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Culturile prâșitoare au nevoie La prâșitul porumbului...

de o îngrijire exemplară

După ploile din ultima vreme, să nu lăsăm nicăieri
buruienile să dijmuiască recolta

Ploile din ultimele zile au cuprins 
aproape întreaga țară, refăcînd în 
multe zone rezerva de umezeală din 
sol. Esențială pentru obținerea unor 
recolte mari continuă să fie execu
tarea la timp și de bună calitate a 
prășitului, a celorlalte lucrări de în
treținere a culturilor. Insămînțările 
s-au făcut în bune condiții, plantele 
au răsărit bine și se dezvoltă excep
tional în cea mai mare parte a țării. 
De acum înainte recolta depinde, in 
cea mai mare măsură, de oameni, de 
priceperea și hărnicia lor, de modul 
în care muncesc pentru ca toate lu
crările să fie făcute fără întirziere. 
De aceea, în centrul activității orga
nizațiilor de partid de la sate, a co
mandamentelor locale și a consiliilor 
populare trebuie să stea organizarea 
temeinică a muncii pe bază de pro
grame și orare de lucru. Toate for
țele de muncă de la sate, toate ma
șinile trebuie să se afle pe cîmp de 
dimineața și pină seara tirziu pentru

ca fiecare prașilă să fie executată în 
timp scurt.

După cum s-a arătat, pînă acum 
au fost obținute rezultate bune la 
întreținerea sfeclei de zahăr și flo- 
rii-soarelui, dar la porumb lucrările 
sînt intîrziate. Este adevărat, în une
le zone plantele nu sînt prea dez
voltate, dar tocmai efectuarea pra- 
șilei la porumb imediat ce se . văd 
rîndurile de plante are darul să asi
gure dezvoltarea normală și viguroa
să a acestora. în momentul de față, 
nu există unitate agricolă care să nu 
dispună de parcele care trebuie pră
șite. De altfel, de pe acum, în unele 
județe — Olt, Timiș, Teleorman, 
Dolj — prima prașilă la porumb s-a 
făcut in proporție de 61—79 la sută, 
în alte județe însă, în cele mai mul
te cazuri vecine cu cele unde lucră
rile sint avansate sau care beneficia
ză de condiții naturale asemănătoa
re cu primele, porumbul a fost pră
șit numai pe 9—18 la sută din supra-

Constructorul, beneficiarul, furnizorul- 
aceeași îndatorire: 
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fața aflată în cultură. în cooperati
vele agricole din județele Ialomița, 
Constanța și Brăila au fost prășite 
manual doar 8 000—11 000 hectare, su
prafețe mult mai mici față de cele 
realizate in cooperativele agricole 
din județele Ilfov, Teleorman și Tul
cea. Comparația cu întreprinderile a- 
gricole de stat, dar mai ales cu rea
lizările la prășitul mecanic, chiar în 
unitățile din județele respective, do
vedește că nu atit lipsa frontului de 
lucru sau starea terenului constituie 
cauza rămînerilor în urmă. în pe
rioada 20—24 mai, în cooperativele 
agricole din județul Ialomița, bunăoa
ră, au fost prășite manual doar 3 000 
hectare, față de 22 000—27 000 în ju
dețele Buzău și Teleorman, sau 
12 000 hectare, cit s-a prășit mecanic 
chiar în județul Ialomița. Evident, 
este vorba înainte de toate de nea
junsuri organizatorice, de o slabă 
mobilizare la muncă a cooperatori
lor.

Experiența a dovedit cu prisosință: 
cine face prașilele la timp și bine 
este răsplătit la recoltare. Tocmai de 
aceea, la executarea acestor lucrări 
trebuie să participe în aceste zile 
toți locuitorii satelor, pentru ca toa
te culturile prășitoare să fie între
ținute exemplar. Nici un moment 
nu trebuie să se piardă din vedere 
că răspunderea pentru efectuarea la 
timp a lucrărilor, pentru producția 
agricolă, revine întregii obști. Aceas
ta face imperios necesar ca organi
zațiile de partid de la sate, consiliile 
populare comunale, comandamente
le comunale și conducerile unităților 
agricole să acționeze cu perseveren
ță pentru organizarea temeinică a 
muncii în fiecare unitate, pentru res
pectarea întocmai a programelor și 
orarelor de lucru stabilite, a sarcini
lor zilnice ce revin fiecărei formații 
de lucru. Pe nici un hectar, pe nici 
o tarla să nu lăsăm buruienile să 
dijmuiască recolta I

C.A.P. Murighiol 
(județul Tulcea)

...și al legumelor

I

I.A.S. Niculițel
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• Plenare cu activul ale comitetelor județene

Galați

Agricole de Producție și Consiliului Național
Sport

de partid Buzău, Cluj,
Dîmbovița,

pentru Educație Fizică și

• Plenarele Uniunii Naționale a Cooperativelor

Constanța, Covasna,

, cred, . „angoase" 
ra i care acum 
ani prevesteau 
tea teatrului.

în teatrele noastre

Marți după-amiază a sosit în Ca
pitală Rashidi Mafaume Kawawa, 
vicepreședinte al Republicii Unite 
Tanzania, vicepreședinte ai Partidu
lui Uniunea Națională Africană din 
Tanganika (TANU), prim-ministru 
al guvernului, care face o vizită ofi
cială de prietenie în țara noastră.

Oaspetele este însoțit de Thomas 
Mussa, membru al C.C. al TANU, 
R. Kalubu, membru al C.C. al 
TANU, C. Tungaraza, ministrul 
muncii și asigurărilor sociale, de alte 
persoane oficiale.

Pe aeroportul Otopeni. împodobit cu 
drapelele de stat ale celor două țări, 
unde a avut loc ceremonia oficială 
a sosirii, oaspeții au fost întîmpinați 
de Emil Bobu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. vicepreședinte al Consiliu- 

1 lui de Stat, Gheorghe Oprea, mem
bru al Comitetului Politic Executiv

al C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru 
al guvernului, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, Emil 
Nicolcioiu, ministrul justiției, Radu 
Păun, ministrul sănătății, loan Ce- 
terchi, președintele Consiliului Le
gislativ. reprezentanți ai conducerii 
unor ministere, de alte persoane ofi
ciale.

Erau prezenți ambasadorul Tanza
niei la București, Daniel Mloka, și 
membri ai ambasadei.

Au fost intonate imnurile 
ale celor două țări.

Vicepreședintele Republicii 
Tanzania, Rashidi Mafaume
wa, împreună cu vicepreședintele 
Consiliului de Stat, Emil Bobu, au 
trecut în revistă compania de onoare.

Un grup de pionieri a oferit oaspe
ților buchete de flori.

de stat

Unite 
Kawa-

(Agerpres)

• începerea convorbirilor oficiale
• Dineu în onoarea oaspeților tanzanieni
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Ultimii am au mar
cat îmbogățirea voca
ției educative a tea
trului, cu o mai pro
fundă gîndire și pre
ocupare pentru scopul 
esențial al artei în 
societatea noastră : 
transformarea ei în- 
tr-o tribună a educa
ției maselor în sensul 
principiilor generoase 
ale umanismului re
voluționar. Ca slujitor 
al scenei simt nevoia 
să spun că în acești 
ani am fost angajat, 
mobilizat din adincul 
ființei in această o- 
rientare a creației 
noastre către realita
tea actuală, contem
porană, revoluționară. 
Unei realități revolu
ționare trebuie să-i 
corespundă o artă re
voluționară, un teatru 

... revoluționar. Și, pentru 
că sîntem comuniști, 
și pentru că sintem 
români, noi știm cit 
de bogată este accep
ția acestui cuvint — 
revoluționar — astăzi, 
la noi, ea cuprinzind 
și ideea de luptă, și pe 
aceea de pace, și ideea 
de intransigentă, și pe 
aceea de omenie, pe 
aceea de dreptate ; pe 
aceea a bucuriei de a 
trăi și a munci, pe a- 
ceea de gravitate, pe 
aceea de optimism și 
pe aceea de sensibili
tate.

O asemenea realita
te reprezintă un 
imens spațiu al inspi- 

y^rației pentru artist și

solicită angajarea a- 
cestuia în patosul 
muncii construcției so
cialiste. Această anga
jare este rațiunea de 
a fi a artistului român 
de astăzi, a întregii 
sale activități de in
fluențare, de modela
re a conștiințelor.

Atmosfera de efer-

tacolele românești, par
ticiparea sa efectivă și 
afectivă apar ca re
zultat al caracterului 
convingător al actului 
artistic și creează, 

acelo- 
cîțiva 
moar-

Cu ocazia primei aniversări a Tratatului de prie
tenie și colaborare dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Democrată Coreeană, în 
numele Partidului Comunist Român, al Consiliului 
de Stat și al Guvernului Republicii Socialiste Româ
nia, al poporului român și al meu personal, vă 
adresez dumneavoastră, Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, Comitetului Popular Cen
tral, Consiliului Administrativ al Republicii Popu
lare Democrate Coreene și întregului popor coreean 
prieten cele mai sincere felicitări și un cald salut 
tovărășesc.

Răspunzînd intereselor fundamentale ale poporului 
român și poporului coreean, Tratatul de prietenie și 
colaborare dintre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Democrată Coreeană, încheiat cu 
prilejul vizitei pe care ați efectuat-o anul trecut în 
România, a reprezentat un moment nou, de impor
tanță istorică în relațiile dintre popoarele și statele 
noastre, a deschis perspective minunate pentru ex
tinderea și consolidarea continuă a prieteniei frățești 
și colaborării multilaterale româno-coreene. In ace
lași timp, semnarea tratatului a constituit o expresie 
a hotărîrii noastre comune de a colabora strîns în 
opera de construire a societății socialiste, în afir
marea cu putere a principiilor socialismului, în pro
movarea unor relații bazate pe deplina egalitate, 
respect reciproc și înțelegere tovărășească între ță
rile socialiste, a unor raporturi democratice între 
toate statele, a unei noi ordini economice și politice 
internaționale, în interesul cauzei păcii și securității 
în lume.

Avînd convingerea fermă că prietenia, colaborarea 
și solidaritatea revoluționară, statornicite între parti
dele și popoarele noastre, se vor dezvolta și apro
funda continuu, vă urez dumneavoastră, tuturor co
muniștilor și întregului popor coreean prieten, succe
se tot mai mari în construirea socialismului, în înfăp
tuirea aspirațiilor naționale de reunificare pașnică 
și independentă a patriei.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

în numele Comitetului Central al Partidului Muncii 
din Coreea, al Guvernului Republicii Populare De
mocrate Coreene, al poporului coreean și al meu 
personal, vă adresez dumneavoastră, Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, Guvernului 
Republicii Socialiste România și poporului român 
cele mai fierbinți felicitări și un salut frățesc cu 
prilejul primei aniversări a încheierii Tratatului de 
prietenie și colaborare dintre Republica Populară 
Democrată Coreeană și Republica Socialistă România.

