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SA ASIGURAM FOLOSIREA UTILAJELOR
LA RANDAMENTUL MAXIM

„Se impune, atît din partea organelor de conducere din construcții, cit și a comitetelor 

județene de partid, să se acționeze pentru mai buna organizare a activității in construcții.

pentru întărirea spiritului de ordine și disciplină in acest important sector al economiei naționale".

NICOLAE CEAUȘESCU

VIZITA IN țara noastră
A TIIVARAȘULUI SANTIAGO CARRITLO
secretar general al Partidului Comunist din Spania

♦

Așa cum prevăd Directivele Congresului al XI-lea al partidului, in actualul cincinal urmează să fie înfăptuit un program de investiții de aproape 1 000 miliarde lei, concretizat — în principal — în circa 2 700 capacități industriale și agrozootehnice mai importante. Ca rezultat al noilor investiții din industrie, agricultură, transporturi, valoarea fondurilor fixe pe economie va crește în acest cincinal cu peste 700 miliarde lei. Aceasta înseamnă ridicarea puternică a potențialului productiv al județelor țării, și cu deosebire a celor mai puțin dezvoltate, crearea unui mare număr de noi locuri de muncă în industrie și în alte ramuri neagricole ș.a. Aceste prevederi de plan pun în relief însemnătatea pe care o au pentru dezvoltarea accelerată, economică și socială, a țării realizarea exemplară a sarcinilor din domeniul investițiilor ..începind din anul 1976, punerea in funcțiune la termen și chiar mai devreme a noilor capacități și obiective productive planificate.Referindu-se pe larg la mersul îndeplinirii planului în domeniul investițiilor în cele patru luni care au trecut din acest an. în cuvintarea rostită la recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat din nou necesitatea de a se asigura realizarea in cele mai bune condiții a prevederilor de plan din 1976 — a- ceasta fiind o garanție că întregul program de investiții din cincinal va fi îndeplinit cu succes. Trebuie prevenită orice răminere in urmă, trebuie recuperată grabnic orice restantă, pentru ca nimic să nu influențeze nefavorabil înfăptuirea integrală a volumului de investiții din perioada 1976—1980.LA ZI ÎN
PRÂȘITUL 
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Cînd l-am întîlnit prima dată pe Arcadie Giurgev ? Acum cincisprezece ani. Un tînăr înalt pe atunci, eu părul vîlvoi, zgîrcit la vorbă. Era greu de bănuit faptul că acest flăcău brunet, cu ochi albaștri, va deveni unul dintre cei mai cunoscuți președinți de C.A.P. din Timiș. Și totuși, un semn al acestei deveniri se întrezărea... El putea fi „citit" în hărnicia deosebită a acestui om, în dragostea fierbinte pentru vatra și glia natală, pentru pămîntul acela mai mult albicios, sărat și sărac, pe care-1 voia roditor ca și cernoziomul din cîmpia bănățeană ; mai putea fi „citit" în focul din priviri, care trăda o voință puternică, frămîntare lăuntrică, pasiune creatoare — trăsături proprii oamenilor tari, în stare să lase o brazdă adîncă și roditoare în urma lor.Acum mai bine de un sfert de veac, cînd Partidul Comunist Român a chemat țărănimea muncitoare la o viață nouă, la a- șezarea pe temelii socialiste a satului, sute de familii de țărani muncitori, români și sîrbi din Di- niaș — localitate cunoscută în tot Banatul în timpul războiului pentru spiritul ei combativ antifascist, a- semenea a mii și mii de familii de țărani din această parte a țării au pornit cu încredere pe drumul viitorului luminos. Primii ani au fost grei, deși s-a muncit cu pasiune și însuflețire, cu fermă i convingere în Justețea li- 

Pe această bază — cum s-a desprins din lucrările consfătuirii — se va putea realiza planul general de dezvoltare a economiei naționale, ceea ce va avea efecte pozitive asupra creșterii venitului național, a nivelului de trai al oamenilor muncii.Datorită măsurilor luate din timp de conducerea partidului, înainte de începerea actualului cincinal, au fost 
Despre ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII DE INVESTIȚII 

si FOLOSIREA INTENSIVĂ A UTILAJELOR PE ȘANTIERE » » 
în lumina indicațiilor date de secretarul general al partidului 

la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R.
create condiții propice pentru realizarea și depășirea sarcinilor planului de investiții din acest an. Peste 89 Ia sută din totalul investițiilor sînt începute mai dinainte, sînt „lucrări în continuare". Ca urmare, pe numeroase șantiere au fost obținute bune rezultate in îndeplinirea prevederilor de plan, a angajamentelor asumate în acest domeniu în cadrul întrecerii socialiste. Cele mai multe' rămîneri în urmă, acolo unde se înregistrează, sînt determinate de neajunsuri în organizarea activității de investiții. Analizind în profunzime cauzele acestei stări de lucruri, căile și mijloacele practice, concrete, pentru înlăturarea lor, consfătuirea a stabilit un șir de acțiuni de mare în- 

MESAJUL
adresat de tovarășul Nicolae Ceausescu 
cadrelor didactice și elevilor Liceului „Nicolae Bălcescu" din Craiova

In pagina a IV-a ==== •
IN PREGĂTIREA CONGRESULUI EDUCAȚIEI POLITICE Șl CULTURII SOCIALISTE
• Plenare cu activul ale comitetelor județene de partid 
Argeș, Bihpr, Brașov și Comitetului municipal București

• Plenara lărgită a Consiliului național 
al Radioteleviziunii române in paginile m-iv

WORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRMniei indicate de partid. A- tunci, obștea satului, încredințată că stă în puterea ei să învingă obstacolele începutului de drum, prin munca unită, înfrățită, a ales în fruntea cooperativei din Diniaș pe comunistul Arcadie Giurgev. îl recomandau pentru

tului agronomic din Timișoara, ale Stațiunii de cercetări agricole Lovrin. Pasiunea științei, a căutărilor au. transformat acest țăran cooperator intr-un cercetător asiduu pentru punerea în valoare a pă- minturilor sărăturate, pentru aflarea celor mai co-

unitatea se situează în rîndul cooperativelor a- gricole fruntașe din județul Timiș. Dincolo de această formulă obișnuită? Acordarea în două rînduri a „Ordinului Muncii" clasa I — în 1971, pentru producția de grîu, și in anul 1972, pentru producția de po-

Intr-o gradină roditoare 
a muncii înfrățite

------------------------ însemnări de Milan IOVANOVIC1 -----------------------această muncă de conducere cinstea și hărnicia iui. Fermitatea sa de comunist. Prestigiul de care se bucură, pe drept, în fața obștii.De la momentul învestirii cu răspunderea de a conduce această unitate cu peste două mii de hectare — pămînt mai mult sărătu- rat, cu exces de umiditate și producții mici, cu un sector zootehnic aproape inexistent — și pină la cooperativa înfloritoare de șzi, Arcadie Giurgev nu a mai avut odihnă și astîmpăr. Timpul lui de acțiune ? împărțit între ogoarele cooperativei, pentru a organiza munca oamenilor, și laboratoarele Institu-

respunzătoare soiuri și hibrizi de griu, orz și mai ales de porumb, potrivite condițiilor pedoclimatice ale C.A.P. Diniaș și ale altora din jur. Și astfel, a- ceastă strădanie spre nou a președintelui s-a contopit firesc cu strădania colectivă, pentru a crea, pe cîm- purile experimentale ale cooperativei, un nou hibrid de porumb, cu o producție de peste 100 tone masă verde și 7 000 kg boabe la hectar.Noul hibrid reprezintă doar o parte din succesele cooperatorilor din Diniaș pe drumul unei agriculturi moderne, de înaltă productivitate. Da mulți ani

rumb. în 1973 a fost răsplătită cu „Ordinul Muncii" clasa a Il-a și munca priceputului președinte....Nu de mult l-am în- tilnit pe fostul flăcău de acum 15 ani ; înaintea mea se afla un om matur, cu fața arsă de soare, cu tîm- plele argintate. Ochii lui trădau același neastimpăr. Și totuși, părea puțin în- gindurat.— Vezi, am reușit să facem multe la Diniaș. A- vem una din cele mai mari stațiuni de cercetare a solurilor sărăturate din vestul țării. Am construit canale. Am silit pămintul să rodească de trei ori mai mult ca în trecut. Și to

seninătate pentru recuperarea unor restante și îndeplinirea în întregime, ritmică și în condiții calitative superioare, a planului de investiții din primul an al cincinalului.O cerință de prim ordin pentru îmbunătățirea substanțială a activității de investiții — și, implicit, pentru realizarea ritmică și integrală a planului pe 1976 și a anga- 

j amantelor în acest domeniu — constă in folosirea intensivă a utilajelor existente pe șantiere. La ora actuală, numai în dotarea trusturilor și întreprinderilor specializate ale Ministerului Construcțiilor Industriale, de pildă, . se află mii de mașini și utilaje : excavatoare, tractoare, autobasculante, autobetoniere, macarale de forță, centrale de beton ș.a. O dotare tehnică superioară au. de asemenea, unitățile de construcții din cadrul industriei metalurgice și energiei electrice, al consiliilor populare județene. Numai în cincinalul trecut, statul nostru a cheltuit peste 17 miliarde lei pentru înzestrarea tehnică a șantierelor din toate ramurile eco

nomiei. Folosite cu grijă, cu înalt randament, aceste mașini și utilaje pot asigura ridicarea simțitoare a gradului de mecanizare a muncii pe șantiere, înlocuirea muncii manuale cu cea mecanică, adoptarea unor tehnologii avansate, care să permită intensificarea ritmului de lucru, scurtarea duratelor de execuție și de punere în funcțiune a noilor obiective productive. Or, așa cum s-a arătat la consfătuire, faptele demonstrează că în construcții utilajele sint folosite mult sub capacitatea lor de producție — și, cu toate acestea, unii factori de răspundere din centrale, ministere și județe solicită noi mașini, noi utilaje pentru șantiere. In asemenea condiții, economia națională nu-și poate permite o dotare tehnică suplimentară pînă nu se asigură utilizarea deplină, intensivă, a utilajelor de care dispunem. „Cînd vorbesc, de folosirea intensivă — sublinia la consfătuire secretarul general al partidului — am în vedere asigurarea a două sau trei schimburi ; două schimburi a 19 ore la utilajele de excavații și transport și trei schimburi la utilajele de montaj propriu-zis, unde se folosește mină de lucru calificată". Iată, așadar, ce înseamnă utilizarea intensivă a dotării tehnice din construcții !Pentru îndeplinirea acestei sarcini este necesar ca pretutindeni conducerile trusturilor și întreprinderilor de construcții, organizațiile de partid din aceste unități și de pe fiecare șantier, factorii de răspundere ai beneficiarilor să acționeze hotărît, in vederea creării condițiilor tehnice, materiale și organizatorice pentru ca(Continuare în pag. a Ii-a) 

tuși nu-1 destul. Pămîntul încă nu-i adus la starea de a da tot ce poate. Avem însă nevoie de oameni, inclusiv de ajutorul celor plecați la Timișoara. In anii noștri s-au ridicat din Diniaș peste 100 de specialiști, români și sîrbi. Poate că mulți încă nu știu că Diniașul și-a schimbat a- proape complet înfățișarea. Cu sprijinul statului am asfaltat drumul spre șoseaua județeană Peciul Nou. Acum se lucrează la introducerea apei potabile în casele oamenilor. Ridicăm noi edificii moderne. Iată cum rodește munca unită, în deplină frăție, a cooperatorilor din Diniaș. Vrem să lăsăm copiilor noștri cooperativa agricolă ca o grădină roditoare, un sat frumos, socialist. Ne-ar bucura să simțim din cînd in cind și umărul și fapta celor peste 100 ridicați din așezarea noastră. Cunoștințele și dragostea lor pentru locul natal pot reprezenta un puternic stimulent spre înflorirea comunei.Priveam la fostul copil de țăran, la viitorul inginer agronom, la comunistul Arcadie Giurgev. Președintele C.A.P. Diniaș este, ca și bunul său prieten loan Josu, președintele C.A.P. din Topolovățu Mare, student la cursurile fără frecvență ale Institutului agronomic din Timișoara. Aveam în fața mea unul din acei oameni dă- ruiți din toată ființa muncii și progresului — patriei noastre socialiste.

Da invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, tovarășul Santiago Carrillo, secretar general al Partidului Comunist din Spania, a făcut o vizită în Republica Socialistă România.Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, și tovarășa Elena Ceaușescu s-au întîlnit și au avut convorbiri cu tovarășul Santiago Carrillo, secretar general ai Partidului Comunist din Spania. La convorbiri au participat tovarășii Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și Ghizela Vass, membru al C.C. ai P.C.R.In cadrul convorbirilor, desfășurate în spiritul legăturilor tradiționale, de prietenie frățească, statornicite între cele două partide, între conducerile lor. s-a procedat la o informare reciprocă asupra activității interne și externe a Partidului Comunist Român și a Partidului Comunist din Spania și s-a făcut un schimb de opinii cu privire la problemele actuale ale mișcării comuniste și muncitorești. ale situației internaționale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a reafirmat solidaritatea internaționa- listă și sprijinul deplin fată de lupta Partidului Comunist din Spania, împreună cu alte forțe politice progresiste și patriotice, pentru transformarea democratică a societății, pentru libertate, independență națională și progres social, a exprimat aprecierea față de contribuția P.C. din Spania la întărirea unității partidelor comuniste și muncitorești, la promovarea idealurilor de pace, democrație și socialism in întreaga lume.Tovarășul Santiago Carrillo a mulțumit pentru solidaritatea activă a Partidului Comunist și a poporului român cu lupta Partidului Comunist și forțelor democratice din Spania, în același timp, tovarășul Santiago Carrillo a exprimat satisfacția sa pentru succesele obținute în dezvoltarea construcției socialiste în România, precum și recunoștința sa pentru eforturile depuse de Republica Socialistă România în favoarea păcii, cooperării internaționale, pentru relații de respect al independenței fiecărei țări și al neamestecului in tre
Marxismul creator a luminat 

de la început drumul 
mișcării noastre muncitoreștiPentru clasa muncitoare, pentru întregul popor este un motiv de îndreptățită mîndrie faptul că mișcarea noastră muncitorească este una dintre cele mai vechi din lume, că ea s-a orientat cu hotărire, încă de la începuturile ei, spre însușirea marxismului. Aceste trăsături iși găsesc o vie oglindire in primul document programatic al cercurilor socialiste din România — studiul lui C. Dobrogeanu-Gherea „Ce vor socialiștii români" — de la a cărui apariție se împlinesc 90 de ani. Prin întregul său conținut, documentul programatic publicat in 1886 apare ca o mărturie semnificativă a faptului că, de la apariția sa pe scena so- cial-politică. mișcarea noastră muncitorească s-a caracterizat prin spirit revoluționar, fidelitatea fată de ideile socialismului științific, capacitatea de a le aplica creator, de a gîndi profund și original problemele societății românești și sarcinile proletariatului din România, patriotismul fierbinte și internaționalismul consecvent. Aceste trăsături, afirmate tot mai puternic pe măsura dezvoltării și maturizării mișcării, au constituit acel fond de inestimabilă valoare ce avea să fie preluat și dezvoltat de Partidul Comunist Român.După cum se știe, începuturile procesului de germinație a ideilor socialiste din România și a mișcării muncitorești datează încă de la acel temerar experiment de creare, in 1835, din inițiativa lui Teodor Diamant, a unui/falanster de tip fou- rierist la Scăeni, inspirat de ideile socialismului utopic. 11 regăsim, mai apoi, în răspîndirea rapidă a unor opere ale lui K. Marx și Friedrich Engels, la scurt timp de la apariția lor ; în ecourile puternice pe care le-a produs activitatea Internaționalei I (atestate de prezența unor mi- litanți socialiști români în secțiile apusene ale acesteia și de funcționarea unei secții la Timișoara — 1869) ; în ecoul Comunei din Paris, care a izbit, cu forța unui șoc, opinia publică avansată din România. După Comuna din Paris și mai ales în preajma războiului pentru cucerirea in

lehmcâ moderna și lucratoare harnice, bine calificate, la Filatura din Oltenița Foto : S. Cristia*

burile interne ce caracterizează politica Partidului Comunist Român. Secretarul general al P. C. din Spania a dat, de asemenea, o înaltă apreciere activității Partidului Comunist Român in favoarea solidarității internaționale a tuturor forțelor progresului, păcii și socialismului.în cadrul schimbului de păreri asupra problemelor actuale ale situației internaționale, părțile au constatat cu satisfacție că desfășurarea evenimentelor a confirmat aprecierile și concluziile formulate în Comunicatul comun încheiat în mai 1975, cu ocazia vizitei în România a delegației P. C. din Spania, condusă de tovarășul Santiago Carrillo.In această perioadă au continuat să se accentueze, în contextul noii faze a crizei generale a sistemului capitalist, contradicțiile de ordin politic, economic, național și social, au avut loc puternice mutații in raportul de forțe pe plan mondial, au fost repurtate noi victorii în lupta popoarelor împotriva vechii politici imperialiste, colonialiste și neocolo- nialiste, pentru asigurarea dreptului fiecărei națiuni de a dispune in mod suveran de resursele și bogățiile sale, de a-și alege și urma calea propriei dezvoltări economice și sociale. S-a afirmat cu tot mai multă vigoare voința popoarelor, a celor mai largi forțe politice și sociale ale contemporaneității de a determina dezbaterea și soluționarea intr-un cadru democratic, cu participarea tuturor statelor, a marilor probleme de care depind pacea și securitatea omenirii, stingerea prin mijloace politice a focarelor de încordare și conflict, înfăptuirea dezarmării generale și, în primul rind, a dezarmării nucleare, edificarea unei noi ordini economice și politice internaționale.Ambele părți au subliniat necesitatea mobilizării largi a maselor populare din țările europene pentru asigurarea respectării și aplicării principiilor și a tuturor prevederilor conținute in documentele Conferinței de la Helsinki, pentru continuarea acțiunilor menite să ducă la crearea unui sistem trainic de securitate și cooperare în Europa. la realizarea de măsuri practice în domeniul dezarmării și dezangajării militare pe continent, văzînd in toate acestea o contribuție esențială la întărirea păcii și înțelegerii pe plan mondial.A fost scoasă în evidență creșterea 

dependenței de stat, socialismul a căpătat in România consistența unui curent de idei. EI animă activitatea unor cercuri de intelectuali, devine o forță de coeziune în vederea afirmării unei mișcări organizate în cîmpul practicii social-politice ; concomitent se dezvoltă mișcarea clasei muncitoare, în forme de organizare proprii etapelor de început, ajungind să formeze, în 1872, Asociația generală a tuturor lucrătorilor din România.Efervescența de idei pe care o vădește activitatea cercurilor socialiste 
90 DE ANI

de la apariția primului document 
programatic al cercurilor socialiste 

din România, intitulat

„CE VOR SOCIALIȘTII ROMÂN 1“
în deceniul al VTII-lea al secolului trecut, căutările pasionate, confruntările vii și disputele aprinse au permis ca într-o perioadă de timp foarte scurtă, de aproximativ un deceniu. să se parcurgă un amplu proces creator, de unire a mișcării muncitorești cu socialismul, la capătul căruia mișcarea muncitorească va dobîndi un fundament teoretic marxist. Studiul lui Dobrogeanu-Gherea „Ce vor socialiștii români" fundamentează programatic această orientare.In această ordine de idei, se cuvine a fi subliniată împrejurarea că acest studiu nu a constituit nicidecum o apariție singulară. întreaga activitate a „Revistei sociale" (1884— 1887), în coloanele căreia a fost publicat pentru prima oară, se desfășura sub semnul trecerii la marxism a mișcării socialiste.Ceea ce se cere subliniat este faptul că Dobrogeanu-Gherea a făcut nu o simplă operă de propagandă a unor idei ; el a raportat problemele realității românești la aceste idei și a privit teoria marxistă în strînsă legătură cu sensurile concrete ale mișcării socialiste din România. 

rolului și mobilizării maselor populare, a opiniei publice, pentru rezolvarea problemelor internaționale în spiritul intereselor vitale ale popoarelor, pentru promovarea fermă a unor principii noi în relațiile dintre state, pentru victoria cauzei păcii, democrației și progresului social.In cadrul convorbirilor s-a reafirmat hotărîrea celor două partide de a milita în continuare pentru întărirea și dezvoltarea colaborării, prieteniei și solidarității partidelor comuniste și muncitorești, pentru făurirea unei unități de tip nou a mișcării comuniste, pe baza egalității în drepturi, a independenței și neamestecului în treburile interne, a respectării dreptului fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător linia politică, tactica și strategia revoluționară, în concordanță cu realitățile din țara in care iși desfășoară activitatea, cu interesele clasei muncitoare, ale propriului popor.Cele două partide au reafirmat solidaritatea militantă cu mișcările de eliberare națională, cu toate popoarele care luptă împotriva politicii imperialiste de exploatare, dominație și dictat, pentru apărarea libertății și independenței, lichidarea subdezvoltării, pentru o lume mai bună și mai dreaptă.Au fost subliniate importanța dialogului și conlucrării între comuniști, socialiști, social-democrați și alte mișcări democratice și progresiste, necesitatea înțelegerii și unirii eforturilor lor, pe plan național și internațional, în lupta pentru transformări înnoitoare în viata societății. pentru pace, democratizarea relațiilor dintre state, dezvoltarea liberă și independentă a fiecărei națiuni pe calea progresului și civilizației.în cursul întîlnirilor s-a exprimat hotărîrea de a dezvolta și intensifica pe mai departe legăturile trainice de colaborare și solidaritate dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Spania, in interesul celor două partide, spre binele cauzei unității partidelor comuniste și muncitorești, a forțelor progresiste, antiimperialiste de pretutindeni.întîlnirlle și convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie și cordialitate, în spiritul tovărășesc ce caracterizează relațiile dintre cele două partide.

„Școlari ai socialismului științific... — scria el — noi știm că felul activității noastre atîrnă de condițiile reale ale țării noastre și mai ales de cele economico-sociale". Era exprimat aici cu claritate, cu o deosebită înțelegere a sensului creator al marxismului, faptul că socialiștii români nu reduceau însușirea acestei teorii la simpla preluare a unor teze, ci iși propuneau să studieze și să interpreteze, în lumina concepției marxiste, realitățile specifice, concrete ale societății românești.Analiza pe care a intreprins-o în această perspectivă este una dintre primele examinări marxiste ale societății românești, impunîn- du-se atenției prin perspicacitatea u- nor observații,prin caracterulrevelator al unor considerații privind esența problemei agrare în epoca de după reforma din 1864, trăsăturile regimului politic din România, raporturile de clasă din țara noastră și sarcinile care revin proletariatului și mișcării socialiste.Un merit important al lucrării „Ce vor socialiștii români" este acela de a fi fundamentat ideea — subliniată în studiu — că socialismul nu poate constitui „o plantă exotică" in România, un produs de import, ci o expresie a propriei dezvoltări sociale, o cerință a realităților autohtone. Această idee avea să-și găsească o confirmare strălucită prin întreaga evoluție a societății românești, prin victoria deplină și definitivă a noii orin- duiri ca rezultat ai luptei clasei noastre muncitoare, a întregului popor român.Potrivit gîndirii lui Gherea, ceea ce se impunea atunci în fața socialiștilor și definea cîmpul și obiectivele activității lor pentru o întreagă etapă istorică era sudarea socialismului ca ideologie pe o mișcare politică organizată și manifestarea a- cestei mișcări în practica socială.
Damian HUREZEANU(Continuare în pag. a Il-a)
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FAPTUL
divers; tehnologiilor moderne

Marxismul creator a luminat

Aplicarea sistematică a tehnologiilor moderne de la început drumul

I Florile 
I litoralului

Iîn această primăvară, în cele 12 stațiuni de odihnă de pe țăr- 
Imul Mării Negre, s-au plantat 2 500 000 flori. Numărul este e- 

chivalent cu cel al oaspeților din 
tară și de peste hotare așteptați 

Isă sosească pe litoral în acest 
sezon estival. Imensului covor 
multicolor și îmbietor așternut 

Isub brizele mării, i se adaugă 
alte 2 500 000 de garoafe pe care 
le pregătesc horticultorii Intre- 

I prinderii de sere Constanța în
recenta plantație de la Viile Noi. 
Garoafe albe, garoafe roșii, gal
bene. roz... Flori frumoase ca 

| litoralul însuși.

