuvintelor-indemn ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, înscrise cu litere aurii pe fundalul tricolor ce domina sala Casei de cultură din Drobeta Turnu-Severin : „întreaga activitate ideologico-educativă trebuie să Urmărească înarmarea poporuk i cu concepția revoluționară despre lume și viață — materialismul dialectic și istoric — cu politica Partidului Comunist Român".Raportul prezentat plenarei de tovarășul Iulian Ploștinaru, prim-secretar al Comitetului județean Mehedinți al P.C.R.. cit și intervențiile celor 90 de vorbitori, in plen și în comisii, au dezbătut pe larg aspectele mai importante ale activității desfășurate in acest sens.Așa cum a subliniat plenara, experiența județului Mehedinți confirmă însemnătatea deosebită a Programului ideologic al partidului pentru ridicarea nivelului și creșterea eficienței întregii munci politico-ideologice și cultural-educative, pentru sporirea forței sale de mobilizare și influențare, pentru întărirea rolului conducător al organizațiilor de partid, a exigenței și responsabilității acestora in indrumarea unitară a muncii educative.Roadele activității politico- educative pentru dezvoltarea conștiinței socialiste, revoluționare, a oamenilor muncii iși găsesc expresie în toate sferele vieții sociale, în mod deosebit in producția materială. Astfel, in cadrul plenarei s-a relatat cu legitimă mindrie că județul a îndeplinit cincinalul trecut cu aproape 100 de zile mai devreme, dind peste plan o producție suplimentară de 1,3 miliarde lei. Relevind aceste succese, raportul prezentat și participanții la dezbateri au subliniat, totodată, necesitatea ca unele metode și inițiative ce s-au dovedit eficiente in procesul de producție să fie mai mult popularizate prin multiplele mijloace ale muncii politice, astfel incit să poată fi cunoscute și însușite pe o scară cit mai largă.O atenție deosebită s-a acordat modulul in care se acționează, și în care trebuie acționat in continuare, pentru ridicarea nivelului de pregătire po- litico-ideologicâ și științifică al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii, pentru creșterea in continuare a eficienței practice a invățămintului politico-ideologic, a dezbaterilor desfășurate in adunările generale de partid, pentru intensificarea activității celor peste 8 000 de agitatori, a celor 83 brigăzi științifice, a universităților populare, caselor de cultără, cluburilor, căminelor culturale. S-au făcut propuneri și recomandări concrete menite să determine îmbunătățiri în : desfășurarea propagandei prin conferințe la întreprinderea de confecții și întreprinderea de vagoane din Drobeta Turnu-Severin. la Baia de . Aramă,, la I.M. Orșova ș.a. ; popularizarea cărții social-politice in comune ca Hirșova, Sevetinești, Malovăț etc. ; atragerea mai activă a intelectualilor din Șimian, Timna, 

Florești, Mărășești și din alte comune la educarea materialist- științifică a sătenilor etc.Acordind o atenție deosebită problemelor educării patriotice, ca latură esențială a întregului proces de dezvoltare a conștiinței socialiste, plenara a avut îndreptățite aprecieri la adresa unor simpozioane, mese rotunde și alte manifestări, organizate pe teme ca „Datoria de a munci bine — o datorie patriotică", „Gloriosul trecut milenar al poporului român" etc. De asemenea. deosebit de utile s-au dovedit consfătuirile organizate, cu activul de partid și cultural, a- supra modului în care se desfășoară activitatea de educare patriotică în diferitele sectoare ale vieții sociale a județului. în cadrul plenarei s-a propus ca, o- dată cu extinderea acestor experiențe în toate localitățile județului, să se pună mai bine în valoare potențialul educativ al muzeelor și monumentelor istorice locale, să se inițieze mai multe excursii în locurile cu semnificații istorice, legate de lupta poporului român, a mișcării noastre muncitorești, să se diversifice formele de educație patriotică și internaționalistă, subliniindu-se sarcinile importante care revin în această privință consiliilor locale ale Frontului Unității Socialiste.Modul în care își găsesc o largă și efectivă traducere în viață principiile și normele vieții și muncii comuniștilor, ale e- ticii și echității socialiste a constituit, de asemenea, un subiect central al discuțiilor. S-a propus organizarea pe scară mai largă a dezbaterilor pe teme de comportare in muncă. în familie și in societate, a dialogurilor cu tinerii din producție și cu părinții acestor tineri, a altor metode care și-au dovedit eficiența în acest domeniu.Relevînd inițiativele interesante, rezultatele remarcabile înregistrate în activitatea așezămintelor culturale, participanții la plenară au subliniat necesitatea de a se înlătura unele manifestări de automulțumire și de festivism, preocupările de ordin cantitativ, privind numărul acțiunilor, în detrimentul calității și eficienței lor educative.în încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul CORNEL BURTICA — membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. care, apreciind unele succese ale activității ide- ologico-educative înregistrate în județ, a făcut. în lumina exigențelor Programului partidului, ale hotăririlor Congresului al XI-lea, o serie de recomandări concrete privind : intensificarea procesului de dezvoltare a con- științei socialiste, revoluționare ; cultivarea pe scară largă a atitudinii înaintate față de muncă și a răspunderii față de îndatoririle sociale ; ridicarea nivelului de pregătire politico-i- deologică a maselor, educarea lor în spiritul materialismului dialectic și istoric ; îmbogățirea conținutului și diversificarea formelor educației patriotice și internaționaliste ; transpunerea în fapt și generalizarea aplicării întregului ansamblu al normelor Codului eticii și echității socialiste.

Desfășurată într-un climat de exigență și fermitate partinică, plenara cu activul a Comitetului județean Prahova al P.C.R. a supus unei analize aprofundate multiplele aspecte ale activității organelor și organizațiilor de partid, organizațiilor de masă șt obștești, instituțiilor de educație și cultură pentru transpunerea în viață a Programului ideologic al partidului, a examinat și stabilit măsurile pentru perfecționarea continuă a activității politico-ideologice și de educare comunistă a oamenilor muncii.Atît raportul prezentat de tovarășul Ion Cîrcei, prim-secretar al Comitetului județean Prahova al P.C.R., cit și cuvîntul celor peste 70 de participanți la dezbateri, în plen și pe comisii, au relevat că munca politico- ideologică și cultural-educativă desfășurată în ultimii ani a exercitat o puternică influență pozitivă asupra tuturor laturilor vieții economico-sociale a județului, fapt pregnant ilustrat de realizarea înainte de termen a cincinalului trecut, de rezultatele din primele luni din aceșt an. S-a subliniat că activitatea politico-educativă a stimulat dezvoltarea experienței pozitive, a numeroase acțiuni și inițiative muncitorești, care constituie o expresie grăitoare a spiritului revoluționar al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii, o confirmare concludentă a profundelor mutații survenite pe planul ridicării conștiinței socialiste. Evidențiind experiența bună acumulată, atît raportul, cît și unii vorbitori au relevat și anumite carențe care dovedesc că munca politico-ideologică și cultural-educativă este privită uneori ca un scop în sine, nu i se imprimă un caracter combativ, în strînsă legătură cu înfăptuirea sarcinilor concrete ale producției și, îndeosebi, cu cele care privesc eficiența activității economice.Subliniindu-se contribuția deosebită pe care învățămîntul politico-ideologic de partid și U.T.C. — în care sînt cuprinși peste 190 000 de membri de partid și uteciști — a adus-o la însușirea și aplicarea Programului ideologic, a documentelor Congresului al XI-lea al partidului, a sarcinilor stabilite de plenarele C.C. al P.C.R., în cadrul plenarei comitetului județean s-a criticat faptul că unele comitete comunale și o- rășenești de partid au renunțat la dezbateri, la folosirea metodei întrebărilor și răspunsurilor, a dialogului viu dintre cursanți și propagandiști pentru aprofundarea unor probleme teoretice și practice ale politicii partidului.Un loc important în cadrul dezbaterilor s-a acordat modului în care se acționează și trebuie acționat în continuare pentru înrădăcinarea tot mai trainică în activitatea de zi cu zi a principiilor și normelor eticii și e- chității socialiste, încît acestea să devină convingeri și deprinderi permanente de muncă și viață ale tuturor oamenilor muncii. S-a insistat asupra necesității de a se intensifica acțiunile politico-educative pentru combaterea unor atitudini 

retrograde, care produc daune producției și avutului obștesc.Mai mulți participanți la dezbateri au relevat că, in spiritul prevederilor programului ideologic, instituțiile de artă și cultură au reușit,, să asigure activității cultural-educative uri conținut social-politic mai bogat, contribuind la educarea oamenilor muncii, a tineretului în spiritul dragostei față de patrie, față de muncă, al cinstei și demnității, al tradițiilor de luptă ale partidului și poporului nostru. Unele acțiuni de masă — cum sint festivalurile artistice. luna culturii „Tezaur prahovean", „Zilele educației politice și culturii" — au devenit tradiționale. S-a arătat însă că, sprijinite mai mult de organele și organizațiile de partid, căminele cn’turale, casele de cultură. cluburile muncitorești pot deveni focare puternice ale culturii și educației socialiste.în dezbateri au fost evidențiate acțiunile întreprinse pentru educarea materialist-știin- țifică a maselor, pentru ridicarea gradului de cunoaștere al oamenilor muncii, subliniindu-se în acest sens rolul universităților populare ce funcționează în 97 de localități, al celor 110 brigăzi științifice și grupuri de lectori organizate în toate orașele, comunele și la nivelul unor școli, necesitatea antrenării permanente a consiliilor Frontului Unității Socialiste în activitatea de propagare largă a concepției partidului nostru despre lume și societate.Ocupîndu-se de rolul școlii în ansamblul muncii de educare comunistă a tinerei generații, mai mulți vorbitori au relevat rezultatele în legarea mai strînsă a invățămintului cu producția, în îmbunătățirea continuă a predării științelor sociale în școli și facultăți. Perfecționarea procesului instruc- tiv-educativ, educarea elevilor în spiritul tradițiilor revoluționare ale clasei muncitoare, al patriotismului socialist, al dragostei față de muncă, organizarea mai bună a practicii de producție in școală și uzină — sint numai cîteva din direcțiile ce s-au conturat pentru activitatea de viitor.în încheierea lucrărilor plenarei a luat cuvîntul tovarășul GHEORGHE OPREA, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care, apreciind rezultatele activității politico- educative desfășurate sub conducerea organizațiilor de partid din județ, a subliniat necesitatea raportării permanente a a- cestei activități la sarcinile economice și sociale actuale, a coordonării unitare a factorilor educaționali. Vorbitorul a stăruit asupra cerinței de a se acționa cu perseverență pentru dezvoltarea atitudinii înaintate față de muncă și avutul obștesc, pentru creșterea responsabilității tuturor oamenilor muncii în îndeplinirea sarcinilor economice și sociale, pentru înrădăcinarea în întreaga lor comportare a principiilor Codului etic comunist, pentru intensificarea educației materialist-științifice, pentru cultivarea patriotismului socialist în legătură indisolubilă eu solidaritatea internaționa- listă.

Plenara cu activul a Comitetului județean Sălaj al P.C.R. a încununat dezbateri și analize Ce au' avut loc în toate organizațiile de partid, de masă și obștești, în instituțiile de învățămînt și cultură din județ. la care au participat peste 31 000 comuniști, uteciști, alți oameni ai muncii și in cadrul cărora au luat cuvîntul peste 5 000 de participanți. Atît in raportul prezentat de tovarășul Laurean Tulai, prim-secretar al Comitetului județean Sălaj al P.C.R., cit și în cuvîntul celor 79 de vorbitori, în plen și pe comisii, a fost relevată activitatea rodnică desfășurată de organizațiile de partid pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor. S-au intensificat și s-au diversificat formele muncii politice de masă, a crescut forța de influențare a invăță- mîntului politico-ideologic de partid și U.T.C. în care au fost cuprinși peste 67 000 de participant!.Rezultatele activității politico-educative își găsesc cea mal elocventă expresie in transformările calitative survenite in profilul spiritual al oamenilor muncii din județ, în gîndirea și comportarea lor, in spiritul de responsabilitate cu care toți locuitorii județului, români și maghiari, în deplină frăție și unitate, participă zi de zi la transpunerea in viață a politicii partidului, a sarcinilor actualului cincinal. Odată cu impetuoasa dezvoltare economică a județului, mai ales din ultimii ani, s-a format în zonă un puternic detașament al clasei muncitoare, care influențează pozitiv întreaga viață e- conomico-socială a județului, imprimîndu-i spirit militant și disciplină muncitorească. S-au lansat inițiative valoroase ca „Fiecare inginer, economist, tehnician sau maistru să rezolve o problemă tehnică sau economică, care să ducă la o creștere a eficienței economice echivalentă cu cel puțin retribuția lui anuală", cu rezultate remarcabile în producție. A crescut, îndeobște, răspunderea față de munca și averea obștească, față de îndatoririle cetățenești. Numai în cursul anului 1975 s-au efectuat, prin muncă patriotică, lucrări în valoare de 200 milioane lei.Cu exigență partinică au fost criticate și unele neajunsuri, subliniindu-se necesitatea perfecționării in continuare a muncii politico-educative desfășurate de organizațiile de partid, de masă și obștești, a sporirii în continuare a rolului acestora în dezvoltarea atitudinii înaintate față de muncă, în cultivarea înaltelor trăsături morale ale omului nou.Plenara a relevat ca deosebit de pozitiv faptul că, în spiritul ideii de educație permanentă, s-a acordat o mai mare atenție instrucției cetățenilor adulți (din care circa 6 500 au absolvit școala gimnazială, iar peste 7 200 sînt în curs de completare a studiilor), s-a generalizat în toate orașele și comunele universitatea populară, în care sînt încadrați, anual, în medie, peste 20 000 de cursanți. Dat fiind marele volum de investiții ce se realizează în acest cincinal în 

județ, s-au analizat căile de urgentare a pregătirii — nu numai profesionale, dar și civice, etice, in spiritul disciplinei și răspunderii în muncă — a celor peste 28 000 de muncitori și tehnicieni necesari noilor unități care se vor construi.Totodată, au fost formulate critici îndreptățite și sugestii prețioase pentru mai buna folosire a bibliotecilor, pentru intensificarea acțiunilor educative cu cartea, s-a cerut ca să ia neîntirziat ființă o formație de teatru cu stagiune permanentă, să se îmbunătățească repertoriul echipelor artistice amatoare prin promovarea creației o- riginale românești de autentică valoare educativă, a poeziei și cîntecului militant, revoluționar, a operelor inspirate din trecutul de luptă al poporului, din realitatea noastră socialistă.Un loc de seamă în cadrul dezbaterilor l-a ocupat analiza modului în care se înfăptuiește in județ educația patriotică și cetățenească a oamenilor muncii ; s-a propus, în acest sens, organizarea unor acțiuni mai variate, cu un conținut bogat, care să facă mai larg cunoscută în rîndurile tineretului, ale tuturor oamenilor muncii istoria străveche a patriei, dăinuirea neîntreruptă a poporului român pe aceste meleaguri.în dezbateri s-a subliniat justețea politicii naționale a partidului nostru, care a realizat e- galitatea deplină în drepturi intre toți locuitorii patriei, români, maghiari și de alte naționalități, egalitate continuu consolidată prin dezvoltarea economică și culturală intensă a tuturor județelor țării, între care și județul Sălaj. Condițiile optime de afirmare de care se bucură toți fiii țării, fără deosebire de naționalitate —• în toate domeniile de activitate — au arătat mai mulți vorbitori — stimulează și mai mult hotărirea lor de a întări unitatea frățească, a da o ripostă fermă oricăror încercări de învrăjbire națională, indiferent sub ce forme s-ar încerca propagarea lor in țara noastră, de a-și consacra toate forțele muncii și luptei pentru înflorirea patriei comune — România socialistă.în încheierea lucrărilor plenarei a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE GIOSAN, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care, subliniind spiritul de profundă angajare comunistă ce a caracterizat dezbaterile, consecvența cu care se indeplinește programul ideologic, s-a referit pe larg la unele direcții mai importante de acțiune ale organizațiilor de partid, ale tuturor factorilor cu responsabilități in domeniul muncii ideologice, de propagandă și cultură din județ. Legarea tot mai strînsă a acestei activități de viață, de realitățile economico-sociale ale județului, îmbogățirea și diversificarea formelor și mijloacelor muncii politice. creșterea rolului conducător al organelor și organizațiilor de partid sînt chezășia sigură că programul de făurire a omului nou, constructor conștient al societății socialiste multilateral dezvoltate, se va realiza pe deplin.

Plenara cu activul a Comitetului județean de partid Sibiu, exprimind atașamentul unanim al oamenilor muncii din această parte a țării — români, germani, maghiari — față de politica internă și externă a partidului nostru, a dezbătut într-o atmosferă de profundă responsabilitate activitatea desfășurată de organele și organizațiile de partid, de organizațiile de masă și obștești, de instituțiile cultural-educative pentru transpunerea în viață a Programului ideologic al partidului.Atît raportul prezentat la plenară de tovarășul Richard Winter, prim-secretar al Comitetului județean Sibiu al P.C.R,, cit și cuvîntul celor 64 de vorbitori în plen și in comisii au evidențiat succesele importante obținute pe linia făuririi conștiinței socialiste a maselor. S-a arătat că expresia cea mai elocventă a acestei realități o constituie desfășurarea mai amplă, mai susținută a întrecerii socialiste de către toți oamenii muncii din județ — români, germani, maghiari — creșterea răspunderii colectivelor de muncă în îndeplinirea sarcinilor de producție, în gospodărirea avuției obștești, ceea ce a permis realizarea prevederilor cincinalului 1971—1975 cu 82 de zile mai devreme, rezultat pentru care județului Sibiu i s-a acordat „Steaua Republicii Socialiste România" clasa a IlI-a.Din cuvîntul vorbitorilor s-a desprins că județul Sibiu beneficiază de importante posibilități materiale pentru desfășurarea unei activități politico-educative eficiente : în cincinalul precedent au fost alocate 102 milioane lei pentru investiții în domeniul culturii ; în . județ funcționează 157 cămine culturale bine echipate, 11 case de cultură — din care două dotate ultramodern — un teatru de stat, 12 cluburi, peste 340 biblioteci de stat. 10 cinecluburi, peste 250 formații artistice de amatori, 14 universități populare etc.Tocmai referindu-se la acest aspect, mai mulți vorbitori au pus în evidență umanismul politicii partidului nostru care a avut întotdeauna drept, țel esențial crearea de condiții optime de viață materială și spirituală pentru cei ce muncesc, asigurarea deplinei egalități în drepturi a oamenilor muncii, respectarea demnității tuturor cetățenilor țării — fie ei români, germani, maghiari sau de alte naționalități. S-a subliniat că în țara noastră există o reprezentare corespunzătoare a oamenilor muncii de alte naționalități în toate organele centrale și locale ale partidului, statului, organizațiilor obștești, că aceștia au posibilitatea largă de a studia in școli în limba maternă ; in județ funcționează 229 unități școlare — licee, școli generale, grădinițe — cu secții de predare in limba germană, o secție de limba și literatura germană în cadrul Facultății de filologie și istorie din Sibiu. La rîndul ei, viața cultural-artistică a oamenilor muncii din județ aparținînd naționalităților conlocuitoare cunoaște o puternică înflorire, reflectată prin activitatea unei secții de limba germană în cadrul Teatrului de Stat și Teatrului de păpuși ; zeci 

de biblioteci și echipe artistice de amatori, emisiuni radiofonice, un ziar și o revistă în limba germană ștc.Manifestînd un înalt spirit critic și autocritic, vorbitorii au pus în evidență totodată și unele neîmpliniri care mai persistă in activitatea politico-educativă — respectiv anumite manifestări ale superficialității și formalismului in organizarea și desfășurarea u- nor acțiuni educative. Amintin- du-se cazurile unor cluburi și cămine culturale — Riul Sadului, Arpașu de Jos, Laslea, Mer- ghindeal — s-a subliniat că trebuie pus capăt acelei maniere de muncă educativă ce se rezumă exclusiv la activități distractive, de divertisment.Deosebit de clar a reieșit din dezbatere ideea că întreaga muncă politico-educativă trebuie să fie mai puternic orientată în direcția formării la toți oamenii muncii a conștiinței dublei lor calități — de producători și proprietari, pentru a-i implica în mai mare măsură în problemele dezvoltării economico-sociale a țării. S-a subliniat că afirmarea unei atitudini înaintate față de proprietatea socialistă, față de muncă și societate, impune, înainte de orice, preocuparea de zi cu zi pentru combaterea unor mentalități și atitudini înapoiate, a oricăror tendințe de nesocotire a intereselor generale ale societății.Numeroși vorbitori s-au referit, de asemenea, in cuvîntul lor, la necesitatea îmbunătățirii educației materialist științifice a maselor, subliniind că însușirea unor solide convingeri științifice privind materialitatea lumii nu se poate asigura doar prin conferințe și prin prelegeri de la catedră ținute din cînd în cînd, ci presupune acțiuni sistematice și variate, cu participarea activă a tuturor factorilor educaționali.Vorbitorii au insistat deopotrivă asupra necesității de a se continua, pe un plan superior, educarea patriotică a oamenilor muncii, subliniind că chezășia dezvoltării viitoare a patriei pe drumul progresului o constituie continua întărire a unității întregului popor.Apreciind caracterul de lucru al plenarei. tovarășul IL1E VERDEȚ, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C'. al P.C.R., a expus in încheierea dezbaterilor principalele probleme ale muncii politico-ideologice și cultural-educative care trebuie să se afle in atenția tuturor organizațiilor de partid : afirmarea mai puternică a spiritului revoluționar, militant, lupta neobosită cu formalismul și festi- vismul ; popularizarea promptă, sistematică a experienței înaintate ; creșterea calitativă a conținutului manifestărilor educative prin antrenarea mai largă a forțelor existente pe plan local ; educarea susținută a tinerilor din fabrici, din unitățile agricole, din școli, pentru a li se insufla mai puternic simțul responsabilității civice, intensificarea educației materialist-științi- fice, prin contribuția mai susținută a instituțiilor științifice și u- niunilor de creație, a școlii, a tuturor factorilor educaționali.
Din programul de masuri adoptat de plenara :

• Comitetul județean va organiza semestrial 
schimburi de experiență, consfătuiri și dezbateri 
metodice cu secretarii și locțiitorii cu probleme 
de propagandă ai comitetelor de partid.