Tratatul de prietenie și colaborare încheiat anul 
trecut între cele două țări — Coreea și România — 
ca rod al colaborării îndelungate strînse dintre cele 
două țări ale noastre pe baza principiilor indepen
denței, a adus o mare contribuție la întărirea și dez
voltarea continuă a prieteniei și a coeziunii dintre 
popoarele ambelor țări, la consolidarea coeziunii ță
rilor socialiste, a țărilor în care cresc noi forțe și 
a tuturor popoarelor progresiste din lume.

Poporul coreean relevă cu bucurie că, în anul care 
a trecut de la încheierea acestui tratat, s-au dezvol
tat și mai larg relațiile tradiționale de prietenie șl 
colaborare dintre partidele, țările și popoarele noas
tre în toate domeniile — politic, economic, științific, 
tehnic și cultural.

Folosindu-mă de acest prilej, vă doresc din inimă, 
dumneavoastră și poporului frate român, mari succe
se în lupta pentru transpunerea în viață a hotărî- 
rilor Congresului al XI-lea al partidului dumnea
voastră.

KIM IR SEN
Secretar General 

al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreeai 

Președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene

Temelii trainice prieteniei 
și solidarității militante

româno-coreene
Popoarele român și coreean cele

brează astăzi, cu bucurie și satisfac
ție, împlinirea unui an de la înche
ierea Tratatului de prietenie și co
laborare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară De
mocrată Coreeană.

Data de 26 mai 1975, ziua semnă
rii, la București, de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii noastre, și tova
rășul Kim Ir Sen, secretarul general 
al C.C. al Partidului Munbii din Co
reea, președintele R.P.D. Coreene, a 
acestui document de excepțională în
semnătate politică, va rămîne pu
ternic gravată în cronica de aur a 
prieteniei și solidarității militante 
româno-coreene. Ea marchează înce
putul unui capitol nou, cu o profun
dă înriurire asupra dezvoltării legă
turilor frățești dintre țările și po
poarele noastre. Dind expresie voin
ței comune de a extinde și adinei în 
continuare, pe multiple planuri, co
laborarea dintre România și R.P.D. 
Coreeană și consacrind normele de 
valoare universală ale relațiilor in
terstatale, tratatul constituie o ade
vărată cartă a prieteniei româno-co
reene și, totodată, o contribuție de 
seamă la afirmarea principiilor noi 
de relații între state, la înfăptuirea 
obiectivului democratizării vieții In
ternaționale.

De o deosebită importanță este 
înscrierea în tratat a principiilor noi 
care trebuie să stea la baza relațiilor 
dintre toate statele, cum sînt drep
tul fiecărui popor de a-și decide 
soarta și a-și alege propriul sistem 
politico-economic ; dreptul la inde
pendență și suveranitate națională ; 
egalitatea deplină in drepturi a tu
turor statelor, indiferent de mărime, 
nivel de dezvoltare și sistem econo- 
mico-social ; folosirea resurselor na
turale potrivit intereselor 
dreptul fiecărui stat

Asociația oamenilor 
de teatru se face pre
zentă în mișcarea tea
trală, prin numeroa
se activități al căror 
conținut se referă în
totdeauna la perfec
ționarea conținutului 
artistic și ideologic al 
spectacolelor, la valo
rificarea noului în ar-

proprii ; 
de a participa

la examinarea și soluționarea pro
blemelor internaționale, la coopera
re și schimburile economice, de a 
folosi neîngrădit realizările științei 
și tehnologiei moderne ; obligația 
tuturor statelor de a nu interveni în 
treburile interne ale altui stat ; obli
gația de a respecta integritatea te
ritorială a altor state ; abținerea de 
la amenințarea cu forța sau folosirea 
forței ; dreptul la autoapărare ; res
pectarea principiilor Cartei O.N.U., 
a principiilor și normelor de drept 
internațional general recunoscute. 
Sînt principii menite să constituie 
cheia statornicirii unor raporturi in
ternaționale noi, de natură să per
mită dezvoltarea liberă și indepen
dentă, progresul și înflorirea tuturor 
națiunilor, făurirea unei noi ordini 
politice și economice, a unei lumi 
mai bune și mai drepte.

își găsește astăzi deplină confir
mare aprecierea pe care cei doi con
ducători de partid și de stat au dat-o 
tratatului. „Prin aceasta — sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — se 
deschid perspective minunate pentru 
extinderea colaborării multilaterale 
româno-coreene, se afirmă hotărîrea 
partidelor și popoarelor noastre de a 
colabora strîns, atît în construcția so
cialistă în cele două state, cit și în 
afirmarea cu putere a principiilor 
socialismului, a cauzei păcii și co
laborării între națiuni". La rîndul 
său. tovarășul Kim Ir Sen declara : 
„Apreciez că acest tratat constituie 
un puternic imbold nu numai pentru 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și 
coeziune dintre cele două popoare 
ale noastre ; el constituie un imbold 
și pentru dezvoltarea relațiilor din
tre țările socialiste, țările lumii a 
treia, a tuturor popoarelor progresis
te din lume". Aceeași înaltă aprecie
re, aceeași satisfacție reciproc îm
părtășită se regăsesc și în schimbul 
de mesaje prilejuit de aniversarea 
de astăzi.

între popoarele 
s-au întrețesut 
lor firele uriei 
Similitudinea destinelor — atit po
porul român cit și cel coreean au 
dus o îndelungată luptă împotriva 
dominației străine, fiind nevoite să 
dea grele jertfe de singe pentru a-și 
apăra ființa națională ; comunitatea 
de orînduire și de ideologie ; întraju
torarea frățească de peste trei de
cenii în realizarea acelorași țeluri ; 
hărnicia și tenacitatea ce le sînt ca
racteristice în opera de edificare a 
noii orînduiri ; conlucrarea pe arena 
internațională pentru afirmarea idea
lurilor de independență, libertate și 
progres ale tuturor popoarelor ; so
lidaritatea militantă cu toate for
țele înaintate ale contemporaneității 
— sînt izvoarele vii ce alimentează 
permanent sentimentele reciproce de 
profundă prietenie, stimă și respect.

într-un asemenea cadru prielnic 
s-au cimentat relațiile de prietenie și 
colaborare româno-coreene, relații în 
a căror dezvoltare un rol hotări- 
tor au avut intilnirile dintre tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen, 
la Phenian, în 1971, și in urmă cu un 
an. la București. Premisele noi create 
prin semnarea Tratatului de priete
nie și colaborare și-au găsit fructifi
care în adîncirea și intensificarea co
laborării reciproc avantajoase 
multiple planuri, 
schimbului de experiență în cele mai 
diverse domenii ale construcției so
cialiste.

O înrîurire din cele mal fertile 
asupra dezvoltării continue a priete
niei și colaborării dintre țările și po
poarele noastre o exercită relațiile de 
înțelegere, încredere și stimă recipro
că dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Muncii din Coreea, relații

român șl coreean 
de-a lungul ani- 

trainice pretenii.

pe
în extinderea

(Continuare în pag. a IV-a)

rea artistică a vieții, la 
emoție, la sensibilita
te și, în același timp, 
la gîndirea lucidă. 
Imensei bogății a rea
lității trebuie să-i co
respundă o bogăție a 
artei. De aceea, che
marea adresată artiș
tilor, acum cinci ani, 
de către secretarul

Arta spre care năzuim, 
arta pe care o slujim

însemnări de Octavian COTESCU

vescență creatoare de
clanșată de ideile și 
spiritul plenarei din 
noiembrie 1971 a fost 
materializată în apari
ția unor opere teatrale 
a căror expresie artis
tică a avut ca substan
ță viziunea marxistă 
despre viață, lume și 
artă. Unele din ele au 
prilejuit remarcabile 
creații regizorale și 
actoricești, marcînd o 
optică nouă, activă în 
transfigurarea artisti
că a realității. îmbucu
rătoare în acest sens 
sint citeva debuturi în 
dramaturgie. Prezen
ta tot mai numeroa
să a publicului la spec-

există o deosebită 
preocupare pentru a- 
sigurarea și valorifi
carea unui repertoriu 
de o înaltă valoare e- 
ducativă. De aseme
nea, se desfășoară 
largi activități, menite 
să contribuie la mă
rirea continuă a ori
zontului profesional și 
ideologic al creatori
lor. Au loc nenumă
rate contacte ale co
lectivelor artistice cu 
oamenii muncii, spec
tacole urmate de discu
ții, simpozioane, dez
bateri pe teme ale 
creației și artei inter
pretative cu caracter 
revoluționar.

în- 
viață 

de 
pro-

ta spectacolului, 
treaga noastră 
artistică atestă, 
fapt, o tot mai 
fundă însușire, de că
tre oamenii noștri de 
teatru, a concepției 
partidului nostru des
pre cultură și artă. Ea 
marchează adeziunea 
noastră la principiile 
Programului ideologic 
al partidului, care ex
clude o artă rigidă, 
închistată în scheme, 
in formule scolastice. 
Arta noastră socialistă 
își propune să deter
mine mișcări în con
știința umană, ape- 
lind, prin transfigura-

general al partidului 
apărea și apare ca o 
sinteză armonioasă a 
rosturilor artei pe 
aceste pămînturi: „Re- 
dați in artă mărețele 
transformări socialiste 
ale țării, munca cloco
titoare a milioanelor 
de oameni. Veți găsi și 
contradicții și conflic
te reale, nu închipuite, 
și fapte mărețe, emo
ționante. demne de 
numele de om".

„Redați 
și iubirea 
lor măreț"

„Folosiți
rului, satirizați 
fectele care se mani-

și frumosul 
în înțelesul

arma umo-
de-

festă în societate șl la 
oameni".

„Faceți din arta 
voastră un instrument 
de perfecționare con
tinuă a societății, a o- 
mului. de afirmare a 
dreptății și echității 
sociale, a modului de 
muncă și de viață so
cialistă și comunistă".

Iată exprimat cu ati- 
ta forță de sintetiza
re. cu echilibru adevă
rul simplu, dar atît de 
complex în același 
timp, despre ființa și 
rostul artei românești 
de astăzi.

Ca artist comunist, 
ca reprezentant al unei 
generații de actori care 
s-au născut și au cres
cut ca artiști în anii 
socialismului, care se 
bucură astăzi de con
diția de muncă a crea
torului prețuit de po
por, investiți cu înalte 
și nobile responsabili
tăți sociale, îmi pro
pun ca, alături de to
varășii mei din acti
vitatea teatrală și di
dactică, să nu precu
pețesc nici un efort 
pentru a face cit mai 
simțită modesta mea 
contribuție, la opera 
inițiată și condusă de 
partid, de îmbogățire 
continuă a culturii și 
artei socialiste — a 
teatrului românesc pe 
care Eminescu și-l do
rea „un loc din care 
să-mi șoptească geniul 
național !“.

Peste plan, produse utile 
economiei naționale

Unitățile industriale din județul 
Timiș au intrat în ultima săptămînă 
din luna mai cu importante sporuri 
de producție. Petroliștii Schelei de 
extracție Timișoara, bunăoară, au 
depășit planul la zi cu importante 
cantități de țiței, laminoriștii de la 
întreprinderea metalurgică „Cioca
nul" au obținut o producție supli
mentară de peste 300 tone laminate 
finite, constructorii de mașini au 
realizat înainte de termen mai mul
te poduri rulante electrice și însem
nate cantități de utilaje tehnologice 
pentru industria lemnului, iar chi- 
miștii au livrat. în plus, circa 200 
tone mase plastice. (Agerpres).