O scrisoarePoțta de ieri ne-a adus urmă- Itoarea scrisoare : „Am citit la rubrica „Faptul divers" că ați ajutat pe multi oameni să-.și în- Itregească familiile, să-și găsească, după ani și ani de zile, pe cei dragi... Cu mare rugăminte vin și eu să mă ajutați. Mă nu- Imesc Stancu T. Aurica și sînt din Brăhășești. județul Galați. Am patru copii care mă tot în- 
I treabă dacă n-au și ei bunicsau bunică. Le spun mereu ce am auzit și eu : Cind eram mică Ide tot. și nu știam nici cum mă cheamă, în timpul ultimului război, am fost luată de un „nenea", împreună cu o surioară Ide-a mea. și duse la Galați, fiecare la cite un cămin de copii. Mi s-a spus că atunci cind am Ifost găsită pe drum, aveam părul creț, șaten, ochi verzi și purtam în urechi cercei de aur Icu piatră albastră. Poate că sora mea va citi aceste rînduri și își va aminti întîmplarea de acum 33 de ani. Sau poate chiar ma-

De puțin timp, la întreprinderea de utilaje pentru induslria materialelor de construcții și refractare s-a trecut la aplicarea unei noi tehnologii, prin a cărei utilizare se scurtează cu 5—7 minute, în medie, ciclul de fabricație a electrozilor de depunere — C.S.. destinați construcției electrofiltrelor. „Ne grăbim să generalizăm această tehnologie, deoarece, conform calculelor noastre, fiecare echipă va realiza, în 8 ore, eu 60—80 de electrozi mai mult decît pină acum, ceea ce înseamnă q importantă creștere a productivității muncii" — ne relata maistrul Vasile Nilaș, șeful atelierului de debitare al întreprinderii.Acțiuni de acest gen, avînd drept obiect aplicarea în producție a unor soluții tehnice novatoare, eficiente sint prezente in mod frecvent în toate secțiile și atelierele unității, la fiecare loc de muncă. într-unul din sectoarele de fabricație a electrofiltrelor, instalații comparabile cu niște gigantici plămîni de metal, destinate să purifice atmosfera în zonele industriale, vedem „pe viu" efectele modernizării tehnologiei de producere a electrozilor de emisie B — 5, declanșată cu cîteva sâptămini in urmă. Tehnologia indicată de proiectant prevedea realizarea operațiunilor de ajustare a electrozilor de emisie B — 5 printr-0 serie de intervenții greoaie, solicitînd un însemnat volum de muncă manuală. Constructorii de mașini bistrițeni, acționînd în chip creator, au elaborat o nouă tehnologie, mult îmbunătățită față de soluția preconizată inițial. Acum se lucrează mecanizat. Drept urmare, productivitatea muncii s-a triplat față de situația anterioară.— Ar fi de neînchipuit să îndeplinim sarcinile de plan din anul acesta fără o continuă perfecționare tehnică a producției, precizează Leon Chindea, secretarul organizației de partid din secția construcții metalice. Pe lingă sarcinile cantitative, marea majoritate a utilajelor asimilate in acest an se caracterizează printr-un grad înalt de tehnicitate și complexitate în concepție. Executarea lor impune. în mod firesc, lucrări de o deosebită finețe și precizie riguroasă. Se pune, deci, problema pentru în-

tregul colectiv al întreprinderii de a construi, in unitatea de timp, utilaje mai multe și cu parametri tehnici superiori. Și reușim. întregul spor de producție din anul 1976. față de anul 1975, spor nu numai cantitativ, dar și calitativ. îl realizăm pe scama creșterii productivității muncii.In toate secțiile întreprinderii se lucrează intens, în trei schimburi. Prin organizarea științifică a producției, întărirea disciplinei, asigurarea asistenței tehnice în schimburile II și III, se asigură îndeplinirea ritmică a sarcinilor de plan, sporin- du-se avansul obținut în primul trimestru, perioadă în care au fost livrate beneficiarilor, suplimentar, 150 tone de utilaj metalurgic. De alt-'

mișcării
(Urmare din pag. I)

I

ma sau tata".
Revizorii 
au fost 
revizuiți

Sala de ședințe a cooperativei 
meșteșugărești „Unirea" din 
Tulcea a devenit, pentru o zi, 
sală de tribunal. Inculpatul prin
cipal : M. Nicolac, fostul șef al 
secției bijuterii din cadrul coo
perativei. învinuirea : delapida
rea, prin tot felul de matrapaz- 
licuri, a sumei de 175 000 Ici. 
Instanța îl judecă in fața a peste 
200 de meșteșugari, foștii colegi 
de muncă. Sentința : M.N. a fost 
condamnat la 12 ani închisoare. 
In același proces au fost judecați 
și revizorii contabili Teodor 
Baba și Constantin Stoian, care 
au făcut controale de mintuială, 
facilitind neregulile săvirșite de 
bijutier, drept care au fo3i și ei 
condamnați : primul la un an și 
jumătate, iar al doilea la zece 
luni.

Căzut intr-o 
rîpăAutocamionul 22—B—5253 al Grupului 7 de șantiere Buzău, condus de Valeriu Ulidea, transporta 15 muncitori. In apropierea comunei Odăile, ajungînd intr-o pantă, șoferul a vrut să schimbe vitezele, dar nu a reușit. Mașina a început să ruleze inapoi. Conducătorul auto a pierdut controlul volanului și mașina s-a răsturnat într-o rîpă. Un om și-a pierdut viața, iar alți patru au fost răniți.
Cerea ajutor. 
Si i s-a dat»— Sint șofer și am pățit un mare necaz. M-a prins miliția și m-a amendat cu 500 de lei. Daca nu-i achit pe loc, se triplează. Vă rog să mă împrumutați pînă discară. Vin și vi-i aduc personal.Așa a procedat Ioan Dombi, din Baia Mare, strada Cerbului nr. 9, reușind să ceară și să i se dea astfel de „ajutor" de la vreo 15 oameni. Pină deunăzi, cînd, intr-adevăr, l-a prins miliția, iar instanța i-a dat un an. Timp suficient să se convingă pe pielea lui că tot mai bună era meseria de timplar pe care o avea. Uitasem să vă spunem că nici măcar șofer nu era.
Trei hoinari

Trei elevi de la grupul școlar 
special din Codlea au chiulit, de
unăzi, de la lecții și au pornit-o 
hai-hui prin țară, „ca să facem o 
plimbare nevinovată" — cum 
spunea unul dintre ei. Numai că 
cei trei hoinari — pe nume Mi
hai Filon, Constantin Chiperi și 
Tiberiu Ghezebera — au făcut, 
intr-adevăr, o plimbare, dar nu 
chiar așa de „nevinovată". La un 
popas iii Teiuș, județul Alba, cei 
trei au pătruns intr-un bufet de 
unde au sustras diverse mărfuri. 
Următoarea „plimbare nevino
vată", cu aceeași intenție de sus
tragere, care viza magazinul ali
mentar cu autoservire din ace
eași localitate n-a mai avut loc. 
Au fost prinși de miliție in 
timpul „pregătirilor". Mai bine 
își pregăteau lecțiile la școală. 
Oricum, le va fi de învățătură.

Rubrică redactată de 
Petre POPA 
cu sprijinul corespondenților

I

„Scînteii''

Experiența constructorilor 
de mașini din Bistrițafel, unul dintre obiectivele principale ale activității politico-educative desfășurate de organizațiile de partid vizează mobilizarea muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor pentru a elabora noi soluții tehnice, menite să ducă la creșterea productivității, economisirea de materiale și energie. Această preocupare se concretizează, între altele, in realizarea în primul trimestru al anului a unui spor de productivitate pe fiecare angajat din întreprindere de 800 lei față de nivelul planificat. Grăitor este faptul că, datorită asigurării climatului propice stimulării creativității tehnice, în afară de cadrele cu experiență îndelungată s-au încadrat cu succes in această mișcare un număr însemnat de tineri lucrători. Așa, de exemplu, tinerii Petru Tătaru și Ion Sig- mirean, ștanțatori, sînt autorii mai multor inovații și raționalizări. Prin aplicarea doar a unuia din aceste procedee, productivitatea la confecționarea șaibelor a crescut patru ori.Referindu-se la acțiunile zează ridicarea tehnicității ției, secretarul comitetului de partid din întreprindere, loan Theil, maistru, șeful atelierului mecano-ener- getic, conchidea : „O analiză rigu-

de pestecare vi- produc-

noastre muncitorești

cores- la ca- nu- 
din 
dc

roasă întreprinsă de conducerea întreprinderii, de comuniștii din organizațiile de bază a scos în evidență faptul că mai avem multe de făcut pentru modernizarea tehnologiilor. La mașinile de debitat tablă se obține în prezent o productivitate bună. Se tărăgănează însă aici, de mai mult timp, construirea unor accesorii care să permită mecanizarea operației de introducere și scoatere a tablelor din mașinile de debitat. Numai prin această perfecționare, productivitatea ar crește pe o mașină eu 40 Ia sută față de situația actuală.Comparativ cu perioadapunzâtoare a anului trecut, I.U.I.M.C.R. Bistrița, cu aceleași parități de producție și același măr de lucrători, în patru luni acest an s-a obținut un volumproducție industrială cu 20 la sută mai mare. Au fost livrate beneficiarilor, peste sarcinile de plan, aproape 250 de tone de utilaje. Dar, după cum s-a văzut, există încă unele rezerve interne de creștere a productivității muncii insuficient valorificate. Ce se întreprinde operativ în vederea fructificării lor în practică ?— Pentru aceasta, am declanșat recent o largă acțiune vizînd îmbunătățirea organizării științifice a producției și a muncii — ne spunea inginerul Liciniu Tuliu Micu, directorul întreprinderii. Pînă acum, un colectiv îndrumat de inginerul-șef al întreprinderii, Laurențiu Căpușan, a reorganizat complet fluxurile tehnologice din secția prelucrări mecanice. Se lucrează în aceeași direcție în atelierul de construcții metalice și la montaj. Idcea de bază a acestor reorganizări o constituie asigurarea unei mai eficiente utilizări a spațiilor de producție, organizarea judicioasă a fluxurilor tehnologice, astfel incit să se scurteze ciclurile de fabricație. în medie cu 10 ore pe tona de utilaj finisat. In mod concret, ne propunem ca, pînă la sfirșitul acestui an. să realizăm suplimentar, pe baza creșterii productivității, 700 tone de utilaje.
Ion ANGHEL
corespondentul „Scînteii1

Sint ideile care descifrează însuși sensul titlului dat de Gherca studiului său. Iar aceste obiective și aceste sarcini urmau să fie realizate printr-o operă de formare și dezvoltare a conștiinței de clasă a proletariatului, printr-un amplu proces e- ducativ de conștientizare și printr-o acțiune de organizare a rîndurilor lui intr-un partid politic propriu. Activitatea „partidei muncitorilor" trebuia îndreptată — cum scria Ghe- rea — „spre organizarea poporului muncitor, spre ridicarea puterilor lui morale și intelectuale, pentru creșterea puterii lui politice și economice, și toate acestea în mijlocul lui și printr-însul".Studiul programatic al lui Dobro- geanu-Ghcrea este punctat luminos de idei al căror mesaj apare în toată dimensiunea sa, acum, la nouă decenii de la data emiterii lor. Astfel, îri „Ce vor socialiștii români" se definește pentru prima dată pe larg, în literatura și gindirea socială din România, rolul istoric al proletariatului : acela de a lichida pe cale revoluționară modul de producție capitalist și de a instaura societatea socialistă, cliberîndu-se pe sine și întreaga societate de cătușele relațiilor bazate pe exploatarea omului de către om. „Proletariatul — se precizează în studiu — are chemarea istorică de a realiza forma viitoare socială... Societatea de astăzi pregătește deci și condițiunile de trai ale societății viitoare și clasa care trebuie să realizeze formele socialiste. însă, dacă rolul proletariatului este de a realiza formele sociale viitoare... a- tunci lupta proletariatului pentru e- mancipare este totodată lupta pentru viitorul omenirii". De asemenea, în acest studiu se relevă necesitatea dictaturii proletariatului, ca formă politică rezultînd din cucerirea puterii de către clasa muncitoare. „Poporul, proletariatul — scria Gherea — ajungînd Ia putere după revoluția socială, proletară, va întrebuința dictatura de clasă ca mijloc pentru

PRĂȘITUL Șl IRIGATUL
In agricultură continuă să fie în actualitate lucrările de întreținere și irigare a culturilor. Ploile din ultimele trei zile au tost neuniforme sub aspectul cantităților de apă care au căzut. Dacă la Buzău ele au însumat aproape 140 litri pe metru pătrat iar în zonele Tîrgoviște, Ploiești și București — 50 litri, în Dobrogea, estul Bărăganului. Cimpia Burnasului, sudul Olteniei și parțial în Banat cantitățile de apă au fost mici, de numai cinci litri pe metru pătrat La Institutul de meteorologie și hidrologie se apreciază că rezervele de umiditate la griu se mențin la nivel satisfăcător în Bărăgan, sud- estul Olteniei și sud-vestul Transilvaniei. In restul țârii, exceptând partea de sud-est, ele se găsesc în limitele optime. La fel variază și aprovizionarea cu apă a solurilor cultivate cu plante prășitoarc.Irigarea culturilor trebuie să continue, după

cum apreciază organele de specialitate. îndeosebi in județul Brăila, in Dobrogea și Bărăgan, unde rezervele de umiditate din sol au scăzut și nu au fost compensate de apa rezultată din ultimele ploi. Pînă in prezent, potrivit datelor furnizate de Centrala dc exploatare și întreținere, a lucrărilor de îmbunătățiri funciare, au fost făcute udări pe o suprafață care însumează 270 000 hectare.In această perioadă se impune ca în fiecare unitate agricolă să continue eu intensitate lucrările de întreținere a culturilor prășitoare și a legumelor. Din datele centralizate ieri la ministerul de resort rezultă că prașila a II-a manuală la sfecla de zahăr s-a executat pe 66 la sută din suprafețele cultivate. Acum trebuie să se treacă din plin și la prășitul porumbului, lucrare care nu se desfășoară în ritm satisfăcător. Pînă ieri. în cooperativele agricole au fost pră
Echipele mixte, laPotrivit prevederilor in vigoare, acum, echipele mixte dc cooperatori și mecanizatori trebuie să muncească împreună și să poarte răspunderea comună pentru efectuarea la timp și de bună calitate a tuturor lucrărilor pe1 terenurile cu culturi prăsitoare. Cum se acționează pentru aceasta în județul Bacău ? Zilnic, mii de cooperatori și mecanizatori sînt pe tarlale, de la ivirea zorilor și pînă la căderea serii, la prășitul porumbului, cartofilor, sfeclei de zahăr ș.a. O serie de măsuri inițiate de comitetul județean de partid pentru redresarea încă din acest an a cooperativelor agricole cu rezultate economice mai slabe au o pronunțată latură aplicativă, în sensul că se acordă prioritate acelor lucrări de sezon și. în primul rînd, întreținerii culturilor, de care depinde nivelul viitoarei recolte, bază sigură pentru obținerea de rezultate economice superioare. In cooperativa agricolă Motoșeni. do pildă. în urma analizării de către secretariatul biroului comitetului județean de partid a unor astfel de probleme, s-au asigurat înlăturarea imediată a deficiențelor constatate, completarea măsurilor cuprinse în programul de redresare. Efectele concrete ? încheierea prașilelor la toate culturile.Culturile prăsitoare sînt bine întreținute și în cooperativele agricole

din Filipești, Berești Bistrița, Mărgineni, Pîrjol, Faraoani și altele. Echipele de cooperatori și mecanizatori, specialiștii acestor unități au cîștigat zile prețioase acordînd prioritate la prășit culturilor mai dezvoltate sau celor unde au apărut buruienile. „Acționăm în mod diferențiat, datorită marii diversități de situații — ne spunea tov. Dumitru Găină, directorul general al direcției agricole județene. în zona submontană, unde porumbul este acum în curs de răsărire, ca și pe cele aproape 10 000 de hectare de pante nemecanlzabile, echipele de cooperatori execută pra- șilele pe măsură ce se ivesc buruienile. chiar pe porțiuni foarte mici ' de teren. O atenție deosebită acordăm organizării activității celor 127 de formații specializate de mecanizatori, care în afara păioaselor au luat în primire mii de hectare cu culturi, asigurînd mecanizarea integrală a lucrărilor, de la pregătirea terenului pînă la recoltare".Una din problemele actuale este folosirea la întreaga capacitate a tractoarelor legumicole, pentru a se putea executa atît lucrările în legu- micultură, cit și prășitul sfeclei de zahăr, cartofilor și al altor culturi. In cadrul S.M.A. Hemeiuși, cooperativele agricole au 910 ha cu sfeclă de zahăr. la care se utilizează șapte tractoare de acest tip. Evident, sînt prea

CULTURILOR
șite mecanifr doar 44 la sulă din suprafețe, iar manual — 28 la sută. O deosebită atenție trebuie acordată, în continuare, realizării planului de plantări în legumicultura.Intrucît in campania de întreținere a culturilor trebuie executat un mare volum de lucrări. este necesar ca în fiecare comună consiliile populare și comandamentele locale să stabilească programe și orare de lucru care să fie respectate punct cu punct. Sint zile hotă- ritoare pentru recoltă, zile cînd toți locuitorii satelor trebuie să participe activ la muncă. Do aceea, comitetele comunale de partid, organizațiile de bază din unitățile agricole au datoria să pună în centrul activității lor desfășurarea unei intense munci politice și organizatorice avînd ca scop îngrijirea exemplară a culturilor — condiție hotăritoare pentru obținerea de recolte mari.

a-și întări domnia, pentru a organiza formele de socialiste".Se subliniază țării proprietății toacelor de producție, a instaurării proprietății colective, ca bază a avîn- tului economic general, a propășirii națiunii. Totodată, și-a găsit o expresie clară ideea suveranității economice, a necesității ca națiunea să fie singură stăpină asupra tuturor avuțiilor patriei. In acest sens, in studiu se sublinia : „Nația să ajungă singură proprietară asupra tuturor instrumentelor de muncă, asupra pă- mintului. minelor, fabricilor și altor așezăminte industriale, asupra drumurilor de fier etc. Nația stăpină peste toate instrumentele de muncă va da protlucțiunei o direcție unitară și armonică".Telurile de perspectivă se îmbinau 1n acest document programatic cu înscrierea unor revendicări politice și economice imediate, formind o- biectul luptei zilnice și menite să asigure îmbunătățirea traiului maselor muncitoare de Ia orașe și sate, lărgirea drepturilor democratice, revendicări a căror înfăptuire era de cea mai mare importanță pentru progresul general al țării in acea rioadă, pentru însăși dezvoltarea țelor socialiste...Ce vor socialiștii români" s-a pus în epocă, a prilejuit dezbateri susținute, exercitînd o puternică influență asupra dezvoltării conștiinței de clasă a proletariatului. îndeplinind rolul unui catalizator al procesului de închegare și unire a organizațiilor muncitorești in partidul politic al clasei muncitoare făurit in 1893.Un fericit concurs de împrejurări a făcut ca „Ce vor socialiștii români" să pătrundă in conștiința posterității însoțit de o celebră apreciere a lui Engels, care vedea în acest studiu o expresie a orientării marxiste a mișcării socialiste din România, parte a unui proces istoric mondial de importanță excepțională. Intr-o scrisoare către socialiștii români, care a fost publicată, la începutul anului 1888, în revista „Contemporanul", Engels spunea : „Cu marc plăcere am văzut că socialiștii din România primesc în programul lor principiile de căpetenie ale teoriei care a izbutit a aduna intr-un mănunchi de luptători mai pe toți socialiștii din Europa și America — c vorba de teoria prietenului meu. răposatul Karl Marx".Privit în perspectivă istorică, studiul programatic „Ce vor socialiștii români" se înscrie, ca prim moment. intr-o suită remarcabilă dc documente cu caracter programatic care au punctat dezvoltarea mișcării muncitorești din țara noastră de-a lungul deceniilor, contribuind la des-

viață ale societățiinecesilatea desfiin- private asupra mij-

pr- for-im-

fășurarea cu succes a luptelor revo- • luționare. la înfăptuirea revol rției și construcției socialiste. Această activitate creatoare și-a găsit, in zilele noastre, o strălucită expresie in elaborarea și adoptarea dc către Congresul al XI-lea. din inițiativa și • cu contribuția excepțională a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolac Ceaiișescu, a PROGRAMULUI PARTIDULUI DE FĂURIRE A SOCIETĂȚII SOCIALISTE MULTILATERAL DEZVOLTATE ȘI ÎNAINTARE A ROMÂNIEI SPRE COMUNISM. Este pentru prima oară cind partidul dispune de un program unitar care cristalizează pentru o perioadă de 20—25 de ani direcțiile fundamentale ale activității partidului pe plan intern și internațional. poziția sa față de principalele probleme ale epocii noastre.Dacă in urmă cu 90 de ani, în primul document programatic al mișcării noastre muncitorești, socialismul apărea ca un ideal, ca un țel al viitorului destul de îndepărtat, astăzi, pe temelia marilor Cuceriri socialiste. Programul Partidului Comunist Român deschide perspectiva ridicării întregii opere de construire a noii orinduiri pe treapta superioară a socialismului multilateral dezvoltat și înaintării spre comunism. Prevederile lui conturează imaginea in- suflețitoare a unor împliniri care depășesc cu mult cele mai înalte aspirații ce i-au însuflețit p‘e vechii militanți socialiști : un puternic avint al forțelor de producție pe baza celor mai înaintate cuceriri ale științei și tehnicii, dezvoltarea armonioasă a tuturor județelor, apropierea României de nivelul de dezvoltare al țărilor avansate industrial ale lumii, avîntul invățămintului. științei și culturii, un grad ridicat de bunăstare și civilizație pentru toți membrii societății, o largă și profundă democrație. înrădăcinarea trainică in viața socială a principiilor eticii și echității socialiste, afirmarea plenară a personalității umane.Caracteristice pentru Programul partidului sînt clarificarea teoretică, precizarea cu rigurozitate științifică nu numai a țelurilor și direcțiilor principale de acțiune, dar și a sarcinilor concrete ce trebuie îndeplinite ■ în fiecare comnartiment, a modalităților practice de activitate menite să asigure materializarea lor efectivă. Tocmai de aceea Programul este a- preciat drept carta fundamentală, ideologică, teoretică și politică a partidului. înfăptuirii Programului partidului ii consacră poporul nostru intregul său elan revoluționar. întreaga sa energic și capacitate creatoare, cu convingerea că in felul a- cesla va înfăptui pe pămintul României cea mai înaintată și mâi dreaptă societate, iși va asigura viitorul de aur la care aspiră și' pe care il merită.

puține tractoare, ceea ce a deter- ■ minat conducerea S.M.A. — dupâ cum ne-a relatata ing. Mircea Cru- ceanu, directorul ijfljtății — să urmărească utilizarea lor pe bază de grafice. în cadrul întregii durate a zi- lei-lumină. O altă soluție ar fi urgentarea adaptărilor preconizate la tractoarele obișnuite, în sensul înlocuirii genților și pneurilor late cu pneuri înguste, lucrare reușită la S.M.A. din orașul Gheorghe Gheor- ghiu-Dej. „Vom adapta 30 de tractoare U—650 pentru prășitul culturilor semănate in rînduri înguste — preciza ing. Stan Mereuță. directorul Trustului S.M.A. Bacău. Ne străduim ca fiecare utilaj reparat sau adaptat să fie la fel de bun ca cele ce ies pe porțile uzinelor". Dar asemenea lucrări șe fac și de către S.M.A. din alte județe, muncindu-se deci în paralel, cu eforturi mai mari și cu mijloace tehnice mai reduse. Nu ar fi cazul ca aceste lucrări de adaptare a roților de tractoare să se execute într-o singură unitate dotată corespunzător și specializată, pentru a satisface nevoile tuturor S.M.A. ?Zilele trecute, cînd îngrijirea culturilor trebuia efectuată repede șl bine, la secțiile de mecanizare din cooperativele Dumbrava, Roșiori, O- dobești ș.a. nu erau folosite la întreaga capacitate sapele rotative pentru prășitul

operative luate de organele agricole au dus la Încheierea acestei lucrări, în unitățile amintite în scurt timp. La cooperativa Negri agregatele nu erau reglate corespunzător. Defecțiunea a fost remediată. Se pune însă întrebarea : de ce a fost nevoie de intervenția trustului S.M.A., cînd în unitate sînt specialiști capabili să prevină lucrul de mîntuială ?Asemenea cazuri relevă necesitatea Întăririi muncii politice și de educație, a spiritului de exigență și de responsabilitate al mecanizatorilor și specialiștilor pentru ca, pretutindeni, să se respecte cu rigurozitate normele stabilite. Iar întreținerea culturilor să se efectueze repede și bine.
C. BORDEIANU 
Gh. BALTA

porumbului. Măsurile

Folosirea utilajelor la randamentul maxim(Urmare din pag. I)lucrul în două ți trei schimburi să se soldeze efectiv cu o folosire intensivă a utilajelor, cu creșterea corespunzătoare a randamentului muncii și a volumului de lucrări, cu asigurarea calității corespunzătoare a acestora.Sigur, pe șantierele de construcții există o importantă forță de muncă, de aproape 600 000 oameni. Dacă s-ar obține o productivitate a muncii mai înaltă — și trebuie să se realizeze această sarcină — s-ar constata că de fapt in construcții este un număr prea mare de lucrători. Tocmai de aceea, folosirea intensivă a utilajelor. cu rezultate maxime, impune ridicarea stăruitoare a calificării lucrărilor pentru ca acestea să lie utilizate cu grijă și inaltă răspundere. Totodată, absolut necesare sint asigurarea și întărirea asistenței tehnice permanente și calificate la toate locurile de muncă dc pe șantiere. în toate schimburile, pentru ca orice problemă să fie soluționată neîntir- ziat și cit mai bine. La fel de importante sint aprovizionarea ritmică și integrală a șantierelor cu materiale de construcții și echipamente tehnologice, crearea fronturilor de lucru necesare continuității in func-