• Trimestrial, în cadrul adunărilor generale ale 
organizațiilor de partid, de masă și obștești, vor 
ii puse în dezbatere probleme legate de întărirea 
disciplinei în muncă, modul de îndeplinire a sar
cinilor profesionale, respectarea normelor Codu
lui eticii și echității socialiste.

• Se va desfășura o suită de acțiuni, incluzînd 
expuneri, simpozioane, sesiuni de comunicări și 
referate pe teme inspirate din istoria patriei și a 
partidului, din realitățile României socialiste ; va 
fi organizată expoziția itinerantă „De la străbuni 
la noi”.

• S-au prevăzut măsuri de natură să asigure 
participarea mai intensă și sistematică a tuturor 
intelectualilor Ia activitățile de educare materia- 
list-științifică.

• în cadrul dezvoltării activității cultural-artis- 
tice de masă se vor desfășura manifestări ca „Bri
gada în competifie'', festivalul artistic județean 
„Porfile de fier — porțile cîntecului dunărean”, 
festivalul „Cîntec nou în Mehedinți” ș.a., promo- 
vîndu-se, odată cu folclorul tradițional, noile 
creații artistice ale Mehedinților.

• Comitetul județean de partid va supune în 
mod sistematic dezbaterii plenarelor și ședințe
lor de birou modul în care sînt îndeplinite sar
cinile prevăzute în acest pian de măsuri.

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

NICOLAE CEAUȘESCU, din care extragem :
Avînd mereu ca exemplu, în muncâ șl în viața, vasta și neobosita 

activitate pe care dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general, o desfășurați — dînd o înaltă pildă de patriotism 
— pentru cauza nobilă a fericirii și bunăstării poporului al cărui 
strălucit și devotat fiu sinteți, comuniștii mehedințeni au înțeles să 
promoveze neabătut, in întreaga muncă politico-ideologică și cul
tural-educativă, principiile fundamentale cuprinse în Programul parti
dului, tradițiile glorioase de luptă și de muncă ale poporului, nor
mele eticii și echității socialiste. Ridicarea conștiinței socialiste a 
maselor s-a reflectat in profundele și înnoitoarele prefaceri care au 
avut loc pe aceste mereu înfloritoare și prospere meleaguri mehe- 
dințene, in izbinzile remarcabile dobindite în cincinalul 1971—1975, în 
intensa viață spirituală a județului.

Pornind de la sarcinile mari ce ne revin în acest cincinal, noi, 
participanții la plenară, am stabilit cu răspundere principalele di
recții pentru îmbunătățirea in continuare a muncii politico-ideolo
gice și culturai-educative, adoptind un cuprinzător și concret plan 
de măsuri. Dăm mandat participanților din județul nostru la Con
gresul educației politice și culturii socialiste să exprime atașamen
tul deplin al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județ 
la politica internă și externă a partidului și statului nostru, să 
reafirme sentimentele noastre de prețuire și recunoștință față de 
activitatea neobosită, teoretică și practică a dumneavoastră, mult 
Iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.

încredințăm participanților la congres misiunea să exprime hotă- 
rirea nestrămutată a muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, tuturor 
oamenilor muncii din județ, de a înfăptui neabătut hotăririle Congre
sului al XI-lea al partidului, de a-și consacra întreaga putere de 
muncă ir/ăptuiril Programului partidului, mobilizării maselor in im
presionantul efort de făurire a destinului socialist și comunist al 
scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.

Din programul de măsuri adoptat de plenară :
• Organele și organizațiile de partid vor ac

ționa pentru ridicarea rolului educativ al adună
rilor generale ale organizațiilor de bază ; se va 
tipări „Îndrumarul metodologic privind principa
lele obiective, forme și metode ale muncii poli- 
tico-ideologice și cultural-educative de masă”.

• Se vor îmbunătăți conținutul și eficiența 
cursurilor invățămintului de partid, va crește 
ponderea cursurilor de materialism dialectic și 
istoric ; se vor asigura ridicarea conținutului ideo
logic, teoretic și practic al invățămintului în uni
versitățile populare, lărgirea ariei lor de cuprin
dere a diferitelor categorii de oameni al muncii.

• Se vor extinde acțiunile și inițiativele apărute 
în întrecere, în scopul realizării sarcinilor de pro
ducție în industrie și agricultură ; se va organiza 
întrecerea anuală pentru obținerea titlului de 
„Colectiv de onoare” și de „Colectiv fruntaș în 
realizarea cincinalului revoluției tehnico-științi- 
fice”.

• Se vor organiza anual manifestările cultural- 
artistice : „Satu-ntreg în sărbătoare”, „In numele 
omeniei", „Mîndră floare-i Prahova", „Bucuria 
muncii" ș.a., pentru stimularea mișcării artistice 
de amatori, valorificarea creației populare și edu
carea estetică a maselor.

• Se va acorda o atenție deosebită intensificării 
muncii de pregătire politico-ideologică, de edu
care patriotică și revoluționară a elevilor și stu
denților, perfecționării procesului de integrare a 
Invățămintului cu cercetarea și producția.

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

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

Ne angajăm in fața conducerii partidului, a dumneavoastră per
sonal, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de a munci cu toată 
energia și capacitatea de gindire și acțiune pentru înfăptuirea în 
continuare a Programului ideologic ai partidului, situînd în centrul 
atenției dezvoltarea și manifestarea plenară a spiritului revoluțio
nar, a atitudinii înaintate față de muncă de care trebuie să dea 
dovadă fiecare cetățean, a spiritului de ordine și disciplină, de 
combativitate și Intransigență față de tot ceea ce este negativ. 
Ne angajăm să acordăm întreaga atenție însușirii și aplicării prin
cipiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echi
tății socialiste.

Plenara comitetului județean de partid a dat mandat participan
ților la Congresul educației politice și culturii socialiste să ex
prime aprobarea deplină pe care o dăm politicii generale a parti
dului nostru, admirația și recunoștința pe care, împreună cu în
tregul popor, le nutrim față de dumneavoastră personal pentru tot 
ceea ce ați făcut și faceți spre binele și fericirea națiunii noastre 
socialiste, a cauzei păcii și socialismului în întreaga lume, senti
mente și năzuințe pe care le însoțim cu angajamentul solemn de 
a face totul pentru a ne aduce întreaga contribuție la traducerea 
in viață a politicii interne și externe a partidului și statului nostru.

Vă asigurăm din toată inima, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că organizația județeană de partid Prahova, 
detașament de nădejde al partidului, toți oamenii muncii prahoveni, 
strîns uniți în jurul și sub conducerea partidului in frunte cu dum
neavoastră — cel mai iubit și respectat fiu al poporului nostru — 
vor depune toată forța și capacitatea de care dispun pentru ca 
Programul ideologic al partidului să fie înfăptuit in întreaga sa 
dimensiune, contribuind astfel la accelerarea procesului revoluțio
nar de transformare a omului și a întregii noastre societăți pe dru
mul făuririi comunismului pe pămintul scumpei noastre patrii.

Din programul de măsuri adoptat de plenară :
• Membrii comitetelor județene, orășenești și 

comunale se vor întîlni lunar cu comuniștii, cu ti
neretul și celelalte categorii de oameni ai mun
cii; se vor dezbate diferite aspecte ale politicii 
interne și externe a partidului și statului nostru, 
sarcinile ce revin organizației județene de partid 
în toate domeniile de activitate.

• In domeniul formării și perfecționării profe
sionale a oamenilor muncii din județ se prevăd ; 
pregătirea complexă a 28 000 de cadre necesare 
noilor unități, organizarea in perioada septem
brie 1976 — martie 1977 a unui ciclu de expu
neri pentru cadrele din diverse domenii sub ge
nericul „Cincinalul 1976—1980 — cincinalul afir
mării revoluției tehnico-științifice”, cuprinderea 
în învățămîntul agrozootehnic de masă a unui 
număr de 20 000—25 000 țărani cooperatori.

• La Muzeul județean de istorie și artă din Za
lău se va deschide secția de istorie contemporană; 
se va instituționaliza „Luna culturii sălăjene", vor 
lua ființă în Zalău o filială a artiștilor plastici și 
o formație de teatru popular cu stagiune perma
nentă.

• Se va organiza o sesiune de comunicări con
sacrată aniversării a 375 de ani de la bătălia 
victorioasă a lui Mihai 'Viteazul de la Gurăslău.

• Se vor organiza în toate școlile generale din 
județ cercuri de dezbateri intitulate „Prietenii 
adevărului”, iar pentru părinți se vor organiza 
anual 3—4 expuneri pe teme ale ateismului știin-

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

NICOLAE CEAUȘESCU, din care extragem :
Participanții la plenara cu activul a Comitetului |udețean Săla| 

ai P.C.R., întruniți în vederea analizării contribuției organelor și 
organizațiilor de partid, de masă și obștești, așezămintelor și insti
tuțiilor de cultură la realizarea Programului ideologic al partidului, 
obiectivelor și sarcinilor cuprinse în hotăririle Congresului al XI-lea 
al P.C.R., in acest domeniu de activitate, vă asigură, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în numele tuturor oamenilor muncii 
— români șl maghiari — de pe aceste străvechi meleaguri româ
nești, de adinca lor recunoștință șl deosebita considerație pentru 
fermitatea revoluționară și clarviziunea cu care conduceți destinele 
poporului român, ale României socialiste, liberă șl independentă, 
pentru ca noi, cei de azi și cei care vor urma, să trăim o viață li
beră și fericită.

Dezbaterile au evidențiat adeziunea deplină a tuturor comuniș
tilor, a celorlalți oameni ai muncii din județ la politica internă șl 
externă a partidului și statului nostru și au stabilit noi măsuri care 
să conducă la aplicarea neabătută în viață a prevederilor docu
mentelor Congresului al XI-lea in domeniul activității ideologice, 
măsuri care deja au început să prindă viață.

Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, însufle
țiți de exemplul dumneavoastră personal, oamenii acestor pitorești 
meleaguri — tineri și vîrstnici, bărbați și femei — uniți pentru 
totdeauna în jurul gloriosului nostru partid, vor face totul pentru 
înfăptuirea in mod exemplar a sarcinilor ce ne revin din Progra
mul partidului pentru promovarea neabătută în viață a principiilor 
și normelor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității 
socialiste, pentru educarea tuturor locuitorilor județului în spiri
tul patriotismului șl internaționalismului socialist, pentru făurirea 
omului societății noastre socialiste, cu o conștiință înaintată și 
înalte trăsături morale, convinși fiind că tot ce am realizat și 
realizăm este spre binele șl fericirea intregului popor român.

Din programul de măsuri adoptat de plenară :
• lntîlniri lunare ale membrilor comitetelor ju

dețean, municipale și orășenești cu oamenii mun
cii, pentru a răspunde la întrebări și a da con
sultații cu privire la conținutul documentelor de 
partid și de stat, la modul în care trebuie orga
nizată activitatea pentru înfăptuirea lor.

• Se va organiza model munca politică de masă 
în sprijinul producției în zece unități (șase în 
C.A.P., două în S.M.A. și două în I.A.S.).

• Pînă la sfîrșitul acestui an va ii organizat ca
binetul județean al muncii politice de masă, în 
cadrul căruia se vor desfășura activități metodice 
și de instruire.

• Pe linia educației materialist-științifice a ma
selor, se vor organiza sistematic cursuri, cicluri 
de expuneri și conferințe, simpozioane, lectorate, 
consultații și răspunsuri la întrebări, expoziții te
matice, prezentări de Uimei documentare, pentru 
popularizarea cuceririlor Științei contemporane.

• Se va urmări ca brigăzile științifice să se de
plaseze cu prioritate pe șantierele de construcții 
și la exploatările forestiere, în S.M.A. șl I.A.S., 
precum și în zone mai îndepărtate sau izolate.

• Se vor lua măsuri pentru organizarea unui mu
zeu județean de istorie.

• Vor li realizate următoarele obiective cultu
rale : un cinematograf cu 500 locuri în munici
piul Sibiu, două cămine culturale — Ia Chislăr șl 
Dîrlos; totodată, se vor moderniza și extinde 
căminele culturale din comunele Tîrnava, Nocrich, 
Valchid, Țapu, Miercurea ș.a.

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

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

Plenara Comitetului județean de partid Sibiu, întrunită pentru a 
analiza modul in care organele și organizațiile de partid, de masă 
șl obștești, instituțiile de învățămînt, știință, artă si cultură au 
acționat pentru traducerea în viață a Programului’ ideologic al 
partidului, a dezbătut într-o atmosferă de înaltă exigență șl răs
pundere partinică numeroasele aspecte ale procesului complex de 
formare și dezvoltare a conștiinței socialiste a maselor.

în cadrul dezbaterilor a fost relevat cu deosebită pregnantă fap
tul că toate marile înfăptuiri din ultimul deceniu care au schimbat 
din temelii înfățișarea României sînt Indisolubil legate de gin- 
direa și activitatea partidului, de rolul pe care l-a îndeplinit șl ii 
îndeplinește ca forță politică conducătoare în societatea româ
nească, de cutezanța revoluționară a gîndirii și de fermitatea șl 
consecvența activității dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Odată cu profunda recunoștință pentru sprijinul multilateral 
acordat în dezvoltarea armonioasă a județului nostru, asigurăm 
Comitetul Central, pe dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că elanul în muncâ șl patriotismul. întreaga capacitate 
creatoare a muncitorilor, țăranilor, Intelectualilor — romani, ger
mani, maghiari — din această parte a țării. înfrățiți în muncă 
și idealuri, se vor materializa în înfăptuiri pe măsura marilor 
idealuri cuprinse în Programul partidului, că sarcina sporirii pro
ducției industriale la sfîrșitul acestui cincinal cu 10 miliarde lei, 
obținută numai prin creșterea productivității muncii, va fi înfăp
tuită la cotele cele mai înalte ale calității și eficienței, că vom 
aplica în producție, în întreaga activitate cuceririle știin’ei și teh
nicii, că fiecare om al muncii va avea condiții optime pentru dez
voltarea multilaterală, iar principiile și normele muncii și vieții 
comuniștilor, ale eticii și echității socialiste se vor afirma cu 
vigoare în rîndul tuturor locuitorilor județului — tineri și vîrstnici.
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ÎN PREGĂTIREA CONGRESULUI EDUCAȚIEI 

POLITICE ȘI CULTURII SOCIALISTE

Plenara lărgită a Consiliului 
oamenilor muncii

de naționalitate maghiarăMiercuri dimineață s-au desfășurat în Capitală lucrările plenarei lărgite a Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară consacrate a- nalizării activității ideologico-educa- tive desfășurate de acest organism ' în rindul oamenilor muncii de naționalitate maghiară.La lucrările plenarei lărgite au participat, din partea conducerii de ■j partid și de stat, tovarășii Cornel Burtică. Iosif Uglar, Iosif Banc.în informarea Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghia- . ră, prezentată de Ștefan Peterfi, președintele consiliului, precum și în cadrul dezbaterilor la care au luat cuvintul tovarășii Anton Becze, A- dalbert Szabo, Erno Gali, Andrei An- talffy, Anton Komives, Alexandru : Adalbert, Dionisie Balint. Maria ' Bisztroi Horvath, Dezideriu Kiss, Zsolt Galffalvi, Ioan Gergely, Victor Hajdu și Alexandru Doli, a fost subliniat faptul că activitatea politico- ideologică și cultural-educativă desfășurată in rindul naționalităților conlocuitoare a fost puternic ancorată in realitățile societății noastre socialiste. infățișind complex unitatea de monolit a întregului popor în jurul partidului. Lucrările plenarei au scos pregnant în relief justețea politicii- marxist-leniniste a Partidului Comunist Român în problema națională, fapt care reprezintă una din marile: cuceriri revoluționare ale societății noastre socialiste. S-a reliefat, in a-- cest cadru, că egalitatea in drepturi, in toate domeniile vieții, a tuturor oamenilor muncii fără deosebire de naționalitate este o realitate vie. incontestabilă in patria noastră, că lupta comună dusă de veacuri de poporul român și naționalitățile con-• locuitoare împotriva asupririi sociale și naționale, activitatea unită a tuturor fiilor țării, consacrată progresului necontenit, politic, economic, social, cultural, al patriei au deschis perspective luminoase națiunii române și naționalităților conlocuitoare, jalonate de documentele programatice ale partidului.Participanții la dezbateri au subliniat că egalitatea in drepturi realizată prin aplicarea politicii naționale a partidului are la bază proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție, dezvoltarea planificată a economiei naționale, creșterea puternică și repartizarea rațională pe teritoriul întregii țări a forțelor de producție, ridicarea standardului de viață al tu- f. ■ turor cetățenilor patriei. în acest context, vorbitorii s-au referit la re-■ zultatele semnificative ale politicii partidului de dezvoltare economică a tuturor regiunilor țării, inclusiv a celor in care trăiesc și muncesc na-. ționalitâți conlocuitoare, de ridicare permanentă a invățămintului, a activității științifice și culturale, a nivelului de trai al oamenilor muncii. S-a arătat că preocuparea constantă a conducerii partidului privind dezvoltarea armonioasă a tuturor județelor, ridicarea gradului de civilizație a întregului popor este demonstrată prin amplasarea forțelor de producție, astfel încit la finele cincinalului valoarea producției industriale să fie cuprinsă intre 10 și 25 miliarde lei in 28 de județe, iar în restul de 11 județe, plus Capitala, de peste 25 miliarde lei.O pregnantă mărturie a egalității ,în drepturi a tuturor naționalităților o constituie și modul in care a fost stimulată și dezvoltată cultura, arta și invățâmintul naționalităților conlocuitoare. S-a subliniat că in prezent funcționează 2 000 formații artistice de amatori in limba maghiară, că rețeaua universităților popu- , lare cuprinde 598 cursuri cu aproape 27 800 cursanti, toate acestea desfă- șurind o valoroasă activitate de e- ducație socialistă și oferind condiții pentru dezvoltarea spiritului de creație artistică. Dreptul de manifestare egală a culturii a fost evidențiat și prin cultivarea tradițiilor progresiste . și valorilor spirituale reprezentate de operele unor mari autori ma- . ghiari, precum și de bogata activitate de teatru in limba maghiară a■ cărei amploare este redată de cei peste o jumătate de milion spectatori care au vizionat reprezentațiile ■celor șase unități teștrale și ale O- perei maghiare de stat din Cluj-. Napoca. Vorbitorii au menționat, totodată, faptul că în țara noastră ăpar 17 ziare și reviste politice, culturale și literare centrale și 10 coti- diane și săptămînale județene in limba maghiară, al căror tiraj mediu, ■ la o singură apariție, totalizează /aproape 600 000 exemplare, că emisiunile de radio și televiziune in

Telegrama adresată C. C. al P. C. R., 
tovarășului Nicolae CeaușescuParticipanții la lucrările plenarei au adoptat apoi textul unei telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu. in care se spune :Participanții la plenara lărgită a Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară, intr-o atmosferă de puternic entuziasm, exprimă atașamentul nețărmurit al tuturor oamenilor muncii de naționalitate maghiară din ‘ ~ ................. Central, senti-dumneavoastră acestei țări, cu România a de- fără deosebire

România față de Partidul Comunist Român și Comitetul său mentele de profundă prețuire și dragoste nemărginită față de personal, mult încercatul conducător al partidului și poporului gindire comunistă cutezătoare, sub a cărui puternică înrîurire venit cu adevărat patria socialistă comună a tuturor fiilor ei, de naționalitate.Dezbaterile consacrate analizei modului in care consiliul _ _____tribuția la activitatea politico-ideologică și culturală în rindul oamenilor muncii de naționalitate maghiară, în spiritul sarcinilor trasate de Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971, de documentele adoptate la Congresul al XI-lea al partidului, au constituit un nou prilej pentru noi toți să afirmăm identificarea noastră cu politica partidului, să exprimăm sentimentele noastre de înaltă apreciere și considerație față de rolul dumneavoastră decisiv în elaborarea și înfăptuirea Programului ideologic al partidului, a Programului grandioasei opere de înflorire a României socialiste, de manifestare a ei, liberă și demnă între popoarele lumii.Oamenii muncii maghiari din România nutresc o sinceră recunoștință pentru grija și atenția permanentă pe care partidul și statul nostru, dumneavoastră personal o manifestați față de problemele specifice ale naționalităților conlocuitoare, pentru condițiile de muncă și viață create in patria noastră, care asigură tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, deplina egalitate și posibilități de afirmare in toate domeniile vieții economice, politice și culturale. Ne produce o adîncă satisfacție faptul că, așa cum ați subliniat recent, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, „sîntem printre puținele țări din lume in care s-a asigurat în mod real deplina egalitate în drepturi a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate".Plenara consiliului a subliniat că întreaga noastră activitate educativă, ca și activitatea tuturor oamenilor muncii din patria noastră, este călăuzită de Programul ideologic al partidului, parte integrantă a Programului Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, față de care toți români, maghiari, germani și de altă naționalitate, strins partidului, își exprimă totala lor adeziune in gînd și faptă, plină de dăruire.Conștienți că realizarea marilor sarcini ce ne revin în dezvoltare a țării se bazează pe activitatea tuturor oamenilor Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară din Republica Socialistă România a dat mandat celor care ne vor reprezenta la Congresul educației politice și culturii socialiste să exprime angajamentul nostru de a sluji ferm înaltele idealuri ale partidului și poporului. Vom participa cu toată răspunderea la vasta activitate politico-ideologică și cultural-educativă pentru formarea omului nou, cu o atitudine înaintată față de muncă, cu o înaltă conștiință socialistă, patriotică, revoluționară, care să trăiască și să muncească în spiritul normelor de viață ale comuniștilor, in spiritul principiilor eticii și echității socialiste, să-și consacre toate forțele creatoare pentru înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al XI-lea de edificare a vieții noastre noi, tot mai prospere pe pămintul României.Ne este vie in memorie politica de învrăjbire națională dusă în trecut de clasele dominante, cit și consecințele nefaste ale acestei politici. Consiliul nostru, toți oamenii muncii de naționalitate maghiară din România resping cu hotărire orice tendință de naționalism, iredentism, indiferent de unde și din partea cui ar veni, care încearcă să denatureze realitățile din noastră.Sint.em hotăriți să luptăm cu fermitate pentru cimentarea unității neclintit a tuturor oamenilor muncii români, maghiari, germani și de naționalitate în jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.învățămintele desprinse, în spiritul socialismului științific, din experiența practică a muncii unite a întregului popor determină hotărîrea noastră neclintită de a rezolva și in viitor, noi și numai noi. impreună, fără deosebire de naționalitate, toate problemele pe care le ridică procesul complex de înfăptuire și dezvoltare a civilizației socialiste și comuniste România.Ne angajăm în fața dumneavoastră, a partidului și întregului popor susținem cu toată ființa noastră politica internă și externă a partidului statului nostru și să ne exprimăm această adeziune, înainte de toate, munca și activitatea pe care o vom desfășura împreună cu toți fiii patriei. Urmînd consecvent Programul partidului, ale cărui prevederi ne sint întipărite adine în conștiință, sîntem ferm hotăriți să nu precupețim nici un efort în activitatea desfășurată de întregul nostru popor, cietății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării nism.