Spre șantiere-cantități 
sporite de materiale 

de construcții
Colectivele întreprinderilor produ

cătoare de materiale de construcții 
din județele Alba și Hunedoara au 
realizat și livrat șantierelor peste 
prevederi, de la începutul anului, 
4 700 mc prefabricate din. beton, 1,6 
milioane blocuri ceramice de zidărie, 
125 vagoane agregate de carieră și 
însemnate cantități de cărămizi ter- 
moizolatoare, cahle de teracotă și 
alte materiale. Lucrătorii din aceste 
unități au desfășurat in același timp 
o activitate susținută pentru îmbu
nătățirea calității produselor, valori
ficarea mai eficientă a resurselor 
locale de materii prime și reducerea 
consumurilor specifice. (Agerpres).
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Analizînd. !n. spirit de lucru, 
cu înaltă exigență ți responsa
bilitate comunistă, activitatea 
desfășurată de organele ți orga
nizațiile de partid, de masă și 
obștești, de instituțiile de învă- 
țămint și educație pentru înfăp
tuirea Programului ideologic al 
partidului, a hotăririlor Congre
sului al XI-lea, plenara Comite
tului județean Buzău al P.C.R. 
cu activul a relevat importante
le mutații care s-au produs, în 
ultimii ani. in structura econo- 
mieo-soeialâ a județului, In dez
voltarea conștiinței socialiste a 
oamenilor muncii.

Atit raportul. prezentat de to
varășul Ion Sirbu, prim-secretar 
al Comitetului județean Buzău 
al P.C.R., cit și cuvîntul celor 86 
vorbitori în plen și în comisii au 
evidențiat că ridicarea nivelu
lui de conștiință, atitudinea îna
intată față de muncă a locuito
rilor de pe aceste frumoase 
plaiuri românești își găsesc re
flectarea în realizarea înainte 
de termen a cincinalului 1971— 
1975, in obținerea de către mu
nicipiul Buzău a locului Intîl 
pe țară in întrecerea pentru 
mai buna gospodărire ți înfru
musețare a localităților. în în
cheierea in această primăvară a 
semănatului porumbului într-un 
timp record, județul situîndu-se 
pe primul loc pe țară la această 
importantă lucrare.

Vorbitorii au arătat că dezba
terile privind înfăptuirea Pro
gramului ideologic, care au avut 
loc in toate organizațiile de 
partid, de. masă ți obștești, au 
prilejuit o analiză critică și 
autocritică a activității desfășu
rate, contribuind la perfecționa
rea muncii de educație a mase
lor. La cele 6 312-adunări gene
rale și plenare ale organizațiilor 
de partid, de masă și obștești, 
au participat peste 240 000 de co
muniști, oameni ai muncii, prac
tic intreaga populație activă a 
județului. Au luat cuvîntul peste 
33 000 de participanți, care au 
făcut 14 000 de propuneri pri
vind folosirea mai judicioasă a 
rezervelor existente in unitățile 
industriale, stimularea creației 
tehnice originale, diminuarea 
importurilor, combaterea orică
ror manifestări ale risipei de 
materii prime și materiale, fo
losirea mai bună a fondului 
funciar etc.

Relevind preocuparea stărui
toare a organizației județene de 
partid pentru îmbunătățirea con
tinuă a stilului de muncă in 
conducerea acțiunilor politico- 
ideologice și cultural-educative, 
vorbitorii au insistat, totodată, 
asupra necesității de a se înlă
tura unele cazuri de formalism 
și festivism. pentru a asigura 
fiecărei manifestări politico-edu
cative un bogat conținut de idei. 
Mai mulți vorbitori s-au referit 
la rolul insuflețitor. mobilizator 
pe care il au inițiativele „.Bri
gada de muncă și educație co
munistă". „Să producem cu for
țe proprii utilaje și piese de 
schimb", „De pe aceleași su
prafețe — o producție sporită'1, 
„Să lucrăm o zi pe lună cu com
bustibili economisiți11, inițiati
ve care au stimulat preocupa
rea oamenilor muncii pentru 
descoperirea și valorificarea de 
noi rezerve, pentru sporirea efi
cienței activității productive.

O continuă îmbunătățire au 
cunoscut propaganda și învăță- 

mintul politico-ideologic, care 
cuprind într-un sistem unitar 
majoritatea populației județului. 
De asemenea, activitatea cultu- 
ral-educativă a înregistrat, în 
ultimii ani, creșteri calitative 
notabile. S-au impus în conști
ința oamenilor din această par
te a țării manifestări . culturale 
cu profunde rezonanțe, care va
lorifică Ia un nivel superior te
zaurul spiritual local, între care 
manifestările reunite sub gene
ricul „Hronic buzoian11 și serbă
rile folclorice : „Pe urme de 
baladă11, „Festivalul Slănicului11, 
„Festivalul toamnei11, „Cîntecul 
orașului11. A intrat în patrimo
niul valorilor culturii naționale 
Tabăra de sculptură in aer li
ber de la Măgura, expresie e- 
locventă a împletirii spiritului 
novator în arta plastică cu ele
mente perene ale tradiției locale 
in meșteșugul cioplirii pietrei.

în cursul dezbaterilor s-a ară
tat că în industria Buzăului, 
care cunoaște un înalt ritm de 
dezvoltare, lucrează foarte mulți 
tineri, fapt care impune ca or
ganizațiile de partid și de U.T.C., 
toți factorii educaționali să-și 
perfecționeze stilul și metodele 
muncii politico-educative, pen
tru a înarma tineretul cu con
cepția materialist-dialectlcă des
pre lume și viață, cu o atitu
dine Înaintată față de muncă, 
cu principiile Codului eticii și 
echității socialiste, cu înțelege
rea aprofundată a politicii in
terne și internaționale a partidu
lui.

Referindu-se la unele neajun
suri manifestate intr-o serie de 
unități economice — absențe, 
întirzieri, productivitate scăzu
tă, nefolosirea la capacitate a 
utilajelor — participanții la dez
bateri au relevat necesitatea in
tensificării muncii politico-edu
cative desfășurate în rindurile 
tuturor colectivelor de muncă 
de către organizațiile de partid, 
U.T.C. și sindicat, atragerii mai 
susținute la aceste activități a 
cadrelor cu munci de răspunde
re. Vorbitorii au făcut, de ase
menea, numeroase propuneri 
pentru ca prevederile codului 
etic să devină un îndreptar per
manent de comportare al fiecă
rui cetățean al țării la locul de 
muncă, in societate, in viața 
personală.

în încheierea lucrărilor plena
rei a luat cuvintul tovarășul 
JANOS 1 AZEKAS, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., care a apreciat 
pozitiv spiritul constructiv, de 
lucru, al dezbaterilor din ple
nară, ca și intreaga activitate 
politico-ideologică și cultural e- 
ducativă desfășurată. Pornind de 
la necesitatea dezvoltării rezul
tatelor obținute pină acum, vor
bitorul a făcut un șir de reco
mandări privind perfecționarea 
întregii activități consacrate 
transpunerii in viață a Progra
mului ideologic. transformării 
prevederilor Codului etic in 
convingeri ferme și deprinderi 
de muncă și viață ale tuturor 
cetățenilor, intensificarea edu
cației tineretului. Vorbito
rul a recomandat, totodată, 
îmbunătățirea în continuare 
a formelor și metodelor de 
muncă ale organelor și orga
nizațiilor de partid pentru 
conducerea și îndrumarea cu 
competență sporită a întregii ac
tivități educative.

într-un spirit de exigență șl 
principialitate comunistă, plena
ra cu activul a Comitetului ju
dețean Cluj al P.C.R. a analizat 
modul în care organizațiile de 
partid, de masă și obștești, in
stituțiile de invățămînt și cer
cetare, așezămintele de cultură 
și artă, celelalte foruri educa
ționale au acționat pentru trans
punerea in viață a Programului 
ideologic al partidului.

în raportul prezentat de tova
rășul Ștefan Mocuța, prim-se
cretar al Comitetului județean 
Cluj al P.C.R., ca și în cuvîntul 
celor 88 de participanți la dis
cuțiile în plen și în comisii, s-a 
făcut o trecere in revistă a 
principalelor succese obținute în 
perioada ultimilor cinci ani in 
activitatea de educație politică 
și pregătire culturală, relevîn- 
du-se influența deosebit de po
zitivă exercitată de Programul 
ideologic in toate compartimen
tele vieții economico-sociale. 
Vorbitorii — români, maghiari 
și de altă naționalitate, tineri și 
virstnici, activiști de partid, 
muncitori, specialiști, cadre di
dactice, oameni de cultură și 
artă etc. — au subliniat, cu ar
gumente luate din propria ex
periență, marea valoare teore
tică și practică a gîndirii filo
zofice și politice a partidului 
nostru, magistral exprimată în 
Programul partidului. în cele
lalte documente ale Congresului 
al XI-lea al P.C.R., în lucrările 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
gîndire care a reliefat. în lumi
na concepției științifice despre 
lume, rolul conștiinței ca una din
tre forțele motrice ale progresu
lui în societatea socialistă.

Efectele intensificării muncii 
educative în județul Cluj sint cu 
elocvență demonstrate de suc
cesele obținute în dezvoltarea 
economico-socială. Industria ju
dețului a îndeplinit prevederile 
planului cincinal 1971—1975 cu 
83 de zile mai devreme, ocupînd 
locul III în întrecerea pe țară, 
iar în primele 4 luni ale anului 
1976 s-a obținut, peste prevede
rile planului, o producție în va
loare de 213,4 milioane lei.

La baza acestor rezultate 
— s-a arătat în cadrul plena
rei — a stat creșterea rolului 
conducător al organizațiilor de 
partid în toate domeniile de ac
tivitate. Vorbitorii au apreciat 
sporirea rolului educativ al a- 
dunărilor de partid, îmbogățirea 
conținutului și creșterea efici
enței învățămîntului politico- 
ideologic de partid și de U.T.C., 
a lectoratelor organizate de sin
dicate — forme frecventate as
tăzi de peste 300 000 de comu
niști și alți oameni ai muncii. 
S-a dezvoltat propaganda prin 
conferințe, a crescut numărul 
întîlnirilor oamenilor muncii cu 
activiști de partid, muncitori 
fruntași, cadre de specialiști, nu
mai în anul 1975 organizindu-se 
peste 16 000 expuneri. în județul 
Cluj funcționează numeroase _a- 
șezăminte de cultură și artă, își 
desfășoară activitatea 16 univer
sități populare, frecventate de 
peste 15 000 de cursanți. iar bri
găzile științifice reunesc peste 
1 200 specialiști. O contribuție de 
mare însemnătate la activitatea 
cultural-educativă, la intreaga 
viață spirituală a județului aduc 
oamenii de artă și cultură clu
jeni — români, maghiari șl de 
alte naționalități — care numai 
anul trecut au fost distinși cu 7 

premii ale Uniunii scriitorilor, 8 
premii ale Academiei Republicii 
Socialiste România, creația lor 
artistică îmbogățind patrimoniul 
național, comun, al poporului.