ționarea crărilor cutie.Strînsa utilajelor este și problema întreținerii judicioase a acestora, pe baza unui sistem bine organizat, bine pus la punct, pentru ca exploatarea cu randamente superioare a utilajelor să nu ducă la degradarea fizică prematură a acestora. Numai astfel se poate asigura menținerea în perfectă stare de funcționare a utilajelor și, deci, utilizarea lor intensivă. ,cu rezultate maxime pentru producție, pentru șantiere — concretizată in reducerea termenelor de execuție, îndeplinirea exemplară a planului de investiții și de punere in funcțiune a noilor capacități și obiective.Desigur, sint și alte probleme care privesc buna organizare a activității in construcții, realizarea investițiilor prevăzute pentru acest an, probleme care au fost amplu analizate in cadrul consfătuirii. După cum subliniat în cuvîntarea rostită secretarul general al partidului, in domeniul investițiilor — ca toate domeniile vieții economice organele și organizațiile dc partid an de indeplinit sarcini mari. Comitetele județehe de partid trebuie

utilajelor, în realizarea lu- potrivit graficelor de ex«-legată de folosirea intensivă

s-a deȘiin

■să ia măsuri întări ordinea tivitatea de construcții. Ele datoria de a cunoaște bine și.a urmări permanent realizarea planurilor și graficelor lucrărilor de investiții. împreună cu ministerele de resort și alte organe economice centrale, organele și organizațiile de partid trebuie să soluționeze în mod operativ și efectiv problemele cu care se confruntă unele șantiere, ■să combată cu fermitate acele practici de a controla, a constata, fără a lua neîntârziat măsurile ce se impun. In activitatea de investiții — mai ales cînd este vorba de folosirea ■utilajelor, a forței de muncă și a timpului de lucru — îndrumarea și controlul trebuie să ducă la mobilizarea eforturilor și inițiativei tuturor constructorilor, montorilor și beneficiarilor pentru valorificarea rezervelor de care dispun șantierele în scopul îndeplinirii decadă cu decadă, lună de lună și trimestru de trimestru a planului fizic, a graficelor de execuție, în așa fel incit noile obiective și capacități do producție să intre în funcțiune la termen și chiar mai devreme, aceasta fiind în interesul economiei naționale, al nostru, al tuturor.

riguroase pentru a și disciplina în ac- construcții. Ele au

Hotelul „PARC" din Arad dispune de condiții optime de cazare, restaurant, 
braserie, bar de zi, precum și de diverse servicii la dispoziția turiștilor

Servicii aduse serviciilor— Alo ? Astă-seară mergem la teatru și nu avem cu cine lăsa copiii. Vă rugăm să trimiteți pe cineva să-l supravegheze.— Avem o aniversare în familie și am dori să vină un fotograf......Solicitările telefonice la Casa de comenzi pentru servicii din Cluj-Napoca nu contenesc de dimineața pînă seara. Iar gama acestor solicitări este foarte diversă : curățenie în casă ; îngrijirea copiilor, a persoanelor în vîrstă sau bolnave ; repararea lenjeriei, mobilei sau tapițeriei la domiciliul clienților ; intervenții urgente la instalațiile electrice sau sanitare ; decorarea locuinței ; montări de geamuri; recon- diționări de covoare...— Casa noastră de comenzi — ne spune loan Pinlea, președintele Uniunii județene a cooperației meșteșugărești — ne-a arătat în chipul cel mai convingător cit de diverse sint solicitările de servicii ale populației și cit. de necesar este pentru noi — organizatorii de servicii — să ne adaptăm activitatea acestor solicitări. In cei doi ani de cînd funcționează, casa de comenzi s-a dovedit o foarte bună formă de organizare și, totodată, deosebit de rentabilă (procentul său de rentabilitate este acum de 14 la sută).

Cooperația meșteșugărească din județul Cluj — fruntașă pe țară în organizarea serviciilor publice — dispune astăzi de o rețea de circa 160 categorii de prestații, asigurînd un volum de servicii, raportat la numărul de locuitori, aproape dublu față de media pe țară. Despre experiența aeumu-

activități în cadrul aceleiași unități ; reparații radio și TV cu bunuri electrocasnice ; reparații în construcții cu lucrări de instalații etc.— Cum a fost asigurată forța de muncă necesară atelierelor, în condițiile acestei organizări ?— Pe lingă pregătirea de noi meseriași (circa
Din experiența 

cooperației meșteșugărești clujene 
în studierea solicitărilor publicului

lată aici în procesul dezvoltării serviciilor publice ne-a vorbit președintele U.J.C.M.— In urma unui sondaj pe care l-am organizat în rîndul cetățenilor— ne spune interlocutorul— ne-am dat seama că dezvoltarea sectorului de prestări servicii numai pe calea extinderii rețelei de unități este insuficientă. Ne-am convins că trebuie să mărim, în primul rînd, capacitatea de servire a unităților existente, să le organizăm mai bine. Acționînd astfel, am stabilit cîteva direcții prioritare : prol'i-■ larea și specializarea unor unități, extinderea schimbului doi în ateliere etc. De pildă, am unit unele

3 000 în cincinalul trecut, din care mai bine de 50 la sută femei), au frecventat cursuri de perfecționare și de policalificare peste 13 000 lucrători. Depanatorii de radio au învățat să facă și reparații la bunurile elec- trocasnice, unii croitori să confecționeze și plăpumi etc.în ce privește planul de lărgire a rețelei meșteșugărești clujene de preș- tări-servicii, el a fost completat și îmbunătățit recent pe baza prevederilor stabilite de programul pe tară de extindere a serviciilor publice, a- proba: de conducerea de partid și de stat. Astfel, se va organiza preluarea de la domiciliul clienților

a unor obiecte care trebuie să fie reparate sau recondiționate mintea, : cămintea) volta, cu viciile clienților mobilier, ________. _truit mobila, întreținerea și curățenia locuințelor) ; se vor introduce serviciile pe bază de abonament (la coafură, cosmetică, munci gospodărești, întreținerea bunurilor de folosință Îndelungată).— Preocupîndu-ne de extinderea gamei prestațiilor — ne-a spus interlocutorul — vom introduce forme noi de servicii : recondiționarea și vînza- rea televizoarelor, a frigiderelor și a altor bunuri electrocasnice, organizarea de unități speciale de reparații in punctele de acces ale navetiștilor în orașe, preluarea în mod organizat pentru reparație și spălare a obiectelor de încălțăminte și îmbrăcăminte din căminele pentru nefamiliști. Recentul sondaj pe care l-am făcut prin chestionarea mai multor mii de clujeni urmează să ne furnizeze noi. sugestii privind organizarea serviciilor meșteșugărești, astfel incit să putem răspunde cit mai bine solicitărilor populației.

(încălță- rufăria, imbră- i ; se vor dez- prioritate, seria domiciliul (reparații de tapițerie, lus-

Mihai IONESCU
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PLIMARE CU ACTIVUL M COMITHELOR JUDEȚELE BE PARTID Șl COMITETULUI MWMCIPAl 8UCMREȘTI
ARGEȘ

9
BIHOR BRASOV

9
BUCUREȘTIîntr-o atmosferă de înaltă principialitate partinică, plenara cu activul a Comitetului județean Argeș al P.C.R. a examinat, cu exigență și răspundere, activitatea desfășurată de organele și organizațiile de partid, de toate organizațiile de masă și instituțiile de stat din sistemul educațional pentru transpunerea în viață a Programului ideologic al partidului, incununînd astfel o etapă de ample și fructuoase dezbateri, Ia toate eșaloanele, consacrate ridicării pe o treaptă mai înaltă a muncii de partid in acest important domeniu.Raportul prezentat de tovarășul Ion Dincă, prim-secretar al Comitetului județean de partid, cele 82 intervenții în plen și în comisii au relevat cu pregnanță înriurirea profundă a Programului ideologic adoptat de Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971, din inițiativa secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, asupra muncii politico-ideologi- ce și cultural-educative, asupra tuturor domeniilor de activitate socială. Creșterea rolului conducător al organelor și organizațiilor de partid in întreaga viață a societății, dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii și-au găsit elocvente expresii în succesele remarcabile dobindite in dezvoltarea economică, anii care au trecut de la adoptarea Programului ideologic constituind pentru județul Argeș cea mai bogată perioadă în împliniri din întreaga sa istorie. Ce poate fi mai semnificativ decît faptul că, la sfîrșitu! anului trecut, producția industrială a județului era de 50 de ori mai mare decit in 1950. Totodată, ea o expresie a faptului că întreaga, politică a partidului urmărește făurirea bunăstării oamenilor muncii, veniturile reale ale populației au crescut cu circa 45 la sută față de cincinalul precedent.Vorbitorii au evidențiat că, în lumina Programului ideologic, organizațiile de partid au desfășurat o mai intensă activitate politico-educativă, ancorată mai profund în realitățile locale, în strînsă conexiune cu problemele și sarcinile specifice județului. Un rezultat de seamă al acestei activități îl reprezintă faptul că intr-o seric de intreprin- deri — cum ar fi întreprinderea de autoturisme, Combinatul petrochimic, „Argeșeana", Combinatul de articole tehnice din cauciuc și altele — unde cea mai mare parte a forței de muncă a trebuit să fie calificată „din mers", s-au închegat colective muncitorești puternice, caracterizate printr-un înalt spirit de disciplină, capabile să stăpânească tehnica modernă.Pornind de la faptul că un loc central în munca politico-educativă îl ocupă însușirea temeinică a politicii interne și externe a partidului. a documentelor Congresului al XI-lea, a operelor tovarășului Nicolae Ceaușescu, plenara a prilejuit un amplu schimb de experiență cu privire Ia căile de perfecționare a activității in cadrul învățămîntului de partid, care cuprinde 77 000 de oameni, al celor peste 200 de cabinete de științe sociale și 

puncte de informare. Reprezentanții unor mari unități din industriile construcțiilor de mașini, petrochimică, textilă au reliefat, in intervențiile lor, însemnătatea a numeroase inițiative muncitorești, cum ar fi : „Eu produc, eu controlez, eu răspund", „Dezbatere la rampa de control in problema calității", „Prietenul noului angajat" și altele, care au contribuit la extinderea și consolidarea atitudinii înaintate față de muncă, față de proprietatea socialistă. într-un spirit de deosebită exigență, a fost, totodată, subliniată necesitatea lichidării unor neajunsuri care mai persistă în activitatea unor colective, a manifestărilor de indisciplină, a oricăror abateri de la normele eticii și echității socialiste. Atît în raport, cit și în luările de cuvint s-a insistat asupra orientării mai ferme a muncii educative in vederea creșterii responsabilității sociale a oamenilor muncii în dubla lor calitate de producători și proprietari ai mijloacelor de producție. Cu atît mai mult se impune creșterea spiritului gospodăresc, cu cît în cincinalul actual județul Argeș are de fructificat fonduri de investiții în valoare de 26 miliarde lei, prin construirea și darea în funcțiune a peste 150 capacități și obiective în industrie și 430 obiective social-culturale. Așa cum se sublinia în plenară, un factor esențial al înfăptuirii tuturor obiectivelor noului cincinal îl constituie temeinica pregătire profesională, creșterea spiritului de responsabilitate în cadrul fiecărui colectiv de muncă.în cadrul dezbaterilor, un loc important l-au ocupat problemele cultural-educative. Mișcarea artistică de masă, depășind tendințele de reducere la forme de divertisment, a evoluat spre spectacole cu un pronunțat caracter educativ, spre genuri cu largă rezonanță în conștiințe. Cu spirit de exigență partinică. dezbaterile au reliefat că se impune eliminarea unor manifestări de superficialitate și formalism, care iși mai pun amprenta asupra unor activități cultural-artistice ; se impune o atenție mai mare formării convingerilor materialist-științifice.Luind cuvîntul in încheierea dezbaterilor, tovarășa ELENA CEAUȘESCU, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a relevat realizările dobindite de întregul nostru popor in construcția socialistă — realizări la care au adus o importantă contribuție și oamenii muncii din județul Argeș — a analizat activitatea organelor și organizațiilor de partid argeșene pentru transpunerea în viață a Programului ideologic și a făcut o serie de recomandări privind perfecționarea muncii politico- educative. în acbst sens, un accent deosebit a fost pus pe creșterea rolului conducător și Întărirea influenței politico-educative a organelor și organizațiilor de partid, în vederea afirmării mai puternice a spiritului muncitoresc, dezvoltării atitudinii înaintate față de muncă, înrădăcinării normelor eticii și e- chității socialiste — activitate care să se materializeze in eforturile pentru îndeplinirea exemplară a mărețului Program al partidului.

Desfășurată într-o atmosferă de lucru, de exigență partinică, plenara cu activul a Comitetului județean Bihor al P.C.R. a pus în lumină cu putere profundul atașament al tuturor oamenilor muncii bihoreni, tineri și vîrst- nici, indiferent de naționalitate, față de politica partidului de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate,Atît raportul înfățișat plenarei de tovarășul Petre Blajo- vici, prim-secretar al comitetului județean de partid, cit. și cuvîntul numeroșilor partici- panți la discuții — 81 în plen și la dezbaterile pe comisii — au examinat pe larg activitatea de transpunere în fapt a Programului ideologic al partidului, în strînsă legătură cu rezultatul ei firesc : influențarea pozitivă a tuturor laturilor vieții economice și sociale a județului, accelerarea progresului multilateral prin realizarea exemplară a sarcinilor de pian.Oglinda vie a activității politico-ideologice și cultural-educative desfășurate o constituie îndeplinirea cincinalului 1971- 1975 cu 87 de zile mai devreme, ceea ce a situat județul Bihor pe locul III în întrecerea pe țară. Bihorenii au început cu succes și cincinalul actual : pe primele patru luni a fost înregistrată La producția globala industrială o depășire de 149,5 milioane lei, la producția marfă — de 239 milioane lei, planul productivității muncii fiind depășit cu 2,8 la sută, iar cel de investiții cu 4,7 milioane lei.La obținerea acestor rezultate în activitatea productivă — s-a arătat în plenară — și-au adus contribuția mutațiile intervenite în conștiința oamenilor, mutații care, la rîndul lor, reflectă creșterea rolului conducător al organelor și organizațiilor de partid în toate sferele vieții e- conomico-sociale, sporirea combativității lor revoluționare, a spiritului de răspundere militantă față de înfăptuirea politicii partidului. S-a scos în evidență că întregul activ de partid muncește cu dăruire pentru afirmarea în viață a principiilor eticii și echității socialiste. Au fost subliniate progresele realizate în legarea muncii politice de sarcinile concrete ale diferitelor colective. Chemări și acțiuni ca „Pe toate căile — sens interzis risipei !“, „Fiecare inginer, tehnician și economist să rezolve, în afara sarcinilor planificate, minimum o temă de cercetare sau tehnică egală in eficiență cu retribuția sa anuală", „Tainele și frumusețile meseriei mele" au avut și au ca rezultat promovarea pe scară largă a progresului tehnic, asimilarea de noi produse și creșterea competitivității lor, reducerea importurilor.S-a întărit rolul școlii ca factor principal de instruire și educare a tineretului. La activitatea cultural-educativă și-au adus o prețioasă contribuție expozițiile organizate de Muzeul Tării Crișurilor, acțiunile întreprinse de ambele secții — română și maghiară — ale teatrului de stat, de filiala Uniunii artiștilor plastici, de filarmonică. Au crescut nu numai gradul de pregătire culturală și nivelul spiritual al oamenilor, ci s-au dezvoltat și puternice sentimente de mîndrie pentru Înfăptuirile socialismului, 

pe fondul dragostei de patrie atît de înrădăcinată pe aceste vechi meleaguri românești. In același timp, s-a subliniat cu deosebită forță în dezbateri justețea politicii naționale a partidului nostru, materializată în deplina egalitate in drepturi a tuturor celor ce muncesc, fără deosebire de naționalitate, în participarea lor activă la conducerea și rezolvarea treburilor obștești. Această egalitate este continuu consolidată prin puternica dezvoltare economică a județului, prin înflorirea vieții spirituale. Oamenii muncii de naționalitate maghiară' dispun de un cotidian, care editează și un supliment cultural, de secții în limba maternă ale teatrului de stat și teatrului de păpuși, de 187 de formații ce cuprind 1 600 de artiști amatori, 285 de unități și secții , de învățămînt ' etp.In spiritul exigenței comuniste, raportul și dezbaterile au pus în evidență și unele neajunsuri ale. muncii politice și educative. S-a' insistat asupra necesității ea, în munca politică și de educare, să se urmărească mai îndeaproape concordanța dintre vorbă și faptă, să fie Înlăturate manifestările de rutină, inerție, superficialitate din cadrul unor acțiuni politico- educative, Vorbitorii au apreciat că nu se face totul pentru antrenarea intelectualilor la viața spirituala a localităților.De o atenție deosebită s-a bucurat activitatea organizației revoluționare de tineret. S-a arătat că majoritatea covirșitoa- re a tineretului muncește cu elan și dăruire pentru îndeplinirea sarcinilor profesionale, cetățenești și obștești, pentru însușirea științei și culturii. Apreciind aceste rezultate ca un e- fect al muncii desfășurate de U.T.C., sub Îndrumarea organizațiilor de partid, s-a arătat, totodată, că mai există organizații care neglijează problemele esențiale ale educației tineretului.Toți vorbitorii și-au exprimat convingerea că, pe baza concluziilor desprinse, activitatea viitoare va avea ca rezultat întronarea și mai puternică în viață a spiritului revoluționar, a principiilor și normelor eticii și e- chității socialiste.Luind cuvintul în încheierea dezbaterilor, tovarășul GHEOR- GHE PANĂ, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a relevat importantele succese dobindite de bihoreni, sub conducerea organizațiilor de partid, hotărirea cu care muncesc cetățenii acestor meleaguri pentru înfăptuirea Programului partidului. Subliniind însemnătatea deosebită a activității politico-educative pentru formarea omului nou, vorbitorul a stăruit asupra necesității ca inițiativele valoroase desprinse din dezbateri să fie generalizate, a amintit indicația secretarului general al partidului ca fiecare specialist să fie in același timp și om politic, iar fiecare comunist să fie un model de comportare înaintată în muncă și viață ; vorbitorul s-a referit apoi pe larg și în mod detaliat la modalitățile concrete in care trebuie să se manifeste spiritul înaintat, combativ.

Despre amploarea acțiunilor desfășurate in județul Brașov in pregătirea Congresului educației politice și culturii socialiste, despre interesul profund cu care comuniștii, oamenii muncii de pe aceste meleaguri— români, maghiari și germani— își însușesc și traduc în viață Programul ideologic al partidului sînt concludente citeva date prezentate partici- panților la plenara cu activul a Comitetului județean Brașov al P.C.R. Astfel, in perioada de pregătire a congresului s-au organizat dezbateri privind modul in care se înfăptuiesc prevederile Programului ideologic al partidului în organizațiile de bază din întreprinderi industriale, unități agricole, șantiere de construcții și instituții, in plenare cu activul ale tuturor comitetelor de partid, în peste 5 60U de grupe sindicale și 2 600 de organizații ale Uniunii Tineretului Comunist, în școli și facultăți, în instituții de cultură și artă, in organismele județene care au răspunderi in e- ducația oamenilor muncii ; la adunările și ședințele de dezbateri au luat cuvintul 55 0(H) de cetățeni, care au făcut peste 4 506 de propuneri menite sa contribuie la Îmbunătățirea in continuare a activității politico- ideologice și educative.în raportul înfățișat plenarei de tovarășul Virgil Trofin, prim- secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R., ca și in cadrul amplelor dezbateri in plen și in comisii, la care au luat cuvîntul 64 de partici- panți, s-a subliniat, reliefîn- du-se experiențe interesante, e- xem.ple sugestive, contribuția activității de formare a conștiinței socialiste la mobilizarea oamenilor muncii din județ pentru aplicarea hotărîrilor Congresului al XI-lea, a prevederilor Programului Partidului Comunist Român, pentru realizarea planurilor de dezvoltare e- conomică și socială a acestor străvechi meleaguri românești.Ca o trăsătură dominantă a dezbaterilor s-a reliefat faptul că, pretutindeni, în toate colectivele de muncă, în toate organizațiile de partid, îmbunătățirea muncii politice și educative, cultivarea trăsăturilor civice și etice înaintate s-au materializat în obținerea unor rezultate bune in activitatea productivă, în industrie, agricultură, pe șantierele de construcții, în cercetare și proiectare. In acest context s-au subliniat succesele obținute in cincinalul precedent — pe care și oamenii muncii din județul Brașov l-au realizat înainte de termen — ca și în primele patru luni din acest an, cind toate întreprinderile din județ au îndeplinit sau depășit prevederile planului, realizîndu-se o producție industrială suplimentară de peste 280 milioane lei.Participanții la dezbateri au relevat importanța și eficiența acțiunilor desfășurate în județ pentru însușirea politicii interne și externe a partidului, acțiuni in care au fost atrase activul de partid, consiliile locale ale Frontului Unității Socialiste, organizațiile componente ale acestuia, instituțiile de învățămînt, de cultură și artă. S-au scos în relief, tot

odată, și unele neajunsuri exis-: tente în domeniul pregătirii politice, abordării abstracte, fără legătură cu viața, a unor teme in cadrul invățămintului de partid. In acest context s-a criticat faptul că în unele cazuri, în organizarea activității politico-ideologice nu se pornește de la problemele concrete ale colectivelor.în cursul plenarei, participanții la dezbateri au subliniat că in activitatea viitoare va trebui să se acorde mai multă atenție cunoașterii aprofundate a istoriei patriei și a partidului. Se cuvine, în acest sens, să fie folosite în mai mare măsură mărturiile existente în județul Brașov, a cărui istorie consemnează momente cruciale ale bătăliilor purtate de poporul nostru, de-a lungul veacurilor, pentru păstrarea ființei sale naționale, ale luptelor revoluționare desfășurate de clasa muncitoare, ale eroismului și abnegației comuniștilor. In context, s-a evocat faptul eă aici s-a constituit prima „Asociație proletară" și, tot aici, la uzine ca ASTRA, I.A.R. și altele s-au desfășurat aprige bătălii de clasă. Un puternic și vibrant ecou îl are și astăzi în inimile comuniștilor, ale tuturor locuitorilor patriei exemplul de înaltă demnitate comunistă, patriotismul fierbinte, curajul și dîrzenia revoluționară cu care tovarășul Nicolae Ceaușescu — acum patru decenii, în procesul înscenat comuniștilor și antifasciștilor la Brașov — a înfruntat prigoana și teroarea, afirmînd cu neînfricare hotărirea clasei muncitoare de a lupta, cu prețul oricăror sacrificii, pentru libertatea socială și națională, pentru socialism.Exprimînd și pe această cale recunoștința fierbinte pentru a- sigurarea unor condiții de muncă și viață egale, de afirmare a capacității creatoare in deplină egalitate cu toți ceilalți fii ai României socialiste, reprezentanți ai oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană din județ au relevat dorința unanimă a celor ce muncesc, indiferent de naționalitate, de a nu precupeți nici un efort pentru înflorirtea patriei socialiste. Iîn cuvîntul ' rostit în încheierea dezbaterilor, tovarășul ȘTEFAN VOITEC, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a subliniat caracterul profund de lucru al dezbaterilor, spiritul de angajare comunistă ce a caracterizat luările de cuvint. Dînd o a- preciere pozitivă modului în care s-a acționat și se acționează in județ pentru înfăptuirea Programului ideologic al partidului, pentru afirmarea deplină în viață a principiilor, eticii și echității socialiste, .vorbitorul a făcut recomandări pentru perfecționarea activității în acest domeniu. în mod deosebit a insistat asupra necesității creșterii, în continuare, a rolului organelor și organizațiilor de partid in conducerea nemijlocită a întregii activități politico-educative, în vederea cultivării înaltelor trăsături mo- ral-politice ale omului nou, pentru înfăptuirea neabătută a luminosului Program al partidului.