și-a adus con-

oamenii muncii, uniți in jurul prin munca lornoua etapă de muncii, plenara

țarade altă
insăȘi prin

consacrată făuririi so- României spre comu-

(Urmare din pag. I)din problemele actuale mai importante cu privire la îmbunătățirea calității produselor.în primul rind, calitatea produsului este dată de calitatea muncii dc concepție. Potrivit aprecierilor specialiștilor. în condițiile progresului tehnic contemporan, ale ritmului extrem de rapid de schimbare a produselor pe plan mondial, marea majoritate a produselor „îmbătrinesc" după 4—5 ani. Din aceste considerente, este limpede că in acest domeniu de activitate nu poate fi admisă nici o pauză. Orice în- tirziere in asimilarea unui pro- dus nu înseamnă numai o nereali- , zare statistică sau economică, ci poa- . te să ducă la o răminere in urmă in competiția pentru modernizare și progres tehnic. Și pentru ca perfor- v. mantele produselor românești să țină pasul cu realizările științei și tehnicii contemporane, rolul hotăritor il are accelerarea vitezei de asimilare a noilor produse cu caracteristici tehnice și calitative superioare., Tocmai de aceea sarcinile din planul tehnic af anului 1976, ca și cele .din planul de producție se cer realizate exemplar in fiecare lună și trimestru în parte. în perioada care a trecut din acest an, in numeroase 'unități industriale s-a acționat cu stăruință pentru îndeplinirea acestor sarcini. Există însă întreprinderi și centrale industriale unde ritmul de înnoire și modernizare a produselor nu s-a situat la nivelul cerințelor ac-

limba maghiară, alături de activitatea numeroșilor creatori de artă, contribuie, prin limbajul fie, la stimularea muncii tregului popor consacrată material și spiritual al aceeași linie, producția de carte în limba maghiară a inregistrat, numai in anul trecut. 216 titluri, intr-un tiraj total de peste 1 600 000 exemplare, contribuind la cultivarea idealurilor de frăție și unitate a Întregului popor. Vorbitorii au subliniat, totodată, că rezolvarea justă, mar- xist-leninistă a problemei naționale in România — una din puținele țări in care s-a asigurat in mod real e- galitatea deplină în drepturi a tuturor cetățenilor patriei — este oglindită și de dezvoltarea învățămîntului cu predarea în limba maghiară. Astfel. s-a arătat că in anul școlar 1975—1976 rețeaua invățămintului în limba maghiară cuprinde 2 707 unități și secții, frecventate de un număr total de 256 958 copii și elevi, cu 15 230 mai multi decit in anul școlar precedent. De asemenea, numărul studenților de naționalitate maghiară este in continuă creștere, o serie de cursuri predindu-se' în limba maghiară.Vorbitorii au exprimat. în numele tuturor oamenilor muncii de naționalitate maghiară, hotărîrea de a ac-

viitor, sub conducerealor speci- unite a in- progresului patriei. Pe

tuale, depășindu-se termenele planificate de asimilare. Pentru lichidarea grabnică a acestor neajunsuri este necesară organizarea la un nivel superior a muncii de concepție. în e- sență, această acțiune trebuie să-și propună ca principale obiective folosirea judicioasă a cadrelor de concepție din unitățile de proiectare, cercetare și producătoare, ancorarea

ționa și in partidului, pentru aplicarea politicii sale naționale de egalitate în drepturi a tuturor naționalităților, pentru cimentarea frăției și unității întregului popor, pentru munca și lupta nită consacrate înfloririi patriei mune.Condamnind vechea politică de vrăjbire națională dusă in trecut clasele dominante, iar in prezent de e- lemente reacționare, iredentiste, care ațîță vrajbă și caută să denatureze realitățile din țara noastră, vorbitorii au respins cu hotărire aceste încercări jalnice de învrăjbire și s-au angajat să lupte cu fermitate pentru unitatea în jurul partidului, a tuturor oamenilor muncii români, maghiari. germani și de alte naționalități din România socialistă.Dezbaterile au scos in relief atașamentul oamenilor muncii maghiari față de partid și patrie, unitatea și hotărîrea lor de a lupta. împreună cu întregul popor, fără preget, pentru realizarea exemplară a cincinalului, pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru.în încheierea dezbaterilor a luat cuvintul tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

u- co-înde

O înaltă calitate a produselor presupune, în al doilea rind, o riguroasă organizare a producției și a muncii in unitățile producătoare, unde, de fapt, se materializează roadele muncii de concepție. Un lucru trebuie înțeles cu toată claritatea : calitatea nu constituie o cerința dictată de vreo conjunctură, ci o necesitate de importanță vitală a econo-

întreprinderea de aparate elec
trice de mâsurat din Timișoara. 
Aspect din atelierul de aparate 
indicatoare și regulatoare de 

mârimi neelectrice

Universitatea
tehnică uzinalăDe curînd, sute de ingineri, cadre de conducere, secretari ai comitetelor de partid din Întreprinderile sectorului 7 al Capitalei, Împreună cu cadre didactice de la Institutul politehnic, cu cercetători de la Institutul de cercetări metalurgice, și-au început pentru a doua oară.,, cursurile universitare. Despre ce este vorba ? După lansarea, cu citeva luni in urmă, la întreprinderea de utilaje și piese de schimb a inițiativei „Produsele noastre — la'nivelul cincinalului revoluției tehnico-științifice", s-a născut ideea creării unei universități tehnice uzinale. O formă nouă de conlucrare sistematică între cadre didactice, cercetători și cadrele tehnice de concepție din intreprinderile sectorului in scopul optimizării producției. Dar, dincolo de aceasta, timp de doi ani, cit vor dura cursurile sale — de fapt, studii asupra unor probleme desprinse din realitatea imediată a producției — universitatea uzinală se anunță a. fi o înaltă școală a perfecționării profesionale. Atit pentru cursanți, cit și pentru profesori. (Dumitru Tircob).
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La a în INVESTIȚII
Obligație beaefidarului-ASIGURAREA

UTILAJELOR PENTRU MONTAJLa Huși se află în construcție două importante obiective ale industriei ușoare. La ambele investiții, lucrările au intrat într-o etapă decisivă pentru încadrarea în termenele de punere in funcțiune, mai ales că lucrătorii șantierului nr. 4 Vaslui al Trustului de construcții industriale Iași s-au angajat să scurteze substanțial duratele de execuție prevăzute în proiecte și să dea obiectivele în exploatare cu mult înainte de data planificată. Cum se jnfăptuiește acest angajament 1 noi să lărgim frontul de lucru la toate brigăzile : de dulgheri, fierar- betoniști și brigăzi complexe".Pe șantierele celor două obiective există o mare rezervă de sporire a randamentului constructorilor destul de slab pusă în valoare ; e vorba de modul în care sînt folosite utilajele de construcții. Față de graficul „la zi“, pierderile de timp pe care le înregistrează pe cele

Pe șantierul primei unități, ritmul actual de lucru confirmă bunele rezultate obținute în primele patru luni ale anului, cind, cu toată vremea nefavorabilă, a fost executat un volum de lucrări superior celui planificat, în valoare de 1,6 milioane lei. în timp, avansul cîș- " ' ' ’20 zile. Și. înconstructo- în același ritmtigat este acum de continuare activitatea rilor se derulează susținut. Iată ce ne-a spus maistrul Mihai Pă- trașcu : „Grăbim execuția, deoarece ne-am angajat să asigurăm cit mai repede cu putință front de lucru corespunzător pentru mentori". Pe dulgherii din tinărului Gheorghiu intîlnit în executind natoare, corpul de legătură și uzina de ventilație. „Cum acționează beto- niștii ?“ — îl întrebăm pe șeful de echipă, loan Alexandru. Răspunsul este semnificativ. „Ținem pasul cu ritmul impus peste tot pe șantier".Constructorii sînt grăbiți — iată concluzia firească ce se desprinde analizind faptele de mațiilor specializate buna sincronizare a tre ele, ordinea și muncă, instituite punctele de lucru. Peste scurt timp va începe și montajul tehnologic, mai cu seamă că o bună parte din utilaje au și sosit. Se cuvine făcută însă o precizare : eforturile intense depuse în prezent de constructori și montori trebuie energic susținute de beneficiarul investiției, de centrala industrială de resort, in sensul asigurării tuturor mașinilor și echipamentelor tehnologice prevăzute în proiecte, la timp și de bună calitate.în vecinătate, pe șantierul celei de-a doua capacități, ritmul de muncă este la fel de riguros. La hala principală, in loc de două grinzi se montează cite cinci pe zi. Șeful punctului de lucru, maistrul principal Constantin Vițelaru, ne precizează că lucrătorii sint deciși să reducă cu cinci zile durata montării grinzilor canal a structurii de rezistență. „Acțiunea este dificilă, apreciază el, dar hotăritoare pentru ca

0 ÎNTREBARE din huși către iași

echipa Vasile i-am halele ultimele

Constructorii sint grăbiți; 
trustul ține pasul ?

de finisaj chimic, lucrări la lumi-

muncă ale for- de constructori, eforturilor din- disciplina în ferm la toate

■

rectorul adjunct al trustului, am prl-i mit următorul răspuns : „Volumului de investiții care se înfăptuiește acum la Huși baza noastră tehnico- materială nu-i face față. Aceastaj pentru că stația de betoane înființată aici, in urmă cu cîțiva ani, cind nu se cunoștea volumul de investiții a- locat Hușului. a fost concepută fără linii de garaj și la o capacitate destul de modestă. înlăturarea acestor deficiențe nu este posibilă decît prin înființarea unei noi baze de producție, cu o capacitate mai mare și cu linii de garaj proprii. O astfel de bază se află în construcție. Preocuparea noastră este ca ea să fie gata înainte de 30 iulie a.c., așa cum s-a planificat. Pînă atunci, nu vom sta cu brațele încrucișate. Am trimis, în perioada 10—15 mai. o e- chipă de specialiști de la stația de utilaje-trans- porturi a trustului, care a reparat betonierele și a ajutat la lărgirea provizorie a depozitelor de a- gregate. Pentru dotarea stației, 20 mai Încă douădouă șantiere din Huși o serie de utilaje aparținînd Trustului de construcții industriale Iași constituie o serioasă problemă. în luna martie a.c. un buldozer — cu nr. 43-118 — nu a lucrat martie prilie măcar nr. 43-170 nu a fost nici el folosit în martie timp de 11 zile ; un excavator „Castor", de mare randament, a stat defect 13 zile, iar alte 4 zile nu a funcționat din lipsă de carburanți. La toate acestea se adaugă și oprirea din diveîse motive a unor betoniere de la stația de betoane din baza de producție a acestei platforme de investiții.„Starea necorespunzătoare de funcționare a unor utilaje de construcții și a stației de betoane se află într-un dezacord evident cu ritmul intens de lucru de pe cele două șantiere, ne-a precizat ing. Constantin Daniciuc, vicepreședinte al consiliului județean de control muncitoresc. Am făcut un apel direct conducerii trustului ieșean pentru remedierea urgentă a acestei că lucrurile tate".Se pune de ce tot amină conducerea Trustului de construcții industriale din Iași aplicarea măsurilor promise, în atîtea rînduri, constructorilor noilor obiective industriale din Huși ? La această întrebare, de la Iași, din partea tov. ing. Atanasiu Vasile, di-

11 zile, iar de la data de 19 a.c. și pînă pe ziua de 6 a- a.c. nu a' funcționat nici o oră ; la fel, excavatorul cu

situații. Ni s-a promis vor fi imediat îndrep-o întrebare firească :

vom livra pînă la utilaje de transport — un trauler de 12 tone și un autotransportor.Cit privește staționarea excavatoarelor, aceasta s-a datorat unor neajunsuri pe care echipa trimisă de trust le-a înlăturat zilele acestea. Vineri, 14 mai, am fost și eu la Huși. Constatînd că, în afară de lipsurile semnalate în legătură cu buna funcționare a utilajelor, mai există totuși și indisciplină din partea celor ce le mînuiesc, am propus — și conducerea trustului a aprobat — detașarea maistrului Ion Chirica, pentru a îndruma exploatarea utilajelor de la Huși. Răspunderi directe i s-au dat și inginerului șef al stației de utilaje transport, H. Hantelman, pentru a coordona direct activitatea tuturor, utilajelor de la Huși, pînă la intrarea în funcțiune a noii baze de producție. Noua bază va fi încadrată cu cadre corespunzătoare. în funcție de problemele ce se vor ivi, vom proceda la instruirea și ajutorarea lucrătorilor de pe șantiere, pentru a folosi din plin utilajele și chiar vom detașa cadre noi, care se află acum la cursul de ridicare a calificării în cadrul trustului nostru".Vom reveni — după un timp — pentru a releva succesele obținute pe șantierele celor două unități ale industriei ușoare, modul de încadra-- re in graficele de execuție, de respectare a termenelor de punere in funcțiune.
Lăluci CRĂCIUN 
Manole CORCACI 
corespondenții „Scinteli"
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GOSPODĂRIREA PAJIȘTILOR,
ORGANIZAREA EXEMPLARA A PAȘUNATULUIîn cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta Consfătuire de lucru de la -Comitetul Central al Partidului Comunist Român se subliniază, intre altele, necesitatea de a urmări îndeaproape întregul program de asigurare a furajelor. în acest sens, are o deosebită însemnătate aplicarea măsurilor de ameliorare și folosire rațională a celor 4,4 milioane de hectare de pajiști naturale. Acum sînt în plină actualitate încheierea lucrărilor ameliorative pe toate izlazurile, respectarea cu rigurozitate a normelor stabilite pentru desfășurarea pășunatului pe tarlale, stabilirea destinației fiecărei porțiuni de pășune, recoltarea și însilozarea surplusului de masă verde. Numeroase organizații de partid și consilii populare din județele Argeș, Bihor, Suceava, Bacău, Harghita și altele au inițiat ample acțiuni de masă pentru curățirea și fertilizarea izlazurilor, amenajarea de adăposturi, la care au

participat zeci de mii de crescători de animale, elevi și tineri. Acum, cind în multe zone animalele au fost scoase la pășunat, este necesar să se aplice întregul complex de măsuri
la 15 tone, pe aproape întreaga suprafață de 110 000 ha cit însumează pajiștile județului. Rezultatele se datorează curățirii pajiștilor de vegetația lemnoasă nefolositoare, curățire și fertilizare, a- de adăposturi simple din locale, cu participarea din satele cărora li s-au pășuni mai îndepărtate.

recomandat, atit pentru a obține mai multă iarbă, cit și pentru folosirea rațională a acesteia.în județul Argeș există o bună experiență în ce privește gospodărirea pajiștilor naturale. Ca urmare a aplicării diferitelor medie de a crescut masă de la lucrări, producția verde la hectar9,8 tone in 1971
ganizate fluxurile de producție, precizia și reglajul mașinilor, sculelor și dispozitivelor, cum sînt dotate locurile de muncă cu aparate de măsură și control, cît și intensificarea controlului tehnic de calitate de-a lungul întregului proces de fabricație — de la materia primă la produsul finit. A nu ține seama de astfel de necesități, a nu asigura toate condi

operațiilor. Este un dome-

Despre calitatea, înnoirea și modernizarea produselor
mai puternică a activității de concepție in realitățile și nevoile producției. Iată de ce, organizațiile de partid trebuie să intensifice munca politico-educa.tivă în rindul lucrătorilor din compartimentele de concepție din întreprinderi și centrale, din institutele de specialitate pentru dezvoltarea conștiinței comuniste, a ambiției patriotice a fiecărui proiectant, inginer și conducător al procesului de producție, întrucît orice înnoire tehnică, orice progres pe tărîmul calității cere — pe lingă creativitate — pasiune, spirit de dăruire, profundă înțelegere a importantei deosebite pe care o are pentru economia noastră obținerea unor produse de inalt nivel calitativ.

miei noastre naționale, unul din parametrii fundamentali ai creșterii e- ficienței economice în acest cincinal. Putem spune că, la ora actuală, intreprinderile noastre dispun de o puternică bază tehnică și materială, de oameni competenți, în măsură să realizeze produse de înaltă calitate, competitive pe piața mondială. Ceea ce se cere în prezent este ca toate realizării litate să din plin.îndeplinită decît numai printr-o organizare superioară a producției și a muncii, în fiecare întreprindere, la fiecare loc de muncă. Aceasta trebuie să vizeze atit modul în care sînt or-

aceste condiții favorabile unor produse de înaltă ca- fie pretutindeni valorificate O atare cerință nu poate fi

țiile organizatorice menite să preîn- timpine orice abateri de la calitate înseamnă a diminua sau chiar a anihila efectele introducerii tehnicii noi.în al treilea rînd, calitatea înaltă a produsului presupune o înaltă disciplină în producție, la fiecare loc de muncă, acolo unde odată cu producția se hotărăște și calitatea ei. Și înainte de toate aducem în discuție disciplina tehnologică — această lege de fier a producției moderne. O a- naliză a neajunsurilor din domeniul calității înregistrate în unele întreprinderi în acest an arată că, în șirul cauzelor, pe primul plan se situează încălcarea disciplinei tehnologice, ne- respectarea riguroasă a rețetelor de fabricație sau a regulilor tehnice de

execuție aniu unde nu se poate spune că m;,- șina greșește, ci omul, cel care o exploatează, cel care programează realizarea unei operațiuni sau alteia. Iată de ce riguroasa disciplină tehnologică și calitatea produselor constituie, înainte de toate, o problemă de conștiință, o sarcină de înaltă responsabilitate a fiecărui lucrător — de la director, inginer pînă la muncitor.Ridicarea continuă a calității produselor constituie o sarcină primordială de partid și de stat pentru colectivele unitățile industriei de aceea, concomitent cu măsurile de ordin tehnic și organizatoric, un rol important în activitatea permanentă de îmbunătățire a calității produselor revine muncii politico-educative desfășurate de organizațiile de partid. Cultivînd spiritul de răspundere și exigență, de ordine și disciplină în munca fiecărui muncitor, tehnician, inginer, cercetător și proiectant, organizațiile de partid sint chemate — în marea întrecere socialistă — să organizeze acțiuni variate, să stimuleze inițiativele valoroase menite să transforme lupta pentru calitate într-o cauză generală a fiecărui colectiv, pentru ca tot ce se produce și se creează să corespundă exigentelor mereu sporite pe care partidul nostru le pune in mod stăruitor în domeniul calității producției.