Amplul proces de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate presupune însă, după 
cum s-a precizat de la tribuna 
plenarei, ca . organele și organi
zațiile de partid, toți factorii 
educaționali să desfășoare o și 
mai intensă activitate de pregă
tire politică, ideologică, cultura
lă a maselor. O atenție deose
bită s-a acordat în dezbateri 
marelui rol pe care îl au 
de îndeplinit școlile și institu
tele de invățămînt superior prin 
îmbinarea echilibrată a laturii 
educative cu cea instructivă, 
în raport și în discuții s-a cri
ticat cazul unor cadre de con
ducere care nu-și îndeplinesc 
corespunzător sarcinile, subli- 
niindu-se încă o dată cit de 
justă este indicația secretaru
lui general al partidului, po
trivit căreia nu este sufi
cient să-l promovezi pe un om 
într-o muncă, ci este nevoie ca 
organizația de partid să-i urmă
rească și să-i sprijine perma
nent activitatea.

Paralel cu aceste observații 
S-au făcut numeroase propuneri 
privind îmbunătățirea muncii de 
educare a tinerei generații, for
marea cadrelor noi, îmbogățirea 
conținutului activității institu
țiilor culturale — cămine cultu
rale. teatre, al publicațiilor lite- 
rar-artistice, presei cotidiene etc.

Scopul întregii activități poli
tico-educative, s-a subliniat in 
cadrul lucrărilor plenarei, tre
buie să-1 constituie formarea 
unui om nou, cu o înaltă con
știință revoluționară, patriotică 
și internaționalistă. întărirea 
continuă a unității și frăției tu
turor celor ce muncesc — ro
mâni. maghiari și de alte națio
nalități — munca și lupta co
mună pentru înfăptuirea pro
gramului de înflorire a Româ
niei socialiste.

Acesta a fost, de altfel, anga
jamentul unanim al tuturor par- 
ticipanților la plenara comitetu
lui județean de partid, ideea 
centrală a mandatului pe care ei 
l-au încredințat delegaților la 
Congresul educației politice și 
culturii socialiste.

In încheierea lucrărilor plena
rei a luat cuvintul tovarășul 
GHEORGHE OPREA, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., care, referindu- 
se la rezultatele obținute de oa
menii muncii clujeni în indus
trie, agricultură, in activitatea 
științifică și culturală, a subli
niat că acestea sint strîns lega
te de succesele repurtate în a- 
plicarca Programului ideologic 
al partidului. Vorbitorul s-a re
ferit pe larg la sarcinile ce revin 
organizației județene, întregului 
ei activ în unirea eforturilor tu
turor oamenilor muncii, indife
rent de naționalitate, pentru 
realizarea neabătută a politicii 
partidului. înlăturînd forme
le greoaie sau simplificatoa
re, munca ideologică-educativă 
trebuie să se caracterizeze și 
mai mult printr-o raportare la 
tot ceea ce este nou, printr-o 
poziție ofensivă, critică față de 
tot ceea ce este înapoiat, retro
grad, printr-o indisolubilă legă
tură cu viața, cu cerințele 
mersului înainte.

într-o atmosferă de lucru, în- 
tr-un înalt spirit de exigență și 
principialitate partinică, plenara 
cu activul a Comitetului jude
țean de partid Constanța a ana
lizat modul in care se înfăptu
iesc prevederile Programului 
ideologic. Atit raportul prezen
tat de tovarășul Vasile Vilcu, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Constanța al P.C.R., cit 
și cei 77 participanți la discuții, 
din plen și comisii, au consa
crat un loc important metode
lor folosite de comitetul jude
țean, de celelalte organizații de 
partid în scopul organizării, 
conducerii și îndrumării unitare 
a întregii activități ideologice și 
politico-educative, al atragerii 
în munca de educare comunistă 
a maselor a unui larg activ. în 
plenarele comitetului județean 
de partid, în ședințe de birou 
și de secretariat s-a analizat pe
riodic modul in care se înfăp
tuiesc sarcinile stabilite; s-a 
statornicit metoda analizelor la 
fața locului în unități econo
mice, instituții, orașe și comune 
pe probleme ale învățămîntului 
de partid și propagandei prin 
conferințe ; se aplică un pro
gram concret consacrat educării 
materialist-științifice a maselor, 
muncii politico-educative pen
tru îndeplinirea sarcinilor eco
nomice etc.

Analizînd activitatea desfășu
rată în spiritul cuvîntării tova
rășului Nicolae Ceaușescu la 
recenta consfătuire de lucru de 
la C.C. al P.C.R., raportul și 
vorbitorii au supus unor critici 
îndreptățite unele neajunsuri din 
întreprinderi industriale, de 
transport și construcții, de co
merț și turism. Totodată, a fost 
evidențiat faptul că măsurile 
luate pentru înfăptuirea Progra
mului ideologic determină creș
terea neîntreruptă a rolului 
conducător al organelor și or
ganizațiilor de partid, care ac
ționează mai ferm pentru spo
rirea rolului adunărilor gene
rale de partid în dezbaterea și 
soluționarea principalelor pro
bleme ale colectivelor de muncă, 
pentru afirmarea puternică a 
noului, întărirea ordinii și dis
ciplinei. adincirea democrației 
socialiste.

Formarea omului nou, cu o 
conștiință înaintată, însușirea de 
către comuniști, de către toți ce
tățenii a principiilor și norme
lor înscrise în Codul etic al 
partidului trebuie să constituie 
o preocupare constantă a orga
nelor și organizațiilor de partid. 
După cum s-a apreciat în ple
nară, se simte nevoia unor 
eforturi mai mari, perseve
rent aplicate în această di
recție. Cu atit. mai mult cu cit 
de unele abateri de la princi
piile și normele muncii și vieții 
comuniștilor s-au făcut vinovate 
și unele cadre cu munci de răs
pundere din rindul activiștilor 
comitetului județean, la Plenara 
din 14 aprilie a.c. a C.C. al 
P.C.R. fiind aduse critici în
dreptățite comitetului județean 
pentru insuficientă exigență, 
necunoașterea imediată a aces
tor fapte și lipsă de operativitate 
in luarea măsurilor ce se impu
neau. Exprimîndu-se hotărirea 
de a se acționa cu fermitate 
pentru ca asemenea încălcări ale 
moralei revoluționare să nu se 
mai repete, pentru respectarea 
neabătută a legilor țării, s-a 
subliniat, totodată, unitatea dia

lectică dintre politică și etică și, 
pe acest temei, cerința majoră 
ca activiștii de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă și ob
ștești să fie, prin întregul lor 
comportament, exemple demne 

■de urmat pentru comuniști, pen
tru toți oamenii muncii.

Participanții Ia plenară au 
subliniat, de asemenea, rolul 
important ce revine activității 
politico-educative în dezvoltarea 
cultului muncii, a responsabi
lității tuturor celor ce muncesc 
față de consolidarea avutului 
obștesc, insistîndu-se asupra 
sporirii rolului formativ al șco
lii, ca și asupra cerinței creș
terii receptivității organizațiilor 
de partid față de inițiativele va
loroase : inițiativa „Fiecare co
munist, exemplu în muncă, în 
activitatea obștească și în socie
tate11, pornită de la șantierul na
val, se cere generalizată mai o- 
perativ, mai consecvent.

în contextul obiectivelor și 
sarcinilor cuprinse în Progra
mul ideologic — au sub
liniat raportul și vorbito
rii — un loc important îl 
ocupă îndeplinirea în și mai 
mare măsură de către casele de 
cultură, cluburile, căminele cul
turale, bibliotecile, muzeele și 
teatrele, de către cabinetele de 
științe sociale a rolului lor po
litic și ideologic, ca instituții de 
educație socialistă a maselor, 
îndeosebi a tineretului. Fiind 
criticat spiritul de campanie în 
care acționează unele din aceste 
așezăminte — între care cămi
nele culturale de la Istria, Să- 
cele, Rasova, Seimeni și altele 
— s-au formulat numeroa
se propuneri vizînd perma
nentizarea programelor de ac
tivitate ale tuturor așezămin
telor culturale, creșterea apor
tului intelectualilor de la orașe 
și sate la munca cultural-educa
tivă, la formarea concepției ma
terialist-științifice despre lume 
și societate. Un accent firesc 
s-a pus, de asemenea, pe creș
terea calitativă a activității edu
cative și artistice desfășurate pe 
litoral în sezoanele estivale, pe 
antrenarea, alături de forțele 
locale, a unor formații și per
sonalități de prestigiu ale artei 
și culturii.

în încheierea dezbaterilor a 
luat cuvintul tovarășul PETRE 
LUPU, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
Apreciind că in mod just ple
nara a insistat asupra necesită
ții creșterii continue a rolului 
organelor și organizațiilor de 
partid in conducerea muncii 
politico-educative, vorbitorul a 
accentuat că trebuie să se ac
ționeze cu consecvență pentru a 
se imprima acestei activități un 
puternic caracter revoluțio
nar. Propaganda de partid, 
instituțiile ideologice și cultu
ral-educative, școala sint che
mate să contribuie în cel mai 
înalt grad la formarea omu
lui nou, să determine înțe
legerea profundă, de către 
fiecare membru al societății 
noastre, a unității indisolu-, 
bile care trebuie să existe în 
toate împrejurările între edu
cație, gîndire și acțiune, între 
cunoștințe și conștiință, între sen
timentul patriotic socialist, și 
internaționalismul proletar.

Plenara cu activul a Comite
tului județean Covasna al P.C.R. 
a reprezentat o încununare a 
dezbaterilor desfășurate în ulti
mele luni în toate organizațiile 
de partid, in organizațiile de 
masă și obștești, în unitățile 
școlare și instituțiile culturale, 
dezbateri la care au luat cuvîn
tul peste 5 000 de comuniști și 
alți oameni ai muncii și în ca
drul cărora s-au făcut 3 885 de 
propuneri vizînd îmbunătățirea 
activității politico-ideologice și 
cultural-educative. Atit raportul 
prezentat de tovarășul Nagy 
Ferdinand, prim-secretar al Co
mitetului județean Covasna al 
P.C.R., cît și intervențiile celor 
79 de vorbitori în plen și în co
misii au relevat activitatea rod
nică depusă în județ, in cei cinci 
ani de la adoptarea Programu
lui ideologic al partidului pen
tru dezvoltarea conștiinței socia
liste a maselor, pentru făurirea 
omului nou. S-a subliniat că 
expresia cea mai elocventă a a- 
cestei realități o constituie par
ticiparea tot mai activă a tutu
ror locuitorilor — români, ma
ghiari, secui — la desfășurarea 
întrecerii socialiste, la realizarea 
sarcinilor de plan, fapt concre
tizat în îndeplinirea prevede
rilor cincinalului 1971—1975 cu 
185 de zile mai devreme, drept 
pentru care județului i s-a 
conferit ordinul „Steaua Repu
blicii Socialiste România11 cla
sa I.