Analiza aprofundată a multiplelor aspecte ale activității politico-educative desfășurate in întreprinderile și instituțiile bucureștene, schimbul bogat de experiență, spiritul militant, e- xigența partinică in care s-au desfășurat dezbaterile, cristalizarea căilor și mijloacelor de perfecționare a muncii in viitor au conferit plenarei cu activul a Comitetului municipal București al P.C.R. atributele unui eveniment deosebit in viața spirituală a Capitalei patriei.Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Cioară, prim-se- ci-etar al Comitetului municipal București al P.C.R., precum și intervențiile celor 51 de participant! la discuțiile din plen și din comisii, pornind de la experiența bogată și succesele obținute în munca educativă de organizațiile de partid din Capitală în ultimii ani, au scos în evidență rolul deosebit pe care l-a avut in îmbunătățirea acestei activități Programul ideologic al partidului.Citeva cifre și fapte ce au fost evocate dau o imagine asupra amplorii pe care a căpătat-o munca politico-educativă, ca rezultat al aplicării Programului ideologic : în învățămîn- tul politico-ideologic de partid, în lectoratele organizate d« sindicate și in ciclurile de conferințe organizate de Frontul !T- nității Socialiste au fost' cuprinși în acest an 1 I'll) 000 de oameni ai muncii față de 285 OW) în 1971. Munca politică de masă a înscris contribuția activă a celor 40 000 de agitatori, 218 bri< găzi artistice de agitație, 2 50fl, gazete de perete, 253 stații dc amplificare, 25 cinecluburi etc, Numărul cursurilor și al cursan- ților universităților populare a crescut de aproximativ două ori.Avintul activității politico- educative a contribuit la remarcabilele rezultate obținute de oamenii muncii din Capitală în producția materială — înfăptuirea cincinalului trecut în 4 ani și jumătate, realizarea planului pe primele 4 luni ale acestui an în proporție de ț02,l la sută.Totuși, faptul că în diferite colective mai dăinuie încă uncie manifestări negative în ce privește folosirea mașinilor și utilajelor și reducerea consumurilor specifice, in disciplina muncii, în înfăptuirea normelor eticii și echității socialiste reflectă persistența unor neajunsuri ale activității educative. Tocmai de aceea, în cadrul plenarei s-au făcut numeroase propuneri privind îmbogățirea continuă a conținutului și formelor acestei activități, legarea mai strînsă de problemele producției, abordarea mai sistematică și mai curajoasă în adunările de partid, în grupele sindicale, in propaganda și agitația politică de masă a modului de aplicare a prevederilor Codului etic.O importantă pondere în lucrările plenarei au ocupat problemele educării comuniste a tinerei generații. Tnfățișind preocupările organelor și organizațiilor de partid pentru educarea prin și pentru muncă a tineretului — ilustrate, printre altele, și în ampla acțiune dc recrutare și calificare, in cincinalul tre-

9cut. a peste 150 000 de muncitori, față de 76 000, cit prevedeau planurile de școlarizare numeroși vorbitori au subliniat că se impune, in continuare, să se pună un accent deosebit pe cultivarea in rîndul tinerilor a trăsăturilor conștiinței și disciplinei muncitorești. Totodată, a iost subliniată necesitatea unor preocupări stăruitoare pentru educarea tinerei generații în spiritul patriotismului socialist, pentru cunoașterea aprofundată a istoriei patriei și a partidului, prin amplificarea unor acțiuni cu caracter de masă — simpozioane, spectacole, expoziții, vizite la muzee și locuri istorice etc. — care ■ și-au demonstrat din plin eficiența. In dezbateri au fost amplu înfățișate rezultatele obținute, ca și modalitățile de perfecționare a activității instructiv-educative din școli și facultăți, a procesului de integrare a invățămintului cu cercetarea și producția. Școala, organizațiile de partid și de tineret, familia — s-a arătat in plenară — trebuie să-și coreleze mai bine eforturile în opera de educare a tineretului.Ținînd seama de rolul deosebit pe care-1 ocupă Bucureștiul in viața culturală și artistică a țării, plenara a analizat pe larg activitatea instituțiilor și așezămintelor cultural-artistice și a uniunilor de creație. Conșem- nind rezultatele bogate care au fost obținute și pe acest tărîm — între, care promovarea mai fermă a creației originale românești cu tematică majoră in teatru, film, intensificarea și îmbogățirea conținutului ppijtie al manifestărilor organizate ir. așezămintele culturale, dezvoltarea mișcării artistice de amatori etc. — plenara a punctat totodată direcțiile unor îmbunătățiri ce se impun in continuare. Intre altele, a fost subliniată necesitatea ca > organizațiile1' ,de partid, comuniștii din uniunile de creație să asigure întăriri continuă a spiritului de pârtii în aceste uniuni, să organizezi mai sistematic dezbateri asupri problemelor de fond ale creației, militînd activ pentru promoi varea unor lucrări ferm angaja-l te, pătrunse de spirit parti-\ nic, apte să contribuie dih plin la făurirea omului nou.In încheierea lucrărilor plenarei a luat cuvintul tovarășul EMIL BOBU, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. care, relevind succesele importante obținute de organizația de partid a Capitalei în munca de' formare a omului nou. a subliniat că a- ceste succese au confirmat, o dată mai mult, justețea și rodnicia Programului ideologic al partidului. Apreciind spiritul de responsabilitate, in care s-au desfășurat iul 54ile plenarei, vorbitorul a A o serie de recomandări .„-ivind ■cuftiriărija patriotismului socialist in indisolubilă legătură cu internaționalismul, întărirea preocupărilor pentru aplicarea consecventă a prevederilor Codului etic, creșterea combativității împotriva mentalităților retrograde, a încălcării legilor, folosirea mai intensă a activului de partid în munca politică, întărirea rolului conducător al organizațiilor de partid în întreaga muncă politico-educativă.
Din programul de masuri adoptat de plenară :

• Comitetul județean de partid, în colaborare 
cu Academia ,,Ștefan Gheorghiu', va organiza, în 
cadrul cursurilor Universității serale de marxism
leninism și a pregătirii propagandiștilor, simpo
zioane, mese rotunde, expuneri, pentru însușirea 
aprofundată a hotărîrilor Congresului al XI-lea, 
în vederea făuririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate, pentru mai huna cunoaștere a acti
vității internaționale a partidului și statului.

• In sprijinul muncii politice de masă se va 
crea un cabinet metodic pină Ia 30 iunie a.c. ; se 
vor organiza expoziții-concurs anuale ale gazete
lor de perete și satirice ; trimestrial se va edita o 
broșură-documentar în sprijinul agitatorilor și 
propagandiștilor; în toate întreprinderile și în 
toate comunele vor fi organizate cabinete de ști
ințe sociale și puncte de informare-documentare.

• Anual, se vor organiza în județ și in centrele 
urbane ample maniiestări cultural-educative și ar
tistice, devenite tradiționale ca : „Memoria Arge
șului", ,,Primăvara piteșteană", ,,Toamna musce- 
leană", ,,Festivalul teatrului sătesc", „Festivalul 
muzicii corale", „Concursul brigăzilor artistice de 
agitație" ș.a.

• Teatrul de stat „A. Davilla" din Pitești va or
ganiza, începînd cu stagiunea 1976—77, pentru 
oamenii muncii din întreprinderi, pentru elevi și 
tineret, spectacole-lecție și spectacole-dezbatere, 
pe cicluri tematice și categorii de public.

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

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

Lucrările plenarei noastre, ca și dezbaterile ce au avut loc în 
toate organizațiile de partid, de masă șl obștești au constituit un 
nou prilej de a reafirma încrederea nestrămutată șl adeziunea ne
mărginită a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județul 
Argeș față de ințeleapta politică a partidului, hotărirea fermă de 
a urma șl înfăptui neabătut această politică. Plenara a dezbătut 
cu exigență și răspundere partinică, in spirit critic și autocritic, 
activitatea desfășurată de organele și organizațiile de partid in 
domeniul ideologic șl cultural-educativ.

Sintem mmdri să raportăm că în primele 4 luni ale acestui 
an, in Industria județului s-a realizat o producție industrială mai 
mare cu 1,4 miliarde lei, față de aceeași perioadă a anului tre
cut, un număr de 42 de întreprinderi obținind peste plan producții 
în valoare de aproape 100 milioane lei. în agricultură, prin lucră
rile executate pină in prezent, s-au pus bazele unei recolte bogate 
în acest an. Sintem ferm hotărîți să ne sporim și mal mult efortu
rile, să ne organizăm și mai bine activitatea, să muncim in ordine 
șl disciplină desăvirșită pentru a îndeplini exemplar sarcinile ce ne 
revin din Istoricele hotăriri ale Congresului al XI-lea, din Programul 
partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate 
șl inaintare a României spre comunism.

Dorim să vă asigurăm în mod solemn, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de hotărirea neclintită a comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii din județul Argeș, de a urma înaltul 
dumneavoastră exemplu de înflăcărat patriot șl revoluționar, de 
a sluji întotdeauna cu neabătută credință partidul șl patria, de a 
înfăptui orice sarcină ce ne va încredința gloriosul nostru partid, 
împreună cu intregul popor, ne vom consacra intreaga noastră 
energie și putere de muncă pentru întărirea și înflorirea continuă a 
patriei noastre scumpe — Republica Socialistă România.

Din programul de măsuri adoptat de plenară:
• In adunăril/e generale ale organizațiilor de 

bază, ședințele de comitet și birou se vor repar
tiza sarcini concrete fiecărui comunist, cu terme
ne precise de rezolvare. Se va permanentiza me
toda discuțiilor individuale, cel puțin o dată pe 
an, cu fiecare membru de partid, asupra modului 
în care își îndeplinește obligațiile și militează 
pentru promovarea eticii și echității socialiste.

• Lunar, 40—50 de lectori se vor deplasa în 
întreprinderi, comune și orașe pentru a susține 
expuneri, informări politice, pentru a participa la 
consultații pe problemele actuale ale politicii 
partidului și statului nostru.

• Comitetul județean de partid va acorda un 
sprijin sporit școlii interjudețene de partid în ve
derea perfecționării procesului de învățămînt.

• In cadrul studioului Teatrului de Stat se vor 
pregăti, în limbile română și maghiară, noi re
citaluri cu versuri din poezia patriotică, ce vor ti 
prezentate în cluburi și cămine culturale ; se vor 
extinde stagiunile permanente ale instituțiilor 
artistice în toate orașele și comunele mai mari.

• Consiliul județean al sindicatelor, U.J.C.A.P. 
și direcția generală a agriculturii vor organiza, 
pină la sfîrșitul lunii octombrie a.c., un „Colocviu 
al inițiativelor”, în scopul evaluării acestora și 
al stabilirii de noi măsuri pentru revitalizarea și 
generalizarea celor mai valoroase inițiative în 
sprijinul creșterii productivității muncii și a efi
cienței economice.

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

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

Participanții la plenară, în numele comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii, își exprimă în unanimitate și cu acest prilej nestră
mutata lor adeziune la politica internă și externă a partidului, sen
timentele de profundă prețuire, respectul și dragostea nemărgi
nită față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, patriot înflăcărat și internaționalist consecvent.

Pe temelia prestigioaselor realizări obținute de industria și 
agricultura județului, de cei ce muncesc în sfera producției ma
teriale, Bihorul participă tot mai intens la efervescenta înflo
rire a spiritualității românești. Organele șl organizațiile de partid, 
toți activiștii din domeniul vieții politico-ideologice contribuie din 
plin la continuarea și afirmarea tradițiilor culturii bihorene, de o 
aleasă bogăție și frumusețe, la înflorirea artei și culturii noastre 
naționale.

Conștienți și adine pătrunși de sentimentul înaltei răspunderi 
față de multiplele sarcini economico-sociale ce ne revin in cinci
nalul actual al afirmării revoluției tehnico-științlfice, in procesul 
formării conștiinței socialiste a maselor, în ridicarea la un nivel 
superior a calității vieții omului, a orizontului său de cunoaștere, 
participanții la plenară, în numele tuturor locuitorilor plaiurilor bi
horene — români, maghiari și de alte naționalități — ne angajăm 
cu toată ființa noastră să nu precupețim nici un efort spre a 
aduce o contribuție substanțială la opera măreață de ridicare a 
națiunii noastre socialiste pe tot mal înalte culmi de civilizație și 
progres. Ne angajăm și vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că muncitorii, lucrătorii ogoarelor, intelectualii, 
toți lucrătorii Bihorului, fără deosebire de naționalitate, in strinsă 
unitate, avind in frunte comuniștii, vor acționa și în viitor cu toată 
puterea, energia șl elanul patriotic muncind cu dăruire, abnegație 
șl însuflețire comunistă pentru prosperitatea șl progresul conti
nuu al patriei noastre, România socialls .

Din programul de măsuri adoptat de plenară :
• Birourile comitetelor municipal, orășenești și 

comunale de partid vor organiza informarea sis
tematică a comuniștilor, a oamenilor muncii din 
toate sectoarele de activitate cu privire la con
ținutul hotărîrilor de partid, al legilor, al tuturor 
documentelor de partid și de stat, ca o condi
ție a participării conștiente la înfăptuirea sarcini
lor de dezvoltare econornico-socială a județului.

• Vor fi extinse și generalizate inițiative valo
roase apărute în întrecere, cum sînt : „Micronul, 
gramul și secunda", „Contul colector de econo
mii", „Tehnologiile de vîrf — aplicate în pro
ducție".

• începînd cu anul 1976—1977 se vor lua mă
suri pentru ca, în cadrul învățămîntului politico- 
ideologic, universității de marxism-leninism, cît șl 
al universităților populare, să funcționeze un nu
măr mai mare de cursuri pentru studierea istoriei 
patriei și a partidului.

• Se va acorda un sprijin mai intens școlilor și 
facultăților, pentru realizarea, la nivelul cerințe
lor și posibilităților existente în județ, , integră
rii învățămîntului cu cercetarea și producția, 
printr-o dotare corespunzătoare a atellerelor- 
școală și mai buna organizare a practicii în între
prinderi.

• Vor fi organizate dezbateri, consfătuiri, 
schimburi de experiență cu activul de partid pen
tru cunoașterea, popularizarea și valorificarea 
experienței pozitive în activitatea politico-ideoio- 
gică și cultural-educativă.

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

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

Dezbaterea activității politico-ideologice șl cultural-educative a 
prilejuit o unanimă șl fierbinte manifestare a unității trainice, de 
nezdruncinat a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din jude
țul nostru — români, maghiari și germani, înfrățiți în muncă și 
idealuri — în |urul gloriosului nostru partid, al Comitetului său 
Cential, in frunte cu dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

in cadrul plenarei, in adunările care au avut loc în întregul 
județ, a fost evidențiat meritul partidului nostru de a fi elaborat 
un program de excepțională valoare pentru dezvoltarea conștiin
ței socialiste, ridicarea nivelului general al cunoașterii și promo
varea principiilor și normelor înaintate de muncă și de viață, ale 
eticii și echității socialiste.

in numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului, partici
panții la plenară își reafirmă adeziunea deplină, entuziastă față de 
politica externă a partidului șl statului nostru, care are la bază 
întărirea și dezvoltarea relațiilor cu țările socialiste, a solidarității 
militante cu mișcarea comunistă și muncitorească, cu forțele pro
gresiste mondiale, extinderea legăturilor cu statele care au pășit 
pe calea dezvoltării Independente, cu toate țările lumii, indiferent 
de orinduirea lor socială. Sprijinim cu toată convingerea promo
varea fermă in relațiile dintre state a principiilor care stau la baza 
politicii internaționale a partidului și statului nostru, eforturile în
dreptate spre crearea unei noi ordini politice și economice mon
diale.

Folosim șl acest prilej pentru a afirma hotărirea întregii orga
nizații județene de partid Brașov, a tuturor oamenilor muncii din 
|udet de a infăptul in mod exemplar planul de dezvoltare econo- 
mico-socială pe acest an șl pe intregul cincinal.

Din programul de masuri adoptat de plenară:
• Pentru perfecționarea activității de informare 

a maselor asupra principalelor probleme alt po
liticii interne și externe a partidului și statului 
nostru, lectorii comitetului municipal și ai co
mitetelor de partid ale sectoarelor vor ii progra
mați trimestrial să susțină expuneri și conferințe 
în întreprinderi și instituții.

• In toate organizațiile de partid se vor orga
niza periodic discuții individuale cu membrii de 
partid cu privire la modul în care își îndeplinesc 
sarcinile statutare, la comportamentul lor în pro
ducție, societate și iamilie.

• Pînă Ia sfîrșitul lunii iunie a.c. se va întocmi 
o situație exactă a navetiștilor pentru organizarea 
unei activități politico-educative mai sistematice 
în rîndul acestora.

• Cabinetul municipal de partid și comitetul de 
partid al centrului universitar vor organiza lunar 
sesiuni de referate și comunicări pentru dezba
terea și aprofundarea unor probleme majore ale 
activității teoretice și practice a partidului nostru,

• Anual se vor organiza expoziții și concursuri 
ale gazetelor de perete și satirice, treceri în re
vistă ale brigăzilor artistice de agitație, gale de 
filme realizate de cinecluburi, sub genericul „Pe
licule de aur”, iar pentru stimularea activității 
formațiilor artistice de amatori se va iniția între
cerea dotată cu „Troieul București”.

• Instituțiile artistice de spectacol își vor în
tocmi, printr-o selecție exigentă, repertorii de 
perspectivă pe patru ani.

Tn încheierea lucrărilor plenarei, participării 
au adresat o telegramă COMITETULUI CENTRUL 

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

Participanții la plenara cu activul a Comitetului municipal Biet) 
reștl al Partidului Comunist Român, dezbătînd într-un spirit di 
înaltă responsabilitate comunistă modul in care s-a acționat je>' 
tru transpunerea în viață a Programului ideologic al partidllr, 
a sarcinilor trasate de Congresul al XI-lea în vederea perfecțio
nării activității politico-ideologice și cultural-educative, au relevlt 
progresele obținute în educarea oamenilor muncii in spiritul Itte»- 
logiei și politicii partidului nostru, în ridicarea nivelului lor ie 
conștiință, ceea ce s-a reflectat și în rezultatele obținute în tide 
domeniile vieții economice și sociale, adoptind, în același tlnp, 
măsuri pentru continua îmbunătățire a acestei activități, cots- 
punzător cerințelor actuale și de perspectivă ale dezvoltării p- 
triei noastre.

Plenara a dat, încă o dată, o înaltă apreciere contribuției dum
neavoastră hotărîtoare, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușesiu, 
la elaborarea politicii Interne șl externe a partidului șl statilul 
nostru, a problemelor teoretice, ideologice șl practice ale edu
cării noii orînduiri pe pămîntul României, orientărilor pe care leâți 
dat pentru îmbunătățirea activității ideologice, ridicarea niveldul 
general al cunoașterii șl educarea socialistă a maselor, pentru 
așezarea relațiilor din societatea noastră pe baza principiilor etcil 
și echității socialiste și comuniste.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom acționa cu toată hotărirea pentru traducerea exemplară in 
viață a politicii și Programului partidului, a obiectivelor sale, pen
tru perfecționarea activității politico-ideologice și cultural-educa
tive — văzind in aceasta o condiție esențială a participării însu
flețite a tuturor celor ce muncesc la vasta operă de edificare a 
societății socialiste multilateral dezvoltate și inaintare a României 
spre comunism, pentru afirmarea in fapt a politicii profund uma
niste a Partidului Comunist Român de asigurare a bunăstării șl 
fericirii omului, de dezvoltare șl afirmare plenară a personalității.
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MESAJUL ÎN PREGĂTIREA CONGRESULUI EDUCAȚIEI POLITICE Cu prilejul celei de-a Xlll-a aniversări

adresat de tovarășul
SI CULTURII SOCIALISTE

9

a Organizației Unității 
și a Zilei eliberării

Africane
Africii

Plenara lărgită a Consiliului național Excelenței Sale Mareșal 1DI AMIN DADA
Președinte în exercițiu al Organizației Unității Africane

cadrelor didactice și elevilor 
Liceului „Nicolae Bălcescu"

din CraiovaCu prilejul sărbătoririi împlinirii a 150 de ani de la înființarea liceului, am deosebita plăcere să vă adresez tuturor — profesori și elevi — un salut cordial și cele mal calde felicitări.Doresc, în același timp, să vă felicit pentru înalta distincție ce a fost conferită liceului — „Meritul Cultural* clasa T — semn al prețuirii rolului și contribuției aduse la dezvoltarea invățămîntului, științei și culturii românești.Apreciez în mod deosebit contribuția pc care Liceul „Nicolae Bălcescu" — una din cele mai vechi școli do grad mediu cu predare în limba română din țara noastră — a adus-o. pe parcursul îndelungatei sale existențe. la pregătirea a numeroase generații de tineri absolvenți, din rindul cărora s,-au remarcat personalități de seamă ale științei și culturii românești, care, prin întreaga lor activitate. străbătută de un fierbinte patriotism, au îmbogățit cu noi va- , lori patrimoniul material și spiritual al poporului nostru. Mă bucură, asemenea, dezvoltarea pe care V— ca de altfel' întregul nostru ămînt —' a cunoscut-o în anii țtției și construcției socialiste. _ oltîj.d, pe o treaptă superioară, ex, f :■ nța și bogatele sale tradiții din ■ trecut.In anii nat la nică 4 sectoare de activitate, la progresul și înflorirea culturii noastre socialiste.Aniversarea Liceului „Nicolae Băl- edeu" are loc în preajma Congresului educației politice și culturii sociable, manifestare politică cu carac-

de / liceul invă- revo-1 Dez-*
școala dumneavoastră a adus socialismului un aport însem- crcșterea și pregătirea temei- cadrelor necesare diferitelor

ter național, expresie a preocupării constante a partidului pentru înfăptuirea Programului adoptat de Congresul al Xl-lea pentru formarea o- mului nou. constructor al celei mai drepte societăți, societatea socialistă. Fără îndoială că. la fel ca intregul nostru popor, cadrele didactice și elevii liceului vor intimpina acest important eveniment din viața patriei cu noi și însemnate realizări în domeniul instructiv-educativ, în însușirea temeinică a noi și noi a minunatelor comori ale culturii.Am convingerea, dragi prieteni, că bilanțul carc-1 faceți cu prilejul aniversării liceului vă va stimula să munciți cu mai mult elan pentru a dezvolta pe mai departe rezultatele obținute. Sint încredințat că profesorii, cadrele didactice ale liceului vor munci cu toată dăruirea pentru formarea și educarea comunistă a tinerelor generații. cultivînd înaltele trăsături ale .■ omului înaintat al societății socialiste, sentimentul răspunderii in muncă și al datorie: față de patrie și partid, pentru a duce cu cinste mai departe făclia civilizației, bogatele tradiții revoluționare ale poporului nostru.Vouă, dragi elevi, vă adresez îndemnul de a învăța cu sîrguință. de a vă pregăti cit mai bine pentru muncă și viață, spre a deveni mîine constructori de nădejde ai socialismului și comunismului, cetățeni pe deplin conștienți de înaltele față de patrie și popor.Vă urez tuturor — cadre și elevi — realizări și

cunoștințe, științeitovarăși activității
și
Și 

pe

îndatorirididactice satisfacții tot mai mari în activitatea viitoare, multă sănătate și fericire !

al Radioteleviziunii române

★Presa de ieri a informat pe larg despre sărbătorirea a 150 de ani de existență a Liceului „Nicolae Bălcescu" din Craiova.Cei prezenți duminică la festivitate au primit cu deosebită satisfacție. cu bucurie, mesajul adresat cu a- eest prilej de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.Cu aceeași însuflețire a fost primit Decretul prezidențial prin care, pentru . contribuția deosebită adusă la dezvoltarea invățămîntului, la instruirea și educarea elevilor in spiritul dragostei față de patrie, de mun- , că și învățătură, cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la înființare. Liceului craiovean „Nicolae Bălcescu" i s-a conferit ordinul „Meritul Cultural" clasa I.Pentru âtlivilaie,. rodnică și rezul- 'jiele bune obținute, cu prilejul aceluiași eveniment sărbătoresc, colectivului liceului i-au fost înminate Drapelul și Diploma de onoare a C.C. al U.T.C., Diploma de onoare a Consiliului național al Organizației pionierilor și Diploma de onoare a Consiliului național pentru educație fizică și sport.Intr-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții au adresat C.C. al P.C.R.. tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, o telegramă în care se spune, printre altele :In aceste momente de mare sărbătoare pe care le trăim, cadrele didactice și elevii liceului „Nicolae

★Bălcescu" din Craiova își îndreaptă cu dragoste gindurile spre partid, spre dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, și vă exprimă bucuria de a trăi intr-o țară fericită și liberă, recunoștința fierbinte pentru condițiile minunate in care muncesc și învață. Astăzi, liceul care poartă cu mindrie numele marelui revoluționar Nicolae Bălcescu este o școală a spiritului militant, muncitoresc, o școală de educație comunistă.Cuvintele scrise de dumneavoastră în iunie 1966 în „Cartea de aur" a liceului au constituit pentru noi un permanent îndemn, au declanșat noi energii în rindul celor peste 2 000 de profesori și elevi care muncesc și învață aici. Sintem in măsură să vă raportăm astăzi că Liceul „Nicolae Bălcescu" din Craiova a devenit în mod real o „școală activă", așa cum o concepeți dumneavoastră, unitate de învățămînt. dar și de producție.Aprecierile din mesajul pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. ni le-ați adresat la acest moment aniversar, îndemnurile ce ni le faceți pentru viitor, precum și ordinul „Meritul Cultural" clasa I conferit liceului constituie pentru noi un prilej deosebit pentru amplificarea eforturilor, perfecționarea muncii în vederea ridicării la un nivel superior a activității instructiv- educative.