Pe înmii re-

de oameni ai muncii din noastre. Tocmai

nivelării mușuroaielor, fertilizării cu îngrășăminte chimice în doze moderate, diferențiat, în funcție de cartarea agrochimică a solului. Eficiența economică a măsurilor aplicate reiese din datele care arată că investițiile de 3 000—4 000 lei la hectarul de pajiște ameliorat se recuperează, prin sporul de producție obținut, în maximum 4—5 ani. Anul trecut, din primul ciclu de pășunat s-au obținut 
1 20 000 tone semisiloz și 3 400 tone defin pentru complexele intercoopera- tiste și cooperativele agricole. Lucrările au continuat și în acest an. 80 000 ha s-au executat lucrări de treținere, la care au contribuit de cetățeni. De asemenea, au fostparate peste 150 tabere de vară și gardurile de tarlalizare. Și în alte județe există experiență bună în ce privește îngrijirea izlazurilor, experiență care trebuie extinsă și generalizată. în județul Bacău, de pildă, s-a realizat peste 95 la sută din planul anual al lucrărilor de întreținere a pășunilor. între altele, au fost fertilizate aproape în întregime cele 21 000 ha prevăzute pe întregul an. Datorită defrișării mărăcinișurilor, suprafața de pajiște a crescut cu peste 1 450 ha. în comuna Agăș, de exemplu, prin defrișarea mărăcinișurilor s-au extins suprafețele pășuna- bile cu 200 ha. în vederea bunei adă- postiri a animalelor pe timp nefavorabil. se construiesc 15 tabere de vară la Răchitoasa, Izvoru-Berheciului, Măgura, Ungureni etc.în alte județe însă — Vrancea, Gorj, Sibiu, Alba — mii de hectare de pajiști sînt acoperite de vegetație lemnoasă nefolositoare, care reduce suprafața pășunabilă. în comunele Ar- meniș, Domașnea, Firliug și altele din județul Caraș-Severin, zeci de hectare sînt năpădite de tufișuri. Dacă în comunele Turnu Ruieni, Obreja, Goruia, consiliile populare au organizat acțiuni de masă pentru executarea lucrărilor pe izlazuri, în altele — Ezeriș, Berzasca — suprafețele de

pajiști ameliorate sînt reduse. Iată de ce se cere să fie intensificate acțiunile de menajarea materiale meșterilor repartizatOrganele agricole, consiliile populare trebuie să vegheze la respectarea strictă a normelor privind repartizarea pășunilor. Or, în unele comune, consiliile populare condiționează admiterea animalelor la pășunat de îndeplinirea sau neîndeplinirea altor obligații, în afara prevederilor legale referitoare la utilizarea fondului zoopastoral. Acolo unde izlazurile sînt insuficiente să se repartizeze suprafețele necesare de păduri pășunabile, astfel încit să se asigure o întregului efectiv de din toate sectoarele tot cursul verii.Ploile din aceastămate de zile călduroase, favorizează creșterea ierbii. Iată de ce, pe lingă organizarea rațională a pășunatului, se cere să se recolteze și însilozeze surplusul de masă verde care, în lunile mai-iunie, depășește cu mult nevoile animalelor. In aceste luni pot fi create mari stocuri de furaje de bună calitate pentru a fi utilizate în a doua parte a verii sau la iarnă. Iată de ce trebuie stabilite, de la bun început, parcelele destinate recoltării și însi- lozării pentru a se preveni lipsa de masă verde. Totodată, trebuie folosite intens, la întreaga capacitate de lucru, toate utilajele existente : cositori, combine de recoltat furaje verzi, mijloace de transport. Pentru evitarea pierderilor de substanțe nutritive și conservarea nutrețurilor insilozate în bune condiții este nevoie să se amenajeze cît mai multe silozuri, să se asigure folii de polietilenă și alte materiale necesare acoperirii silozurilor.înfăptuirea întregului program de asigurare a furajelor are un rol hotăritor pentru dezvoltarea zootehniei, pentru creșterea producției de carne și lapte. De aceea, organele și organizațiile de partid, consiliile populare, organele de specialitate au datoria să urmărească, zi de zi, cum se îndeplinesc măsurile stabilite pentru continuarea lucrărilor de întreținere și fertilizare a izlazurilor, să organizeze recoltarea și însilozarea surplusului de masă verde de pe pășuni, a lucernei și celorlalte furaje.
C. BORDEIĂNU

bună hrănire a bovine și ovina agriculturii, înprimăvară, ur-
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CONGRESUL AL IX-LEA AL_PARTIDULUI SOCIALIST UNIT DIN GERMANIA
RAPORTUL COMITETULUI CENTRAL

prezentat de tovarășul Erick Honecker
în introducerea raportului se arată că in nerioada dintre congresele alVIII- lea și al ÎX-lea Partidul Socialist Unit din Germania a depus o activitate amplă ; clasa muncitoare, țăranii cooperatori, intelectualitatea, toii oamenii muncii din R.D.G. au obținut în acest răstimp mari realizări ; au fost înfăptuite progrese substantial# în edificarea societății socialiste dezvoltate ; Republica Democrată Germană — stat socialist înfloritor al muncitorilor și țăranilor — a dobindit o largă recunoaștere internațională. Aceste rezultate în domeniul politicii interne și externe arată că hotăririle adoptate la Congresul al VIII-lea au devenit realitate. Sprijinindu-se pe ceea ce s-a realizat pină în prezent, Congresul alIX- lea trasează sarcini noi, mai înalte. P.S.U.G. își propune — ca o- biectiv principal — edificarea, în continuare, a societății socialiste dezvoltate în Republica Democrată Germană și, implicit, crearea premiselor esențiale pentru trecerea treptată la comunism.Congresul al IX-lea capătă o însemnătate deosebită prin aceea că va adopta noul Program al P.S.U.G., care schițează obiectivele fundamentale ale partidului, conferă luptei sale o orientare clară pentru înaintarea spre comunism ; acest document va reprezenta de-a lungul mai multor planuri cincinale firul conducător al activității partidului.în centrul politicii P.S.U.G. se va afla și de acum înainte înfăptuirea consecventă a sarcinii principale — de a ridica în continuare nivelul material și cultural al poporului, pe baza unui ritm înalt de dezvoltare a producției socialiste, a creșterii eficienței întregii activități, a progresului tehnico-științific și a sporirii productivității muncii. Stabilind această linie. P.S.U.G. acționează in concordanță cu interesele oamenilor muncii, cu experiența pe care ei au acumulat-o in anii care au trecut.Relevind că linia generală a P.S.U.G. a fost supusă dezbaterii întregului popor, raportorul a arătat că discuția publică care a avut loc cu privire la problemele esențiale ale dezvoltării R.D.G. și ale vieții fiecărui cetățean a ilustrat democrația socialistă in acțiune. P.S.U.G. se prezintă la congres cu o unitate de monolit a rîndurilor sale, relațiile de încredere dintre partid și întregul popor fiind in prezent mai trainice ca oricind. Sub conducerea P.S.U.G., oamenii muncii din R.D. Germană realizează împreună o operă care trebuie considerată istorică, deoarece servește interesele poporului din a- ceastă țară și reprezintă, totodată, o contribuție la cauza internațională a păcii și socialismului.în capitolul consacrat activității P.S.U.G. in domeniul politicii externe se arată că in prezent toate continentele și regiunile globului sint cuprinse de o mișcare îndreptată spre înnoirea lumii sub semnul păcii, al democrației și progresului social. Re- ferindu-se la schimbările profunde petrecute in raportul de forțe din lume, raportul subliniază că sistemul mondial socialist determină tot mai mult evoluția evenimentelor, acțio- nind împreună cu clasa muncitoare, cu mișcarea de eliberare națională, cu celelalte curente revoluționare ale contemporaneității. Politica consecventă de pace și securitate promovată de țările socialiste a acționat mobilizator asupra popoarelor ; drept urmare, în viața internațională ș-a conturat o cotitură — de la războiul rece la destinderea internațională.R. D. Germană a adus o contribuție constructivă la instaurarea -unei politici de coexistență pașnică între statele cu orînduiri sociale diferite, în prezent, Republica Democrată Germană se bucură de o largă recunoaștere pe plan mondial ; ea participă cu drepturi egale în cadrul O.N.U. și al altor organizații internaționale ; întreține relații diplomatice cu 121 de state. Acesta este un succes al socialismului mondial și, totodată, un rezultat al solidarității internaționale pentru care R. D. Germană exprimă calde mulțumiri tuturor alia- ților și prietenilor săi. La rîndul său, R.D.G. a acționat în spiritul solidarității internaționale cu toate forțele din lume pentru libertate, independență națională și progres.în continuare, în raport se arată : „Constatăm cu mare bucurie că relațiile de colaborare cu Uniunea Sovietică sint tot mai strinse și mai eficiente. Prietenia și colaborarea cu vecinii noștri socialiști. Republica Populară Polonă și Republica Socialistă Cehoslovacă, au căpătat noi di- mensiuni. Se dezvoltă, în spiritul prieteniei și al colaborării tovărășești, relațiile cu Republica Populară Ungară. Republica Populară Bulgaria, Republica Socialistă România. Republica Populară Mongolă și Cuba socialistă. S-au amplificat relațiile de brietenie și colaborare tovărășeasca cu Republica Socialistă Federativa Iugoslavia. S-au extins in continua-, re relațiile prietenești cu Republica Populară Democrată Coreeană. A fost pentru noi totdeauna o cauză apropiată solidaritatea cu poporul eroic vietnamez".Relevind că forța conducătoare a țărilor socialiste sint partidele mar-’ xist-leniniste, raportul a subliniat ca ferma lor solidaritate de luptă constituie o expresie a fidelității fața de marxism-leninism, față de aplicarea sa creatoare.După ce a evocat colaborarea țarilor socialiste in cadrul C.A.E.R. șl Tratatului de la Varșovia,, vorbitorul a subliniat importanța unității partidelor comuniste. Avantajele socialismului și dinamica inerentă iui, a spus el se cer valorificate pe deplin în interesul fiecărei țări socialiste in parte și al tuturora. P.S.U.G. iși va consacra și pe viitor eforturile sale acestui obiectiv.Subliniind că pacea este o condiție sine qua non pentru edificarea continuă cu succes a societății socia; liste și comuniste, că menținerea ei este pentru întreaga omenire tot atit de importantă ca și plinea cea de toate zilele, vorbitorul a subliniat necesitatea de a acționa cu hotărire pentru eliberarea omenirii de flagelul războiului. Referindu-se la propunerile care au fost formulate la Congresul al XXV-lea al P.C.U.S. in domeniul luptei pentru pace și colaborării internaționale, vorbitorul a arătat că P.S.U.G. sprijină acest program și că R. D. Germană va contribui activ la traducerea lui în viață.După ce a apreciat că politica de coexistență pașnică între state cu orinduiri sociale diferite a devenit un factor însemnat în relațiile internaționale, că destinderea este o ten

dință principală a evoluției internaționale, vorbitorul a spus : Perspectiva clară a existenței unor noi posibilități de a înainta pe calea coexistenței pașnice nu permite însă să se treacă cu vederea faptul că imperialismul nu a pierdut esența agresivă și expansivă ce-i este proprie, că în prezent au loc noi atacuri din partea dușmanilor destinderii, că aceștia ațîță cursa înarmărilor, declanșează campanii anticomuniste, ceea ce face necesar, mai mult ca oricind, să nu se slăbească vigilența.Oprindu-se asupra situației din Europa, vorbitorul a subliniat că în urma Conferinței de la Helsinki s-au creat premise mai favorabile pentru instaurarea unei păci durabile pe continent și in lume. Dacă țările semnatare vor traduce în viață codul principiilor relațiilor internaționale asupra căruia s-a convenit, dacă vor realiza, în ansamblul lor. toate părțile componente ale Actului final se va deschide cîmp larg pentru o colaborare reciproc avantajoasă în multe domenii.In continuare, vorbitorul a declarat : „Dorim ca relațiile dintre Republica Democrată Germană și Republica Federală Germania, care exercită o influență pozitivă asupra procesului destinderii în Europa, să se dezvolte în continuare, pe baza principiilor coexistenței pașnice și a normelor dreptului internațional" — pre- cizind că în aceasta se includ respectarea strictă și aplicarea deplină a tratatelor și acordurilor, care reglementează în mod pașnic recunoașterea, conform dreptului internațional, a existenței a două state germane suverane, independente. Noi — a spus mai departe vorbitorul — nu trecem cu vederea încercările forțelor revanșarde din R.F.G. de a se amesteca în chestiunile interne ale R.D.G. ; lupta hotărîtă împotriva re- vanșismului rămîne în continuare un imperativ.Vorbitorul a exprimat, de asemenea, dorința R.D.G. de a normaliza în continuare și dezvolta relațiile cu Berlinul occidental ; totodată, se spune în raport, și în legătură cu situația din Berlinul occidental trebuie să domnească rațiunea, lucru de care este necesar să țină seama toți cei în cauză.Apreciindu-se că unul din obiectivele primordiale ale politicii externe a P.S.U.G. este desfășurarea unei activități neabătute în scopul consolidării păcii și securității în Europa și în lume, în raport se subliniază necesitatea completării destinderii politice cu măsuri de destindere militară în concordanță cu interesele vitale ale tuturor popoarelor. In context, se relevă cerința de a se întreprinde noi eforturi pentru încetarea cursei înarmărilor, limitarea armamentelor și înfăptuirea dezarmării.Mai departe, vorbitorul a declarat : „Condamnăm cu hotărire politica imperialistă de agresiune și ne pronunțăm consecvent pentru reglementarea pe cale politică a tuturor conflictelor, în interesul păcii și al drepturilor popoarelor la autodeterminare. Este și rămîne dreptul sfint al popoarelor de a se apăra împotriva agresiunii imperialiste, de a lupta cu toate mijloacele pentru eliberarea națională și socială, de a-și hotărî singure soarta. Sprijinul nostru se îndreaptă către toate popoarele care luptă pentru independența lor națională, pentru o poziție de deplină egalitate în drepturi în relațiile internaționale, pentru dezvoltare economică și progres social. Politica noastră externă este? îndreptată în direcția consolidării și extinderii alianței forțelor antiimperialiste".In raport se reafirmă apoi poziția R.D.G. privind reglementarea politică a situației din Orientul Apropiat, prin retragerea completă a tuturor trupelor israeliene din teritoriile a- rabe ocupate în 1967 și traducerea în viață a drepturilor legitime ale poporului palestinean, inclusiv a dreptului său la crearea unui staț național propriu. Arătîndu-se că R.D.G. se situează necondiționat alături de luptătorii de pe toate continentele împotriva imperialismului, colonialismului, pentru eliberarea națională, vorbitorul a relevat că, prin dezvoltarea și consolidarea relațiilor politice și economice, R.D.G. sprijină lupta_ țărilor eliberate pentru independență economică, pentru rezolvarea sarcinilor politice, economice și sociale ce le stau în față. Noi, împreună cu celelalte state 'socialiste, a spus vorbitorul, acordăm o mare atenție întăririi continue a alianței cu țările nealiniate, care reprezintă o forță pozitivă în cadrul relațiilor internaționale și în lupta pentru pace, securitate și coexistență pașnică.Arătind că, in timp ce socialismul se dovedește a fi o orinduire socială care promovează pacea, avîntul economic. securitatea socială, libertatea și dreptatea, capitalismul se înfățișează ca o orinduire care provoacă, fără încetare, tensiuni / și pericol de război, se caracterizează prin crize, stagnare, instabilitate socială, vorbitorul a subliniat că succesele socialismului creează condiții și posibilități tot mai favorabile pentru lupta forțelor progresiste și antiimperialiste. Demonstrînd că este o orinduire cu adevărat umană, că în cadrul său capacitățile creatoare ale oamenilor se pot dezvolta liber, tineretul are o perspectivă sigură, că este singura orinduire în stare să rezolve problemele vitale ale epocii noastre in interesul omenirii, socialismul devine din ce in ce mai mult un exemplu pentru toate popoarele globului.Amintind că la sfirșitul anului 1973 s-a declanșat cea mai puternică criză ciclică de supraproducție de după cel de-al doilea război mondial, că aceasta a cuprins simultan principalele țări, capitaliste, vorbitorul a relevat că in contact cu aceste realități s-au spulberat toate teoriile privind „societatea bunăstării", „capitalismul reformat", evidențiindu-se că orindui- rea capitalistă a devenit o frină a dezvoltării sociale. Ultimii ani s-au caracterizat printr-un nou avînt al luptelor sociale și politice ale oamenilor muncii din țările capitaliste, pături sociale tot mai largi se raliază luptei împotriva dominației monopolurilor, pentru transformări sociale profunde. Dat fiind că aceste forțe intimpină insă rezistența burgheziei monopoliste, progresul social nu se poate obține decît prin înfrîngeren dictaturii de clasă a acesteia. Dorind ca oamenii să trăiască fericiți, eliberați de teamă și de griji, comuniștii luptă atit pentru securitatea internă cit și pentru cea externă, ambele aflindu-se intr-o strînsă le

gătură. Creșterea forțelor socialismului servește cauzei păcii în lume ; la rindul său, pacea oferă socialismului posibilitatea de a-și înfățișa pe deplin avantajele.în partea consacrată dezvoltării economice și sociale a R.D.G., raportul arată că Directivele celui de-al VIII-lea Congres cu privire la planul cincinal 1971—1975 au fost îndeplinite cu succes, la unii dintre indicatorii principali înregistrîndu-se depășiri importante. Venitul național a crescut cu 30,1 la sută, ajungînd la 141 miliarde de mărci ; producția industrială de mărfuri a sporit de la 172 miliarde mărci în 1970 la 235,4 miliarde mărci în 1975. Realizările științei și tehnicii sint ilustrate de aplicarea în producție a 22 000 produse și procedee noi și perfecționate. In agricultură, indicatorii prevăzuți în Directive pentru 1975 au fost atinși încă în 1974. Ca urmare a unor condiții de climă nefavorabile, acest curs nu a putut fi continuat în 1975; totuși, planul pe ansamblu a fost depășit la carne, lapte, ouă ; în afara zahărului, fructelor, legumelor, și a unei părți de cereale panificabile, populația a putut fi aprovizionată pe deplin din producția agricolă proprie cu principalele produse alimentare,în ceea ce privește investițiile, s-a realizat un volum cu peste o treime mai mare decît în cincinalul precedent. Paralel cu dezvoltarea bazei tehnico-materiale, s-au dezvoltat, în continuare, relațiile de producție socialiste. Din întreprinderi mixte (cu participarea statului), întreprinderi private industriale și de construcții, precum și din cooperativele meșteșugărești de producție de tip industrial au luat ființă, pe baza liberului consimțămînt. peste 11 000 noi întreprinderi de stat.Prin hărnicia oamenilor muncii, prin îmbunătățirea permanentă a conducerii, productivitatea și eficiența au fost sporite ; a fost realizată cea mai importantă creștere a producției într-o perioadă de cinci ani ; Republica Democrafă Germană și-a consolidat locul pe care îl deține printre primele 10 țări industriale dezvoltate din lume.Cu toate rezultatele pozitive. nu putem fi pe deplin mulțumiți de progresele realizate în toate privințele și in toate sectoarele — a spus tovarășul E. Honecker, arătind că nu toate întreprinderile. combinatele și cooperativele și-au îndeplinit sarcinile de plan : au rămas încă prea ridicate numărul orelor de întrerupere a producției și numărul orelor suplimentare.în continuare, in raport se arată că succesele obținute in toate sectoarele e- conomiel naționale au constituit premise pentru o creștere considerabilă a nivelului de trai, material și cultural al poporului, pentru realizarea unui program social-politic de anvergură. Sarcinile trasate de cel de-al VIII-lea Congres in domeniul construcției de locuințe au fost depășite cu 21,8 la sută, fiind astfel îmbunătățite condițiile de locuit pentru aproximativ 1.8 milioane de cetățeni. Volumul comerțului cu amănuntul a crescut de la 64,1 miliarde mărci în 1970 la aproape 82 miliarde mărci în 1975, în condițiile menținerii unor prețuri stabile la bunurile de consum și la serviciile pentru populație. Veniturile bănești medii ale populației au crescut în medie cu 4,8 la sută anual, față de 4 la sută cît se prevedea. Au fost substanțial depășite Directivele Congresului al VIII-lea în ceea ce privește alocațiile statului din fondurile sociale pentru dezvoltarea nivelului de viață material și cultural. în domeniul invățămîntului a fost înfăptuită sarcina generalizării școlii medii politehnice de cultură generală de 10 clase ; progrese însemnate au fost realizate în domeniul educării preșcolare. Toate acestea permit să se aprecieze că în anii 1971—1975 s-a realizat în Republica Democrată Germană cel mai amplu program social-politic de pină acum.în continuare, raportul s-a referit la obiectivele stabilite în Program și in Directive pentru anii 1976—1980, în ceea ce privește dezvoltarea economiei naționale a R.D.G. Sint prevăzute rate de creștere înalte și stabile in ce privește atit dezvoltarea producției și întărirea bazei tehnico- materiale, cit și îmbunătățirea planificată a nivelului material și cultural al oamenilor. Astfel, în cincinalul 1975—1980 produsul național urmează să fie cu 200 miliarde mărci mai mare decît cel obținut în perioada 1971—1975 ; volumul global al producției va depăși cu aproape 400 miliarde mărci nivelul din cincinalul precedent ; se va realiza o creștere de minimum 30 la sută a productivității muncii în industrie ; în perioada pihă în 1980 producția agricolă va depăși cu 20 la sută producția vegetală a anilor 1971—1975 ; investițiile vor fi cu 60 miliarde mai mari decît în aceeași perioadă ; rata de creștere a exporturilor urmează să sporească in acest cincinal cu mult mai repede decit cea a producției.Raportul precizează că in tot ceea ce se întreprinde pentru consolidarea bazei tehnico-materiale a economiei naționale, P.S.U.G. se călăuzește după ideea că nevoile oamenilor, binele poporului și interesele sale fundamentale, convergente cu sensul întăririi in continuare a statului socialist, reprezintă comandamentul prim și suprem al întregii activități. Totodată, va constitui o lege obligatorie experiența poporului care arată că poți consuma doar atit cît ai agonisit mai înainte : la fel, pe piață se pot găsi produse de bună calitate numai dacă se fabrică produse de bună calitate.în domeniul social se prevede că in perioada 1976—1980 vor fi puse la dispoziția oamenilor muncii în total 750 000 locuințe, prin construcții noi și modernizări. O atenție deosebită se va acorda dezvoltării capitalei Republicii Democrate Germane. Berlin, prin realizări exemplare in urbanistică și arhitectură. în calitatea locuințelor și cartierelor de locuințe. Veniturile nete ale populației