Din cuvîntul participanților, ca 
și din raportul prezentat a re
zultat cu deosebită pregnanță că 
politica partidului de reparti
zare armonioasă a forțelor de 
producție pe întreg teritoriul ță
rii, de dezvoltare accelerată a 
tuturor județelor scumpei noas
tre patrii consolidează continuu 
baza materială a egalității în 
drepturi a tuturor celor ce mun
cesc, indiferent de naționalitate, 
reprezintă o modalitate funda
mentală de soluționare justă, 
marxist-leninistă a problemei 
naționale. Roadele acestei poli
tici înțelepte sint în mod pu
ternic evidențiate de realitățile 
județului Covasna.

Volumul producției globale — 
întruchipind o consecință direc
tă a dublării investițiilor și. to
todată, a dezvoltării atitudinii 
înaintate față dc muncă, a spi
ritului patriotic in care sint pri
vite sarcinile dezvoltării e- 
conomice a patriei — a spo
rit considerabil față de anul 
1970. realizindu-se un ritm de 
creștere a producției industriaie 
de 16,5 la sută, ceea ce asigură 
ridicarea necontenită a nivelului 
de trai al locuitorilor. Sem
nificativă pentru roadele po
liticii partidului nostru de 
rezolvare marxist-leninistă a 
problemei naționale se dove
dește, după cum au arătat mai 
mulți vorbitori, și dezvoltarea pe 
care au cunoscut-o in anii so
cialismului invățămintul, cultu
ra și arta județului, mărturii 
pregnante ale egalității în drep
turi a oamenilor muncii români 
sau aparținind naționalităților 
conlocuitoare. In județ există 131 
unități preșcolare și 118 unități 
școlare cu limba de predare ma
ghiară ; în orașul Sf. Gheorghe 
funcționează un teatru în limba 
maghiară și se editează un ziar 
în această limbă. De asemenea, 
in județ activează în prezent 152 
de formații de teatru și teatru 

de păpuși, 123 formații corale, 
138 brigăzi de agitație, atit în 
limba română, cit și maghiară.

Raportul și luările de cuvînt 
au arătat că, în ultimii ani, 
munca politico-educativă a con
tribuit intr-o măsură sporită la 
cultivarea sentimentelor patrio
tice, de dragoste și devotament 
față de partid și popor. S-a 
subliniat că în acest scop au fost 
utilizate o gamă largă de forme 
și mijloace — cum sint simpozi
oanele și expunerile pe teme ca : 
„375 de ani de la prima unire 
politică a țărilor române11. „1 
decembrie — Unirea Transilva
niei cu România11, „30 de ani de 
la instaurarea primului guvern 
democrat din România11, „30 de 
ani de la victoria asupra fas
cismului11, concursurile, dialogu
rile cu caracter educativ, con
cursul de poezie patriotică „Lira 
Covasnei11, organizarea de ex
cursii colective la locuri istorice 
și obiective economice din ju
deț și din alte colțuri ale pa
triei.

în spirit critic și autocritic, 
vorbitorii au pus în evidență și 
unele deficiențe și neîmpliniri 
care se mai manifestă in acti
vitatea politico-educativă. Ple- 
dîndu-se pentru o activitate po
litică strîns legată de cerințele 
concrete ale vieții, au fost cri
ticate unele lipsuri în organiza
rea activității politico-educative 
manifestate in localitățile Moac- 
șa, Dobirlău, Catalina, Barcani, 
unde atit in alcătuirea progra
melor căminelor culturale, cît și 
în stabilirea tematicilor pentru 
cercurile ideologice nu se por
nește întotdeauna de la necesi
tățile colectivelor, de la nive
lul de pregătire, de la sarcinile 
specifice locurilor de muncă. 
S-a subliniat, de asemenea, că 
factori de răspundere cum ar 
fi Comitetul județean al U.T.C., 
Comitet.ul pentru cultură și e- 
ducație socialistă trebuie să ac
ționeze mai hotărit in vederea 
deplasării centrului de greutate 
al activității politice spre locu
rile de muncă și de viață ale 
oamenilor. De asemenea, parti
cipanții la dezbateri au propus 
să se apeleze la o gamă mai 
largă de forme și metode ale 
muncii politico-educative care 
să ajute la închegarea colecti
velor din noile unități econo
mice.

în încheierea lucrărilor plena
rei a luat cuvîntul tovarășul 
LEONTE RAUTU, membru al 
Comitetului Politie Executiv al 
C.C. al P.C.R.. care, subliniind 
înriurirea pozitivă exercitată de 
către programul ideologic asu
pra muncii politico-educative, 
succesele obținute in perioada 
care a trecut, de la plenara din 
noiembrie 1971, a precizat prin
cipalele sarcini pe care partidul 
le pune cu deosebire în fața tu
turor factorilor educaționali : 
afirmarea puternică a spiritului 
revoluționar, militant ; înlătu
rarea formalismului și festivis- 
mului ; explicarea temeinică a 
documentelor, a hotăririlor. de 
partid și de stat, antrenarea oa
menilor la traducerea lor in 
viață ; cultivarea răspunderii 
pentru realizarea sarcinilor de 
plan ; diversificarea acțiunilor 
educative în funcție de cerin
țele locului de muncă, de pre
ferințele oamenilor ; dezvoltarea 
spiritului patriotic și interna
ționalist în rindul comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii.

Din programul de măsuri adoptat de plenară:
• întreaga activitate politico-educativă va avea 

în centrul atenției problemele organizării su
perioare a producției și a muncii, reducerii 
costurilor de producție cu cei puțin 22 la 
sută, a celor materiale cu 15 la sută, a con
sumurilor specifice de metal, combustibil $1 ener
gie electrică cu 12—26 la sută, creșterii produc
tivității muncii cu 53 Ia sută.

• Pînă la 1 septembrie 1976, in toate colecti
vele din industrie și agricultură se vor generaliza 
inițiativele „Să muncim și să trăim în chip co
munist", „Codul etic — in conștiința și iaptele 
noastre", „Fiecare comunist — angajat direct în 
creșterea și educarea unui tînăr", „Prietenii nou
lui angajat", „Fiii de onoare ai unității", „Legile 
țării — legile noastre".

• Organele și organizațiile de partid vor asigura 
în permanență un bogat conținut de idei tuturor 
cursurilor și iormelor învățămîntului politico- 
ideologic de partid, întregii activități de propa
gandă.

• Cu ocazia sărbătoririi a 1 600 de ani de la 
prima mențiune documentară a Buzăului se vor 
organiza ample manifestări de evocare a conti
nuității poporului romăn în această parte a țării, 
a luptei sale neîntrerupte pentru libertate și drep
tate socială.

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

NICOLAE CEAUȘESCU, din care extragem :
Dind glas color mai alese Sentimente și gîndurl pe care le 

nutresc comuniștii, toți locuitorii mindrelor plaiuri străbune ale 
Buzăului, menționat pentru prima dată intr-un document scris 
acum 1 600 de ani, participanții la plenară au apreciat incă o dată, 
cu toată căldura și sinceritatea, contribuția dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de o valoare inesti
mabilă, la elaborarea și aplicarea Programului Ideologic al parti
dului, modul strălucit în care conduceți destinele națiunii noastre.

Vă raportăm și cu acest prilej că în primele patru luni ale 
acestui an unitățile industriale din județ și-au îndeplinit sarcinile 
de plan la producția globală și marfă, asigurindu-se, în profil 
teritorial, o depășire de 68,2 milioane lei și, respectiv, 114,5 mili
oane lei.

Puternic mobilizați de înflăcăratele dumneavoastră îndemnuri, 
adresate organelor șl organizațiilor de partid, tuturor oamenilor 
muncii in magistralele cuvîntări rostite la marea adunare populară 
consacrată aniversării a 55 de ani de la crearea partidului și la 
recenta Consfătuire de lucru de la Comitetul Central al partidului, 
locuitorii acestui județ sint hotăriți să nu precupețească nici un 
efort, să acționeze cu fermitate și dăruire pentru îndeplinirea an
gajamentelor asumate, pentru realizarea exemplară a obiectivelor 
cincinalului revoluției tehnico-științifice.

Participanții la plenară au dat mandat reprezentanților jude
țului nostru care vor participa la primul Congres al educației 
politice și culturii socialiste de a exprima deplina adeziune și 
aprobare a oamenilor muncii din județ față de politica internă și 
externă a partidului și statului nostru, față de strălucita dum
neavoastră contribuție la rezolvarea problemelor cardinale ale lu
mii contemporane, ia afirmarea cu tot mai multă tărie a ideilor 
de pace, colaborare, prosperitate și progres, care au făcut ca 
România să se bucure de un imens prestigiu internațional, iar 
politica sa științifică umanistă, dinamică și realistă să fie tot 
mal mult cunoscută și apreciată pe toate continentele.

Din programul de măsuri adoptat de plenară :
• în perioada 1976—1980 se va asigura înca

drarea și participarea la cursurile universității 
de marxism-leninism a cadrelor de conducere din 
întreprinderi și instituții, a întregii rezerve de 
cadre a comitetelor județean, municipale și oră
șenești de partid. .

• Numărul membrilor de partid cuprinși în co
lectivele de agitatori va spori pînă în anul 1977 
Ia 35 OOO.

• Numărul universităților populare va crește 
pînă în 1980 la 22, cuprinzînd peste 18 000 
cursanți.

• Se va îmbunătăți conținutul programelor bri
găzilor artistice de agitație, numărul acestora ur- 
mînd să crească la 250 pînă în 1980.

• Pentru o mai bună antrenare a creatorilor și 
artiștilor clujeni în activitatea culturală și edu
cativă, se vor organiza anual în municipiul Cluj- 
Napoca „Toamna muzicală clujeană" și „Săptă- 
mîna teatrelor dramatice". Periodic, se vor orga
niza „Zilele editurii «Dacia»". Vor ii continuate : 
festivalul teatrului scurt „Zaharia Bîrsan", „Festi
valul dansului fecioresc din Transilvania", „Festi
valul cîntecului, jocului și portului popular some- 
șean", iestivalul de muzică ușoară „Tinerețe pe 
portativ", iestivalul muzical-coregratic „Te slă
vim, pămînt strămoșesc" ș.a.

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

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

In numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii de pe 
aceste meleaguri — români, maghiari, germani șl de altă naționa
litate — exprimăm in unanimitate gindurile și sentimentele cele 
mai calde și mai profunde de prețuire și recunoștință, de atașa
ment nețărmurit față de politica internă și externă a partidului 
și statului nostru, față de contribuția excepțională, teoretică, poli
tică și organizatorică pe care dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, o aduceți la rezolvarea problemelor cardinale 
ale edificării socialismului multilateral dezvoltat și comunismului, 
la soluționarea problemelor majore ale lumii contemporane.

Conștlențl că muncesc pentru ei și țara lor, însuflețiți de idea
lurile nobile spre care partidul conduce întregul nostru popor, 
întîmpinînd cea de-a 55-a aniversare a partidului cu re
zultate cit mai bune, locuitorii județului nostru, într-o strînsă uni
tate de voință și idealuri, și-au făcut o datorie de onoare din în
făptuirea exemplară a sarcinilor ce le revin din planul de dezvol
tare economico-socială. Ca urmare, prevederile planului pe pri
mele patru luni ale anului curent au fost îndeplinite și depășite.