în contextul amplelor acțiuni care se întreprind in pregătirea Congresului educației politice și culturii socialiste, luni au avut loc în Capitală lucrările plenarei lărgite a Consiliului național al Radioteleviziunii române, care a făcut bilanțul activității desfășurate în acest domeniu în ultimii cinci ani, examinind profund. în spirit de lucru, critic și autocritic, felul în care au fost îndeplinite sarcinile ce au revenit acestei importante instituții de propagandă din Programul ideologic al partidului, din hotă- ririle Congresului al Xl-lea al P.C.R.. din expunerile secretarului al partidului. tovarășul Ceaușescu.La lucrările plenarei au zenți, din partea conducerii și de stat, tovarășii Cornel Burtică. Iosif Uglar și Ilie Verdeț.In informarea prezentată plenarei a fost relevată semnificația istorică a Programului ideologic al partidului, .care exercită o influență covirșitoare asupra tuturor porului nostru, transpunerea în idei cuprinse contribuie la creșterea rolului conducător al partidului, la intensificarea muncii politico-ideologice și cultural- educative. Și pentru activitatea Radioteleviziunii adoptarea Programului ideologic al partidului a însemnat un moment hotărîtor. Principiile enun» țațe in program, orientările din documentele de partid și indicațiile secretarului general al partidului au definit cu maximă claritate locul Radioteleviziunii in viața societății românești ca puternic instrument de propagandă, ca mijloc de transformare revoluționară a conștiinței, de educare socialistă a maselor.Ca urmare a grijii permanente a conducerii partidului și statului, în perioada care a trecut de la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971 au fost luate măsuri pentru îmbunătățirea organizării și funcționării Radioteleviziunii. s-au alocat noi mijloace tehnico-materiale in scopul realizării programelor in condiții din ce în ce mai bune. Munca susținută desfășurată de Consiliul național, de organizațiile de partid și colegiile redacționale a dus la întărirea spiritului militant, a exigenței și responsabilității, la , ..........revoluționare a emisiunilor, la sporirea eficienței lor propagandistice și instructiv-educative.In informare s-a arătat că a existat o preocupare permanentă pentru popularizarea largă și explicarea politicii interne și externe a partidului, antrenarea maselor, a întregului popor la transpunerea ei în viată, reu- șindu-se să fie reflectate cu mai multă forță de convingere, mai larg și nuanțat, in forme specifice publicisticii de radio și de televiziune, realitățile social-politice din țara noastră. In același timp. în programele Radio- leleviziunii s-a promovat cu consecvență spiritul de prietenie și frăție ce se manifestă în activitatea comună a oamenilor muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate in țara noastră, a fost oglindită participarea activă a naționalităților conlocuitoare la întreaga viață politică și social- culturală a României. S-a evidențiat, totodată, contribuția Radioteleviziunii la opera de formare și educare a tinerei generații în spiritul dragostei față de muncă, patrie și partid, ăl patriotismului socialist și internaționalismului proletar, la promovarea marilor valori ale culturii socialiste,

general Nicolaefost pre- de partid
laturilor vieții po- subliniindu-se că viață a strălucitelor in acest program

creșterea combativității

SESIUNE DE COMUNICĂRI PE TEMA

„Concepția Partidului Comunist Român cu privire
la rolul femeii in societatea contemporanăSub egida Consiliului Național al •meilor, Academiei de științe so- ■ Ue și politice și Institutului de dii istorice și social-politice de pe ță C.C. al P.C.R., luni s-au deșirat în Capitală lucrările sesiunii comunicări pe tema „Concepția ■tidului Comunist Român cu pri- : la rolul femeii în societatea con- iporană" organizată în întîmpina- Congresului educației politice și iurii socialiste și cu prilejul im- lirii a 40 de ani de la constituirea ânizației lin".1 cuvîntul ț- sesiunii.Ședința Consiliului Național al Sicilor, a relevat preocuparea per- iseită a partidului nostru, a secre- I Ului șău general, tovarășul Nicolae Qișescu. pentru creșterea rolului fflei. în viața economică, politică șiodală a țării, în vasta activitate c atare a întregului popor pentru intoUirea Programului partidului dgăirire a societății socialiste mul- tilieal dezvoltate și înaintare a Rmâiiei spre comunism.lsriindu-se în atmosfera generală e mare efervescentă a vieții ideo- lofc< cu care întregul popor întim- pi» Congresul educației politice și cuirli socialiste, sesiunea a subli- nisTfaptul că una din marile cuceririle socialismului în România estlasigurarea deplinei egalități în dreluri cresta vedtea tialitai nillfldc tă atăzi peste o treime din eroica noasă clasă muncitoare, mai mult de .jimătate din cei ce lucrează pe ogo^ele țării, peste 40 la sută din nunirul cercetătorilor în diferite ramiri ale științei ; ele au. de a- semjiea, o pondere însemnată în în- vățănînt. artă, cultură, ocrotirea sănătăți, circulația mărfurilor și în alte sectoare de muncă. Prezența femeilor in viața politică a tării și foruiile de decizie este țot mai tivă. Femeile reprezintă peste un sfert din efectivul partidului ; Marea Adunare Națională au fost alese 53 de deputate, iar In consiliile populare ele reprezintă peste 30 la sută din totalul deputaților.Pentru milioanele de femei din patria noastră — românce, maghiare, germane și de alte naționalități — pentru activitatea lor de zi cu zi, un inalt exemplu îl reprezintă personalitatea multilaterală a tovarășei Elena

legale „Frontul Fe-de deschidere a lucră- tovarășa Lina Ciobanu,

pentru masele de femei, celor mai bune condiții in afirmării energiei și poten- lor creator în toate dome- activitate. Femeile reprezin-

înac
In

a doCeaușescu, militantă de seamă partidului nostru, remarcabil om știință, a cărei viață și activitate sint în întregime dedicate cauzei partidului, prosperității și progresului patriei noastre.Tn cadrul lucrărilor sesiunii au fost prezentate comunicări pe temele : ..Femeia în lupta pentru independență națională și unitatea poporului român" — Elisabeta Ioniță, cercetător la Muzeul de istorie, a P.C.R.. a mișcării revoluționare și democratice din România ; „Partidul clasei muncitoare din România, organizatorul și conducătorul luptei femeilor muncitoare pentru libertate și progres social" — Georgeta Tudoran, cercetător la Insitutul de studii istorice și social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R. ; „Femeile, forță socială importantă în lupta condușii de P.C.R. pentru cucerirea și consolidarea puterii democrat-populare (1944—- 1948)“ — Valeria Potop, cercetător la Institutul de studii istorice și social- politice de pe lingă C.C. al P.C.R. ; „Participarea femeilor la viața economică în procesul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate" — Aneta Spornic, membră a Biroului Consiliului Național al Femeilor ; „Femeia — prezență activă în viața culturală și spirituală a țării" — Zoe Dumitrescu-Bușulenga. vicepreședintă a Academiei de științe socialo și politice : „Contribuția e- sențială a femeilor în întărirea familiei, în dezvoltarea națiunii, în menținerea tinereții poporului, in

creșterea și educarea tinerei generații" — Tamara Dobrin, membră a Biroului Consiliului Național al Femeilor ; „Femeile — important factor social al lumii contemporane" — Maria Groza, membră a Biroului Consiliului Național al Femeilor.In cadrul comunicărilor au fost evocate tradițiile glorioase de luptă ale partidului, pentru independență, libertate și progres social, pentru cucerirea și consolidarea puterii democrat-populare. pentru edificarea noii societăți socialiste, participarea amplă a maselor de femei în această luptă. A fost evocată împlinirea a 40 de ani de la crearea „Frontului Feminin", una din organizațiile care în anii grei, cînd partidul acționa ilegal, a marcat prezența femeilor în lupta generală a forțelor Înaintate ale societății noastre. Comunicările au prezentat amplu concepția Partidului Comunist Român cu privire la afirmarea femeilor în lupta generală a omenirii pentru pace și colaborare, pentru o nouă ordine economică și politică internațională, pentru o lume mai bună și mai dreaptă.Cuvîntul de închidere a fost rostii de Mihnea Gheorghiu, președintele Academiei de științe sociale și politice.La lucrările sesiunii au luat parte reprezentante ale femeilor din întreprinderile și instituțiile bucureștene, activiste ale mișcării de femei, specialiști în diferite domenii de Activitate.
(Agerpres)Veniisajul expoziției de artă plastică „Pagini de istorie46în pregătirea Congresului educației politice și culturii socialiste, luni a avut loc în Capitală vernisajul expoziției de artă plastică „Pagini de istorie". Deschisă la sala „Dalles", expoziția oferă vizitatorului o selecție reprezentativă a celor mai valoroase lucrări de pictură, sculptură, grafică, artă monumentală, tapiserie, realizate în ultimii cinci ani de cunos- cuți artiști profesioniști din întreaga țară. Alături de acestea zentate, prin intermediul grafii și machete, creații niul artei de for public.Importanța acestei retrospective, care reunește peste 200 de lucrări pe teme ale istoriei naționale, a fost subliniată, în cadrul alocuțiunilor rostite la vernisaj, de Mircea Popescu, director adjunct in Consiliul Cui-

sînt pre- unor foto- din dome-

turii și Educației Socialiste, și Ion Pacea, vicepreședinte al Uniunii Artiștilor Plastici. Expoziția, au relevat vorbitorii, ilustrează preocuparea artiștilor plastici de a desluși sensurile profunde als istoriei trecute și prezente a patriei noastre, de a înfățișa lupta de veacuri a poporului român pentru dreptate socială și libertate națională, idealurile de pace și progres ale României socialiste.La festivitatea de deschidere a expoziției au fost de față acad. Ion Jalea, președinte de onoare al Uniunii artiștilor plastici. loan Jinga, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, alți oameni de artă și cultura, un numeros public.(Agerpres)

Telegramă adresată C. C. al P. C. R., 
tovarășului Nicolae CeaușescuIntr-o atmosferă de mare entuziasm, participanții la plenara Consiliului național al Radioteleviziunii române au adoptat textul următoarei telegrame adresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului :Consiliul național al Radioteleviziunii române a dezbătut multilateral, în spiritul înaltei responsabilități comuniste, modul in care au fost îndeplinite. in domeniul emisiunilor radiofonice și de televiziune, sarcinile de- curgind din Programul ideologic al partidului, care este nemijlocit legat pentru totdeauna do numele dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.Radioteleviziunea și-a aflat în Programul ideologic, în orientările și indicațiile' din cuvîntările dumneavoastră statutul social care-i definește, cu maximă claritate, funcțiile și rolul in viața societății noastre socialiste, ca instrument de propagandă al partidului și statului, ca unul dintre mijloacele principale ale activității ideologice, educative și cultural-artistice din .țara noastră. Folosim acest prilej de rodnic bilanț al activității Radioteleviziunii pentru a vă exprima încă o dată, în numele tuturor celor care-și desfășoară activitatea pe tărîmul presei vorbite și al celei televizate, un fierbinte și plin de dragoste omagiu, sentimentele de adîncă recunoștință și respect pentru modul strălucit in care conduceți partidul și poporul român in minunata operă de înălțare a patriei pe culmile prefigurate de Programul partidului, de gindirea și spiritul dumneavoastră vizionar. Pentru toți lucrătorii Radioteleviziunii nu există îndatorire mai înaltă decit aceea de a transpune in viață cuvîntul partidului și al secretarului său general, de a face din programele Radioteleviziunii mijloace puternice de propagare a politicii științifice marxist-leniniste interne și externe a Partidului Comunist Român.Bilanțul pe care Radioteleviziunea l-a înfățișat plenarei ilustrează, cu puterea de netăgăduit a faptelor, că anii 1971—1976 sint cei mai bogați in realizări din întreaga ei existență, anii afirmării viguroase a potențialului ei educativ și creator, ai sporirii prestigiului emisiunilor in rindurile publicului de multe milioane de radioascultători și telespectatori. Trăsătura esențială a programelor și emisiunilor radiofonice și de televiziune, indiferent de domeniul investigat și de modalitatea de expresie folosită, este sporirea caracterului lor militant, angajat, a eficienței sociale și educative.Pornindu-se de la ceea ce s-a realizat, de la experiența acumulată, emisiunile vor asigura și în viitor popularizarea largă a politicii partidului, a Programului elaborat de Congresul al Xl-lea al P.C.R., a prețioaselor dumneavoastră indicații in vederea mobilizării energiilor oamenilor muncii la realizarea exemplară a prevederilor cincinalului, stimularea potențialului constructiv al poporului nostru pentru înfăptuirea în bune condiții a obiectivelor noii etape de dezvoltare a țării. La radio și pe micul ecran se va milita neabătut pentru aplicarea in viață a normelor eticii și echității socialiste. pentru reflectarea faptelor care evidențiază profilul etic și civic al omului nou, spiritul revoluționar, sentimentele de profund patriotism ce însuflețesc masele în opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru spiritul de prietenie și frăție al oamenilor muncii — fără deosebire de naționalitate — in activitatea comună închinată propășirii pa- . frici. Vor fi pe larg oglindite importantele acțiuni de politică externă ale partidului și statului nostru, prestigiul și stima de care vă bucurați dumneavoastră. stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pe toate meridianele, pentru contribuția inestimabilă la făurirea unei noi ordini economice și politice internaționale, pentru promovarea neabătută a principiilor de colaborare, prietenie și pace între toate popoarele lumii, pentru solidaritatea interna- ționalistă cu toți cei ce luptă pentru făurirea unei lumi mai drepte și mai bune.Radioul și televiziunea iși vor consacra zi de zi emisiunile făuririi conștiinței socialiste a oamenilor muncii, pregătirii tinerei generații pentru muncă și viață, educației maselor în spiritul patriotismului socialist și al internaționalismului proletar, cultivării mindriei pentru gloriosul trecut de luptă al poporului român. Un loc important in programe îl va ocupa prezentarea lucrărilor cultural-artistice valoroase, a creației originale de muzică, film, dramaturgie care abordează realitatea noastră socialistă, teme cu mesaj patriotic, precum și opere valoroase din cultura universală.Conștienți că in activitatea radioului și televiziunii sint încă multe lucruri de îmbunătățit și de perfecționat — fapt reliefat și de lucrările plenarei Consiliului național — vă încredințăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că lucrătorii Radioteleviziunii nu-și vor precupeți forțele, puterea de muncă și talentul pentru a răspunde și mai bine, cu dăruire și abnegație, îndatoririlor ce le revin din Programul ideologic al partidului, pentru ca toate emisiunile să poarte amprenta efervescenței activității de creație materială și spirituală din țara noastră, a spiritului novator și cutezător din documentele partidului, din opera și activitatea dumneavoastră.Prin variate și eficiente modalități, va fi acordată o atenție deosebită educării partinice și revoluționare a tuturor lucrătorilor Radioteleviziunii, însușirii politicii partidului, a principiilor muncii de partid, aplicării in întreaga lor activitate a Codului etic socialist, astfel incit toți cei care-și desfășoară activitatea in domeniul emisiunilor radiofonice și de televiziune să constituie modele de îndeplinire cu responsabilitate comunistă a sarcinilor încredințate de partid.Vă asigurăm, mult stimata tovarășe Nicolae Ceaușescu, că în întreaga noastră activitate vom aplica neabătut indicațiile dumneavoastră, făcînd din Radioteleviziune un mijloc de mobilizare a tuturor energiilor națiunii noastre socialiste în jurul partidului, in vederea îndeplinirii Programului celui de-al Xl-lea Congres.precum și a creațiilor reprezentative din cultura universală.La dezbaterile ce au urmat au participat tovarășii Constantin Min- dreanu.trai ai dicatelor din România, Dina Cocea, vicepreședintă a Asociației oamenilor de artă din instituțiile teatrale și muzicale, Dumitru Ghișe. vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Dionisie Șin- can, redactor-șef la Radioteleviziune, Ilie Bologa, secretarul comitetului de partid al Uzjnei de utilaj chimic „Grivița roșie", Nicu Ceaușescu, membru al Biroului C.C. al U.T.C., general-maior Victor Voichiță, secretar adjunct al Consiliului politic superior al armatei. Ion Dumitrescu, președintele Uniunii compozitorilor, Bodor Pal, redactor-șef la Radioteleviziune, Constantin Boștină, președintele Consiliului național al Organizației pionierilor, Virgil Teodorescu, președintele Uniunii scriitorilor. Eca- terina Oproiu, redactor-șef al revistei „Cinema", Ernst Breitenstein, redactor-șef adjunct al ziarului .,Neuer Weg", Virgil Almășanu, secretarul organizației de partid de la Uniunea artiștilor plastici, Vasile Rebreanu, directorul Studioului de radioteleviziune din Cluj-Napoca.Vorbitorii au evidențiat cu responsabilitate partinică, după cum s-a relevat de altfel și în informare, realizările importante înregistrate în activitatea Radioteleviziunii în ultimii cinci ani, unele lipsuri care mai există încă și au făcut propuneri pentru remedierea lor, astfel îneît Radioteleviziunea să-și poată aduce o contribuție și mai mare la opera de formare a omului nou, cu o conștiință socialistă înaintată, o morală superioară, o atitudine avansată față de muncă, față de interesele generale ale societății. S-a subliniat, totodată, necesitatea ca prin ridicarea nivelului

secretar al Consiliului Cen- Uniunii Generale a Sin-
calitativ al programelor de radio și televiziune. îmbunătățirea conținutului de idei, a forței lor de convingere, precum și prin diversificarea formelor publicistice și artistice ale emisiunilor, acestea să constituie mijloace tot mai eficiente in vederea lărgirii orizontului de cunoaștere al maselor, educării lor în spiritul eticii și echității socialiste, pentru mobilizarea oamenilor muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități la înfăptuirea grandiosului program de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Exprimind în cuvîntul lor recunoștința profundă pentru grija permanentă și indrumările prețioase primite din partea conducerii de partid și de stat, a tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, participanțli la dezbateri s-au angajat să muncească, în continuare, cu abnegație și pasiune revoluționară, pentru înfăptuirea cu cinste a sarcinilor de mare răspundere încredințate Radioteleviziunii in domeniul activității ideologice, educative și cultural-artistice.Plenara a dat mandat reprezentanților Consiliului național al Radioteleviziunii române la Congresul educației politice și culturii socialiste să exprime totala adeziune a lucrătorilor din cadrul Radioteleviziunii la politica internă ?i externă a partidului și statului nostru, hotărirea lor fermă de a sluji cu toate forțele creatoare cauza partidului, idealurile de pace și progres ale națiunii noastre socialiste.Plenara a adoptat un cuprinzător plan de măsuri.Tn încheierea lucrărilor a luat cu- vintul tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. președintele Consiliului național al Radioteleviziunii.