-TEXT REZUMAT-R D.G. urmează să crească în 1980 cu 120—122 la sută față de 1975. în aceeași proporție urmează să crească circulația mărfurilor. Potrivit Programului partidului, se va urmări prelungirea diferențiată a concediului de odihnă și trecerea treptată la săp- tămîna de 40 de ore.în ceea ce privește dezvoltarea continuă a bazei tehnico-materiale a economiei, în actualul cincinal se urmărește să se asigure, într-o măsură hotăritoare, necesarul crescînd de energie și materii prime, prin valorificarea resurselor proprii. 33 la sută din totalul investițiilor va fi afectat pentru extinderea bazei energetice și de materii prime. Planul cincinal prevede, de asemenea, o creștere superioară celei medii la producția de chimicale. în fața industriei metalurgice stă sarcina ca în viitor să acopere din producția proprie o pondere mai mare a necesarului crescînd al economiei naționale în produse metalurgice. în raport se subliniază că ritmul și amploarea creșterii in economie trebuie să se exprime într-o măsură mult mai mare decît pină acum în utilizarea economică a materialelor și valorificarea multilaterală a materiilor prime — pe scurt : creșterea substanțială a economiei de materiale să devină un imperativ al muncii cotidiene.în continuare, raportul subliniază necesitatea de a se dezvolta producția bunurilor de consum, serviciile și comerțul, accentul punîndu-se nu 

numai pe cantitate, dar și pe calitate. în acest domeniu trebuie să fie soluționate sarcini noi, sporite și de mai mare exigență.în domeniul agriculturii se fixează ca obiectiv de a intensifica în continuare producția agricolă și de a trece treptat la marea producție industrială de plante și produse animaliere în cadrul cooperativelor de producție agricole specializate, al gospodăriilorjde stat și al întreprinderilor cooperatiste. Dezvoltarea agriculturii socialiste este și rămîne o problemă a întregii economii naționale.Apreciind că progresul tehnico- științific rămîne cheia unei înalte dinamici în economia națională, raportul arată că în acest domeniu se simte nevoia unei angajări personale, pline de entuziasm, în pregătirea și realizarea de produse noi, a unei atitudini conștiente, active, pline de răspundere față de introducerea cuceririlor tehnico-științifice in toate sectoarele economiei naționale.Importantele obiective fixate prin Directive — se arată mai departe în raport — fac necesar să se acorde în continuare o atenție deosebită conducerii și planificării economiei naționale. Măsurile ce decurg de aici trebuie să fie orientate și mai consecvent spre dezvoltarea factorilor calitativi ai creșterii.în partea referitoare la domeniul vieții cultural-spirituale se arată că făuritori conștienți și energici ai noii societăți socialiste și comuniste nu pot fi decît oameni cu o cultură solidă și convingeri filozofice trainice, cu larg orizont spiritual. Pornind de la interesele fundamentale comune, alianța dintre clasa muncitoare și țărănime își află o completare deosebit de importantă în alianța cu intelectualitatea socialistă — care va fi promovată. în continuare, pe toate căile posibile.Răspunderea științei crește în condițiile actuale. Sarcinile importante ce se ridică în fața societății reclamă o colaborare tot mai strînsă intre disciplinele științifice. O insemnătate crescîndă capătă, în acest sens, munca . comună a specialiștilor în științele sociale și științele naturii cu a celor din domeniul științelor tehnice.Oprindu-se, în continuare, asupra problemelor invățămîntului public și contribuției sale la pregătirea tineretului pentru viitorul comunist, raportul subliniază că accentul a fost pus in educarea tinerei generații pe transmiterea elementelor de bază ale concepției despre lume și ale moralei clasei muncitoare, pe îmbinarea școlii cu viața, a invă- țămîntului cu munca productivă. în perioada care s-a scurs de la Congresul al VIII-lea au dobîndit pregătire profesională în cadrul învățămîn- tului de 10 ani peste 920 000 băieți și fete, care dau bune rezultate în producție și în viața socială. Fiecare al patrulea muncitor își continuă pregătirea. Acest lucru contribuie, în mod esențial, la îmbogățirea capacităților creatoare ale clasei muncitoare, la ridicarea pregătirii ei in producție. Obiectivul pentru viitorul cincinal îl constituie pregătirea ca muncitori calificați a unui milion de fete și băieți.Paralel cu nivelul material de trai al oamenilor muncii de la orașe și 

sate, se relevă in raport, a crescut simțitor și nivelul cultural. O dovadă in acest sens o reprezintă gradul sporit de instruire și calificare a oamenilor muncii, cerințele tot mai mari care se pun în fața științei, literaturii șl artei, valorificării moștenirii culturale etc. Fără dezvoltarea multilaterală a culturii socialiste, fără ancorarea ei fermă în rindurile maselor populare nu poate exista un mod de viață socialist. Cultura și arta pot avea o importantă contribuție la consolidarea convingerilor socialiste. Năzuința noastră de a crea o legătură tot mai strînsă și mai diversificată între clasa muncitoare și cultura socialistă în continuă dezvoltare s-a dovedit justă. Valorile culturii noastre sint adînc înrădăcinate în viață. într-o proporție însemnată, ele izvorăsc din munca socialistă, creatoare, eliberată de exploatare. Ele exprimă noi realități și calități umane care cresc și se maturizează în special în cadrul întrecerii pentru realizări de seamă, în cadrul întregii activități sociale a oamenilor muncii.Constatăm cu satisfacție, a menționat în continuare vorbitorul, că în climatul favorabil promovat de către Congresul al VIII-lea au luat naștere creații noi și variate în toate domeniile artei. Scriitorii și artiștii au făurit un număr sporit de opere pătrunse de ideile ți sentimentele profunde ale patriotismului socialist și internaționalismului proletar, care modelează și contribuie la definirea chipului moral al omului societății noastre.Responsabilitatea artistică in socialism, se arată în raport, nu poate fi înțeleasă altfel decit ca o responsabilitate artistică față de socialism. Fiecare artist, a cărui operă servește păcii, umanismului, democrației, solidarității antiimperialiste și socialismului, își găsește locul in societatea noastră. Programul partidului scoate in evidență ca principii necesare ale creației artistice partinitatea, atașamentul față de popor, conținutul socialist de idei. Măreția cauzei noastre, măreția a ceea ce am înfăptuit și a valorilor umane rezultate din aceste înfăptuiri merită să-și găsească o expresie artistică corespunzătoare pentru a se situa la nivelul superior al exigentelor epocii în care trăim, al artei noastre. Este necesar ca in o- perele artistice să se pună in evidență, in întreaga sa strălucire, tot ceea ce este liber și frumos in vremurile noastre, in lumea noastră a socialismului.Raportul se referă, în continuare, la problemele statului socialist și rolului conducător al clasei muncitoare. Ca și pină acum, a reliefat vorbitorul, se va acorda atenția cuvenită întăririi puterii de stat. Clasa muncitoare are sarcina istorică de a construi societatea socialistă și comunistă și pentru îndeplinirea acestei sarcini trebuie să dețină ferm puterea. Karl Marx a formulat teza că în perioada trecerii de la societatea capitalistă la cea comunistă nu poate exista alt stat decit statul dictaturii proletariatului. Experiența clasei muncitoare revoluționare, ca și propria noastră experiență, confirmă această teză marxist-leninistă. Spre deosebire de dictatura burgheziei, dictatura proletariatului înseamnă dominația clasei muncitoare și aliaților săi, dominația majorității, în statul nostru, în care nu mai există exploatatori, aceasta servește intereselor întregului popor.După cum stabilește Programul, relevă în continuare raportul, desă- vîrșirea democrației constituie direcția principală a dezvoltării, in continuare, a statului. Democrația socialistă este o realitate vie în R.D.G. Creșterea participării muncitorilor din producție în reprezentanțele populare locale și-a dovedit eficiența. Deputății, în strînsă legătură cu alegătorii, depun o activitate amplă, multilaterală, apropiată de viață. Pe măsură ce democrația socialistă se dezvoltă mai departe, activitatea reprezentanțelor populare devine tot mai eficientă.în consolidarea forței creatoare și influenței clasei muncitoare în toate domeniile vieții sociale, un rol deosebit revine sindicatelor. Marea forță a celor peste 8 milioane de membri ai Uniunii Sindicatelor Libere Germane a ieșit în evidență mai puternic decit oricind. în îndeplinirea țelurilor R.D.G. pe plan economic, politic și social.Un rol important în dezvoltarea vieții noastre sociale îl au femeile și fetele. Din rindurile clasei muncitoare fac parte 3.5 milioane femei, ceea ce reprezintă mai mult de jumătate din totalitatea muncitorilor și funcționarilor. P.S.U.G. acordă o înaltă prețuire realizărilor femeilor. Și pe viitor promovarea femeilor va fi un obiectiv important al partidului.Meșteșugarii organizați în cooperative de producție, meseriașii particulari, comercianții particulari cu amănuntul vor beneficia și în viitor de posibilitatea de a participa la construirea societății socialiste dezvoltate, și în primul rind de a contribui la satisfacerea, in tot mai bune condiții, a necesităților populației în domeniul prestărilor de servicii, comerțului și aprovizionării.Pe drumul dezvoltării sociale, P.S.U.G. va continua politica, confirmată de viață, de colaborare tovărășească cu partidele prietene și cu organizațiile de masă în cadrul Blocului Democrației și al Frontului Național al R.D.G., spre binele și fericirea poporului.Dată fiind menținerea caracterului agresiv al forțelor imperialiste, intensificarea cursei înarmărilor de către cercurile imperialiste, încercările îndărătnice și periculoase de a pune stavilă procesului de destindere — întărirea permanentă a capacității de apărare a R.D.G. reprezintă o parte integrantă a mersului înainte al societății socialiste dezvoltate, a subliniat, iff* continuare, tovarășul Erich Honecker.

Arătind că P.S.U.G.- și-a sărbătorit recent cea de-a 30-a aniversare, raportul subliniază că în toată această perioadă partidul s-a dovedit pe deplin capabil să facă față tuturor sarcinilor. Credincios principiilor mar- xism-leninismului, partidul s-a afirmat ca avangardă conștientă a clasei muncitoare și a poporului muncitor. în noul Program al P.S.U.G. se subliniază că întărirea, în continuare, a rolului conducător al partidului în toate domeniile de activitate reprezintă o necesitate obiectivă, o condiție esențială pentru edificarea in continuare a societății socialiste dezvoltate și. trecerea treptată la comunism.P.S.U.G. reunește, astăzi, în cadrul a 74 306 organizații de bază, 2 043 697 membri și candidați de partid. De la ultimul congres au fost create încă 2 099 organizații de bază, ceea ce a dus la sporirea și mai însemnată a influenței partidului în importante ramuri industriale și domenii sociale. O evoluție sănătoasă a cunoscut și compoziția pe grupe sociale și de vîrstă. Astfel, 56,1 la sută din membrii și candidații de partid sint muncitori, iar ca origine socială, 74,9 la sută din tovarăși provin din rindurile clasei muncitoare, 5,2 la sută sint țărani cooperatori șl 20 la sută intelectuali. 31,3 la sută din membrii partidului sînt femei, iar 12,2 la sută tineri pină la 25 de ani. Fiecare a treia persoană cu pregătire superioară sau de specialitate este membru sau candidat de partid.In perioada care a trecut de la cel de-al VIII-lea Congres au fost primiți în partid 334 162 candidați din care 69 la sută muncitori, 3,3 la sută țărani cooperatori, 4,7 la sută ingineri etc. — ceea ce înseamnă că 77 Ia sută din oandidații primiți în partid lucrează direct în sfera producției materiale. 109 935 de primiri în partid au fost realizate ca urmare a inițiativei Tineretului Liber German de a propune din rindurile sale noi membri de partid în cinstea Congresului — tineri sub 25 de ani. Acest aflux de cadre ne provoacă o mare bucurie.P.S.U.G. se bizuie în activitatea sa pe un mare colectiv de activiști încercați și cu experiență, fideli clasei muncitoare și strîns legați de popor. Dînd dovadă de o bună cunoaștere a problemelor, de clarviziune politică și de fermitate a principiilor, ei prestează o muncă plină de succese.In legătură cu activitatea politico- ideologică a P.S.U.G., in raport se arată că în perioada scursă de la precedentul congres s-a acordat o a- tenție deosebită dezbaterii problemelor edificării, în continuare, a societății socialiste dezvoltate. Practica arată clar că trăsăturile comuniste ale personalității se dezvoltă îndeosebi în procesul făuririi noii societăți. A- ceasta înseamnă că manifestind exigență față de oameni trebuie să avem față de ei, în același timp, a- tenția cuvenită, să existe o atmosferă intransigentă în privința lipsurilor. In acest context, trebuie spus că mai există cazuri de birocrație și de indiferență față de solicitările îndreptățite ale cetățenilor. Un asemenea mod de comportare este opus principiilor partidului și nu trebuie admis.Presa, radioul și televiziunea contribuie, prin mijloacele lor specifice ca arme ideologice ale partidului, la orientarea politico-ideologică a oamenilor muncii, la satisfacerea nevoilor lor cultural-spirituale. Toate mijloacele de comunicare în masă au sarcina de a răspunde cu eficiență sporită cerințelor noi pe planul politicii interne și externe.Politica P.S.U.G. privind tineretul a fost și este permanent călăuzită de principiul de a se acorda tineretului deplină încredere și a i se încredința munci de răspundere. Tineretul Liber German (F.D.J.) a fost și este un sprijin activ și o rezervă de nădejde a partidului. Sarcina fundamentală a F.D.J. continuă să fie aceea de a ajuta partidul în e- ducarea unor luptători încercați pentru edificarea societății comuniste, care să acționeze în spiritul mar- xism-leninismului. Și în viitor partidul va acorda întregul său sprijin Tineretului Liber German și organizației de pionieri „Ernst Thălmann".Situația internațională ne îndreptățește să constatăm, subliniază în continuare raportul, că mișcarea comunistă mondială, avangarda tuturor forțelor revoluționare și antiimperialiste, și-a extins in continuare influența și a imprimat un nou avînt luptei antiimperialiste.In fața mișcării comuniste internaționale se ridică sarcini noi, superioare. Crește complexitatea și varietatea condițiilor social-economice și politice, precum și a sarcinilor cu care sint confruntate partidele comuniste. Legitățile revoluției socialiste, ale edificării socialismului și comunismului sînt aplicate astăzi în cele mai diverse condiții.In continuare, în raport se expune poziția P.S.U.G. privind divergențele cu P.C. Chinez. Totodată, raportul declară că R.D.G. este gata să normalizeze relațiile cu China. corespunzător principiilor egalității în drepturi, respectării suveranității și
*BERLIN 19 (Agerpres). — Corespondență de la Ștefan Zaides și Constantin Varvara : Miercuri, la Berlin lucrările Congresului al IX-lea al P.S.U.G. au continuat cu dezbateri pe marginea documentelor prezentate congresului. Vorbitorii s-au referit la realizările obținute de P.S.U.G. in perioada care a trecut de la ultimul congres și la sarcinile partidului pentru construirea societății socialiste dezvoltate în R.D.G. Printre alții au luat cuvintul Konrad Naumann, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., prim-secretar al Comitetului regional Berlin al partidului, Karl Heinz, muncitor la Combinatul de anvelope Fiirstenwalde, Werner Felfe, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., prim-secretar al Comitetului regional Halle al partidului, Waldemar Liemen, secretar de partid in uzina de îngrășăminte potasice „Werra", Heinz Hoffmann, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., ministrul apărării naționale al R.D.G., Oskar Fischer, ministrul afacerilor externe.In ședința de după-amiază a ’ at cuvintul tovarășul Ilie Verdeț, m i- 

integrității teritoriale, neamestecului în treburile interne și altor principii ale dreptului internațional.în activitatea sa internațională, a arătat vorbitorul, P.S.U.G. dezvoltă diferite forme de colaborare cu partidele comuniste. P.S.U.G. se pronunță pentru metode variate de colaborare, pentru întruniri bilaterale și multilaterale ale reprezentanților de frunte ai partidelor, pentru consfătuiri regionale și internaționale. Raportul a- firmă că P.S.U.G. împărtășește părerea că ar fi necesar să se pregătească o nouă conferință internațională a partidelor comuniste și muncitorești.In centrul relațiilor P.S.U.G. cu partidele comuniste din țările socialiste stau problemele legate de sarcinile ce decurg din etapa actuală a construcției socialiste și comuniste. In centrul relațiilor cu partidele frățești din țările capitaliste se află schimbul de experiență și stabilirea unor poziții comune în lupta antiimperialistă. P.S.U.G. dă o înaltă apreciere contribuției pe care partidele comuniste și muncitorești au adus-o la lupta pentru recunoașterea R. D. Germane conform dreptului internațional. Pentru aceasta, a spus tovarășul Erich Honecker, dorim să adresăm mulțumiri din inimă și de la tribuna congresului nostru.O cerință actuală după care se călăuzește P.S.U.G. în pregătirea conferinței partidelor comuniste din Europa constă în imprimarea unor noi și puternice impulsuri luptei pentru pace și progres.Luptăm împreună cu toate partidele marxist-leniniste pentru o cit mai strînsă colaborare a tuturor forțelor revoluționare și antiimperialiste din lume și considerăm că unitatea mișcării comuniste este o premisă indispensabilă a acestei colaborări, a continuat vorbitorul. In acest spirit dezvoltăm și consolidăm și relațiile cu partidele și mișcările revo- luționar-democratice din Asia și Africa. P.S.U.G. manifestă solidaritate activă cu toți comuniștii, cu toate forțele și popoarele care luptă împotriva imperialismului, fascismului, a- gresiunii, pentru eliberarea națională și socială, pentru progres și socialism. Partidul Socialist Unit din Germania întreține relații și contacte cu multe partide socialiste și social-de- mocratice și Ie dezvoltă în continuare. El pornește de la premisa că în interesul păcii și destinderii, al securității internaționale și al dezarmării, în lupta împotriva militarismului și reacțiunii este posibil și necesar să se găsească și să se adîncească poziții comune.P.S.U.G. va face și pe viitor totul pentru a contribui la coeziunea popoarelor țărilor socialiste, a partidelor comuniste, a mișcării comuniste internaționale, a tuturor forțelor și popoarelor revoluționare care luptă împotriva imperialismului, pentru progresul social și socialism.Noul Program al P.S.U.G., supus spre dezbatere congresului nostru— a spus mai departe vorbitorul — se întemeiază pe marile tradiții de luptă ale mișcării muncitorești germane revoluționare, împotriva reac- țiunii _ feudale și exploatării capitaliste, împotriva imperialismului, fascismului și războiului imperialist. Așa cum se arată în Program, P.S.U.G. întruchipează „tradițiile revoluționare ale alianței comuniștilor și social-demoorației revoluționare germane. El continuă opera Partidului Comunist din Germania și execută testamentul luptătorilor din rezistenta antifascistă. El este continuatorul a tot ce este progresist în istoria poporului german".Noul nostru Program, a relevat vorbitorul, pornește de la recunoașterea legilor general valabile în construirea societății socialiste. In politica noastră se împletesc indisolubil naționalul și internaționalul, patriotismul socialist și internaționalismul proletar. Partidul nostru este permanent conștient de răspunderea sa în fața propriului popor ca și in fața clasei muncitoare internaționale. Tot ceea ce facem în vederea construirii societății socialiste în R.D.G. urmărește, in același timp, consolidarea în continuare a forțelor socialiste și a mișcării revoluționare internaționale.Programul Partidului Socialist Unit din Germania — forța conducătoare în R.D.G., primul stat al muncitorilor și țăranilor pe pămîntul german— exprimă interesele clasei muncitoare și ale tuturor oamenilor muncii. El reprezintă o călăuză pentru întregul popor, un plan de anvergură pentru făurirea prezentului socialist și al viitorului comunist al poporului nostru.în fața noastră stau sarcini mari, a arătat in încheiere tovarășul Erich Honecker ; sint sarcini pe care noi, ca partid al clasei muncitoare, le a- bordăm spre binele întregului popor. Perioada care urmează va fi și ea o perioadă de luptă, o perioadă de soluționare a noi și noi probleme ale dezvoltării. Sîntem plini de optimism, deoarece țelul este limpede, ne cunoaștem drumul și ne știm forțele. Cel de-al IX-lea Congres va da, în mod cert, noi și puternice impulsuri operei noastre de construire a socialismului și comunismului.
★bru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. care a adresat Congresului al IX-lea al P.S.U.G.. comuniștilor din R. D. Germană salutul Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Asistența a subliniat in repetate rînduri cu aplauze salutul C.C. al P.C.R.Congresul a mai fost salutat de Mihail Suslov, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S., Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.. Gustav Husak, secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, Janos Kadar, prim- secretar al C.C. al P.M.S.U., Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, de reprezentanții altor partide comuniste și muncitorești.Lucrările congresului continuă.