Plenara a dat mandat participanților la Congresul educației 
politice și culturii socialiste să exprime angajamentul ferm de 
a susține, prin fapte de muncă, politica internă și externă a parti
dului, activitatea neobosită pe care dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, o desfășurați pentru bunăstarea și 
fericirea patriei și poporului român, pentru pace, cooperare și 
ințelegere intre toate popoarele lumii, de a contribui activ la 
transpunerea în viață a Programului partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României 
spre comunism.

Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că noi, comu
niștii, toți oamenii muncii de pe aceste meleaguri, nu vom pre- 

1 cupeți nici un efort, vom dărui intreaga noastră energie și putere 
I creatoare pentru a ne face pe deplin datoria față de partid, țară 
I și popor.

Din programul de măsuri adoptat de plenară:
• Membrii organelor de partid, lectorii șl pro

pagandiștii, activiștii de partid, de stat și ai orga
nizațiilor de masă vor tace cu regularitate expu
neri în fața oamenilor muncii, vor participa la 
dezbateri în adunările generale de partid, ale 
organizațiilor U.T.C. și grupelor sindicale, ale an- 
gajaților și cooperatorilor.

• Se va acorda o atenție sporită cuprinderii în 
siera activității politico-educative a tuturor cate
goriilor de oameni ai muncii, îndeosebi a tine
retului, femeilor, muncitorilor portuari și naviga
torilor, a angajaților din unitățile economice noi, 
din turism, comerț, de pe șantierele de construc
ții, a lucrătorilor sezonieri din agricultură.

• Vor ii extinse cursurile învățămîntului politi
co-ideologic de studiere a materialismului dialec
tic și istoric și de socialism științific.

• Organele și organizațiile de partid, de U.T.C. 
și sindicat vor acționa pentru extinderea brigă
zilor de muncă și educație socialistă, precum și 
a acțiunilor: Ora de dirigenție muncitorească, 
Statul omeniei, Prietenul noului angajat, Tînărul 
de lingă tine, Ștafeta generațiilor.

• Pînă la 1 septembrie 1976 vor ti extinse ca
binetele de științe sociale sau punctele de infor
mare la nivelul tuturor orașelor, comunelor, șco
lilor, al tuturor unităților economice și institu
țiilor.

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

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

Raportăm cu mindrie că în anii care au trecut de la Istorica 
plenară a Comitetului Central din noiembrie 1971, în spiritul înal
telor cerințe formulate de Programul ideologic al partidului, mun
citorii portuari, constructorii de nave, țărănimea cooperatistă, toți 
oamenii muncii au făcut dovada unor fapte de eroism pentru dez
voltarea economică și socială a județului Constanța. Această 
perioadă se înscrie în Istoria județului nostru ca o etapă deosebit 
de fructuoasă în care, înfăptuind politica științifică a Partidului 
Comunist Român, prețioasele dumneavoastră indicații, s-a reali
zat un amplu program de investiții, s-a dgblat producția indus
trială, s-au dezvoltat și modernizat agricultura, transporturile ma
ritime și turismul, a crescut nivelul de trai material și spiritual 
al celor ce muncesc. Cronica acestor ani consemnează ca un 
succes remarcabil al nostru, al potențialului industriei și tehnicii 
românești, lansarea primelor mineraliere de 55 000 tone 
și începerea construcției petrolierului de 150 000 tone „INDEPEN
DENȚA11, care va fi lansat, așa cum ne-am angajat, cu 
prilejul aniversării centenarului independenței de stat a României.

Plenara comitetului județean cu activul apreciază că toate suc
cesele noastre se leagă nemijlocit de activitatea desfășurată de 
organele și organizațiile de partid pentru ridicarea nivelului con
științei politice a maselor, pentru educarea lor în spiritul dragostei 
față de patrie și partid, al internaționalismului, pentru instaurarea 
în viața socială a principiilor și normelor eticii și echității so
cialiste.

Asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, că vom consacra și in viitor întreaga noastră 
putere de muncă înfăptuirii neabătute a sarcinilor ce ne revin din 
mărețul Program al partidului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

Din programul de măsuri adoptat de plenară:
• Pentru perfecționarea învățămîntului de 

partid, întărirea caracterului său concret, propa
gandiștii și lectorii vor participa la analize eco
nomice, vor il iniormați periodic asupra proble
melor și neajunsurilor din activitatea practică.

• in vederea educării patriotice a maselor, or
ganele și organizațiile de partid, de masă și ob
ștești vor organiza expuneri, dezbateri pe teme 
ca: „Formarea limbii și a poporului romăn", „Per
manența și continuitatea poporului romăn pe tot 
cuprinsul patriei", „Politica P.C.R. în problema 
națională", „Lupta comună a romanilor, maghia
rilor și secuilor de pe aceste meleaguri pentru eli
berare socială și națională" etc.

• Se va acționa pentru generalizarea inițiative
lor „Să lucrăm o zi pe trimestru din materialele 
economisite11, „Registrul economiilor", „Fiecare 
utilaj folosit cu maximum de randament", urmă- 
rindu-se eficiența economică a acestor inițiative 
la fiecare Ioc de muncă, atelier, secție, unitate 
economică.

• în vederea integrării rapide a tinerilor la locu
rile de muncă, se vor extinde acțiunile : „Prietenii 
noului încadrat", „Prima zi în producție".

• Pe linia cunoașterii temeinice a legilor, se pre
vede organizarea unor multiple acțiuni sub gene
ricul „Legile țării — legile noastre", „Tînărul în
treabă, juristul răspunde" etc.

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

NICOLAE CEAUȘESCU, din care extragem :
Participanții la plenara lărgită a Comitetului județean de partid 

Covasna au dezbătut cu responsabilitate comunistă modul in care 
au fost traduse în viață sarcinile trasate de Plenara C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1971, de documentele adoptate la Congresul al 
Xl-lea al P.C.R., exprimînd și cu acest prilej, în numele tuturor 
comuniștilor și celorlalți oameni ai muncii — români, maghiari și 
secui — totala adeziune și atașamentul deplin față de politica 
Internă și externă a partidului și statului nostru, hotărîrea lor 
nestrămutată de a face totul pentru înfăptuirea exemplară a sar
cinilor ce le revin din Programul partidului. Sprijinul multila
teral acordat județului Covasna de către conducerea partidului, 
conjugat cu eforturile unite ale întregii populații, au determinat 
dezvoltarea și înflorirea acestui minunat colț al patriei, înscrierea 
lui hotârită pe orbita civilizației socialiste. Noi vedem in aceasta 
o expresie grăitoare a politicii naționale juste, marxist-leniniste, 
a partidului, de asigurare a egalității în drepturi a tuturor celor 
ce muncesc, fără deosebire de naționalitate, un imbold pentru 
întărirea unității și frăției oamenilor muncii in jurul partidului, 
al Comitetului său Central, al secretarului general al partidului.

Asigurăm conducerea partidului și statului, pe dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că noi toți, organele șl 
organizațiile de partid, de masă și obștești, factorii educaționali 
din județ, intr-o deplină unitate de voință, cu mult simț de răs
pundere, sîntem ferm hotărîți să muncim cu dăruire, devotament 
și pasiune revoluționară pentru a educa șl forma omul nou al zi
lelor noastre în spiritul principiilor eticii și echității socialiste, al 
înaltelor idealuri patriotice și internaționaliste, militant activ pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce revin județului din grandiosul 
Program al partidului de făurire a socialismului și comunismului 
în scumpa noastră patrie — Republica Socialistă România.
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ÎN PREGĂTIREA CONGRESULUI EDUCAȚIEI

POLITICE ȘI CULTURII SOCIALISTE

DÎMBOVIȚA
Plenara cu activul a Comite

tului județean Dîmbovița al 
P.C.R. a analizat, intr-un spirit 
de inaltă exigență și principia
litate comunistă, activitatea 
desfășurată de organele și or
ganizațiile de partid, de masă 
și obștești, de instituțiile de 
cultură și educație pentru apli
carea in viață a Programului 
ideologic al partidului, dezbate
rile prilejuind o însuflețită re
afirmare a adeziunii comuniști
lor, a tuturor oamenilor mun
cii din această străveche vatră 
românească, față de politica in
ternă și externă a partidului și 
statului nostru.

Atit în raportul prezentat de 
tovarășul Ion Stănescu, prim- 
secretar al Comitetului .jude
țean Dîmbovița al P.C.R., cit 
și in cuvintul celor 76 de 
vorbitori în plen și în comisii, 
a fost înfățișată experiența a- 
cumulată de organele și orga
nizațiile de partid in îndruma
rea și conducerea unitară, ne
mijlocită a întregii activități 
politico-educative, contribuția 
sporită a acesteia la întărirea 
spiritului de ordine, disciplină 
și răspundere în muncă, la con
solidarea în rîndul maselor a 
trăsăturilor conștiinței socialis
te, la afirmarea hotărită in 
viață a Codului comunist de 
muncă și viață, la îndeplinirea 
sarcinilor trasate de Congresul 
al XI-lea al partidului pentru 
formarea omului nou, cu con
vingeri înaintate, comuniste.

Au fost prezentate succint 
rezultatele remarcabile obținute 
în primele patru luni ale aces
tui an de oamenii muncii de pe 
modernele platforme industriale 
și de pe vastele șantiere ale 
județului, din agricultură, din 
celelalte domenii ale vieții so- 
cial-economice locale. Partici- 
panții la plenară au remarcat 
faptul că, pentru înfățișarea 
elementelor de bilanț, a succe
selor obținute, s-a găsit o for
mulă originală, fiind oglindite 
intr-un ,,raport" inedit : prin- 
prezentarea unei expoziții al
cătuite din grafice sugestive, 
din gazetele de perete, gazetele 
satirice și fotomontajele cele 
mai bune, din articole apărute 
in presa locală etc. Expoziția 
a oferit astfel un bun prilej 
nu numai pentru informare, dar 
și pentru un instructiv schimb 
de experiență.

Acționind cu fermitate în spi
ritul Programului ideologic, or
ganele și organizațiile de par
tid, organizațiile de masă și 
obștești componente ale Fron
tului Unității Socialiste, institu
țiile de cultură și educație au 
pus în centrul activității lor — 
așa cum au subliniat-o dezba
terile din plenară — preocupă
rile susținute pentru cultivarea 
înaltelor trăsături moral-politice 
ale omului nou, afirmarea ati
tudinii înaintate față de mun
că și avutul obștesc, educarea 
patriotică și internaționalistă a 
maselor largi de oameni ai 
muncii, înarmarea acestora cu 
concepția revoluționară a parti
dului nostru — invățătura mar- 
xist-leninistă.

Cuprinzind în sfera analizei 
efectuate, ca și în programul de 
măsuri adoptat, vasta proble
matică a activității politico- 
educative, dezbaterile din ple
nară au reliefat necesitatea sti
mulării și generalizării inițiati
velor valoroase, a imbunătățirii

Din programul de măsuri adoptat de plenară:
• Birourile organizațiilor de bază vor fi îndru

mate să organizeze în fiecare an discuții indivi
duale cu membrii de partid asupra modului în 
care aplică prevederile Angajamentului solemn. 
Cel puțin o dată pe an, în ședințele de birou sau 
adunări generale, fiecare membru de partid va in
forma asupra activității depuse și asupra modului 
în care se pregătește din punct de vedere politic, 
ideologic și profesional.