• LA TOPLIȚA, în semn de omagiu adus Luceafărului poeziei românești, a fost dezvelit un bust al 
lui Mihai Eminescu, creație a sculp- toriței bucureștene Ada Geo Me- drea. Alegerea orașului nu este lipsită de semnificație, pentru că în urmă cu 110 ani, în drumul său spre Blaj, pașii poetului au străbătut și această pitorească localitate de pe valea superioară a Mureșului. 
• AGENDA D1MBOVIȚEANA. In municipiul Tirgoviște s-a sărbătorit duminică „Ziua cîntecului, 
dansului și portului popular", manifestare la care au participat formații artistice din tradiționalele zone folclorice de pe văile Ialomiței și Dîmboviței. Tot la Tirgoviște s-a deschis, în aceeași zi, „Săptămâna filmului documen
tar românesc", organizată în colaborare cu studioul „Alexandru Sabia". Spectacolele „Trăim in miezul 
unui ev aprins", „Partid, lumina 
vieții noastre" și „Glorie ție. partid", susținute în localitățile Găești, Fieni și Titu de formațiile artistice locale, sînt alte cîteva din manifestări-

le duminicii culturale dîmbovițene. 
• AȘEZAMINTELE CULTURALE 
DIN MUNICIPIUL KM. VlLCEA au găzduit două ample acțiuni : 
,. Rapsodie vilceană" și-a propus să valorifice creația originală a poeților și compozitorilor locali intr-un amplu spectacol de muzică și poezie patriotică; festivalul „Sărbătoa
rea

Cea de-a XIII-a aniversare a Organizației Unității Africane și a Zilei «liberării Africii îmi oferă plăcutul prilej să vă adresez dumneavoastră personal și prin dumneavoastră popoarelor africane și conducătorilor lor. in numele poporului român, precum și al meu personal, un călduros salut de prietenie și solidaritate, împreună cu cele mai sincere urări de pace, progres și prosperitate.Sărbătorirea celor două evenimente are loc în condițiile în care în lume se produc schimbări determinate de lupta popoarelor pentru lichidarea vechii politici imperialiste de forță și dictat, a colonialismului și neocolonialismului, pentru instaurarea unei noi ordini economico și politice internaționale, in cam să fie asigurat dreptul fiecărei națiuni de a-și făuri viața în mod liber, așa cum o dorește, fără nici un amestec din afară.Poporul român a manifestat întotdeauna sentimente de simpatic și solidaritate. a sprijinit lupta popoarelor africane și a salutat cu deosebită satisfacție victoriile lor în lupta împotriva asupririi străine, pentru înlăturarea definitivă și cit mai grabnică a ultimelor rămășițe ale colonialismului de pe pămîntul Africii, pentru dezvoltarea lor de sine stătătoare.România dezvoltă cu statele africane relații de prietenie și colaborare pe multiple planuri, pe baza respectării principiilor independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, egalității în drepturi și avantajului reciproc. Poporul român acordă tot sprijinul moral, politic, diplomatic și material luptei popoarelor africane care sc mai află sub dominație străină, condamnă cu fermitate politica de apartheid și discriminare rasială promovată de regimurile din Africa de Sud și Rhodesia.România acționează cu consecvență pentru sprijinirea de către comunitatea internațională a eforturilor popoarelor africane pentru lichidarea subdezvoltării, se pronunță pentru instaurarea unei noi ordini economice si politice internaționale, menită să creeze raporturi noi de echitate și justiție intre toate țările și popoarele lumii, militează activ pentru instaurarea unui climat de pace, colaborare și destindere pe plan internațional, pentru participarea pe bază de egalitate a tuturor țărilor, indiferent de mărime, nivel de dezvoltare, sistem social-politic, poziție geografică, la soluționarea problemelor majore ale contemporaneității.Urind succes deplin țărilor africane, Organizației Unității Africane, în lupta pentru consolidarea independenței naționale, progres și bunăstare, îmi exprim convingerea fermă că relațiile de prietenie și solidaritate existente între România și țările membre ale O.U.A. se vor dezvolta continuu, spre binele păcii și colaborării între toate națiunile lumii.
NICOLAE CEAUȘESCUPreședintele
Republicii Socialiste România

ZIUA NAȚIONALĂ A ARGENTINEI

Excelenței Sale
General-locotenent JORGE RAFAEL VIDELA

Președintele Națiunii Argentine-lieAniversarea Zilei naționale a Republicii Argentina Îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în numele poporului român, al guvernului și al meu pergonal, sincere felicitări și cele mai bune urări de fericire personală, de prosperitate și progres poporului argentinean prieten.Doresc să-mi exprim convingerea și cu acest prilej că relațiile tradiționale dintre România și Argentina vor continua sa sc dezvolte in toate domeniile de interes reciproc, in folosul celor două țări și popoare, al cauzei colaborării internaționale și făuririi unei lumi mai bune și mai drepte.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Pe valeaLa porțile regiunii Patagonia, zonă pinâ nu de mult cunoscută pentru răminerea ei in urmă din punct de vedere economic, două orașe sc privesc pe deasupra apelor unui riu tumultuos. Pe malul nordic, vechiul port Carmen de Patagones, pe cel sudic. Viedma. capitala provinciei Rio Negro, după numele fluviului ce le desparte și ic unește. în același timp. Acest curs de apă traversează Argentina de la apus la răsărit, din Anzi pinâ in Atlantic, formind unul clin principalele bazine fluviale ale țării, Împreună cu Neuquen și care își adună apele din contraforturile andine. Este una dintre zonele cele mai atractive, care incintă ochiul prin frumusețea și varietatea peisajului, de Ia însoritele plaje ale Atlanticului, la întinsele păduri de conifere, cu limpezile lacuri Nahuel și Huapi, adevărate perle ale Arizilor. In ultima decadă. acest splendid decor natural a devenit pentru ar- gentineni, pentru patagonezi îndeosebi, un simbol al efortului ds dezvoltare a țgrii.Programul de transformare a văii fluvlu-

fluviuluilui — pe cursul său inferior — proiectat încă din anii 1961— 1962, odată cu înființarea „Institutului de dezvoltare a văii inferioare a Rio Negro" (IDEVI), prevede realizarea unor lucrări complexe, incluzind irigarea a peste 60 000 de hectare, și apărarea inundațiilor- asanarea contra a unor
însemnări 

de călătorie

riurile Limay,
zone și mai întinse, introducerea electrificării rurale, extinderea rețelei de drumuri și șosele. Histematizarca agrozootehnică, implantarea unor „poli" industriali cu toate structurile aferente pe care le impune o a- semenea transformare. Conceput a fi realizat in trei etape (pe noile pământuri se vor instala tal peste : familii). IDEVI prezent fășurarc

în to- 25 000 de programul află în plină descalci de-a doua etape. Treptat, valea lui Rio Negru va deveni, dlntr-o regiune semiaridă. o a- devărață grădină ; de altfel, merele, piersicile și alte fructe, ca au început să
vremea

se în
a

fie produ-

Timpul probabil pentru 26, 27 și 2S 
mai. tu țară : Vreme» se va ameliora 
exception sud-vestul, zona de deal și 
de munte, unde va fi Instabilă în
deosebi în prima parte a intervalului, 
cind vor cădea ploi temporare și sub 
formă de averse însoțite și de descăr
cări electrice. Apoi ploile vor deveni

prezențe bucureștene prestigioase 
la Slobozia : Opera Română si co
rul „Madrigal". • „GENERAȚII" este titlul volumului apărut recent la Timișoara, care înmănunchează versuri semnate de membrii cenaclului literar „Victor Eftimiu" al consiliului județean al sindicatelor. 
• FESTIVAL TEATRAL. „Festiva- teatrelor de esțradă-revistă muzicale" s-a desfășuratprimăverii", ce a avut Ioc

Muzeul satului vîlcean și pe scenele caselor de cultură din municipiu, s-a constituit lntr-o strălucită paradă a portului, cîntecului și dansului popular de pe aceste meleaguri. 
• „CINSTIRE ȚIE. OMULE" — sub acest generic, mii de artiști a- matori ialomițeni și-au unit forțele pentru a cinta viața liberă și fericită, munca pașnică, pentru a aduce un omagiu partidului, patriei socialiste. Ca un schimb de mesaje între arta amatoare și cea profesionistă s-au înscris două

la

și înDeva, Hunedoara, Petroșani în alte 6 orașe hunedorene săptămina 16—23 mai. La această prestigioasă manifestare artistică alături de inițiatorii oi — Teatrul de estradă și revistă din Deva — au participat teatrele și secțiile de estradă-revistă și muzicale din București, Galați, Pitești. Cluj- Napoca și Sibiu, cu spectacole care s-au bucurat de o deosebită apreciere în rîndul publicului hunedo- rean. Cu acest prilej, la Casa de cultură din Deva a avut loc și o amplă dezbatere pe tema „Modali-

Rio-Negro se aci. au și căpătat celebritate pe piețele altor țări.Efortul de dezvoltas- re a regiunii patago- nice. parte a procesului de modernizare a economiei țării, este, totodată, pregnant ilustrat de complexul hidrotehnic „El Chocon- Cerros Colorados", ce sc înalță în bazinul l'iurllor Neuquen și Limay, la izvoarele lui Rio Negro. Cind va intra integral în funcțiune, complexul va avea o putere instalată de 1 700 megawați. tn concepția constructorilor săi, complexul nu se va limita la furnizarea de energic electrică, ci va mal însemna : regularizarea cursurilor riurilor Neuquen și Limay, irigarea a a- proximativ 900 000 de hectare, valorificarea resurselor pe o arie de peste 310 000 km pă- trați, cu o populație de peste 450 000 de locuitori. Acest complex hidroenergetic considerat, pe dreptate, piatra ghiulară a intregului proces de dezvoltare a regiunilor australe argentinene, un adevărat avanpost al civilizației și bunăstării pe aceste meleaguri trezite la viață.

este bună un-

Valentin 
PĂUNESCU

celetalt* rsgiunt — averselocale. In ________
izolate după-amiază, Vintul va sufla 
potrivit cu intensificări de scurtă du
rată. La munte, la înălțimea de peste 
1800 m, se vor semnala lapoviță și 
ninșoare. Minimele vor Ii cuprinse în
tre 2 și 12 grade, izolat mai coborîte 
In depresiunile din estul Transilvanie', 
iar cele maxime intre 12 și 22 de grade, 
local mal ridicate. In București : Vre
me în general instabilă, îndeosebi ia 
începutul intervalului. Vor cădea ploi 
mai ales sub formă de averse, Vînt po
trivit, cu intensificări de scurtă durată. 
Temperatura în creștere ușoară.

tați de realizare a spectacolului de estradă și revistă," Ia care au luat parte actori, regizori, autori, compozitori. • LA CLUJ-NAPOCA. în sălile galeriei de artă din localitate a avut loc luni vernisajul expoziției de artă plastică contemporana clujeană. Sint expuse peste 100 de lucrări de pictură, sculptură și grafică, selecționate din cele mai reușite realizări ale artiștilor plastici clujeni, între anii 1971— 1976. Expoziția face parte din cadrul manifestărilor organizate in pregătirea Congresului educației politice și culturii socialiste. 
• ..DRUM DE GLORII". Faza județeană a concursului „Drum de glorii" desfășurată duminică in sala de festivități a Casei de cultură din municipiul Tulcea a reunit citeva dintre cele mai valoroase formații ciștigătoare ale etapelor anterioare. Echipajele — reprezentante ale celor aproape 50 000 copii și tineri participanți la fazele de masă ale concursului — au dovedit, prin ținuta specfacolelor prezentate și exactitatea răspunsurilor date la probele teoretice, o bună pregătire.
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Tovarășului IOSIP BROZ TITO
Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, 

Președintele Uniunii Comuniștilor din IugoslaviaDragă tovarășe Tito,Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa un cald salut prietenesc și cordiale felicitări. împreună cu cele mai bune urări de sănătate, viată lungă și fericire personală, de noi succese în activitatea dumneavoastră consacrată prosperității popoarelor frățești ale Iugoslaviei socialiste.Doresc să exprim și cu această ocazie convingerea că relațiile de prietenie și colaborare rodnică, bazate pe stimă și încredere reciprocă, dintre partidele și țările noastre vor cunoaște și în viitor un curs mereu ascendent, spre binele poporului român și al popoarelor iugoslave, în interesul dezvoltării unor relații noi de egalitate și echitate între toate popoarele, în folosul socialismului și păcii în lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Cronica zilei

Tovarășului ALEKSEI NIKOLAEVICI KOSÎGHIN
Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.în numele Guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal, vă adresez dumneavoastră și Guvernului Uniunii Sovietice profunda noastră compasiune în legătură cu pierderile de vieți omenești și pagubele materiale cauzate de cutremurul care a avut loc în unele regiuni din R.S.S. Uzbekă, R.S.S, Tadjikă și R.S.S. Turkmenă.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Semnarea unui plan de colaborare în domeniul științelor 
medicale si ocrotirii sănătății intre România 

si Uniunea Sovietică
«Tovarășul Paul Niculescu, vice- prira-ministru al guvernului, președintele Consiliului Sanitar Superior. a primit, luni după-amiază. delegația Ministerului Ocrotirii Sănătății al U.R.S.S., condusă de tovarășul A.I. Burnazian, adjunct al ministrului, care, la invitația Ministerului Sănătății, face o vizită în țara noastră. Cu acest prilej, au fost abordate probleme actuale ale cercetării științifice medicale și ocrotirii sănătății în cele două țări, ale dezvoltării colaborării româno-sovietice în domeniul sanitar.La întrevedere, desfășurată înțr-o atmosferă prietenească, a participat prof. dr. Radu Păun, ministrul sănătății.

★Luni a fost semnat Planul de colaborare în domeniul științelor medicale și ocrotirii sănătății între Ministerul Sănătății al Republicii Socialiste România și Ministerul Ocrotirii Sănătății din Uniunea .Sovietică pe anii 1976—1980.Documentul prevede schimburi de

specialiști, acordarea de asistență tehnică medicală și consultații reciproce de către oamenii de știință din cele două țări în diverse domenii ale ocrotirii sănătății, lărgirea colaborării între academiile de științe medicale și institute de cercetări, schimburi de materiale și documentație științifică.Din partea română, documentul a fost semnat de Mihai Aldea, adjunct al ministrului, iar din partea sovietică de A. I. Burnazian, adjunct al ministrului ocrotirii sănătății.Au fost prezenți prof. dr. Radu Păun, ministrul sănătății. Aurel Moga, președintele Academiei de Științe Medicale. reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, alte persoane oficiale.Au fost de față membri ai Ambasadei Uniunii Sovietice la București.*Cu acest prilej, ambasadorul Uniunii Sovietice la București. V. I. Drozdenko, a oferit un dejun. (Agerpreș)
Încheierea unei convenții financiare 

între România și PoloniaTovarășul Gheorghe Rădulescu, viceprim-ministru al guvernului, a primit, luni după-amiază. pe Henryk Kisiel, ministrul finanțelor al R. P. Polone. care a făcut o vizită de lucru în tara noastră.Tn cadrul convorbirii care a avut loc cu acest prilej au fost discutate probleme de interes reciproc în legătură eu relațiile economice dintre cele două țări.La întrevedere, desfășurată intr-o atmosferă caldă, prietenească. a luat parte Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor, precum și Edward

Rokicki. însărcinatul cu afaceri ad-interim al Poloniei la București.în perioada 21—24 mai a.c.. ministrul finanțelor al Republicii Populare Polone. Henryk Kisiel, a efectuat o vizită de lucru în țara noastră. la invitația ministrului finanțelor.Cei do! miniștri au semnat Convenția între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Populare Polone cu privire la plățile necomerciale. De asemenea. ei au făcut un schimb reciproc do păreri în unele probleme valutar- financiarc.

Luni au început la București lucrările seminarului internațional, organizat sub egida Comitetului oțelului al Comisiei Economice pentru Europa a Națiunilor Unite, pe tema utilizarea materialelor prereduse in siderurgie. Tema se înscrie pe linia preocupărilor generale privind utilizarea superioară a resurselor de materii prime pentru siderurgie.La deschiderea seminarului, parti- cipanții au fost salutați de Neculai Agachi. ministrul industriei metalurgice. Xavier de Mijola. președintele în funcție al Comitetului oțelului a! C.E.E./O.N.U.. și Roger Messy, director adjunct al Diviziei industriei a C.E.E./O.N.U.La lucrările seminarului iau parte aproape 300 specialiști din 34 do tari, precum și reprezentanți ai O.N.U.D.T., C.A.E.R. și ni Organizației Internaționale a Muncii.Lucrările seminarului continuă pină la 23 mai. *Cu ocazia celei de-a XIII-a aniversări a Organizației Unității Africane și a Zilei eliberării Africii, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a trimis o telegramă de felicitare secretarului general executiv al O.U.A., William Eteki Mboumoua.
★Tovarășul George Macovescu, ministru! afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a trimis o telegramă de felicitare ministrului de externe al Republicii Democratice Sudan. Mahgoub Makawi. cu ocazia zilei revoluției a acestei țări.
★Ministru] afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a trimis o telegramă de felicitare lui Hassan Ibrahim, ministrul de stat al afacerilor externe al Iordaniei, cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la proclamarea independenței naționale a acestei țări.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a trimis o telegramă de felicitare ministrului relațiilor externe și cultelor al Republicii Argentina. contraamiral Cesar Augusto Guzzetti, cu prilejul zilei naționale a acestei țări.
★Cu prilejul Zilei. Constituției a R. F. Germania. însărcinatul cu a- facerl ad-interim al acestei țări la București. Werner Kilian, a oferit, luni seara, o recepție.Au participat Corneliu Mănescu, președintele Grupului român al U- niunii Interparlamentare, Vasile Gli- ga, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai unor instituții centrale, oameni de știință, artă și cultură.Au luat parte, de asemenea, șefi de misiuni diplomatice acreditați în tara noastră.
★Intre 18 și 23 mai. o delegație de studiu a Partidului Comunist Francez. condusă de Francois Asher, șeful Comisiei de urbanism a C.C. al P.C.F., a făcut o vizită de documentar^ și informare în probleme privind urbanismul în țara noastră. Delegația a fost primită de tovarășul Ștefan Romeo Dragomlrescu, vicepreședinte al Comitetului pentru problemele consiliilor populare, a avut discuții cu cadre de specialitate din conducerea acestui comitet, de la Institutul de cercetare șl proiectare pentru sistematizare, locuințe și gospodărie comunală și de Ia Institutul Proiect- București Membrii delegației au studiat. de asemenea, probleme ale urbanismului în Constanta și pe litoral.(Agerpreș)

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A SUDANULUI

Excelenței Sale
Domnului GA AFAR MOHAMMED EL-NUMEIRY

Președintele Republicii Democratice SudanCu prilejul aniversării Zilei Revoluției Republicii Democratice Sudan, vă adresez, in numele Consiliului de Stal, al guvernului și poporului român, precum și al meu personal, călduroase felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și progres pentru poporul sudanez prieten.îmi amintesc cu multă plăcere de întîlniriie și convorbirile noastre cordiale și consider că acordurile și înțelegerile convenite la București și Khartum au pus o bază durabilă dezvoltării continue a raporturilor româno- sudaneze in diferite domenii.Sînt încredințat că relațiile bune de prietenie și colaborare statornicite între Republica Socialistă România și Republica Democratică Sudan, între Partidul Comunist Român și Uniunea Socialistă Sudaneză, conlucrarea dintre țările noastre pe tărîmul vieții internaționale se vor amplifica tot mai mult in viitor. în interesul celor două popoare, al întăririi unității tuturor forțelor democratice, progresiste, antiimperialists în lupta pentru o nouă ordine politică și economică, pentru o lume mai bună și mai dreaptă.
★Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat luni, în Capitală, o manifestare culturală dedicată aniversării Zilei Revoluției Republicii Democratice Sudan.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S., Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia si Africa, funcționari superiori din Ministerul

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

★Afacerilor Externe, reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, oameni de arfă și cultură, studenți sudanezi care învață la București, un numeros public.Au fost de față Saycd Sharief, ambasadorul Republicii Democratice Sudan în țara noastră, membri ai ambasadei.

Sosirea în Capitală a unor oaspeți
de peste hotare

PRONOSPORT
ClȘTlG URILE TRAGERII 

DIN 19 MAI 1976 :

Ministrul metalurgiei și construcțiilor de mașini
din R. ILuni a sosit Ia București ministrul metalurgici și construcțiilor de mașini din R.P. Ungară. Nemeslaki Tivadar.La sosire pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost întîmpinat de loan Avram, ministrul industriei con-

MINISTRUL COMERȚULUI

. Ungarăstrucțiilor de mașini, de alți reprezentanți ai conducerii ministerului.A fost prezent Gyorgy Biczo. am- basadosul R.P. Ungare la București.Tn aceeași zi au început convorbirile între cei doi miniștri.
EXTERIOR Al BELGIEI

Extragerea 1 : Cat. 2 : 2 variante 25% a 13 310 lei și 4 variante 10% 5 324 lei : Cat. 3 : 13,75 a 3 485 lei ; Cat. 4 : 41.80 a 1 146 lei : Cat. 5 : 110,90 a 432 lei ; Cat. 6 : 4 094,95 a 40 lei.REPORT CATEGORIA 1 : 333 995 lei.Extragerea a Il-a : Cat. A : 1 variantă 10% autoturism ..Dacia 1300“ ; Cat. B : 6.75 a 8 509 lei : Cat. C : 43,60 a 1 317 le! : Cat. D : 1 679,65 a 60 lei ; Cat. E : 115,85 a 200 Ici ; Cat. F : 2 518.50 a 40 lei.REPORT CATEGORIA A : 252 298 Iei.

Ample proiecte de dezvoltareCunoscut punct de legătură al Sudanului cu lumea exterioară. Port-Sudan. localitate situată pe țărmul Mării Roșii, oferă o imagine elocventă a transformărilor înnoitoare pe care le cunoaște țara de la confluența celor două Niluri, Tn ultimii douăzeci de ani, și îndeosebi în perioada ce a urmat revoluției din 25 mai 1969, care a dus la preluarea puterii de către actualul regim condus de președintele Gaafar Mohammed El- Numeiry, orașul s-a dezvoltat rapid, devenind cel mai important centru industrial al Republicii Democratice Sudan după Khar- tum-Nord. Aici au luat ființă, într-un timp relativ scurt. mai multe fabrici și uzine, s-au construit noi obiective social-cultu- rale. au fost întreprinse măsuri de extindere a portului, pentru a-1 ridica la nivelul exigențelor actuale ale economiei naționale, Tn prezent se construiește o șosea modernă de 800 km. care va lega Port-Sudanul cu capitala. Totodată, pe aceeași distantă va fi construită o mare conductă petrolieră. Cele două artere vor facilita considerabil legăturile dintre poar

ta maritimă a Sudanului și orașele din centrul țării, aducînd astfel o contribuție însemnată la realizarea obiectivelor viitorului plan de dezvoltare a economiei naționale,Noul plan, ale cărui linii generale au fost adoptate recent de C.C. al Uniunii Socialiste Sudaneze, preve-
IMPRES1I

DE CĂLĂTORIE

de intensificarea eforturilor pentru dezvoltarea economiei. O a- tentie deosebită se acordă dezvoltării a- griculturii. Suprafețele irigate cor spori eu circa 1 milion de acri Vor fi create două mari exploatări agricole, una de un milion de acri și alta de 500 000 de acri, in provincia Nilul Albastru. De asemenea, între obiectivele cele mai importante ale noului plan figurează construirea marelui sistem hidroenergetic Congoli.Tn ampla operă de valorificare a resurselor naturale, de accelerare a dezvoltării e- conomice și sociale, Sudanul, bizuindu-se, în primul rînd. pe e- forturile proprii, dez

voltă larg colaborarea cu alte state ale lumii. Pentru cel ce vizitează meleagurile sudaneze aste un motiv dc reală satisfacție să audă cuvinte de apreciere deosebită la a- dresa rodnicei colaborări cu țara noastră. Această colaborare își găsește întruchiparea în realizarea în comun pe pămîntul Sudanului a unor obiective din domeniile construcțiilor civile, hidrocarburilor. transporturilor fluviale și rutiere, industriei textile și materialelor de construcții. agriculturii și zootehniei. Așa cum se știe, și în alte sfere de activitate relațiile româno—sudaneze cunosc o continuă dezvoltare. O contribuție de cea mai mare importantă în această direcție au adus-o vizitele la cel mai înalt nivel, convorbirile dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Gaafar Mohammed El-Nu- meiry de la Khartum și București. Prin a- cordurile si înțelegerile realizate. aceste vizite au deschis largi perspective conlucrării româno-sudaneze, în avantajul reciproc al României și Sudanului. al păcii și colaborării internaționale.
Nicolae N. LUPU

Vizita delegației Uniunii pentru Progres 
Național din BurundiTn cadrul vizitei pe care o efectuează în țara noastră, la invitația C.C. al P.C.R., delegația UPRONA, condusă de Bernard Bizindavyi. secretarul național executiv, a avut întrevederi la Comitetul județean Maramureș alP.C.R.. la Academia „Ștefan Gheorghiu", la C.C. al U.T.C.. la Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție și la conducerea Radiotelevizîunii române. De asemenea, au fost vizitate obiective economice și social-culturale din municipiul București, din județele Ma- 1 ramureș și Constanța.

Delegația UPRONA s-a întîlnit. la sediul C.C. al P.C.R., cu tovarășii Iosif Uglar, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe Dobra și Teodor Marinescu, membri ai C.C. al P.C.R.. Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C, al P.C.R. Cu acest prilej a avut loc un schimb de informații și de vederi cu privire la activitatea și preocupările actuale ale celor două partide, la dezvoltarea în continuare a relațiilor dintre P.C.R. și UPRONA.
La invitația ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale. Ion Pățan. luni după- amiază a sosit într-o vizită în țara noastră ministrul comerțului exterior al Belgiei. Michel Toussaint.La aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de tovarășul Ion Pățan. de Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, de alte persoane oficiale.Au fost prezenți Jacques Graeffe.

ambasadorul Belgiei la București, și membri ai ambasadei.
★In aceeași zi, Ia București au început convorbirile între cei doi miniștri, A' fost analizată evoluția schimburilor comerciale și a cooperării economice bilaterale, raporturi care au cunoscut în ultimii ani o dezvoltare continuă. De ambele părți a fost exprimată dorința de a extinde colaborarea româno-belgiană. în diferite domenii de activitate economică.

0 delegație de activiști ai Partidului Comunist 
al Uniunii SovieticeLunî a sosit în Capitală o delegație de activiști ai Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, condusă de tovarășul Nikolai Petrovicl Rudenko, adjunct al șefului Secției agrare a C.C. al P.C.U.S., care, la invitația C.C. al P.C.R., va efectua o vizită pentru schimb de experiență în țara noastră.La sosire, pe aeroportul Otopeni.

delegația a fost întîmpinată de tovarășul Lucian Drăguț, membru al Comisiei Centrale de Revizie a Partidului Comunist Român, vicepreședinte al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, de activiști de partid.Au fost prezenți, de asemenea. V. I. Drozdenko, ambasadorul U.R.S.S. la București, membri ai ambasadei.
Ministrul sănătății al Republicii Populare CongoLuni a sosit în Capitală ministrul sănătății al Republicii Populare Congo, Kouka Mbemba, care, la invitația Ministerului Sănătății, va face o vizită în țara noastră.Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de prof. dr. Radu Păun,

ministrul sănătății, de alte persoane oficiale.A fost de față Leon Sonde, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Populare Congo la București.0 delegație militară sovieticăLa invitația ministrului Apărării Naționale al Republicii Socialiste România, luni a sosit în Capitală o delegație militară sovietică condusă de general de armată Alexei Alexee- vici Epișev. șeful Direcției superioare politice a armatei și flotei maritime militare sovietice, care va face o vizită în tara noastră pentru schimb de experiență.La sosire, pe aeroportul Otooeni au fost prezenți general-maior Gheorghe Gomoiu. adjunct al ministrului apărării naționale și secretar al Consiliului politic superior al armatei, generali și ofițeri supei lori.