★Erich Honecker, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., a oferit, miercuri, o masă în cinstea conducătorilor delegațiilor partidelor comuniste și muncitorești din țările socialiste, care participă la lucrările celui de-al IX-lea Congres al P.S.U.G.A luat parte tovarășul Ilie Verdeț, conducătorul delegației Partidului Comunist Român la lucrările congresului.
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SALUTUL COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

adresat celui de-al IX-lea Congres

al Partidului Socialist Unit din GermaniaBERLIN 19 (Agerpres). cuvîntul de la P.S.U.G.. tovarășul bru al Comitetului secretar al C.C. al
Luind tribuna Congresului Ilie Verdeț, mem- Politic Executiv, P.C.R., a spus :Dragi tovarăși,Delegația noastră își îndeplinește cu satisfacție plăcuta misiune de a adresa congresului dumneavoastră, tuturor membrilor Partidului Socialist Unit din Germania un cald salut tovărășesc și cele mai bune urări de succes din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a Întregului nostru partid ; sentimentele prietenie și nalistă.Ne bucurăm sincer pentru remarcabilele rezultate pe care le-ați do- bindit în edificarea noii orînduiri. în dezvoltarea economică și socială a țării, in înflorirea științei, tehnicii și culturii socialiste, in creșterea nivelului de trai al celor ce muncesc, rezultate elocvent înfățișate în raportul prezentat în fața congresului de tovarășul Erich Honecker, prim-se- cretar al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit Vă felicităm cu multă succesele obținute, pe ciem ca o contribuție lături de realizările socialiste, la întărirea lismului și progresului, la cauza înțelegerii și prieteniei intre popoare.Sarcinile însuflețitoare cuprinse în raportul Comitetului Central, in programul partidului deschid oamenilor muncii din țara dumneavoastră perspective tot mai largi pe calea edificării societății socialiste dezvoltate. Ca prieteni și tovarăși de luptă, vă dorim noi și tot mai mari victorii pe calea dezvoltării multilaterale a triei. a bunăstării rituale a celor ce publica DemocratăStimați tovarăși,Dorim să vă informăm că. la dul său, întregul nostru popor angajat — sub conducerea Partidului Comunist Român — intr-o amplă activitate de înfăptuire a obiectivelor înscrise în Programul partidului de edificare a societății multilateral dezvoltate și României spre comunism, cel de-al XI-lea Congres.Planul cincinal de dezvoltare eco- nomico-socială pe perioada 1971— 1975. pe care l-am îndeplinit înainte de termen, a marcat o perioadă de mărețe realizări in viața țării tre. Producția industrială a intr-un ritm mediu anual de 13 la sută, creșteri superioare gistrindu-se in ramurile cu rol ritor pentru promovarea progresului tehnic in întreaga economie ; la rin- dul ei. producția agricolă a sporit, pe întregul cincinal, cu peste 25 la sută. 1 Tocmai pe o asemenea bază solidă a fost posibilă realizarea unui vast program de ridicare a nivelului de trai al întregului popor. Succese de seamă au fost obținute deopotrivă in domeniul învățămintului, științei și culturii.Rezultatele pe care le-am obținut

vă exprimăm totodată noastre de profundă solidaritate internațio-

din Germania, căldură pentru care le apre- însemnată, a- celorlalte țări forțelor socia-

materiale și muncesc din Germană.
pa- spi- Re-

rîn- este
socialiste înaintare a adoptat de

noas- sporit peste inre- hotă-

pe toate tărimurile construcției socialiste sînt rodul muncii creatoare a întregului popor, strîns unit în jurul partidului, reprezintă dovada grăitoare a adeziunii profunde a tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, la politica internă și externă a Partidului Comunist Român, care aplică învățătura marxist-leni- nistă în mod creator, ținînd seama de condițiile specifice ale țării noastre.Trecînd la înfăptuirea noului cincinal, poporul român face eforturi considerabile pentru a asigura. în continuare, creșterea accelerată și modernizarea forțelor de producție, pe baza promovării largi a cuceririlor revoluției științifice și tehnice contemporane, pentru a ridica țara, într-o perioadă istorică cit mai scurtă, la nivelul statelor avansate din punct de vedere economic. Progresul economic rapid se realizează într-o indisolubilă legătură cu perfecționarea neîntreruptă a relațiilor sociale, cu adîncirea democrației socialiste, cu dezvoltarea conștiinței socialiste, cu educarea tuturor oamenilor muncii în spiritul principiilor eticii și echității socialiste.Onorat congres,Ne este deosebit de plăcut să evocăm și cu acest prilej că intre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Unit din Germania. între Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană se dezvoltă relații fructuoase de colaborare tovărășească, în. spiritul îndelungatelor tradiții de prietenie și solidaritate internaționalistă ce leagă oamenii muncii din țările noastre.O contribuție de seamă în acest sens a avut-o semnarea, în mai 1972, a Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană ; un rol deosebit de important în dezvoltarea relațiilor noastre au avut întilnirile și convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Erich Honecker, multiplele contacte și schimburi de vederi realizate între conducătorii de partid și de stat ai țărilor noastre. Caracterul dinamic și fertil al acestor raporturi, al acestei sincere prietenii se reflectă în creșterea neîntreruptă a schimburilor economice, în intensificarea cooperării în producție și tehnico-științifice, în amplificarea colaborării pe tărîm cultural și în alte domenii.Sîntem ferm convinși că relațiile frățești dintre P.C.R. și P.S.U.G., dintre țările noastre se vor lărgi, diversifica și adinei tot mai mult și in viitor, spre binele popoarelor noastre, al cauzei socialismului, colaborării internaționale și păcii in lume.Dragi tovarăși,Preocupîndu-se de dezvoltarea economică a propriei țări, de edificarea cu succes a socialismului în România, pornind de la unitatea dialectică între sarcinile naționale și cele internaționale, Partidul Comunist Român acordă o atenție deosebită evoluției vieții internaționale, promovînd o politică externă activă de pace și colaborare cu toate popoarele lumii.în centrul activității internaționale a țării noastre se află preocuparea

pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală cu toate țările socialiste. România participă activ la realizarea „Programului complex" adoptat de țările membre ale C.A.E.R., menit să contribuie la accelerarea progresului economic general, la creșterea mai rapidă a economiei fiecărei țări în vederea apropierii și egalizării nivelului lor de dezvoltare. Partidul Comunist Român apreciază că succesele fiecărei țări socialiste în opera de edificare a noii orînduiri constituie o contribuție efectivă la cauza generală a socialismului. la sporirea forței și influenței sale în lume.România dezvoltă, totodată, relații de colaborare cu țările în curs de dezvoltare, promovează — pe baza principiilor coexistenței pașnice — raporturi de cooperare cu toate țările lumii, indiferent de orînduirea lor socială.împreună cu țările socialiste, cu celelalte forțe progresiste, țara noastră își aduce contribuția la soluționarea marilor probleme de care depind pacea și progresul omenirii. Milităm cu fermitate pentru crearea pe continentul european a unui climat de securitate trainică, prin transpunerea în viață a tuturor principiilor și angajamentelor înscrise în documentele semnate la Helsinki-, Ne pronunțăm statornic pentru stingerea tuturor focarelor de încordare din lume, pentru soluționarea lor pe cale pașnică și acționăm in acest spirit pentru soluționarea conflictului și instaurarea unei păci trainice și juste în Orientul Mijlociu, pentru rezolvarea pe cale pașnică a problemei Ciprului, transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii și colaborării. •România socialistă militează, de asemenea, neobosit pentru înfăptuirea dezarmării, îndeosebi a celei nucleare. pentru lichidarea subdezvoltării, instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale, pentru participarea tuturor statelor, indiferent de mărimea lor, în condiții de egalitate deplină, la soluționarea problemelor vieții internaționale.Partidul nostru acționează cu consecvență în direcția dezvoltării colaborării cu toate partidele comuniste și muncitorești, pentru realizarea u- nei unități trainice, de tip nou a mișcării comuniste, bazată pe principiile marxist-leniniste ale solidarității internaționale, deplinei egalități în drepturi, respectului autonomiei și dreptului fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător propria sa politică, strategia și tactica luptei sale.Stimați tovarăși și prieteni, îngăduiți-mi ca in încheiere să adresez comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din Republica Democrată Germană de succes în de edificare dezvoltate înTrăiască și și colaborarea frățească dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Unit din Germania, dintre ță- . rile și popoarele noastre !Trăiască pacea și socialismul In lumea întreagă 1

cele mai cordiale urări îndeplinirea sarcinilor a societății socialiste patria dumneavoastră, să se dezvolte prietenia

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

CICLISM GIMNASTICA

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaDoresc să exprim Excelenței Voastre cele mai sincere mulțumiri pentru amabilul mesaj transmis cu prilejul zilei mele de naștere.

CARL GUSTAF
Regele Suediei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele poporului Bangladesh și al meu personal, doresc să transmit Excelenței Voastre mulțumiri pentru amabilul dumneavoastră mesaj de felicitare trimis cu ocazia Zilei independenței a Republicii Populare Bangladesh.Profit de acest prilej pentru a vă adresa cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres continuu și prosperitate pentru poporul prieten român.

ABU SADAT MOHAMMAD SAYEM
președintele

Republicii Populare Bangladesh

înțelegere de cooperare
româno-tunisiană în domeniul agriculturiiMiercuri, Angelo Miculescu, vice- prim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii și industriei alimentare, și Hassen Belkhodja, ministrul agriculturii al Republicii Tunisiene, au semnat. Ia București, o înțelegere de cooperare între cele două ministere. Documentul prevede realizarea în Republica Tunisiană a unor obiective agricole și hidroameliorative, precum și dezvoltarea colaborării tehnice și științifice.

La semnare a fost de fată Taieb Sahbani, ambasadorul Republicii Tunisiene în România.
★In timpul șederii în țara noastră, oaspetele a vizitat institute de cercetări agricole, complexe zootehnice, unități agricole de stat, combinatul apicol, precum și uzinele „Tractorul" din Brașov și „1 Mai" din Ploiești.După-amlază, ministrul tunisian a părăsit Capitala.

Excelenței Sale AHMADOU AHIDJO
Președintele Republicii Unite CamerunCu ocazia Zilei naționale a Republicii Unite Camerun, am deosebita plăcere să vă adresez, în numele poporului român, al guvernului și al meu personal, cele mai călduroase felicitări, urări de sănătate șl fericire personală, de bunăstare și progres poporului prieten camerunez.Folosesc acest prilej pentru a-ml exprima din nou convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre țările noastre, bazate pe stimă și respect reciproc, vor continua să se dezvolte și să se întărească, pe multiple planuri, spre binele ambelor noastre popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Cu prilejul centenarului răscoalei antiotomane 
a poporului bulgar și comemorării poetului Hristo Botev

„Cursa păcii"VARȘOVIA 19 (Agerpres). — Caravana „Cursei Păcii" a făcut, miercuri, al doilea popas, de data a- ceasta la Poznan, numărul celor rămași in competiție fiind de 79 (din 113 plecați la 8 mai din Praga).Iată poziția cicliștilor înaintea tapei a X-a : 1. Hartnick (R.D.G.) 29h 02’43” ; 2. Szozda (Polonia) la 19” ; 3. Galik (Cehoslovacia) la 1’50” ; 4. Isaev (U.R.S.S.) —2 21” : 5. Lauke (R D.G.) — la 3’08” ; ...15. Romașcanu (România) — la 8’08”. Eugen Dulgheru ocupă locul 27. iar Teodor Vasile locul 29.Clasamentul general pe echipe : 1. U.R.S.S. ; 2. R. D. Germană — la 1’49” ; 3. Cehoslovacia — la 1’55” ; 4. Polonia la 39’38” ;etc.

e-

la
2. R. D. Germană — Cehoslovacia — la 1’55' — ia 2’55” ; 5. România6. Bulgaria — la 40’01”

HANDBALva avea loc în sala spor- la Floreasca intilnirea in- feminină de handbalSîmbătă turilor de ternațională _____dintre selecționata divizionară a tării noastre și formația cehoslovacă Ode- va din Hlohoveț. Jocul va începe la ora 18,00.

întrecerile naționale vor avea loc 
la Palatul sporturilor și culturii 
Nadia Comaneci, Dan Grecu, 
Teodora llngureanu și Alina 

Goreac se pregătesc 
cu asiduitateDe la Federația de gimnastică sîntem înștiințați că întrecerile pentru titlurile naționale, programate în București la 11—13 iunie, se vor desfășura la Palatul sporturilor și culturii. în prima zi vor avea loc exercițiile impuse, în ziua următoare cele liber alese, iar duminică, 13 iunie, de la ora 10,30, sînt programate finalele pe aparate.Pină la campionatele naționale — ultimul criteriu de alcătuire și definitivare a ambelor formații olimpice — numeroși gimnaști și gimnaste își continuă - cu asiduitate pregătirile, remarcindu-se seriozitatea celor mai tinere candidate, sportivele de la liceul din Orașul „Gheorghe Gheor- ghiu-Dej". De altfel, toți componenții loturilor olimpice. în frunte cu Nadia Comăneci, Dan Grecu, Teodora Ungureanu și Alina Goreac, au o formă sportivă bună și vor lua parte la concurs.

CronicaMiercuri seara s-a înapoiat de la Pekin delegația de activiști de partid și de stat, condusă de Ioachim Moga, membru al C.C. al P.C.R., prim- secretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R., care a efectuat o vizită de prietenie în Republica Populară Chineză.La sosire, pe aeroportul Otopenl, delegația a fost salutată de Constantin Băbălău, membru al P.C.R., de stat.Au fost ambasadei rești.
C.C. activiști de partid șiprezenți reprezentanți

vremea
Ieri in țară : Vremea a fost în gene

ral fruptoasă, cu cerul variabil. Au 
căzut averse locale de ploaie în Car- 
pații apuseni și meridionali, precum și 
în subcarpatii Munteniei. Izolat a mai 
plouat in nord-estul Olteniei, in cen
trul Dobrogei și vestul Crișanei. Viului 
a suflat slab pină la potrivit. Tempe-

ratura aerului la ora 14 ospila între 14 
grade la Cimpulung și Cfmpina șl 26 
grade la Calafat, Băllești și Budești.

Timpul probabil pentru 21, 22 și 23 
mai. In țară : Cerul va fi variabil, cu 
înnorări mai accentuate în nordul și 
estul țării, unde local va ploua. In 
rest — ploile vor fi izolate. Vint mo
derat cu unele intensificări în nord șl 
zona de munte. Temperatura în scă
dere ușoară în a doua parte a interva
lului. Minimele vor fi cuprinse între 4 
și 14 grade, iar maximele Intre 18 și 
26 grade.

• ..CHIPUL COMUNISTULUI 
OGLINDIT IN LITERATURA Șl 
MUZICA", concurs organizat de biblioteca județeană, a adus in competiție numeroși tineri muncitori din noile întreprinderi ale platformei industriale a Buzăului. • LA 
SALA „ARTA" din Deva s-a desfășurat un reușit spectacol lițerar- artistic intitulat ..Laudă partidului și patriei socialiste". Spectacolul a fost precedat de o dezbatere pe tema ..Chipul eroului comunist in filmul românesc", la care au participat scriitori, creatori și interpret! de film, din București. • AGENDA 
VÎLCEAN A. „Partidul Comunist 
Român — forța politică conducă
toare a societății noastre" — este tema sesiunii de comunicări și referate, organizată de cabinetul județean de partid. La Rm. Vilcea. două expoziții : una. in sala ..Artelor" prezintă cusături, alesături și alte obiecte de artă populară ; cealaltă. in sala muzeului județean, expune peste 50 de pinze semnate de Marin Predescu. La Consiliul ju
dețean al sindicatelor a avut loc o

Tovarășul Paul Niculescu, vîce- prim-ministru al guvernului, ministrul educației și învățămintului, a primit miercuri pe Hector Wynter. președintele Consiliului Executiv al UNESCO.în cursul întrevederii, într-o atmosferă cordială, dențiată experiența țării domeniul învățămintului, participarea țării noastre mele inițiate și UNESCO.Ministrul afacerilor Macovescu. a avut, neață, o convorbire Consiliului Executiv care a fost subliniată importanța conlucrării largi in cadrul organismelor O.N.U., în ansamblul eforturilor pentru edificarea unei păci trainice în lume.Oaspetele s-a întilnit, de asemenea, cu Octavian Groza, prim-vicepre- ședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, a vizitat Institutul politehnic din București și Centrul european pentru învățămîntul superior.La convorbiri și vizite a participat Pompiliu Macovei. ambasador, delegatul permanent al Republicii Socialiste România pe lingă UNESCO.în aceeași zi. Thomas Keller, directorul Centrului european pentru învățămîntul superior, a oferit un

desfășurată a fost evi- noastre în precum și la progra- coordonate deexterne. George miercuri dimi- cu președintele al UNESCO. în

dineu în onoarea președintelui Consiliului Executiv al UNESCO.Au luat parte Jean Livescu, președintele Comisiei naționale a Republicii Socialiste România pentru UNESCO, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Radu Bogdan, adjunct al ministrului educației și învățămintului, alte persoane oficiale.
★Președintele Consiliului Executiv al UNESCO, Hector Wynter, a ținut, miercuri seara, la Centrul european pentru învățămîntul superior, o conferință de presă la care au participat reprezentanți ai ziarelor centrale, Radioteleviziunii și Agenției române de presă, precum și corespondenți ai presei străine, acreditați la București.în expunerea făcută, președintele Consiliului Executiv al UNESCO s-a referit la rolul sporit al acestei organizații în promovarea cooperării între state în domeniile culturii, educației și științei, ca factor de apropiere și înțelegere între popoare, de edificare a păcii în lume. In context, vorbitorul a relevat contribuția constructivă a României la activitățile UNESCO, inițiativele și propunerile țării noastre care reprezintă un aport de seamă la realizarea telurilor UNESCO. (Agerpres)

Vizita delegației parlamentare columbieneDelegația parlamentară columbia- nă. condusă de Alberto Santofimio Botero, președintele Camerei Reprezentanților, a avut miercuri o între-

In cadrul marilor aniversări culturale recomandate de Consiliul Mondial al Păcii și de UNESCO, miercuri, 19 mai, a avut loc, în sala Casei de cultură a Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, o manifestare consacrată aniversării răscoalei antiotomane bulgare din aprilie 1876 și comemorării a 100 de ani de la moartea poetului revoluționar Hristo Botev.La adunarea organizată de Comitetul Național pentru Apărarea Păcii, Uniunea scriitorilor și Asociația de prietenie româno-bulgară au participat loan Jinga, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, membri ai Asociației de prietenie româno-bulgare, ai conducerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai M.A.E.Au luat parte, de asemenea, Ivan Abagiev, ambasadorul și plenipotențiar al R.P. București, Dimo Dicev. Comitetului Central al împotriva fascismului și lui din R.P. Bulgaria, care se află în vizită în țara noastră, membri ai ambasadei.Au luat cuvîntul Nicolae Guină, președintele Asociației de prietenie româno-bulgară, prof. univ. dr. Constantin Velichi, poetul Victor Tulbure.In cuvîntul lor, vorbitorii au relevat importanța deosebită a răscoalei antiotomane bulgare, solidaritatea internaționalistă manifestată de forțele democrate și revoluționare din România, care au determinat guvernele burgheze să permită activitatea revoluționarilor bulgari pe teritoriul României. De asemenea, a fost relevat sprijinul moral, material și militar dat de poporul român luptei de eliberare a poporului bulgar, eroismul și spiritul de jertfă al ostașilor români singele alături de și ostașii ruși în glorioasele fapte la Grivița, Plevna și Smîrdan. cimpul de luptă împotriva dominației Imperiului otoman.A fost evidențiată totodată solidaritatea internaționalistă dintre mișcările muncitorești, dintre partidele comuniste din cele două țări, in bătăliile duse împotriva reacțiunii și exploatării, împotriva fascismului. Relațiile româno-bulgare au fost ridicate pe o treaptă superioară în condițiile edificării socialismului — au spus vorbitorii. O importanță deosebită în dezvoltarea și adîncirea prieteniei dintre țările, partidele și popoarele noastre au avut întilnirile și convorbirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu s tovarășul Todor Jivkov.In cuvintul său. acad. Sava Ganovski, președintele Asociației de

extraordinar Bulgaria la președintele luptătorilor capitalismu-

care și-au vărsat voluntarii bulgari războiul din 1877, de arme săvirșite pe

prietenie bulgaro-română, a vorbit pe larg despre activitatea revoluționară și creația literară a lui Hristo Botev,In încheiere, vorbitorul a spus : „Măreața și multilaterala operă a Iul Botev a fost creată înainte de toate aci, pe pămint românesc. în condițiile ospitalității oferite de România vecină. Opinia publică democrată din România a acordat un vast sprijin emigrației noastre revoluționare, iar în timpul răscoalei din aprilie 1876 ea și-a exprimat compasiunea în legătură cu atrocitățile săvirșite asupra poporului bulgar. Pentru toate acestea, noi nu putem să nu exprimăm recunoștința și mulțumirea noastră cea mai sinceră.Relațiile din trecut și din prezent dintre Republica Populară Bulgaria și Republica Socialistă România, acum cînd țările și popoarele noastre au ca țel comun edificarea socialismului și comunismului, cînd avem o ideologie comună — marxism-leninis- mul. cînd luptăm pentru pace șl prietenie nu numai în Balcani, dar și între popoarele din afara Balcanilor — au toate condițiile, pe baza fru- moașelor tradiții ale amiciției din trecut, să înflorească și să îmbogățească acum și în viitor, pentru totdeauna. noua și sacra prietenie socialistă dătătoare de viață dintre cele două țări și minunate popoare ala noastre".A urmat un recital de poezie din opera lui Hristo Botev susținut dc actori ai scenei bucureștene.
★Miercuri, la amiază, s-a deschis, în sala Ateneului Român, expoziția documentară de fotografii dedicată sărbătoririi centenarului răscoalei din aprilie 1876 a poporului bulgar și comemorării morții poetului revoluționar bulgar Hristo Botev.Cu acest prilej, Vasile Drăguț, directorul Direcției patrimoniului cultural național, și Dimo Dicev, membru al C.C. al P. C. Bulgar, președintele Comitetului Central al luptătorilor împotriva fascismului și capitalismului din R. P. Bulgaria, au rostit alocuțiuni.La festivitatea de deschidere au participat Nicolae Guină. președintele Asociației de prietenie româno- bulgară. loan Jinga, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, funcționari superiori Ministerul Afacerilor Externe, meni de cultură, un numeros public.Au fost prezenți Ivan Abagiev. ambasadorul R. P. Bulgaria la București. alți șefi de misiuni diplomatice acreditați in țara noastră, membri ai Corpului diplomatic. A luat parte? de asemenea, acad. Sava Ganovski. președintele Asociației de prietenie bulgaro-română, care ne vizitează tara.(Agerpres)

din oa-

zileiF.J.C.M. Rath, directorul Centrului demografic O.N.U.—România.In aceeași zi, directorul executiv al O.N.U D.I. a făcut o scurtă vizită pe litoral. In onoarea sa, oficialitățile orașului Constanța au oferit un dejun.

vedere la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale cu Nicolae Ștefan, prim- adjunct al ministrului. Au fost abordate aspecte ale relațiilor economice bilaterale, precum și posibilitățile e- xistente pentru dezvoltarea și diversificarea în continuare a schimburilor comerciale și a cooperării economice româno-columbiene.In aceeași zi. parlamentarii colum- bieni s-au întilnit cu rectorul Universității București, prof. univ. dr. George Ciucu, și au vizitat orașul București. (Agerpres)
al 

deaiR. P. Chineze la Bucu-
★Tovarășul George Macovescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a trimis o telegramă de felicitare ministrului a- facerilor externe al Republicii Unite Camerun, Jean Keutcha, cu -prilejul aniversării zilei naționale a acestei țări.
★Directorul executiv al O.N.U.D.I., Abd-El Rahman Khane, și-a încheiat miercuri vizita oficială în țara noastră.Oaspetele a fost salutat la plecare de Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor precum și de B. JJevarajan, zentantul externe, repre- P.N.U.D. la București, și

★Președintele Comisiei pentru politică extemji și cooperare economică internațională a Marii Adunări Naționale, Corneliu Mănescu, a avut o întrevedere, marți, cu acad. Sava Ganovski, președintele Comisiei de relații externe a Adunării populare a R.P. Bulgaria, care, la invitația A- sociației de prietenie româno-bulgară, întreprinde o vizită In țara noastră.în cadrul discuției, care s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, a avut loc un schimb de păreri privind colaborarea pe multiple planuri dintre cele două comisii.A fost prezent Ivan Abagiev, ambasadorul R.P. Bulgare la București.
★Miercuri, la Academia de științe sociale și politice, Lelio Basso, senator socialist italian, a prezentat o expunere cu tema : Actualitatea Rosei Luxemburg. Au participat membri ai academiei, cercetători și cadre didactice. Au luat, de asemenea, parte Mario Bolasco, ambasador al Italiei la București, și alți membri ai ambasadei. (Agerpres)