• în spiritul cuvîntării tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu la Consfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. din 12—13 mai 1976, organele și organi
zațiile de partid vor lua măsuri de popularizare 
și cunoaștere a tuturor hotărîrilor de partid și a 
legilor statului, în scopul respectării și aplicării 
întocmai a acestora.

• Plenara comitetului județean de partid a sta
bilit ca toți membrii comitetului județean, ai apa
ratului de partid și de stat, ai organizațiilor de 
masă și obștești, toți intelectualii să participe lu
nar la cel puțin 1—2 acțiuni politico-educative și 
să prezinte cel puțin o expunere în fața colecti
velor de muncă, a tinerilor.

• Organele de partid vor lua măsuri pentru a 
spori numărul universităților populare de la 36 
în prezent, Ia 60 în 1980.

• Oficiul județean al patrimoniului cultural, mu
zeul județean vor sprijini unitățile culturale de la 
sate pentru realizarea, pînă în 1980, de colec
ții muzeale sătești în toate localitățile județului.

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

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

Exprimind voința comuniștilor, o tuturor oamenilor muncii din 
ludețul nostru, participanții la plenarâ iși reafirmă si cu acest prilej 
adeziunea lor deplină la politica internă șl externă a partidului si 
statului român — expresie a aplicării creatoare a marxism-leni- 
nismului la condițiile și realitățile țării noastre.

Vă raportăm că — acționind în lumina indicațiilor dumnea
voastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu — am 
acordat și acordăm o îndrumare permanentă și un sprifin concret 
organizațiilor de partid, de masă și obștești, unităților economice 
și instituțiilor de cultură și educație, reușind astfel ca in primele 
patru luni ale acestui an să obținem rezultate de seamă în toate 
domeniile de activitate. Vă asigurăm, mult iubite tovarășe secretar 
general, că Dîmbovița de astăzi — a cărei vertiginoasă dezvoltare 
social-economică poartă pecetea politicii înțelepte a partidului 
nostru, a grijii dumneavoastră permanente — nu este doar un 
perimetru al ofensivei civilizației materiale, ci și un vast șantier al 
edificării personalității omului nou, animat de un fierbinte pa
triotism.

încercăm un sentiment de profundă mindrie și recunoștință că, 
din strălucita dumneavoastră inițiativă, conducerea partidului a 
hotărît restaurarea Curții Domnești din Tîrgoviște, monument de o 
inestimabilă valoare istorică și arhitecturală.

Plenara a dat mandat și deplină împuternicire reprezentanților 
săi la Congresul educației politice și culturii socialiste să exprime 
întreaga lor adeziune la politica internă și externă a partidului 
și statului nostru, la documentele ce vor fi adoptate de acest 
forum al spiritualității române, hotărîrea organizației județene de 
partid, a tuturor oamenilor muncii din județ, de a face totul, cu 
pasiune revoluționară, pentru realizarea exemplară a obiectivelor 
stabilite de Congresul al XI-lea al partidului.

Din programul de masuri adoptat de plenară:
• Organele și organizațiile de partid vor situa 

în centrul muncii politico-ideologice preocuparea 
pentru dezvoltarea spiritului revoluționar, pentru 
întărirea ordinii și disciplinei, imprimarea unei 
responsabilități sporite față de îndeplinirea exem
plară a sarcinilor profesionale și obștești, pentru 
o comportare morală în spiritul principiilor ^Co
dului etic comunist.

• în toate unitățile economice vor fi extinse în 
continuare formele agitației vizuale cu caracter 
combativ cum sînt: panourile „Alb-negru", ,,Vi
trinele calității", „Fotogazetele satirice".

• în fiecare unitate economică se va organiza 
trimestrial „Ziua fruntașilor în producție", iar 
anual se vor desfășura concursurile : ,,Comisia 
inginerilor și tehnicienilor de întreprindere cu 
cele mai bune rezultate pe linia autoutilării și 
autodotării, asimilării de noi produse și diminuă
rii importurilor", colectiv fruntaș în aplicarea 
inițiativei „Nici un cadru tehnic și economic fără 
o temă de studiu sau cercetare cu aplicabilitate 
și eficiență concretă în producție".

• Agitatorii, propagandiștii, lectorii vor fi an
trenați în acțiuni de explicare a valorilor morale 
ale muncii în socialism, combaterea tendințelor 
de parazitism, a manifestărilor de căpătuială și 
furt.

• în vederea petrecerii timpului liber în mod 
plăcut și instructiv-educativ vor fi organizate du
minici cultural-sportive, „Sărbătoarea teiului", 
carnavaluri, seri culturale.

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

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

Participanții la plenara cu activul a Comitetului județean Galați 
al P.C.R., exprimindu-și devotamentul nețărmurit față de Partidul 
Comunist Român, vă transmit și cu acest prilej, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, sentimente de profundă prețuire, de adine 
respect pentru neobosita dumneavoastră activitate pusă în slujba 
nobilelor idealuri ale propășirii poporului român, ale cauzei socia
lismului și păcii în lume. Cerințele Programului ideologic au dina
mizat activitatea desfășurată de organele și organizațiile de partid, 
de masă și obștești, de instituțiile cu caracter educațional, au dat 
un nou și puternic impuls elanului creator al maselor, ceea ce a 
determinat îndeplinirea înainte de termen a prevederilor planului 
cincinal 1971—1975. Consecvenți acestui spirit de muncă, pe pri
mele patru luni din anul 1976 industria județului Galați a obținut 
o producție suplimentară de 225 milioane lei.

Pentru transpunerea în viață a prevederilor documentelor celui 
de-al XI-lea Congres al partidului, a sarcinilor cincinalului revolu
ției tehnico-științlfice, vom acționa mai eficient pentru ridicarea 
conștiinței politice a tuturor locuitorilor județului, pentru educarea 
maselor în spiritul patriotismului fierbinte, al internaționalismului 
proletar.

Plenara noastră a încredințat mandat reprezentanților județului 
Galați la Congresul educației politice și culturii socialiste de a 
exprima, în numele celor peste 82 000 de comuniști, al tuturor 
oamenilor muncii din această parte a țării, deplina adeziune la 
politica Internă și externă promovată de partidul și statul nostru, 
încrederea deplină, nestrămutată în conducerea sa încercată în 
frunte cu dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar 
general, purtătorul celor mai înalte idealuri aie poporului român, 
eminentă personalitate revoluționară Internațională.
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stilului de muncă al organelor 
și organizațiilor de partid in 
conducerea și, îndeosebi, în 
coordonarea activității tuturor 
factorilor educaționali, a elimi
nării paralelismelor și supra
punerilor, a altor neajunsuri 
care persistă in acest domeniu. 
Semnificativ pentru conținutul 
de lucru al dezbaterilor a fost 
spiritul critic și autocritic in 
care ele s-au desfășurat, con
sistența propunerilor formulate 
pentru înlăturarea neajunsuri
lor și perfecționarea activi
tății. în această ordine de 
idei, experiența comitetelor de 
partid de la întreprinderea me
canică Mija, întreprinderile de 
utilaj petrolier și SARO Tirgo- 
viște în organizarea și desfășu
rarea activității politico-educa
tive demonstrează că munca de 
la om la om, agitația vizuală, 
stațiile de radioamplificare și 
cinecluburile. celelalte forme ale 
muncii politice de masă pot 
contribui eficient la crearea 
unei puternice opinii de masă 
împotriva cazurilor de indisci
plină, superficialitate în munca.

Luind în dezbatere modul în 
care școala își îndeplinește ro
lul de puternic centru al educa
ției comuniste, mai multi vor
bitori au relevat preocupă
rile pentru asigurarea cadre
lor necesare economiei locale, 
subliniindu-se, în același timp, 
datoria organizațiilor de partid, 
de U.T.C. și pionieri, a tuturor 
cadrelor didactice de a milita 
consecvent pentru desfășurarea 
întregii activități educative pe 
baza concepției materialist
dialectice, pentru cultivarea în 
rindul elevilor a respectului 
față de muncă.

Un loc important l-a ocupat, 
în' cadrul dezbaterilor, activita
tea cultural-educativă și artisti
că de masă, in al cărei bilanț se 
înscriu, printre altele, organiza
rea unor manifestări de presti
giu („Mesaje dimbovițene în 
timp", concursul de dansuri cu 
temă ..Ritmuri noi“, festi
valul de poezie patriotică 
și revoluționară „Moștenirea 
Văcăreștilor"), creșterea nume
rică și calitativă a formațiilor 
artistice de amatori, orientarea 
repertoriului acestora spre ge
nuri artistice populare, spre 
creații purtătoare de mesaj po
litic, revoluționar.

Luind cuvintul în încheierea 
dezbaterilor, tovarășul ION IO- 
NIȚA. membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., a apreciat pronunțatul ca
racter de lucru al plenarei și s-a 
referit pe larg la unele din prin
cipalele direcții ale perfecțio
nării activității politico-educati
ve care trebuie să se afle in 
atenția organizațiilor de partid, 
a tuturor factorilor cu responsa
bilități în domeniul muncii ideo
logice, de propagandă și cultură 
din județ. Vorbitorul a stăruit 
asupra cerinței de a se acționa 
cu mai multă perseverență pen
tru afirmarea puternică a spi
ritului revoluționar, militant, de 
a se lupta cu tenacitate împo
triva formalismului și festivis- 
mului, a mentalităților retro
grade. pentru popularizarea ex
perienței pozitive, creșterea ca
litativă a conținutului manifes
tărilor educative, pentru educa
rea susținută a tinerilor în spi
ritul tradițiilor revoluționare 
patriotice și internaționaliste 
ale partidului.

GALATI
încununare firească a anali

zelor sub semnul exigenței și 
combativității revoluționare 
desfășurate în organizațiile 
de partid, de masă și ob
ștești din județ, în pregătirea 
Congresului educației politice 
și culturii socialiste, plenara cu 
activul a Comitetului județean 
Galați al P.C.R. a dezbătut cu 
responsabilitate comunistă mo
dul în care se acționează pen
tru transpunerea în viață a 
Programului ideologic al parti
dului.

în raportul prezentat cu acest 
prilej de tovarășul Dumitru Be- 
jan, prim-secretar al comitetu
lui județean de partid, în cu
vintul celor 82 de participant 
la discuțiile din plen și din co
misii s-a stăruit, cu precădere, 
asupra contribuției comuniști
lor la dezvoltarea conștiinței 
socialiste a maselor de oameni 
ai muncii, la statornicirea tră
săturilor morale înaintate, dem
ne de omul epocii noastre. 
Dovezile cele mai grăitoa
re ale eficienței activită
ții politico-educative, ale ade
ziunii fierbinți a tuturor , celor 
ce trăiesc și muncesc pe melea
gurile gălățene la politica 
marxist-leninistă, internă și in
ternațională a partidului nostru 
sînt materializate, fără îndoia
lă, în succesele obținute în rea
lizarea sarcinilor economice. 
Cincinalul trecut a fost îndepli
nit aici cu 35 de zile mai de
vreme, realizîndu-se o produc
ție suplimentară in valoare de 
peste două miliarde lei. în 1975, 
industria județului Galați — ju
deț pentru dezvoltarea căruia 
statul nostru a investit cu deo
sebire în ultimele cincinale 
mari valori financiare și mate
riale — a produs de 2,5 ori mai 
mult decît în 1970. Cea mai pu
ternică cetate de foc a țării — 
Combinatul siderurgic Galați — 
realizează singură, astăzi, în 
puține zile, producția de fon
tă și oțel a României anului 
1938.