Au fost, de asemenea, prezenți V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, colonelul A. M. Kuciumov. atașatul militar, și membri ai ambasadei.
★După-amiază, delegația militară sovietică a făcut o vizită protocolară la Consiliul politic superior al armatei, unde a avut convorbiri, care s-au desfășurat într-o atmosferă cordială. prietenească. Tn continuare, oaspeții au vizitat cartiere noi de locuințe din Capitală. (Agerpreș)

ZIUA NAȚIONALĂ A IORDANIEI

Maiestății Sale HUSSEIN IBN TALAL
Regele Regatului Hațemit al IordanieiCu ocazia celei de-a XXX-a aniversări a proclamării independenței Iordaniei, am deosebita plăcere de a vă adresa, în numele poporului român și al meu personal, cele mai călduroase felicitări. împreună cu sincere urări de sănătate și fericire personală, de progres, pace și prosperitate pentru poporul iordanian prieten.îmi reamintesc, cu multă satisfacție, de întîlniriie și convorbirile noastre, desfășurate într-o ambianță de cordialitate, stimă și dorință reciprocă dc conlucrare, care au pus bazele dezvoltării multilaterale a relațiilor româno- iordaniene.Doresc să exprim, și cu acest prilej, convingerea că legăturile de prietenie și rodnică colaborare dintre România și Iordania vor cunoaște, in continuare. o evoluție ascendentă, spre binele popoarelor noastre, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste Romania

Excelenței Sale Domnului ZEID RIFAI
Prim-ministru, ministru de externe și al apărării 

al Regatului Hașemit al IordanieiSărbătorirea a 30 de ani de la proclamarea independenței naționale a Iordaniei îmi oferă plăcutul prilej de a vă transmite. în numele Guvernului Republicii Socialiste România, cele mai calde felicitări, urări de sănătate și fericire personală, de pace și noi succese poporului iordanian prieten, in eforturile sale de propășire economică și socială.
MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Obiective noi in „sera 
naturală" ZarkaCălătorul neavizat este surprins. într-un punct al șoselei ce leagă Ammanui de Valea Iordanului, cînd descoperă că a ajuns la „nivelul mării", deși se află pe un versant muntos. De aici va trebui să coboare în serpentină încă 392 de metri pînă la gigantica depresiune prin care legendarul fluviu își poartă apele gălbui spre țărmul Mării Moarte. Intervenția creatoare a omului în natura deșertică a Iordaniei zilelor noastre își găsește aici finalizarea în restrînge- rca ariei stepelor aride și platourilor stîn- coase, care cedează treptat locul suprafețelor fertile. înveșmîn- tate în vegetație tropicală. Pentru a satisface din surse proprii nevoile de hrană ale populației — țara este acoperită în proporție de circa 80 Ia sută de deșert — autoritățile iordaniene își concentrează atenția în primul rînd asupra valorificării acestei „sere naturale" unde, prin- tr-o activitate științific organizată pot fi obținute mai muiie recolte pe an.Tn cele trei decenii ce s-au scurs de la do- bîndirea independentei. dar îndeosebi in ultimii ani. a fost a- cumulată o prețioasă experiență, ceea ce încurajează guvernul și populația să persevereze în înfăptuirea

programului care, e- șalonat pină în 1980, preconizează transformarea malului de răsărit al Iordanului într-o vastă grădină. După construirea unui canal de aducțiune, de la care se ramifică o rețea de 400 km de canale de irigație, este în curs de construcție un alt nod hidraulic pe rîul Zarka. ceea ce va îngădui. împreu-
NOTE DE DRUM

nă cu valorificarea altor surse de apă. dublarea suprafeței irigate. Dezvoltarea agriculturii. stabilizarea populației stimulează acțiunea de reconstruire și modernizare a localităților rurale, lărgirea rețelei de școli, drumuri și șosele. antrenează ridicarea nivelului de civilizație a populației din zonă.Modernizarea vieții economico-sociale este, de altfel, un obiectiv prioritar al Iordaniei de azi Temelia materială a. acestei politici o constituie valorificarea cit mai deplină a resurselor naturale de care dispune țara si. în primul rînd. a marilor rezerve de fosfați, a căror extracție crește an de an și urmează să atingă 10 milioane de tone în 1980. Tn acest scop, nu de mult a fost inau

gurată o linie ferată care transportă fosfa- ții pină în portul A- kaba — el însuși aflat în extindere și modernizare. Paralel cu extinderea exportului, s-a trecut și la crearea unei industrii iordaniene de îngrășăminte fosf atice. Tn același timp. în nord- vestul Iordaniei se e- fectuează prospecțiuni petroliere. Rafinăria de Ia Zarka și-a sporit simțitor capacitatea în ultimul an, la a- ceastă realizare cuve- nindu-se a menționa și contribuția tării noastre prin construirea. în plin deșert. a unei noi conducte de țiței.Această acțiune se înscrie pe linia dezvoltării continue, pe multiple planuri, a relațiilor de colaborare româno-iordaniene, puternic impulsionate de vizita efectuată de președintele Nicolae Ceaușescu în Iordania, anul trecut, ca și de vizita anterioară a regelui Hussein în România. Documentele semnale cu aceste prilejuri au deschis perspective rodnice de amplificare și diversificare a relațiilor de cooperare pe plan e- conomic. tehnlco-știln- țiflc. cultural, un astfel de curs corespun- zind intereselor ambelor popoare, ale cauzei înțelegerii și păcii in lume.
Al. CAMPEANU

tv
PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoaia.
to.oo Film artistic.
11.35 O serenadă, un lied sau un etn- 

tec vesel ?
11,55 Telex.
10.01) Teleșcoală.
16.30 Curs de limba franceză (nivel 

mediu).
17,00 Telex.
17,05 Zece minute cu formația „Ro

manticii".
17,IS Scena.
17.35 Pentru sănătatea dv.
17,45 Lecții TV pentru lucrătorii din a- 

gricultură.

13.20 Teleglob — Iordania.
18.50 „la vezi, muguru-nflorește". Mon

taj de versuri populare.
19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 România de azi. România de 

milne.
20,40 tn pregătirea Congresului educa

ției politice șl culturii socialiste. 
Luna dramaturgiei- originale ro
mânești. Teatrul TV. Ciclul ..Oa
meni al zilelor noastre". „Ochiul 
albastru" de Paul Everac (par
tea I).

22,15 24 de ore.
PROGRAMUL II

20.00 Film serial : „Slavă șl fală" — 
episodul T.

21.20 Auziți cum cinlă țara. Cîntece și 
jocuri populare românești.

21.30 Univers științific.
22,00 Portativ ’76.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT •

HANDBAL: România — U. R. S. S. 16-16La Barcelona, în meciul final al „Trofeului Spaniei", s-au întilnit echipele reprezentative ale României și U.R.S.S. Partida, desfășurată la un înalt nivel tehnic, s-a încheiat la egalitate, 16—16, după ce la pauză echipa noastră condusese cu 9—7. Punctele echipei române au fost înscrise de Birtalan (5), Voina (4), Licu și Tu- dosie (cite 2), Kicsid, Gațu și Cosma (cite 1), iar pentru formația sovietică de Găsii (10). Ilin (2), Kravțov, Lagutin, Didiaev și Kușneriuk (cite 1). In formația română au mai jucat Stockl, Drăgăniță și Grabovschî. In poartă, Penu și Orban.
S-a încheiatBERLIN 24 (Agerpreș). — Cea de-a 29-a ediție a competiției cicliste „Cursa Păcii", desfășurată anul a- cesta pe un traseu în lungime de 1 973 km. în 14 etape, s-a încheiat luni la Berlin cu victoria lui Hans Joachim Hartnick (R.D. Germană) la individual și a selecționatei U.R.S.S. pe echipe. In vîrstă de 21 de ani. Hartnick, unul dintre cei mai tineri învingători din palmaresul cursei, a terminat cu brio Întrecerea, ciștiguid ultima etapă. Magdeburg- Berlin (163 km), in 3h 58’44”.Clasamentul general individual : 1. Hartnick (R.D.G.) - 47 h 07’11” ; 2. Szozda (Polonia) — la 1’37” ; 3. Laucke (R.D.G.) — la 4’04”. Dintre cicliștii români cel mai bine s-a situat Mircea Romașcanu. pe locul 16

„Trofeul Spaniei" a fost ciștigat de echipa U.R.S.S. la golaveraj (79—52, față de 81—72, echipa României). Pe locul al treilea s-a clasat echipa Poloniei, după un meci egal (19—19) cu formația Spaniei. Pe locul al cincilea, echipa Elveției.Ieri, la înapoierea în țară, tovarășul Ioan Kunst-Ghermănescu, președintele F.R.H., ne-a declarat : „Echipa României deține pe mai departe clasa tehnică și celelalte capacități necesare atingerii obiectivului olimpic; totuși, jucătorii noștri trebuie să se pregătească mai intens, cu dăruire de sine și în modul cel mai disciplinat".
„Cursa Păcii64(din 77 de concurenți care au terminat întrecerea). Clasamentul general pe echipe : 1. U.R.S.S. ; 2. R.D. Germană ; 3. Polonia ; 4. Cehoslovacia ; 5. Bulgaria ; 6. România ; 7. Elveția ; 8. Norvegia ; 9. Olanda ; 10. Italia : 11. Ungaria ; 12. Anglia ; 13. R.F. Germania ; 14. Iugoslavia ; 15. Cuba.Comentind rezultatele „Cursei Păcii". corespondentul sportiv al agenției A.D.N. subliniază succesul acestei competiții, care contribuie la întărirea păcii și prieteniei între popoare, precum și înaltul nivel sportiv, buna pregătire a concuren- ților, care au realizat una dintre cele mai ridicate medii orare generale (42 km) din istoria cursei celor 3 capitale.

Aniversarea boxului reșițeanLa Reșița s-au sărbătorit 50 de ani de activitate pugilistică, clubul muncitoresc de box din localitate fiind înființat în același an cu Federația română de specialitate (1926). Printre manifestările care au avut loc cu. acest prilej, notăm întrecerile celei de-a doua ediții a memorialului „Petre Pop" (fost ani în șir campion al României la categoria grea), la care au luat parte boxeri din 19

orașe ale țării, precum și pugiliști din R.D. Germană, Iugoslavia, Ungaria, Bulgaria și Polonia. Un moment emoționant l-a constituit și înmînarea unor medalii și medalioane jubiliare. Printre cei distinși pentru îndelungată activitate și merite deosebite în box se numără și foștii campioni Constantin Ciucă, Pavel Nedelcea și Geza Toth. actualmente antrenori. (Nicolae Catană).

CAMPIONATE, COMPETIȚII, CLASAMENTE
Semifinalistele 
campionatului 

european interțăriTn turneul final al campionatului european interțări s-au calificat echipele reprezentative ale Iugoslaviei, Cehoslovaciei. R. F. Germania și Olandei.Turneul final va avea loc în Iugoslavia, între 16 și 20 iunie a.c., meciurile semifinale fiind : Iugoslavia— R.F. Germania și Cehoslovacia — Olanda.
Divizia A - rezultatele 

etapei a XXIX-aPolitehnica Timișoara — F.C. Bihor 4—2, S.C. Bacău — Politehnica Iași 3—2, „U“ —A.S.A. 1—3, Universitatea Craiova — F.C. Constanța 2—1, Olimpia — F.C.M. Reșița 1—2, U.T.A. — Jiul 3—0, Steaua — Dinamo 1—1, Sportul studențesc — Rapid 2—2, F.C. Argeș — C.F.R. 0—2.CLASAMENTULSteaua 29 18 8 3 70—28 44Dinamo 29 15 6 8 57—32 36„Poli" Tim. 29 13 8 8 47—40 34A.S.A. 29 14 4 11 39—35 32S.C. Bacău 29 13 5 11 32—32 31Sportul stud. 29 11 9 9 35—35 31F.C.M. Reșița 29 13 4 12 33—41 30Univ. Craiova 29 10 8 11 34—31 28F.C. Constanța 29 11 6 12 31—29 28F.C. Bihor 29 12 4 13 33—39 23F.C. Argeș 29 li) 8 11 27—34 28Polit. Iași 29 11 5 13 42—43 27Jiul 29 10 7 12 38—44 27Rapid 29 11 4 14 36—43 26U.T.A. 29 11 4 14 38—46 26F.C. Olimpia 29 10 6 13 30—48 26C.F.R. 29 7 9 13 23—35 23„U“ Cluj 29 7 3 19 29—39 17

Etapa viitoare 
(a XXX-a) 

(miercuri, 26 mai)Universitatea Craiova — Jiul, Rapid — ,.U“, Sportul studențesc — F.C.M. Reșița, F.C. Bihor — U.T.A., S.C. Bacău — F.C. Argeș, Politehnica Iași—Dinamo, C.F.R.—Olimpia, Politehnica Timișoara — Steaua, A.S.A.—F.C. Constanța.
Divizia B - rezultatele 

etapei a XXIX-aSeria I: Gloria—C.S.M. Borzești 1—0, Viitorul Vaslui — Victoria Tecuci 2—1, Metalul Plopeni — CJS.U. Galați 2—1, F.C.M. Galați - C.F.R. Pașcani 4—0, Petrolul—C.S.M. Suceava 3—0. Unirea — F.C. Brăila 1—0, Ceahlăul—Prahova 4—0, Cimentul — C.S. Botoșani 1—0, Celuloza— S.C. Tulcea 2—0. In clasament conduce F.C.M. Galați — 42 p, urmată de F.C. Brăila 37. Seria a Il-a : Progresul București — C.S. Tîrgo- viște 1—0, Voința București — Metalul Mija 1—1. Chimia Tr. Măgurele — Dinamo 2—0, F.C. Chimia Rm. Vîlcea — Minerul Motru 2—0.

Electroputere — Autobuzul 1—0, Steagul roșu — Unirea Alexandria 3—0, Nitramonia — Metalul București 1—0, Tractorul — Ș.N.O. 2—0, F.C.M. Giurgiu—Metrom 2—0. In clasament conduce Progresul București — 43 p, urmată de Steagul roșu 39 p. Seria a IlI-a : Gloria — Unirea Tomnatic 4—0, Dacia — F.C. Șoimii 0—1. Minerul Moldova nouă— Sticla 0—2, U.M. Timișoara — Victoria Cărei 0—0, Rapid — Victoria Călan 1—0, Industria sîrmei —’F.C. Baia Mare 1—1, Gaz Metan — Mureșul 1—0, C.I.L. Sighet — C.F.R. Timișoara 3—0, Corvinul — Metalurgistul 3—0. In clasament conduce Corvinul — 45 p, urmată de F.C. Șoimii — 41 p.
HaltereTitlurile naționale pe anul 1976 au fost cîștigate de următorii sportivi : V. Rusu — Steaua (categoria cocoș), M. Grigoraș — Petrolul (pană), A. Kiss — Clujeana (ușoară), D. Cioro- slan — Steaua (semimijlocie), V. Căpriceru — Steaua (mijlocie). P. Tudor — Rapid București (semigrea), I. Szalma — Steaua (grea), St. Kreicik — Steaua (supergrea).

tenis ; In finală Năstase — Ashe 3-2HONOLULU 24 (Agerpreș). — Competiția de tenis pentru „Trofeul Avis", care a reunit în Hawaii opt dintre cele mai valoroase rachete ale lumii, s-a încheiat cu o remarcabilă victorie a jucătorului român Ilie Nâstase. După ce i-a învins în grupa preliminară pe australienii Ken Rosewall. Rod Laver. John Alexander și l-a eliminat în semifinale pe suedezul Bjorn Borg. Ilie Năstase l-a întrecut in finală cu 6—3. 1—6, 6—7. 6—3. 6—1 pe americanul Arthur Ashe. Partida s-a disputat Ia Keauhou-Kona și a fost de

un excelent nivel tehnic și spectacular. Condus cu 2—1 la seturi, Ilie Năstase a dominat net ultima parte a întîlnîrii, reușind 12 „ași" și numeroase voleuri.Comentînd finala, agenția France Presse scrie, printre altele : „Cu două victorii obținute în acest an la asul american Jimmy Connors. învingător în fața cîștigătorului W.C.T., suedezul BjOrn Borg. campionul român a demonstrat prin succesul realizat în finală că rămine în continuare printre cei mai buni tenii mani din lume".
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încheierea vizitei primului ministru 
al guvernului român, Manea Mănescu, in IndiaDELHI 24 — Corespondentul Ager- preș transmite : Luni dimineața s-au încheiat convorbirile între primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu, și primul ministru al guvernului Republicii India. Indira Gandhi. Cei doi prim-miniștri au a- preciat bilanțul rodnic al activității desfășurate în timpul vizitei, care s-a materializat în documente deosebit de importante pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor bilaterale de colaborare și cooperare politică, economică. științifică și culturală. în cadrul convorbirilor s-a efectuat un schimb de păreri asupra unor probleme ale vieții internaționale. Au fost remarcate pozițiile comune sau similitudinea punctelor de vedere în problemele vieții internaționale și s-a hotărît ca relațiile bilaterale să fie amplificate pe multiple planuri, în domenii de interes reciproc.în prezenta celor doi prim-miniștri 

a avut loc semnarea protocolului privind dezvoltarea relațiilor de cooperare in producție și tehnico- științifjcă și diversificarea schimburilor comerciale. între România și India. Din partea română, documen

tul a fost semnat de Nicolae Ionescu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, iar din partea indiană de K. D. Malaviya, ministrul petrolului. A fost încheiat, de asemenea, Programul de schimburi culturale între România și India in perioada 1977—1978, documentul fiind semnat din partea română de Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, iar din partea indiană de D. B. Yadav, adjunct al ministrului educației.
★Luni, primul ministru al guvernului român și-a încheiat vizita în India, plecind spre Sri Lanka.La plecarea de pe aeroportul international „Palam“ din Delhi. împodobit cu drapelele de stat român și indian, tovarășul Manea Mănescu a fost salutat de Indira Gandhi, primul ministru al guvernului indian, de membri ai guvernului, de alte persoane oficiale, precum și de reprezentanți ai corpului diplomatic acreditați în capitala Indiei.A fost aliniată o gardă de onoare și s-au intonat imnurile de stat ale

României și Indiei, după care cei doi prim-miniștri și-au luat un cordial rămas bun.
★Tovarășul Manea Mănescu, primul ministru al guvernului român, împreună cu delegația care îl însoțește, a . purtat convorbiri la Madras, cu K. K. Shah. guvernatorul statului, și cu alte oficialități locale asupra posibilităților de dezvoltare a colaborării economice româno-indie- ne. Primul ministru român a avut o întîlnire de lucru cu un grup de oameni de afaceri din Madras, din sectoarele : construcții de mașini, industria pielăriei, exploatarea și desfacerea minereului de fier, transporturi maritime.Au fost analizate acțiuni de cooperare în domeniile menționate, precum și de lărgire a schimburilor comerciale. Au fost examinate proiectele noului combinat de industrializare a pieilor, ce urmează a fi realizat, în cooperare, sub forma unei societăți mixte româno-indiene.

COMUNICAT COMUNLa invitația primului ministru al Republicii India, doamna Indira Gandhi, primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu. a făcut o vizită în Republica India între 21 și 24 mai 1976.Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România a fost primit de președintele Republicii India, Fakhruddin Aii Ahmed, cu care a avut o convorbire cordială.Tovarășul Manea Mănescu a transmis președintelui Republicii India, Fakhruddin Aii Ahmed, și primului ministru Indira Gandhi, din partea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, precum și a tovarășei Elena Ceaușescu, un cald salut de prietenie, urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului indian prieten.Președintele Republicii India, Fakhruddin Aii Ahmed, și primul ministru Indira Gandhi au transmis președintelui Republicii Socialiste România. tovarășul Nicolae Ceaușescu. și tovarășei Elena Ceaușescu cordiale salutări și un mesaj călduros de prietenie, precum și urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului român prieten.Cei doi prim-miniștri au avut convorbiri cu privire la relațiile bilaterale și la unele probleme internaționale actuale. Convorbirile au avut loc într-o atmosferă cordială și de înțelegere reciprocă ce caracterizează relațiile tradiționale de prietenie existente între cele două țări și au scos in evidență identitatea sau similitudinea punctelor de vedere ale celor două țări în problemele abordate..în cadrul schimbului de vederi cu privire la unele probleme ale situației internaționale actuale, cei doi prim- miniștri au subliniat necesitatea respectării stricte în relațiile dintre state a principiilor independentei și suveranității naționale, egalității, neintervenției în treburile interne, integrității teritoriale și reglementării disputelor pe cale pașnică.