(Urinare din pag. I)

CONSFĂTUIRE PE ȚARĂ ALa Arad au început, miercuri, lucrările Consfătuirii pe țară a producătorilor de mobilă, consacrată dezbaterii sarcinilor ce revin industriei de prelucrare a lemnului în actualul cincinal.Ministrul economiei forestiere și materialelor de construcții, Vasile Pa- tilineț. a transmis participanților la consfătuire, din însărcinarea tovară-
CARNET CULTURAL

. ,V.VAV>VAV.VAWMW.-.WA<AVMMW'''V • •Șy»V»VA'*V.V*V.V.'.V.*.,.VXvAV.V.W-,.W.*Xv.V.,.<*dezbatere pe tema „Probleme ale literaturii române contemporane", condusă de prof. dr. docent Al. Piru. 
La Calicea a avut loc un interesant simpozion despre politica Partidului Comunist Român in domeniul sistematizării localităților urbane și rurale. 0 AGENDA BIRLADEA- 
NA. Afișul municipiului cuprinde, in aceste zile : dezbaterea pe tema 
„Latinitatea limbii române", recitalul de poezie patriotică „Parti
dului. inima și versul", expoziția de carte „Cultura socialistă 
in România", spectacolul „Te slă
vim Românie socialistă", expoziția de pictură, sculptură și grafică a cenaclului plastic ,.N. Toni- 
tza“ din localitate. 0 LA MUZEUL 
JUDEȚEAN IALOMIȚA și la Combinatul de îngrășăminte chimice din Slobozia, prof. dr. Stefan Olteanu și prof. Mircea Dimitriu și Maria Jugănaru au susținut simpozionul „Lupta pentru libertate națională

și socială în conștiința poporului român". 0 AGENDA TIMIȘEANA. 
„Țara mea de dor" s-a intitulat spectacolul prezentat pe scena Operei române din Timișoara de ansamblul artistic „Banatul". Tinerii 
de la Întreprinderea de detergenți s-au întilnit zilele acestea intr-un instructiv dialog al generațiilor, cu tovarășul IOsif Bayerle, membru de partid din ilegalitate. La Sinni- 
colau Mare a avut loc un schimb de experiență pe probleme ale activității politico-ideologice și cultural-educative. 0 LA SATU-MARE, Teatrul de păpuși al Casei pionierilor prezintă premierele „Stăni- cioară cit o donicioară" (cu personaje din... linguri de lemn pictate și costumate) și „Cine și-a pierdut codița" (primul loc la festivalul școlar județean). 0 AGENDA BRA
ȘOVEAN A. Expoziții : ..Pe magistralele construcției socialiste (Gri- gore Zincovschi), la Făgăraș ; „O-

PRODUCĂTORILOR DE MOBILĂșului Nicolae Ceaușescu, felicitări pentru rezultatele obținute pină în prezent în sporirea și modernizarea producției, urarea de succese în îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce revin acestei ramuri industriale în cincinalul afirmării revoluției teh- nico-științifice. (Agerpres)
magiu patriei și partidului" (artiști amatori), la Predeal ; „Omagiu pionieresc" (colectivă), in orașul Victoria. Alte manifestări : o masă rotundă — „Conștiința socialistă în acțiune" — la Făgăraș ; un recital de poezie patriotică și militantă, la Zărnești ; un grupaj de filme — „Știința in slujba omului, progresului și bunăstării", la Rupea. 0 LA 
ALBA IULIA, în fața obeliscului lui Horia. Cloșca și Crișan, a fost inaugurată a 5-a ediție a „Săptă- minii tineretului — primăvara vieții". Primul spectacol : „Aici. în vatra țării". 0 AGENDA TELEOR- 
MĂNEANA — In toate localitățile 
a fost prezentată o expunere pe teme ale formării și dezvoltării conștiinței socialiste. Teatrul popu
lar din Alexandria montează piesa „Un rulment numit Calypso" de I. D. Șerban. inspirată din realități ale localității. In perioada 20— 
30 mai, la Roșiorii de Vede: „Trepte spre lumină", un complex de manifestări politico-educative și cultural-artistice.
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PROGRAMUL I
Teleșcoală 0 Fizică.
Curs de limba germană 
Telex.
Atenție la... neatenție ;
Din țările socialiste. U.R.S.S. — 
Dezvoltarea transporturilor.
Muzica — emisiune de actualitate 
muzicală.
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18.35
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19.30
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21.00

21.40
21,45
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20,00

Enciclopedie pentru tineret. 
Ateneu popular TV. 
Publicitate. 
1001 de seri.
Telejurnal
Revista literar-artistică TV.
Mai aveți o Întrebare 7 Comunica
ții la mare distanță.
Publicitate.
tin disc pe 625 de linii.
24 de ore.

PROGRAMUL II

Concertul orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunil.

lor lor, iar într-un sens mult mai larg, ceea ce o- feră un grup de scriitori, oameni de știință, tehnicieni nu reflectă cel mai adesea posibilitățile mult mai largi ale colectivității din care aceștia fac parte. In ambele cazuri, o atitudine pasivă, comodă, funcționărească din partea editorului duce implicit la rezultate sub nivelul posibilităților pe care le pot o- feri atit creatorul, luat individual, cit și societatea în ansamblul ei. Ne apare clar că editorul trebuie nu numai să știe ce să ceară de la un creator în sensul disponibilităților acestuia, ci și să intervină activ pentru a sprijini închegarea o- perei, maturizarea ei,într-un plan mai larg, observăm că acest principiu se întîlnește cu înseși dezideratele sociale ale ac-

tlvității editoriale. Ceea ce se solicită de la carte în ordin științific, etic, estetic, trebuie să-și găsească o expresie cit mai vie în apa-
sionale, ca și a vieții intelectuale a tivități cit vieții culturale tate în cercuriunor colec- niai largi, a manifes- literare

CA R TEA
autorul și editorul

rițiile editoriale de fapt. Or, acest lucru solicită tot mai mult ca editorul să devină el însuși un animator de cultură socialistă, în domeniul cel mai profund, cel mai rezistent în timp al acesteia, și anume producția de carte. Cunoașterea mai intensă de către editor a activității profe-

și tehnice, în simpozioane științifice, dezbateri, institute de cercetări etc. poate duce Ia o creștere substanțială a posibilităților de selectare, sprijinire și îndrumare directă a celor mai valoroși creatori in toate sferele de manifestare a cărții. Aceasta se impune

mai ales în promovarea autorilor tineri, unde rolul de animator de cultură socialistă al editorului vizează sarcini nu numai pe linia afirmării cărții valoroase, ci și scopuri formative de amploare privind viitorul unor autori, al unei culturi in ansamblu.Dacă ne gindim la faptul că realizarea Epopeei Naționale, sprijinirea afirmării progresului științific și tehnic, eforturile instruc- tiv-educative ale societății vor trebui să-și găsească o reflectare din ce in ce mai vie și in cărțile pe care le oferim publicului nostru, se cuvine să acordăm toată atenția rolului activ, de a- nimator cultural pe ..care trebuie să-l joace din ce in ce mai mult editorul.Cultura noastră socialistă în ansamblul ei își află aici una din condițiile importante ale împlinirii sale majore.
(Urmare din pag. I)aceștia nu pot trăi numai în prezent, fiindcă prezentul trebuie să însemne și viitor. Oameni sub patruzeci de ani, cornuniști, cu remarcabile realizări, îi ajută și pe ceilalți, mai tineri, cu mai puțină experiență, să-i ajungă din urmă. E o satisfacție să te-ajungă alții din urmă, și nu o primejdie. înseamnă că vom fi mai mulți și mai puternici.în urmă cu vreo 15 ani, în secția vagoane a venit un absolvent al politehnicii : Remus Paraschivescu. Cei care îl cunosc spun că nu s-a „schimbat" de-a- tunci, tot tînăr a rămas, bun prieten și tovarăș, om de o rară modestie. Comuniștii din secție l-au primit în rîndurile lor. După o practică severă de șase ani, Remus Paraschivescu a trecut la proiectări. Așa se învață meseria. Opera la care a muncit și el, și colectivul pe care ii conduce, poate fi văzută, apreciată... Ne aflăm in fața locomotivei de 2 400. Formă aerodinamică, suplețe, eleganță. Ioniță Balauru, Nicolae Rămulescu și colectivele lor au executat ramele locomotivei. Colectivul strucții cabine s-a de părțile frontale. Dar să

«a

de con- ocupat

nu fim zgîrciți cu numele : Ilie Dumitru, Iosif Flo- rea, Aurel Dinu. Alexandru Covaci, Vasile Popa, Vasile Pădure... Meseriași de înaltă calificare, șefi de colective, oameni de nădejde. Comuniști. In imensa hală unde se află locomotiva de 2 400 îl ză-

nologii au preluat proiectul și l-au urmărit în toate etapele : probleme dificile, un nou sistem de ardere, care necesita alte decit cele obișnuite, nolog-șef motoare — xandru Witcowska i aveam voie să dăm Am ciștigat dreptul de
piese Teh-Ale- „Nu greș, a

Prezentul trebuie
să însemne si viitor

resc pe Gheorghe Buruc, cu alții pe lingă el, desci- frînd niște schițe tehnice. Colectivul condus de Buruc a executat instalația elec- a locomotivei, iar — lăcătușeria de fi- Ușile : închizi ușile, încerci să introduci ramă și ușă o foaie
trică acum nețe. apoi intre de hirtie. Dacă intră foaia, înseamnă că ușa are luft... Dar n-are.Un inginer proiectant : Gheorghe Cădar. de douăzeci de ani in uzină, a condus echipa care a proiectat motorul M-820 SR. Echipa a avut 8—11—15 oameni, după nevoi. Teh-

executa această locomotivă in competiție cu o altă întreprindere din Concepția noastră condițiile pe care oferit s-au impus", ția a antrenat sute meni. Cîțiva, doar dintre cei care și-au contribuția motoarelor cu Gogan, Ciolompea.Există aici o tradiție a dialogurilor între generații. In două rînduri am asistat la întîlniri ale tinerilor de la „sectoarele calde" cu meșterii lor. Eroul Muncii Socialiste de la forjă, Hris-

țară, tehnică, le-am Exccu- de oa- cițiva adus la realizarea M-820 SR ; Ian- Ion Straub, Ion

tache Antonache, este adesea Omul ucenicilor meseriei, pierdere, în stare toate și să se ele.Comuniștii răspunderea deosebite, nant cum se unesc aici toate forțele, pentru atingerea aceluiași țel : o producție de calitate, competitivă pe plan mondial. Concepție românească : trebuie să facem totul pentru ca în cincinalul revoluției tehnico-științifice să do- bindim o concepție proprie în cele mai importante ramuri ale industriei, și să o impunem cu forțe proprii. O gindire febrilă ; idei care se nasc și prind viață ; ele antrenează sute și mii de oameni. Același încercat colectiv are numeroase alte obiective de realizat. Și, totodată, un mod comunist de a trăi și a munci. Acesta este „secretul". De aici pornește torța colectivului. Așa se formează noile cadre de muncitori și tehnicieni. Concepție românească : este greu, dar nu imposibil, avem o tradiție tehnică, muncim, gindim, sintem uniți, vom izbuti.

asaltat cu acesta a toate El n-a Numai le prindă pe folosească desă
întrebări, „vindut" secretele rămas in să fie ei

și-au asumat unor realizări Este impresio- cum se unesc
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Șahinșahul Iranului a primit 
pe primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste RomâniaMaiestatea Sa Imperială Șahinșa- hul Iranului. Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr. a primit, marți, la Ma- shad, pe tovarășul Manea Mănescu, primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. Cu acest prilej, a fost transmis din partea președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu un călduros și prietenesc mesaj de salut, cele mai alese urări de sănătate și fericire personală Șahinșahului Iranului și împărătesei Farah, de progres și prosperitate poporului iranian prieten.Mulțumind pentru mesajul transmis, Maiestatea Sa Imperială Șahin- șahul Aryamehr a rugat să se transmită președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu un cald salut de prietenie și cele mai bune urări de fericire și prosperitate poporului român prieten.Primul ministru al guvernului român și premierul Amir Abbas Ho- veyda. prezent la primire, au informat pe suveranul iranian despre convorbirile rodnice pe care le-au avut, măsurile care au fost convenite pentru îndeplinirea în bune condiții a înțelegerilor și hotărîrilor adoptate de către șefii celor două state.Maiestatea Sa Imperială Șahinșa- hul Iranului a apreciat pozitiv convorbirile dintre cei doi șefi de guverne, rezultatele obținute pe linia dezvoltării cooperării bilaterale și a evidențiat necesitatea ca între România și Iran să se înfăptuiască programul de cooperare economică pe termen lung, avînd în vedere programele de dezvoltare economico-socială ale celor două țări. Șahinșahul Iranului a făcut aprecieri deosebit de călduroase la adresa președintelui țării noastre, a rolului său de seamă în dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și Iran, a rezultatelor obținute de tara noastră în dezvoltarea economico- șocială, a rolului activ al României în viata internațională sub conducerea înțeleaptă a președintelui Nicolae Ceaușescu.în cadrul convorbirilor au fost abordate principalele aspecte ale co

laborării și cooperării dintre cele două țări, precum și unele probleme ale vieții internaționale.Primirea s-a desfășurat într-o atmosferă deosebit de cordială.A fost de fată Alexandru Boabă, ambasadorul României la Teheran.
★în cursul zilei de miercuri au continuat convorbirile între primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu, și primul ministru al Iranului, Amir Abbas Hoveyda.Cu acest prilej, au fost abordate probleme ale construcției econo- mico-sociale a celor două țări, precum și unele aspecte ale, vieții internaționale. Membrii delegației române au continuat intilnirile de lucru cu omologii lor iranieni.
★Tot miercuri, primul ministru al guvernului român a avut o întîlnire cu Sharif Emami, președintele Senatului iranian. în cadrul căreia a fost evidential rolul parlamentelor României și Iranului în consolidarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări, precum și contribuția Instituțiilor parlamentare, a opiniei publice, în prqmovarea principiilor făuririi unei noi ordini economice și politice internaționale. La întîlnire a participat Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe.în aceeași zi, oaspetele român a vizitat Organizația planului și bugetului din Iran. Cu acest prilej, a avut loc un schimb de vederi referitor la unele probleme ale dezvoltării economlco-sociale planificate din România și Iran. S-a convenit să se stabilească contacte de lucru și schimburi de experiență între instituțiile de planificare din cele două țări pentru a identifica noi căi și mijloace in cooperarea economică pe termen lung dintre România și Iran.

SESIUNEA UNCTAD.

„Sint necesare măsuri concrete în vederea
edificării unei noi ordini economice mondiale li

HELSINKI

Vizita delegației parlamentare româneHELSINKI 19 (Agerpres). — Delegația parlamentară română, condusă de tovarășul Nicolae Giosan. președintele Marii Adunări Naționale, aflată în Finlanda, a fost, miercuri, oaspetele municipalității orașului Kemi, important centru industrial din zona Golfului Botnic.Delegația a vizitat fabrici de hîrtie și celuloză și un grup de uzine ale companiei „Outokumpu", principalul

producător finlandez de metale neferoase. Au fost abordate probleme privind adîncirea cooperării tehnico- științifice între compania finlandeză respectivă și întreprinderile românești de resort.Delegația a fost însoțită de Veikko Helle, președintele Parlamentului Finlandei.în timpul vizitelor și convorbirilor a fost prezent Constantin Vlad, ambasadorul României în Finlanda.
SUB SEMNUL DEZVOLTĂRII COOPERĂRII ECONOMICE

Convorbiri româno-sovieticeMOSCOVA 19 — Corespondentul Agerpres transmite : Tovarășul Maxim Berghianu, ministrul aprovizionării tehnico-materiale și controlului gospodăririi fondurilor fixe, care face o vizită oficială în Uniunea Sovietică, în fruntea unei delegații, a avut o întrevedere cu V. E. Dimșiț, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de stat pentru aprovizionarea tehnico- materială a U.R.S.S. Cu acest prilej,

a avut loc o convorbire, desfășurată într-o atmosferă cordială, prietenească, în cadrul căreia au fost discutate probleme privind dezvoltarea colaborării între cele două instituții centrale, precum și schimburile de mărfuri între țara noastră și Uniunea Sovietică.Oaspeții români au vizitat, la Moscova. uzinele de autocamioane „Zii", uzinele de mașini-unelte „Krasnîi Proletarii" și unități economice din Riga.
întrevederi cu reprezentanți ai industriei 

metalurgice britaniceLONDRA 19 — Corespondentul nostru transmite : Neculai Agachi, ministrul industriei metalurgice, s-a întîlnit, miercuri, cu Eric Varley, ministrul industriei al Marii Britanii. S-a făcut un schimb de păreri în legătură cu căile de extindere și diversificare a schimburilor și cooperării în producție și pe terțe piețe în domeniul industriei metalurgice între România și Marea Bri- tanie. în aceeași zi, ministrul român s-a întîlnit cu Michael Meacher, subsecretar parlamentar la Ministerul

Comerțului. La întîlniri și convorbiri a fost prezent ambasadorul României la Londra, Pretor Popa. Totodată, ministrul român a avut convorbiri cu conducerile Corporației britanice a oțelului și Asociației producătorilor de echipament pentru industria metalurgică, cu conducerea grupului Head Wrightson și a firmelor Salem, Wellman Incandescent și Wellman Mechanical Engineering ltd., privitoare Ia dezvoltarea cooperării cu întreprinderi similare din țara noastră.
...cu reprezentanți aiVIENA 19 — Corespondentul nostru transmite : loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini al României, președintele părții române în Comisia mixtă guvernamentală româno-austriacă pentru cooperare economică, tehnică și industrială, a avut convorbiri cu preșe-

unor firme austriecedinții — directori generali ai concernului Voest Alpine din Linz, ai Uzinei de automobile Steyr, ai filmelor Swarowsky și Simmerwerke, cu care a examinat posibilitățile concrete de dezvoltare a cooperării în producție între firmele respective și întreprinderile românești.
Acord privind înființarea Camerei de comerț 

româno-arabe

convorbiri Intre 
TOVARĂȘII I. B. TITO 
Șl SANTIAGO CARRILLOBELGRAD 19 (Agerpres). — Iosip Broz Tito, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, l-a primit miercuri la Belgrad pe Santiago Carrillo, secretar general al Partidului Comunist din Spania, care se află, în vizită în R.S.F. Iugoslavia la invitația Prezidiului C.C. al U.C.I. Cu acest prilej, a avut loc o convorbire prietenească — relatează a- genția Taniug.Secretarul general al P.C. din Spania a avut, de asemenea, convorbiri cu Vladimir Bakarici, membru al Prezidiului C.C. al U.C.I.. cu care a efectuat un schimb de opinii privind activitatea U.C.I. și P.C.S. și cooperarea dintre cele două partide, unele probleme ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale, precum și o serie de probleme internaționale actuale.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
U. R. S. S.

Cuvinte de prețuire 
pentru colaborarea prietenească 

româno-sovietică

NAIROBI 19 (Agerpres). — în continuarea dezbaterilor din cadrul celei de-a IV-a sesiuni a Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), numeroase alte delegații din țările in curs de dezvoltare s-au pronunțat pentru relații economice și comerciale echitabile intre toate statele lumii.Ministrul economiei al Libiei, Abu Bakr Aii Al Sharef, a criticat activitatea monopolurilor imperialiste și s-a pronunțat pentru stabilirea controlului. de către țările în curs de dezvoltare asupra bogățiilor lor naționale. Materiile prime sint necesare pentru dezvoltarea economică a tuturor țărilor, a spus el, arătînd totodată că statele aflate pe calea dezvoltării nu vor accepta menținerea actualului sistem economic mondial nedrept. El a propus, de asemenea, să fie create asociații ale producătorilor de diverse materii prime pentru a se asigura controlul pe piața mondială asupra acestor resurse.Statele din America Centrală — Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua și Salvador — sprijină propunerile conținute în documentele a- doptate la Manila de „Grupul celor 77". în cuvîntul său, ministrul afacerilor externe al statului Nicaragua, Alejandro Montiel Arguello, a precizat că documentele adoptate în capitala filipineză de țările în curs de dezvoltare vor permite să se pună capăt actualului dezechilibru în ce privește dezvoltarea statelor de pe întregul glob. în acest spirit, el a cerut sâ se adopte măsuri concrete pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare să-și extindă comerțul lor exterior.Ministrul portughez al comerțului și turismului, Jorge Campinos, a a- rătat că țara sa sprijină conceptul noii ordini economice internaționale, concept care se înscrie ca o necesitate in vederea asigurării unei păci trainice.Exprimind solidaritatea hotărita a Mozambicului cu lupta de eliberare a poporului Zimbabwe, ministrul mozambican al comerțului, Joaquin Carvalho, a atras atenția că atita vreme cit se va menține actuala situație din Africa australă nu se poate vorbi de îmbunătățirea climatului politic în întreaga Africă. El a subliniat, totodată, hotărirea țării sale de a continua să aplice sancti; uni economice regimului rasist al lui Ian Smith. Pe de altă parte, vorbitorul a exprimat sprijinul țării sale față de documentele adoptate la Manila și s-a pronunțat pentru adoptarea unor măsuri concrete la actuala sesiune a U.N.C.T.A.D.Pronunțîndu-se in sprijinul _ documentelor prezentate de țările în curs de dezvoltare, reprezentantul Republicii Panama, Roberto Brenes Perez, a relevat că țara sa luptă pentru dobindirea suveranității depline asupra Canalului Panama, precum și pentru apărarea resurselor sale naturale. El s-a pronunțat pentru instaurarea unei ordini economice inter

naționale echitabile pentru toate statele de pe glob.în legătură cu dezbaterile din cele cinci comisii de lucru, agențiile de presă notează atitudinea rezervată a țărilor industrializate față de propunerile concrete venite din partea unor state în curs de dezvoltare. Progrese însemnate au fost obținute in comisia care se ocupă cu mijloacele de promovare a cooperării între țările în curs de dezvoltare și în cea însărcinată cu studierea problemelor instituționale ale conferinței.