Salutînd mutațiile pozitive care au avut loc pe plan international, cei doi prim-miniștri și-au exprimat îngrijorarea față de problemele internaționale care continuă să fie nerezolvate și de situațiile de criză care mai persistă în unele regiuni ale lumii.Cei doi prim-miniștri au reiterat hotărîrea guvernelor lor de a acționa pentru menținerea și consolidarea păcii în lume, pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale.Cei doi prim-miniștri au apreciat cu satisfacție evoluția favorabilă a cooperării dintre țările lor și au exprimat dorința de dezvoltare a acestora în viitor, în diverse domenii, pe o bază stabilă, de lungă durată. Ei au subliniat că dezvoltarea permanentă și diversificarea economiilor celor două țări au deschis noi posibilități pentru lărgirea cooperării economice româno-indiene. Prim-miniștrii au salutat încheierea, în decembrie 1975, a Acordului comercial și de plăti pe termen lung, precum și creșterea substanțială a volumului schimburilor comerciale bilaterale din ultimii ani. De asemenea, au luat notă cu satisfacție de programul pentru realizarea Acordului de cooperare științifică și tehnologică pentru perioada 1976—1980.După ce și-au exprimat satisfacția față de rezultatele la care s-a ajuns la cea de-a doua sesiune a Comisiei mixte româno-indiene, care a avut loc la Delhi, în aprilie 1976, cei doi șefi de guverne au apreciat deciziile acesteia privind dezvoltarea în continuare a schimburilor comerciale și a cooperării economice în domeniile industriei petrochimice, construcțiilor de mașini, metalurgiei, agriculturii, industriei ușoare, precum și în alte domenii.în același timp, ei au subliniat importanta întăririi contactelor la diferite niveluri și a identificării de posibilități pentru cooperarea în acțiuni comune în terțe țări.Cu ocazia vizitei au fost semnate următoarele documente :

— Protocolul privind dezvoltarea relațiilor de cooperare în producție și tehnico-știintifică și diversificarea schimburilor comerciale între România și India ;— Programul de schimburi culturale între România și India în perioada 1977—1978.Tovarășul Manea Mănescu a primit pe ministrul afacerilor externe indian. Y. B. Chavan, și pe ministrul petrolului, K. D. Malaviya, cu care a avut utile schimburi de păreri.Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România a fost însoțit în cursul vizitei sale în India de tovarășii Nicolae Ionescu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internationale, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion Șt. Ion, secretar al Consiliului de Miniștri, și de alte persoane oficiale.Vizita în India a primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, convorbirile fructuoase care au acoperit o gamă largă de probleme constituie o importantă contribuție la consolidarea pe mai departe a relațiilor prietenești și a cooperării dintre cele două țări.Primul ministru al guvernului român, tovarășul Manea Mănescu, a exprimat mulțumirile sale primului ministru al Republicii India, doamna Indira Gandhi, precum și poporului indian, pentru calda ospitalitate și primirea prietenească ce i-au fost rezervate lui și delegației române care l-a însoțit în timpul vizitei.Primul ministru al guvernului român. tovarășul Manea Mănescu, a înnoit invitația cordială adresată primului ministru al Indiei de a face o vizită în Republica Socialistă România. Doamna Indira Gandhi a exprimat mulțumirile sale pentru această invitație. Data vizitei urmează să fie fixată ulterior, prin canale diplomatice.
Delhi, 24 mai 1976

PRIMUL MINISTRU Al GUVERNULUI ROMAN A SOSII
IN REPUBLICA SRI LANKA ÎNTR-0 VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE

COLOMBO 24 (Agerpres). — La 24 mai a sosit la Colombo, într-o vizită oficială de prietenie, tovarășul Manea Mănescu, primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, la invitația primului ministru al Republicii Sri Lanka, Siri- mavo Bandaranaike.
Pe aeroportul pavoazat cu drapelele de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Sri Lanka, primul ministru român a fost întîmpinat de primul ministru Sirimavo Bandaranaike, de membri ai guvernului, ai parlamentului, de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți șefii misiunilor diplomatice acreditați la Colombo.După intonarea imnurilor de stat ale celor două țări, tovarășul Manea Mănescu și Sirimavo Bandaranaike au trecut în revistă garda de onoare aliniată pe aeroport.

agențiile de presă transmit:
La Budapesta, JănM Kădâr< prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., a primit delegația Partidului Socialist Francez, condusă de Franțois Mitterrand, prim-secretar al partidului, care se află într-o vizită în R. P. Ungară.
La Moscova au încePut con_ vorbirile între Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și primul ministru al Republicii Populare Angola. Lopo do Nascimento. Ele se referă la evoluția relațiilor bilaterale și la situația internațională actuală, îndeosebi pe continentul african.
în comunicatulprivind con' vorbirile purtate la Addis Abebă de miniștrii de externe ai Etiopiei și R.S.F. Iugoslavia se subliniază necesitatea unei pregătiri minuțioase a conferinței la nivel înalt a țărilor nealiniate de la Colombo și importanța dezvoltării relațiilor interstatale pe baza respectării principiilor suveranității, integrității teritoriale și neamestecului în treburile interne.
în R. P. Bulgaria 3 £ost săr_ bătorită luni „Ziua culturii și învă- țămintului. a scrisului slav și a presei bulgare". La Sofia și in alte mari orașe ale tării au avut loc manifestații ale elevilor și studenților, învățătorilor și profesorilor. în capitala bulgară au asistat Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C.B.. președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, alți conducători de partid și de stat bulgari.
S.O. au retrocedat gu

vernului tailandez, în cursul săptămînii trecute, baza militară Koh Kha din nordul Tailandei. în prezent, pe teritoriul tailandez se mai află sub controlul american bazele de la Ramasun și Utapao. Tot _ in cursul săptămînii trecute au părăsit

Tailanda alți 512 militari americani ț numărul membrilor forțelor .armate ale S.U.A. care au mai rămas in a- ceastă tară este de 2 153.
Convorbiri franco-iranie- 

jjg Sosit, luni, la Paris, într-o vizită oficială de cinci zile, primul ministru al Iranului, Amir Abbas Ho- veyda, a conferit cu primul ministru francez, Jacques Chirac. Au fost examinate aspecte ale stadiului actual al relațiilor franco-iraniene.
Guvernul R. P. ingola a adoptat un decret privind naționalizarea tuturor mijloacelor de informare publică din țară, pînă acum, în majoritate, proprietăți ale unor acționari particulari. Un alt decret al guvernului angolez stipulează crearea întreprinderii de ștat „Sonangol", care va administra de acum înainte producția și distribuirea petrolului și a derivatelor sale, precum și a celorlalți combustibili în Angola.
între Costa Rica și Cuba se desfășoară în prezent negocieri în vederea deschiderii de consulate generale în ambele țări, ca un prim pas pe calea restabilirii de relații diplomatice, a declarat, ministrul costa- rican de externe, Gonzalo Facio.
Vizitâ Eegina Elisabeta a Il-a a Angliei a plecat, luni, la bordul yachtului „Britannia", intr-o vizită de stat în Finlanda, care va dura patru zile.
Intr-un comunicat 31 vernului filipinez se arată că un a- vion de pasageri aparținînd liniilor aeriene interne filipineze, care a fost deturnat cu 110 pasageri la bord, de un grup de teroriști, a fost recuperat de militari filipinezi pe aeroportul Zamboanga, la 800 kilometri sud de Manila, după ce teroriștii au ucis

cîțiva dintre pasageri. în timpul acțiunii de recuperare a avionului, trei teroriști âu fost uciși, inclusiv conducătorul lor, iar alți trei au fost a- restați. >
Grevă. Muncitorii feroviari dinAustralia au început duminică seara o grevă generală de 24 de ore. Acțiunea este legată de o serie de măsuri guvernamentale, adoptate recent, care facilitează investițiile străine în exploatarea zăcămintelor de uraniu — una din principalele bogății minerale ale tării. Participă 100 000 de muncitori, membri a. 20 de uniuni sindicale.
La VÎCna au încePut lucrările celui de-al XVII-lea Congres internațional al producătorilor și distribuitorilor de energie electrică. Congresul, la care participă 900 specialiști din 37 de state, a fost deschis de președintele Austriei, Rudolf Kirchschlaeger.

al
Congresul extraordinar
U.C.D. (Uniunea Creștin-Demo-crată), principalul partid de opoziție din R.F.G., a început luni la Hano- vra. Congresul se desfășoară în condițiile începerii campaniei electorale in vederea alegerilor legislative de la 3 octombrie.
Taifunul „Olga",care atre- cut pe teritoriul Filipinelor, a provocat moartea a 46 de persoane, se arată intr-un bilanț oficial dat publicității la Manila. Furtuni puternice continuă să afecteze Insula Luzon, unde se află și Manila, vîntul depășind viteza de peste 100 km pe oră. Ploi torențiale continuă să cadă, de asemenea, asupra bogatelor regiuni agricole din Insula Luzon, care au fost practic devastate de inundații. Din capitală, datorită inundațiilor, numeroși locuitori au fost evacuați.

Sesiunea Conferinței Națiunilor Unite 
pentru comerț și dezvoltareNAIROBI 24 (Agerpres). — La Nairobi continuă lucrările celei de-a IV-a sesiuni a Conferinței Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare.în cadrul lucrărilor care se desfășoară în comitetele de lucru pe probleme, reprezentanții țărilor în curs de dezvoltare susțin Programul de acțiune pe care aceste state l-au adoptat la Manila, în februarie a.c.Relatînd despre lucrările conferinței, agenția France Presse relevă că pentru țările sărace, nemulțumite de reducerea permanentă a veniturilor lor externe (peste 75 la sută din rețetele de export ale lumii a treia provin din materiile prime) datorită dependenței de fluctuațiile cursurilor monetare, speculațiilor, expansiunilor și recesiunilor economice, nu există o altă soluție decît programul integrat privind prețurile materiilor prime și produselor manufacturate și fondul comun pentru finanțarea unor stocuri de rezervă. Acest obiectiv se înscrie în curentul emanci

pării economice a țărilor în curs de dezvoltare pentru o repartiție mai echitabilă a bogăției în direcția rezolvării problemelor economice existente în raporturile internaționale actuale, permițînd instaurarea unei noi ordini economice internaționale.Pe această linie, în dorința de a demonstra necesitatea urgentă a instaurării unei noi ordini economice internaționale, delegația ecuadoriană a prezentat un grafic ilustrînd de o manieră clară modul în care condițiile comerciale internaționale actuale acționează împotriva intereselor țărilor în curs de dezvoltare, ele cunoscînd o vertiginoasă degradare în ultimii ani. Astfel, cu titlu . de exemplu, graficul arată cum, în 1970, Ecuadorul trebuia să vindă în străinătate 20 de tone de banane pentru a cumpăra un tractor, iar astăzi, el trebuie să vindă 60 de tone pentru a achiziționa un tractor identic.
Adunarea Mondială a Sănătății

și-a încheiat lucrărileGENEVA 24 (Agerpres). — La Geneva s-au încheiat lucrările celei de-a 29-a Adunări Mondiale a Sănătății, la care au participat, timp de trei săptămîni. delegații din 151 state membre. Sesiunea din acest an reprezintă — prin hotărîrile adoptate — unul din momentele de seamă din istoria organizației. Este semnificativ faptul că rezoluția cea mai importantă — orientarea bugetului (60 la sută) spre țările în curs de dezvoltare — a fost adoptată cu majoritate absolută de voturi. La obținerea acestui rezultat o contribuție activă și-au adus delegația României, precum și celelalte delegații din „Grupul celor 77“ și numeroase alte țări.în cadrul sesiunii, delegațiile participante au examinat marile probleme ale sănătății cu care sînt tot mai mult confruntate statele lumii. în special țările în curs de dezvoltare. Printre acestea, pe agenda adunării a figurat prevenirea și combaterea unor boli transmisibile și cu extindere în masă, igiena mediului ambiant, medicina muncii, bolile cardiovasculare, bolile parazitare etc.
Declarație 

soviete - mozambicanăMOSCOVA 24 (Agerpres). — Declarația sovieto-mozambicană publicată la încheierea vizitei în U.R.S.S. a delegației de partid și de stat condusă de președintele Republicii Populare Mozambic, Samora Machel, reliefează dorifița părților de a Întări colaborarea dintre P.C.U.S. și FRELIMO, de a contribui la dezvoltarea pe mai departe a relațiilor prietenești dintre cele două țări. în ce privește situația internațională, părțile s-au pronunțat pentru adîn- cirea procesului destinderii și au relevat rolul activ pe care au început să-l aibă pe arena internațională statele suverane ale Africii. Părțile au subliniat necesitatea de a se pune capăt politicii colonialiste, rasiste și apartheidului și au arătat că mișcarea țărilor nealiniate constituie un factor important al politicii mondiale.

Astăzi soseste în tara noastră
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icepreședintele Republicii Unite Tanzania, 
vicepreședinte al Partidului TAIW, 

prim-ministru al guvernului, 
Rashidi Mafaume Kawawa

în cadrul dezbaterilor, delegația României a inițiat și sprijinit elaborarea și adoptarea unor rezoluții de importanță pentru sănătatea publică, soldate cu hotărîri cu caracter me- dico-sanitar privind îmbunătățirea condițiilor igienico-sanitare a așezărilor umane, protecția și utilizarea rațională a apei potabile, protecția mediului înconjurător prin eliminarea factorilor nocivi și poluanți. S-au elaborat propuneri pentru programe de lungă durată în domeniul prevenirii accidentelor rutiere, medicinii muncii, prevenirii și combaterii bolilor cardiovasculare, reumatismale etc.Reprezentanții României au insistat pentru creșterea răspunderii tuturor statelor în vederea ridicării nivelului de asistență medicală, cit și asupra obligațiilor organelor sanitare de a sprijini toate măsurile care se iau în slujba grijii față de om. în acest context, s-au bucurat de o mare audientă concepția și politica României, expuse pe larg și în cadrul O.M.S., cu privire la promovarea noii ordini economice internaționale.Intensificarea mișcării de eliberare din RhodesiaSALISBURY 24 (Agerpres). — Acțiunile mișcării de eliberare din Rhodesia au cunoscut o evidentă intensificare în ultimele trei săptămîni, în sudul tării, amenințînd să întrerupă legăturile feroviare în zona de frontieră cu Republica Sud-Africană și Botswana — au recunoscut, la Salisbury, surse militare. Se precizează că guvernul rasist de la Salisbury a procedat la o creștere a potențialului militar — forțele armate regulate ajungînd la aproape 55 000 de oameni, ceea ce reprezintă 20 la sută din numărul locuitorilor albi din Rhodesia.Acțiunile mișcării de eliberare s-au intensificat în special după eșecul așa-ziselor convorbiri constituționale, folosite de premierul Ian Smith ca pretext pentru a împiedica, in continuare. instalarea unei majorități guvernamentale a celor 6 milioane de negri care trăiesc în Rhodesia.

Astăzi sosește la București vicepreședintele Republicii Unite Tanzania, vicepreședinte al partidului Uniunea Națională Africană din Tanganyika (TANU). prim-ministru al guvernului, Rashidi Mafaume Kawawa, care va efectua o vizită oficială de prietenie în tara noastră.Cunoscută personalitate a vieții politice tanzaniene, Rashidi Mafaume Kawawa s-a născut in anul 1929, în districtul Songea din regiunea Ruvuma.In perioada 1951—1956 își desfășoară activitatea în cadrul Departamentului pentru problemele sociale. Din 1955 își începe activitatea pe linie sindicală, fondînd, un an mai tîrziu, Federația Muncii din Tanganyka (T.F.L.), devenind primul președinte și, în același timp, secretar general al acestei organizații.După înființarea, în 1954, a Uniunii Naționale Africane din Tanganyka (TANU), Rashidi Mafaume Kawawa depune eforturi susținute pentru apropierea mișcării sindicale de partidul TANU în lupta pentru cucerirea, apărarea și consolidarea independenței naționale, pentru progresul economico-social și cultural al tării.în 1958 este ales membru al Consiliului legislativ, iar în 1960 ocupă funcția de ministru pentru problemele administrației locale și locuințelor.După marele succes electoral al TANU în 1960, intră ca ministru fără portofoliu în primul guvern format de președintele Julius K. Nye- rere. în perioada ianuarie-decembrie 1962, R. M. Kawawa deține funcția de prim-ministru.în 1962 devine vicepreședinte al noului stat independent — Republica Tanganyka, iar în aprilie 1964, după unificarea cu Zanzibar, este al doilea vicepreședinte al Republicii Unite Tanzania. Din același an deține și funcția de vicepreședinte al TANU, partid de guvernămînt.La 17 februarie 1972, Rashidi Mafaume Kawawa este numit prim- ministru al Republicii Unite Tanzania. fiind reconfirmat în această înaltă funcție în noiembrie 1975.Vizita în România a vicepreședintelui R. M. Kawawa constituie o ilustrare elocventă a cursului ascendent pe care îl cunosc raporturile româ- no-tanzaniene, a sentimentelor de prietenie pe care cele două popoare

și le nutresc reciproc, a bunelor relații dintre Republica Socialistă România și Republica Unită Tanzania, dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Națională Africană din Tanganyka.în spiritul politicii consecvente; principiale a partidului și statului nostru de amplificare și adîncire a legăturilor de prietenie și colaborare cu tinerele state care au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare, cu toate țările in curs de dezvoltare, opinia publică din România nutrește speranța că vizita vicepreședintelui Republicii Unite Tanzania, vicepreședinte al partidului TANU. prim- ministru al guvernului, Rashidi Mafaume Kawawa. va constitui o contribuție de seamă la dezvoltarea prieteniei româno-tanzaniene. la ridicarea pe o treaptă superioară a cooperării dintre Republica Socialistă România și Republica Unită Tanzania, în interesul celor două popoare, al cauzei generale a păcii, colaborării și înțelegerii internaționale.Poporul român întîmpină cu sentimente de stimă și prietenie pe vicepreședintele Republicii Unite Tanzania. vicepreședinte al partidului TANU, prim-ministru al guvernului, Rashidi Mafaume Kawawa, și îi adresează un călduros ,.Bun venit in Republica Socialistă România !“REPUBLICA UNITĂ TANZANIA
Coordonate ale dezvoltării

japonia : Un pas pe calea ratificării 
Tratatului de neproliferare a armelor nucleareTOKIO 24 — Corespondentul Agerpres transmite : Camera Consilierilor a Dietei Nipone a aprobat, luni, Tratatul de neproliferare a armelor nucleare, semnat de Japonia în 1970, deschizînd astfel calea pentru completarea procedurilor legale de ratificare a acestuia.La 28 ^prilie, Tratatul de neproliferare a armelor nucleare a fost aprobat de Camera Reprezentanților a Dietei Japoniei.Ministrul afacerilor externe a dat publicității o declarație subliniind că Japonia a proclamat, prin aprobarea de către Dietă a Tratatului de neproliferare, politica sa nenucleară. Japonia — se menționează în declarație — va depune toate eforturile pentru promovarea dezarmării nucleare, a securității țărilor nenucleare și utilizării energiei atomice in scopuri pașnice.

★După aprobarea Tratatului de neproliferare a armelor nucleare, lucrările celei de-a 77-a sesiuni ordinare a Dietei Japoniei au luat sfîrșit. Se așteaptă ca, în săptămînile următoare. viața politică niponă să cunoască un ritm deosebit de alert, ca urmare a disputelor din cadrul P.L.D., de guvernămînt, cu privire la continuitatea cabinetului condus de

premierul Takeo Miki și la modalitățile de soluționare a afacerii „Lockheed".Șeful Secretariatului C.C. al P.C.J.. Țetsuzo Fuwa, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că sesiunea extraordinară a Dietei trebuie să fie convocată numai după investigarea completă a cazului „Lockheed".
„Concorde" a inaugurat curse 

regulate înlre Europa și S.U.A.WASHINGTON 24 (Agerpres). — Luni au fost inaugurate cursele regulate peste Oceanul Atlantic ale avioanelor supersonice de pasageri „Concorde" ce aparțin companiilor aeriene „British Airways" și „Air France". Cele două avioane „Concorde" ale companiilor amintite, de- colînd aproape simultan de pe aeroporturile din Paris și Londra, au parcurs distanța dintre Europa și America de Nord într-un timp redus la jumătate față de cel necesar aparatelor subsonice. Ele au aterizat în bune condiții la un interval de cîteva minute pe aeroportul internațional „Dulles" din Washington.
ORIENTUL APROPIAT
• Convorbiri interarabe la Cairo și Damasc • Evoluția situației 

din LibanCAIRO 24 (Agerpres). — Președintele Republicii Arabe Egipt, Anwar El Sadat, a primit, duminică, la Alexandria, pe miniștrii de externe ai Kuweitului și Arabiei Sau- dite, șeicul Sabah Al-Ahmed Al- Jaber, și, respectiv, prințul Saud Bin Faisal. Cu acest prilej au fost abordate probleme de interes comun, între care posibilitatea convocării unei reuniuni la care să participe Egiptul, Siria, Kuweitul și Arabia Saudită. La întrevedere au luat parte, de asemenea, vicepreședintele Egiptului. Husni Mubarak, precum și primul ministru. Mamdouh Salem, și ministrul de externe, Ismail Fahmy.în aceeași zi, miniștrii de externe ai Kuweitului și Arabiei Saudite au părăsit Egiptul, îndreptindu-se spre Damasc.DAMASC 24 (Agerpres). — Președintele Siriei. Hafez El-Assad, a primit, duminică, la Damasc, pe miniștrii de externe ai Kuweitului și Arabiei Saudite. șeicul Sabah Al- Ahmed Al-Jaber. și respectiv prințul Saud Bin Feisal.BEIRUT 24 (Agerpres). — în regiunile nordice și estice ale Libanului, ca și in anumite sectoare ale Beiru- ' tului au fost semnalate noi ciocniri

între facțiunile rivale, în timpul nopții de duminică spre luni și în dimineața zilei de luni. Puternice schimburi de focuri au avut loc îndeosebi în cartierul comercial al capitalei libaneze. în localitatea Zahle, la 35 km est de Beirut, și în perimetrul Tri- poli-Zghorta, din nordul țării. Ciocnirile din cursul nopții s-au soldat cu 71 de morți și 115 răniți, potrivit agenției Associated Press, care citează surse ale poliției libaneze.CAIRO 24 (Agerpres). — Consiliul Ligii arabe a adoptat un proiect de rezoluție care va fi prezentat. în numele țărilor arabe, la reuniunea la nivel inalt a statelor nealiniate, programată să se desfășoare in luna august a.c., la Colombo — a anunțat postul de radio Cairo. Proiectul de rezoluție a fost adoptat în cursul unei ședințe speciale a Consiliului ligii, care a avut loc la nivel de ambasadori, și va fi supus aprobării Biroului politic al țărilor nealiniate, ale cărui lucrări vor începe la 30 mai, la Alger.în esență, proiectul exprimă îngrijorarea față de evoluția situației din Orientul mijlociu, arătînd că aceasta „constituie o amenințare pentru pacea și securitatea internațională".

Tara de la poalele muntelui Kilimanjaro, Tanzania, se află astăzi angrenată într-un amplu proces de transformări înnoitoare. La temelia politicii de dezvoltare promovate de guvernul tanzanian se află cunoscuta Declarație de la Arusha, din 1967, care proclamă necesitatea eliminării exploatării, egalitatea tuturor tanzanienilor, libertatea și respectul deplin pentru demnitatea umană, controlul asupra principalelor mijloace de producție de către țărani și muncitori, prioritatea efortului propriu în dezvoltarea economică, atragerea maselor la conducerea treburilor statului, ridicarea nivelului de trai. Pornindu-se de la aceste principii, în anii ce au urmat declarației s-au adoptat un șir de importante măsuri prin care au fost naționalizate companiile industriale și comerciale mai mari, ca și instituțiile bancare și de asigurări, instituindu-se, totodată, controlul asupra principalelor m'j- loace de producție. Pentru a asigura dezvoltarea țării a fost creată o cooperație națională, prin care statul și-a propus să realizeze proiecte industriale de anvergură. Cel de-al treilea plan de dezvoltare (1975—1979) prevede extinderea producției industriale și creșterea gradului de valorificare a materiilor prime.Pînă nu de mult, industria tan- zaniană se axa, în special, pe extracția de diamante, aur și minereuri neferoase. în ultimul timp, harta economică a tării s-a îmbogățit cu o serie de obiective industriale noi — mine de cărbuni, rafinării de petrol, fabrici chimice, o uzină de asamblare a autovehiculelor, fabrici de ciment, întreprinderi textile etc. în 1975 s-au alocat aproximativ 18 la sută din totalul investițiilor pentru extinderea sectorului industrial.Ținînd seama de condițiile specifice ale Tanzaniei, un accent deosebit se pune pe dezvoltarea agriculturii, ramură de bază a economiei țării, menită să asigure nu numai necesitățile alimentare proprii, ci și disponibilități, pentru export, să contribuie, astfel, prin veniturile create, la acumularea _ de fonduri în vederea industrializării. Politica de regrupare și cooperativizare rurală cunoscută sub nume

le de „ujamaa" (în swahili — limba oficială a tării — „frăție", „solidaritate") este una din cele mai interesante experiențe de acest fel pe continentul african. Pînă în prezent s-au creat aproximativ 6 000 de astfel de unități agrare, care înglobează circa 15 la sută din populația țării, statul acordind importante ajutoare în mașini, utilaje și asistență tehnică.în țara noastră, eforturile depuse de poporul tanzanian pe linia consolidării independenței, a progresului economic și social sînt urmărite cu sentimente de caldă simpatie și solidaritate. între România și Tanzania s-au stabilit și se dezvoltă relații de prietenie și colaborare bazate pe stimă și respect reciproc. Ca momente de însemnătate primordială în evoluția acestor relații, în întărirea solidarității militante dintre cele două țări în lupta împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru pace și progres social, se înscrie vizita făcută în Tanzania în 1972 de președintele Nicolae Ceaușescu și vizita în tara noastră a președintelui Julius Nyerere în cursul anului trecut. Documentele semnate la Dar es Salaam și București au reafirmat, cu pregnanță, hotărîrea celor două țări de a extinde și diversifica raporturile economice și de altă natură dintre România și Tanzania. Un rol de seamă in cimentarea relațiilor româno-tanzaniene îl joacă legăturile strînse dintre P.C.R. și partidele Uniunea Națională Africană din Tanganyka (TANU) și Afro Shirazi — partide de guvernămînt din Tanzania.Contactele tot. mai numeroase care au avut loc în ultimii ani au pus în evidență hotărîrea celor două țări de a transpune in viață acordurile și înțelegerile realizate în cursul intîlnirilor la nivel inalt româno-tanzaniene. au prilejuit adoptarea de măsuri concrete în acest sens — cursul ascendent al raporturilor dintre cele două țări și popoare reprezentînd un aport însemnat la cauza generală a edificării unei noi ordini politice și economice internaționale.
A. BUMBAC

Panama își reafirmă drepturile suverane 
asupra zonei canaluluiCIUDAD DE PANAMA 24 (Agerpres). Ministerul de Externe al Republicii Panama a dat publicității un comunicat în care respinge teza privind „internaționalizarea Canalului Panama" și reafirmă dreptul poporului panamez de a exercita suveranitatea asupra acestei importante căi interoceanice și zonei adiacente.Comunicatul subliniază că așa-zisa internaționalizare a Canalului Panama afectează interesele naționale ale Republicii Panama, deoarece poziția sa geografică și resursele hidraulice constituie principalele surse ale tării, poporului revenindu-i dreptul de a

le exploata în propriul său beneficiu.Documentul reafirmă, de asemenea, dreptul popoarelor și națiunilor de a exercita suveranitatea permanentă asupra bogățiilor și resurselor lor naturale.Republica Panama — se precizează în document — își menține poziția sa potrivit căreia canalul trebuie plasat sub controlul său, toți cei care folosesc această cale interoceanică urmind să se supună normelor legale în vigoare ale țării, ca stat riveran căruia îi aparține dreptul de a exercita efectiv deplina suveranitate asupra întregului său teritoriu.
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