CAIRO 19 (Agerpres). — în orașul Alexandria are loc în aceste zile cea de-a XX-a sesiune a Conferinței Camerelor de comerț, industrie și agricultură din țările arabe, la care participă reprezentanți ai statelor amintite și o serie de invitați din Europa și America. Din țara noastră participă o delegație a Camerei de comerț și industrie a României, condusă de Hristache Zambeti, vicepreședinte al Camerei. Conferința, care își încheie lucrările la 21 mai, dezbate probleme privind dezvoltarea economică a țărilor arabe și a cooperării economice cu alte state.Cu această ocazie, a fost semnat

acordul privind înființarea unei Camere de comerț româno-arabe care va funcționa cu două secții : una în cadrul Camerei de comerț și industrie a României și alta în, cadrul Uniunii Generale a Camerelor de comerț, industrie și agricultură a țărilor arabe. Principala funcțiune a Camerei de comerț româno-arabe va fi promovarea și înlesnirea prin toate mijloacele de care dispun a schimburilor comerciale, a cooperării economice și tehnico-științifice între întreprinderile și organizațiile românești și firmele și organizațiile economice din țările arabe.

ORIENTUL APROPIAT
• Lupte violente în Liban
• Amînarea reuniunii de ia 
Riad • Acțiuni de protest ale 
populației arabe din terito

riile ocupateBEIRUT 19 (Agerpres). — Miercuri, la Beirut, ca și în alte localități de pe cuprinsul Libanului, au continuat bombardamentele și tirurile de artilerie și arme automate, în ciuda faptului că un post de radio, controlat de „Falangele libaneze", anunțase încheierea unui nou acord de încetare a focului. Baraje de rachete și mortiere au fost semnalate, îndeosebi, in cartierele rezidențiale din capitală, în suburbiile din estul și sudul orașului, făcînd noi victime în rîndurile populației civile. De altfel, notează agenția France Presse, bilanțul ultimei săptămîni de lupte este de 730 de morți și 1 355 de răniți. Președintele ales, Elias Sarkis, a invitat toate părțile angajate în conflict să participe la „o masă rotundă" în vederea degajării unui acord politic global.KUWEIT. — Reuniunea prim-mi- niștrilor Egiptului, Siriei, Arabiel Saudite și Kuweitului, care urma să-și înceapă, miercuri, lucrările la Riad, a fost amînată la o dată ulterioară, a declarat ministrul kuwei- tian al afacerilor externe, șeicul Sabah Al Ahmad. Reuniunea urma să analizeze stadiul relațiilor egipteano- siriene.Potrivit sursei citate, reuniunea a fost amînată pentru a acorda mai mult timp completării consultărilor între cele patru țări. Kuweitul — inițiator al reuniunii, alături de A- rabia Saudită — este în contact cu guvernele Egiptului. Siriei și Arabiei Saudite „pentru a continua examinarea acestei probleme".TEL AVIV 19 (Agerpres). — Pentru a doua zi consecutiv, în orașul Ierusalim au continuat acțiunile de protest ale populației arabe față de ocuparea de către Israel a, teritoriilor arabe. în sectorul estic al orașului, greva este aproape totală, iar în sectorul de vest au avut loc incidente în special în jurul Universității. Politia a folosit gaze lacrimogene pentru a împrăștia pe demonstranți. Incidente au fost, de asemenea, semnalate la Tulkarem, Djenin El-Bireh și în tabăra de refugiați de la Balata.

agențiile de presă transmit:
Ambasadorul României în 

Uniunea Sovietică, Gheorghe Badrus, a avut, miercuri, o întrevedere cu K, F. Katușev, secretar al C.C. al P.C.U.S. întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească.
Președintele Republicii 

Malta, Anthony Mamo, l-a primit pe ambasadorul României în Malta, Iacob Ionașcu, cu ocazia încheierii misiunii sale în această țgră. Ambasadorul român a fost primit, de a- semenea, de primul ministru și ministrul afacerilor externe al Maltei, Dom Mintoff, și de președintele parlamentului, Emanuel Attard Hez- zina. Au fost discutate probleme legate de dezvoltarea în continuare a relațiilor dintre România și Malta.
Protocol româno-bulgar. Gheorghe Atanasiu. director general adjunct al Radioteleviziunii române, și Mincio Ivanov, vicepreședinte al Comitetului pentru televiziune și radiodifuziune din R. P. Bulgaria, au semnat miercuri la Sofia protocolul privind colaborarea pe anii 1976— 1977 între cele două instituții.
Intr-un comunicat Privind convorbirile dintre cancelarul federal al Austriei, Bruno Kreisky. și Gyorgy Lazar, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Ungare, se relevă evoluția pozitivă a relațiilor pe multiple planuri dintre cele două țări. A fost semnat un acord cultural și s-a convenit să fie încheiat un nou acord pe termen lung de cooperare economică, industrială și tehnică între cele două țări. Părțile au evidențiat dorința de a contribui la consolidarea procesului de destindere și de a milita și în viitor pentru cooperarea țărilor europene, indiferent de orînduirea lor socială. Ele

și-au exprimat părerea că destinderea pe plan politic trebuie să fie urmată de destindere pe plan militar.
Premierul Iugoslaviei,Ge* mal Biedici, a primit o delegație a Partidului Republican al Poporului din Turcia, condusă de Biilent Ece- vit, președintele partidului, cu care a avut convorbiri în probleme privind relațiile dintre cele două țări. Delegația turcă a fost, de asemenea, primită de Kiro Gligorov, președintele Adunării R.S.F.I.. printre problemele abordate aflîndu-se cele privind promovarea cooperării în zona Balcanilor.
In localitatea austriacă Ried 

a avut loc o seară românească, 
sub auspiciile comunității șva
bilor din zona Ried. Au parti
cipat membri ai organizațiilor 
șvabilor și sașilor originari din 
România care s-au stabilit in 
Austria. Au fost de fată repre
zentanți ai Ambasadei României 
la Viena. In expunerea sa, prof, 
dr. Nikolaus Engelmann, vice
președintele organizației șva
bilor bănățeni stabiliți in Aus
tria, s-a referit la viața naționa
lităților conlocuitoare din țara 
noastră, subliniind justețea mo
dului de soluționare a proble
mei naționale in România so
cialistă.

Reluarea negocierilor de 
la Viena. caPitala Austriei aufost reluate miercuri ședințele plenare ale negocierilor privind reducerea trupelor și armamentelor și măsuri adiacente în Europa centrală, la care participă 19 state. Delegația României este condusă de D. Aninoiu, ambasadorul țării noastre la Viena. începute la 30 octombrie 1973, negocie

rile au intrat in cea de-a noua rundă, înregistrînd pină acum un număr de peste o sută de ședințe plenare, fără a se ajunge la rezultate concrete. în cadijul ședinței de miercuri aU luat cuvîntul șefii delegațiilor R.D.G. și Olandei.
Convorbirile sovieto-mo- 

ZambiCOne, P^ejuite de vizita unei delegații de partid și de stat a Republicii Populare Mozambic, condusă de președintele republicii, Samora Machel, s-au încheiat miercuri- la Moscova. A fost semnat un acord privind colaborarea culturală și științifică bilaterală.
Mitingul de la Guanta

namo. Cu Prileiu' împlinirii a 17 ani de la adoptarea legii reformei a- grare și a 15 ani de la crearea A- sociației naționale a micilor agricultori (A.N.A.P.), la Guantanamo a a- vut loc un mare miting popular. Juan Almeida Bosque, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Cuba, și Jose Ramirez Cruz, membru al C.C. al P.C. din Cuba și președinte al A.N.A.P., au rostit alocuțiuni în care s-au referit la contribuția țărănimii cubaneze la îndeplinirea ho- tăririlor primului Congres al partidului comunist.
La Dolhi a sos**’ fr>tr_o vizită oficială, ministrul de externe al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Vietnamului de Sud. d-na Nguyen Thi Binh. Vor fi abordate în special probleme legate de pregătirile în vederea apropiatei conferințe la nivel înalt a țărilor nealiniate de la Colombo.
In legătură cu situa

ția din Rhodesia. Joshua Nkomo, lider al Consiliului Național

African din Rhodesia, aflat la Londra, a avut convorbiri cu ministrul de externe britanic, Anthony Crosland, și cu primul ministru, James Callaghan. A fost examinată evoluția situației din Rhodesia, fiind e- vocată în special problema realizării unei „reglementări negociate de ultimă oră" intre reprezentanții populației majoritare de culoare și cei ai guvernului rasist de la Salisbury.
Alegeri preliminare. Mar*i- în cadrul a două noi runde — în statele Michigan și Maryland — președintele Gerald Ford a obținut în statul Michigan 65 Ia sută din voturi, față de 34 la sută cit a întrunit oponentul său, Ronald Reagan, iar în statul Maryland, victoria a revenit tot președintelui, cu 58 la sută din voturi, față de 42 la sută cît a obținut Reagan. Rogers C. Morton, directorul campaniei electorale a lui Gerald Ford, a declarat că aceste două victorii reprezintă un impuls substanțial dat cursei președintelui spre dobindirea învestiturii republicane.
Populația Braziliei cre?ts anual, în medie, cu 3 milioane persoane. Potrivit prognozelor elaborate de Institutul național de geografie și demografie, la 1 iulie populația tării va depăși 110 milioane locuitori.

Arestarea unor conducători 
ai P.C. din ChileSANTIAGO DE CHILE 19 (Agerpres). — Agenția France Presse relatează, citind surse judiciare din Santiago de Chile, că Victor Diaz, secretar general adjunct al Partidului Comunist din Chile, a fost arestat împreună cu alți 12 membri ' ai conducerii partidului. Printre cei arestați figurează Mario Zamonaro, membru al Comisiei Politice a P.C. din Chile, și Jorge Munoz. Arestările au fost operate în virtutea stării de urgență, aflată în vigoare în tară.

• PENTRU INTENSIFI
CAREA CAMPANIEI ÎMPO
TRIVA FUMATULUI. Aduna’ rea Mondială a Sănătății, care-și desfășoară lucrările la Geneva, a adoptat o hotârire prin care se cere O.M.S. (Organizația Mondială a Sănătății) să relanseze campania împotriva fumatului. Arătind că numeroase probe științifice confirmă, fără putință de tăgadă, că fumatul este una din cauzele majore ale cancerului pulmonar, bronșitelor cronice și emfizemului, precum și un impor

tant factor de risc în ce privește infarctul miocardic, hotărîrea recomandă luarea de măsuri pentru restrîngerea publicității făcute țigărilor, obligativitatea unor texte de avertisment pe pachetele de țigări, interzicerea fumatului în locurile publice etc. în sfirșit, ea cere O.M.S. ca, în colaborare cu F.A.O. (Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură). să elaboreze un plan de diversificare a culturilor în ■ zonele producătoare de tutun, în vederea restringerii suprafețelor rezervate acestei plante.

De
• UN MEMENTO AL

INFLAȚIEI. L* o licitație carea avut loc, recent, la Londra, a fost oferită spre vînzare o bancnotă rară. Valoarea ei nominală : 100miliarde mărci ! Este cea mai mare valoare pentru bancnotele emise în Germania în perioada puternicei inflații din anii ’20. Bancnota, îm-

pretutindeni
preună cu alte două — una cu valoarea nominală de 20 miliarde, iar a doua, de 50 miliarde mărci — au fost achiziționate pentru suma de 3 250 dolari.

• „AJUTOARE" ALE 
GEOLOGILOR. Animalele pot juca un mare rol în descope

rirea zăcămintelor de minereuri utile. După cum relatează ziarul „Izvestia", in acest scop, în țări ale Europei de nord și în Canada se folosesc, tot mai mult, cîinii. în Finlanda, de pildă, aceste patrupede au depistat fragmente de roci cu conținut de pirită și chal- copirită ; aceste descoperiri au confirmat, așa cum s-a constatat

Trei zile pentru cunoașterea unui mare oraș cum este Volgo- gradul, întins pe 83 de kilometri de-a lungul Volgăi, constituie, desigur, un răstimp scurt ; și totuși, în cursul celor 72 de ceasuri petrecute aici s-au adunat, înțr-un tempo trepidant, imagini și nume, date și fapte, unele purtînd pecetea trecutului, altele vorbind despre tumultul prezentului ori cutezanța planurilor de viitor. La Volgograd istoria înseamnă, desigur, și viața Țarițînului, fortul durat încă în al XVI-lea veac în calea năvălitorilor din stepele de la răsărit de Volga, dar înseamnă mai ales prezența o- rașului în viitoarea u- nor evenimente memorabile ; în timpul primei revoluții ruse aici au ființ' t cercuri marxiste ; in anii războiului civil, în jurul proletariatului din Țarițin s-au grupat forțele revoluționare din sudul Rusiei care au zdrobit pe gardiștii albi ; în cursul Marelui Război pentru Apărarea Patriei, vreme de două sute de zile și două sute de nopți, Stalingr^dul a fost locul unei încleștări armate de o amploare fără precedent, soldată cu memorabila victorie sovietică asupra cotropitorilor hitleriști. Istoria nu e prezentă aici prin mari și vechi ansambluri arhitect? .rale — șterse de pe fața pă- mîntului de tăvălugul războiului ; ea trăiește în sălile muzeului de istorie — mereu arhiplin — în bronzul statuilor și, cu deosebire, in marmura și piatra complexului memorial de pe Colina lui Mamai, acolo unde au fost nemurite sugestive momente din bătălia Stalingradului.Prezentul înseamnă și aici un remarcabil efort constructiv, renașterea din propria cenușă a unui oraș cît trei de dinainte de război și a cărui zestre edilitară sporește anual cu circa' > 11 000 de apartamente. Prezentul înseamnă, deopotrivă, și pulsul viu al activității celor peste 150 de mari în

treprinderi Industriale, în care se plămădesc tractoare, nave, utilaj petrolier, oțeluri înalt aliate, laminate, îngrășăminte, încălțăminte, textile etc. — produse dintre care multe pornesc spre zeci de state ale lumii.Una dintre acestea este întreprinderea producătoare de sîrmă, în secțiile căreia se realizează peste 600 de sortimente. „întreținem legături economice cu douăzeci de țări ale lumii — ne spunea inginerul Nikolai Gruzdo, secretarul comitetului de partid — între care un loc important îl dețin relațiile de colaborare
Note de călătorie

statornicite de mai mult timp cu o serie de întreprinderi din România. Acordăm o prețuire deosebită a- cestei colaborări prietenești".Era o realitate pe care aveam să o în- tîlnesc, repetată nu numai aici, ci și la Moscova și Tașkent, unde numeroși interlocutori, manifestîn- du-și interesul pentru realizările economiei românești în anii rodnici ai construcției socialiste, s-au referit adesea și cu căldură la legăturile cu parteneri economici din țara noastră, la rezultatele pozitive ale a- cestei cooperări și au exprimat convingerea că relațiile reciproce vor cunoaște un curs mereu ascendent, în cele mai variate domenii.Prezentul la Volgograd înseamnă și bogăția manifestărilor culturale, artistice și sportive găzduite de cele 4 teatre și o filarmonică, de muzeu, de cele 68 de cluburi și palate de cultură, de 28 de biblioteci, de moderna casă a sporturilor etc.Planurile de viitor se orientează spre modernizarea întreprinderilor existente, spre dezvoltarea fondului de locuințe și edificii social-culturale. Printre cei care, trăind în prezent, depun susținute eforturi pen

tru apropierea viitorului se numără, desigur, lucrătorii puternicului detașaenent de slujitori ai șt-.inței din cele peste couă- zeci de institute de cercetări și proiectări de la Volgograd. Timp de cîteva ceasuri, din cele petrecute în orașul de pe Volga, am fost oaspetele institutului de cercetări din domeniul tehnologiilor de fabricare a tractoarelor și mașinilor agricole, instituție tînără ce a împlinit în aprilie 1975 un deceniu și jumătate de existență. Institutul continuă însă o mai veche tradiție, ale cărei începuturi se plasează cu 46 de ani în urmă, la data făuririi primului tractor sovietic, aici, la Volgograd ; fără îndoială că experiența acumulată de constructorii volgogrădeni de tractoare a cîntărit în balanță la plasarea institutului în orașul de pe Volga, deopotrivă cu faptul că actualmente aici se plămădesc, in cea mai mare întreprindere de profil din țară, jumătate din tractoarele pentru agricultura U- niunii Sovietice. A- ceasta nu înseamnă, desigur, că institutul întreține legături doar cu întreprinderi vol- gogrădene ; prin zeci de fire el este legat cu multe din cele 180 de întreprinderi ce a- parțin industriei producătoare de tractoare și mașini agricole din întreaga țară. Printre realizările prestigioase ale celor 1 700 de lucrători ai Institutului se numără mărci de oțeluri mai ușoare și mai rezistente, tehnologii — mai economice — de turnare a unor piese, metode noi ce ușurează munca oamenilor. Succese deosebite anunță colectivul — ca de altfel toți oamenii muncii volgogrădeni — și in continuare, în activitatea însuflețită pentru transpunerea în viață a hotăririlor Congresului al XXV- lea al P.C.U.S., care a constituit un eveniment de mare însemnătate in viata social- politică a Uniunii Sovietice.
Silviu ACHIM

R. P. UNGARĂ

Tirgul internațional de la Budapesta 
și-a deschis porțile

• Standul României vizitat de conducători de partid 
și de stat ai R. P. UngareMiercuri dimineața a avut loc deschiderea ediției de primăvară a Tîrgului international de la Budapesta, la care participă aproape 2 000 de firme din 26 de țări, între care și Republica Socialistă România.Tirgul oferă o semnificativă imagine a succeselor realizate de țările socialiste participante în domeniul construcțiilor de mașini și mașini-unelte, in alte ramuri ale industriei grele. Țara- gazdă expune o largă gamă de produse, între care cele mai noi tipuri de autobuze și troleibuze fabricate de uzinele „Ikarus", mașini-unelte, aparatură de telecomunicații, tehnică de calcul, televizoare perfecționate etc. Participă, de asemenea, numeroase firme din țările capitaliste, între care unele din Australia, Finlanda, Norvegia și Canada își prezintă pentru prima oară produsele la acest tirg.La festivitatea inaugurării au participat Nemeth Kăroly, membru al Biroului Politic și secretar al C.C. al P.M.S.U., Gydri Imre, secretar al C.C. al P.M.S.U., Aczel Gyor- gy, membru al Biroului Politic, vicepreședinte al Consiliului

de Miniștri, dr. Feher Gyula, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, miniștri, conducători de întreprinderi.în cursul aceleiași dimineți, reprezentanții conducerii de partid și de stat din R. P. Ungară au vizitat standul României, unde au fost întîmpi- nati de loan Cotot, ambasadorul tării noastre.Exponatele României socialiste ocupă o suprafață de 1 000 metri pătrați — mult mai amplă decit în anii precedenți — în cuprinsul căreia cele 18 firme prezente la tirg prezintă numeroase produse noi, între care : calculatorul Felix C-32. mașini electronice de facturat și contabilizat, aparataj electrotehnic, diferite tipuri de mașini-unelte, convertizoare de sudură etc.Participarea noastră Ia tirg reprezintă o nouă expresie a bunelor relații dintre România și Ungaria, a legăturilor de prietenie și colaborare multilaterală existente intre cele două țări vecine și prietene. In lumina celor hotărite cu prilejul întîlni- rilor și convorbirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Jănos Kâdăr, s-a dezvoltat și

adîncit continuu colaborarea economică și cooperarea în producție româno-ungarâ, s-au diversificat și lărgit schimburile de produse și de experiență în diferite ramuri industriale ; este semnificativ faptul că, numai în perioada actualului cincinal, volumul livrărilor reciproce va crește cu 94 la sută. Remarcabilele realizări obținute de ambele țări în dezvoltarea industriei și a întregii economii. în știință și tehnică, în toate sectoarele construcției socialiste, creează mereu noi premise pentru a- dincirea colaborării multilaterale între popoarele noastre, pentru întărirea prieteniei lor.Sentimentele prietenești ce animă reciproc popoarele noastre și-au găsit încă din prima zi a Tîrgului o elocventă ilustrare în aprecierile călduroase ale vizitatorilor standului românesc, față de calitatea produselor expuse. Sint aceleași sentimente cu care poporul nostru urmărește e- forturile și succesele oamenilor muncii din Ungaria socialistă.
A. POP

ulterior, existența, în zona respectivă, a unor bogate zăcăminte de minereuri de cupru. Termitele și furnicile se pot dovedi, de asemenea, ajutoare prețioase ale geologilor. în acest scop, trebuie analizat pămintul scos la suprafață de aceste insecte și care, uneori, provine de la o adîncime de 70 metri. Printre „ajutoarele" geologilor se numără și diferite viețuitoare marine, inclusiv pești, care înghit anumite sub'stanțe minerale aflate pe fundul mărilor și oceanelor.

• VECHIUL OROLO
GIU VA BATE DIN NOU 
ORA. După un repaus îndelungat, orologiul secular din Stendal (R. D. Germană) va începe să funcționeze din nou. Este vorba de unul din primele ceasuri astronomice din lume, construit pe baza concepțiilor lui Copernic. El indică ora și data, poziția Soarelui, ciclurile Lunii, răsăritul și apusul’ Soarelui și Lunii. Cadranul, împodobit în mod artistic, și cele șase ace datează, după cum se presupune, din jurul anului 1580.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA s București, Plata Scîntell. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale ș! dlfuzorii din întreprinderi și Instituții. Din străinătate, abonamentele 
presă, București, Calea Grlvitei nr. 64—66 P.O.B. — 2001, telex : 11 683 sau 11 226. Tiparul s Combinatul Poligrafic CASA SCINTEU

se fac prin ILEXIM
40 360

— Departamentul export-lmpor*