Puternica organizație de par
tid județeană, care numără 
peste 82 000 de comuniști, își 
face tot mai simțit rolul de con
ducător al întregii activități 
politico-educative, în strînsă 
legătură cu cerințele concrete 
ale construcției socialiste, cu 
dezvoltarea necontenită a bazei 
materiale și imperativul făuri
rii noii fizionomii morale a ce
lor ce muncesc. Toți cei care au 
luat cuvintul în cadrul lucrări
lor plenarei au subliniat cu 
pregnantă adevărul potrivit că
ruia eforturile pentru înfăptui
rea Programului ideologic al 
partidului trebuie astfel canali
zate incit să determine o atitu
dine înaintată, la fiecare cetă
țean față de muncă și bunul 
obștesc, hotărîrea de a acționa 
cu fermitate și abnegație comu
nistă pentru îndeplinirea obiec
tivelor de pian, necesitatea ca 
fiecare dintre noi să-și organi
zeze viața în deplină concor
danță cu principiile eticii și 
echității socialiste.

O concepție unitară a tuturor 
acțiunilor politico-educative, un 
caracter mai exigent, revoluțio
nar combativ întregii propagan
de de partid, o stăruință mai 
mare asupra acelor forme și 
mijloace de influențare ideolo
gică care să răspundă cerințe
lor concrete imediate și de per
spectivă — sînt tot atitea pro-
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bleme care au revenit ca un 
laitmotiv în desfășurarea lu
crărilor plenarei. O bună parte 
din luările lor de cuvint vorbi
torii au consacrat-o înfățișării 
experienței valoroase în propa
ganda de partid și munca cul
tural-educativă desfășurate in 
unități industriale și agricole, 
in instituții. S-au relevat bune
le rezultate dobindite in orga
nizarea și desfășurarea învăță- 
mintului politico-ideologic, în 
structura căruia. în acest an, 
sint cuprinși peste 85 000 de 
cursanți. De peste două ori a 
crescut și numărul studenților la 
Universitatea serală de mar
xism-leninism, unde au luat 
ființă secții noi, cum sint : 
„Secția știința conducerii socie
tății socialiste", „Secția de eti
că". „Secția de educație mate- 
rialist-științifică" și „Secția de 
politică externă a partidului și 
statului". Au fost relevate, în 
același timp, rezultatele înregis
trate de instituțiile de artă ale 
județului, mișcarea artistică de 
amatori, cenaclurile de creație 
literar-artistică. Mulți partici- 
panți la discuții s-au arătat sa- 
tisfăcuți de grija ce se manifestă 
în întreprinderile industriale și 
agricole, în școli și în universi
tate pentru educarea tineretu
lui. în același timp s-a cerut 
intensificarea activităților po
litico-educative, cu un bogat 
conținut de idei, atractive. în 
măsură să combată atitudinile 
retrograde la unii tineri, culti- 
vîndu-se, mai susținut, dragos
tea de muncă, trăsăturile mora
le înaintate.

încercînd o sinteză posibilă a 
criticilor și propunerilor expri
mate în plenară, putem spune 
că ele au vizat cu precădere 
necesitatea de a lega mai strîns 
activitatea politico-educativă de 
cerințele concrete ale județului, 
pentru întărirea ordinii și 
disciplinei în muncă, sporirea 
spiritului de responsabilitate în 
gospodărirea materiilor prime 
și a materialelor, combaterea 
concepțiilor înapoiate, a încăl
cării normelor morale ce guver
nează in societatea noastră. în- 
tr-un cuvint, plenara s-a pro
nunțat pentru întărirea spiri
tului ofensiv, revoluționar, mi
litant în întreaga activitate po
litico-educativă.

Luind cuvintul în încheierea 
dezbaterilor, tovarășul ION PA- 
ȚAN, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
a stăruit asupra succeselor în
registrate de organizația jude
țeană de partid pe linia îndepli
nirii Programului ideologic al 
partidului, consacrat modelării 
omului nou, constructor al so
cialismului și comunismului pe 
pămintul României, patriot în
flăcărat și internaționalist con
secvent. Apreciind spiritul de 
exigență comunistă al dezbateri
lor din plenară, vorbitorul a fă
cut o serie de recomandări pri
vind perfecționarea întregii acti
vități politico-educative, comba
terea fenomenelor de formalism, 
a manifestărilor retrograde în 
comportarea oamenilor, ridica
rea gradului de responsabilitate 
civică la fiecare om al muncii, 
legarea mai strînsă a tuturor e- 
forturilor factorilor educaționali 
de problemele de fond ale rea
lităților materiale și spirituale 
ale județului Galați.

Plenara lărgită a Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Producție

Marți a avut loc, în cadrul 
acțiunilor de pregătire a Con
gresului educației politice și 
culturii socialiste, plenara lăr
gită a Consiliului Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție, consacrată 
dezbaterii modului în care se 
înfăptuiesc sarcinile ce revin 
Uniunii naționale și uniunilor 
județene din Programul ideolo
gic al partidului, precum și mă
surile .vizind îmbunătățirea ac
tivității politico-ideologice și 
cultural-educative în rindurile 
țărănimii cooperatiste, cores
punzător obiectivelor stabilite 
de cel de-al XI-lea Congres al 
P.C.R.

La lucrările plenarei au fost 
prezenți, din partea conducerii 
de partid și de stat, tovarășii 
Gheorghe Rădulescu, Ilie Ver
de! și Iosif Banc.

în raportul prezentat de to
varășul Aldea Militaru, pre
ședintele Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, s-a scos în evidență 
faptul că, în perioada care a 
trecut de la istorica plenară a 
C.C. al P.C.R. din 1971, Consi
liul uniunii, comitetul său exe
cutiv au militat cu hotărîre și 
consecvență pentrtl propagarea 
largă în rîndurile țărănimii 
cooperatiste a ideologiei parti
dului nostru și politicii sale 
marxist-leniniste, pentru crește
rea conștiinței socialiste, pro
movarea principiilor eticii și 
echității socialiste, pentru edu
carea maselor de cooperatori 
prin muncă și pentru muncă și 
încadrarea lor in. efortul gene
ral al poporului nostru de edifi
care a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în România. 
Uniunile cooperatiste și consi
liile de conducere ale unităților 
agricole au pus un accent tot 
mai mare pe legarea muncii 
politico-educative de sarcinile 
de producție, pentru folosirea 
deplină a pămîntului, a mașini
lor și utilajelor, a tuturor re
zervelor existente în unități, 
de sporire a producției agricole, 
pentru participarea cooperatori
lor la conducerea unităților, la 
întreaga viață socială a satelor 
țării noastre. Eficiența acestei 
ample activități politico-educati
ve s-a materializat în contribuția 
adusă de țărănime, în anii cinci
nalului trecut, la obținerea unei 
producții agricole globale cu pes
te 27 la sută mai mare față de pe
rioada 1966—1970, fapt ce s-a 
răsfrint nemijlocit și in creșterea 
nivelului de trai al celor ce 
muncesc pe ogoare. Totodată, în 
spiritul documentelor de partid, 
al indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, raportul a stăruit a- 
supra necesității perfecționării 
în continuare a muncii politico- 
educative la sate, eliminării u- 
nor neajunsuri care mai persis
tă în acest domeniu, orientării 
ei cu mai multă fermitate spre 
realizarea obiectivelor economi

Plenara lărgită a 
pentru Educație

Marți dimineața au avut loc 
în Capitală lucrările plenarei 
lărgite a Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport 
consacrate analizei activității 
politico-ideologice și cultural- 
educative desfășurate de organe
le și organizațiile sportive în 
lumina Programului ideologic al 
partidului, a indicațiilor secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Plenara a dezbătut, totodată, 
măsurile care se impun în ve
derea intensificării muncii de 
răspindire în rîndurile sportivi
lor a concepției materialist
dialectice a partidului, pentru a 
educa tineretul sportiv în spirit 
revoluționar, al respectului față 
de muncă, al Codului eticii și 
echității socialiste, al atașamen
tului și dragostei față de patrie, 
partid și popor, față de trecu
tul glorios al națiunii noastre.

La lucrările plenarei au parti
cipat membri ai Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică și 
Sport și ai Comitetului Olimpic 
Român, conducători și activiști 
ai federațiilor sportive, antre
nori, sportivi fruntași și ziariști.

în informarea prezentată 
plenarei de general-locotenent 
Marin Dragnea, președintele 
C.N.E.F.S., precum și în cadrul 
dezbaterilor s-au exprimat ade
ziunea deplină a întregii mișcări 
sportive la politica internă și 
externă a partidului și statului 
nostru, hotărirea de a acționa 
ferm, de a contribui cu întreaga 
energie și pricepere la efortul 
de ridicare a patriei pe treptele 
cele mai înalte ale culturii și ci
vilizației, ale bunăstării și feri
cirii. Relevind că aplicarea sar
cinilor înscrise în Programul 
ideologic al partidului în aria 
mișcării sportive a determinat 
o stimulare puternică a muncii 
activiștilor, tehnicienilor și spor
tivilor, vorbitorii s-au referit pe 
larg la rezultatele remarcabile 
obținute de sportivii români în 
competiții de prestigiu interna
țional la mai multe ramuri, 
între care gimnastica, handba
lul, luptele, boxul, canotajul, ti
rul. scrima, caiac-canoe, popice, 
tenisul de masă, hocheiul pe 
gheață, unele probe din atle
tism etc.

Arătînd că toate acestea sint 
expresia condițiilor create de 
partid și popor, vorbitorii au 
arătat, totodată, că politica justă 
a partidului nostru de rezolvare 
marxist-leninistă a problemei 
naționale se reflectă permanent 
și în domeniul activității spor

ce majore ale agriculturii coope
ratiste. îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan și a angaja
mentelor asumate în întrecerea 
socialistă.

La dezbateri au luat cuvintul 
Ion Spătărelu, Fătu Socaricea- 
nu, Gheorghe Dindere, Maria 
Proca. Bela Cseresnyes, Virgi- 
lius Mihai, Dinu Daniliuc, Eva 
Gerber. Ion Negoiță, Ștefan 
Popa, Blaziu Buzaș, Viorel Ui- 
baru, Ernest Zerbeș și Iuliana 
Vlăsceanu. Vorbitorii au relevat 
că, în perioada 1971—1975, între
gul nostru popor, sub conducerea 
înțeleaptă a partidului, a obținut 
succese remarcabile în dezvolta
rea economică a patriei noastre 
socialiste și a vieții spirituale, 
in formarea omului noui Ei au 
subliniat necesitatea orientării 
muncii politico-educative spre 
îndeplinirea sarcinilor economi
ce, formarea unei atitudini îna
intate față de muncă și avutul 
obștesc, față de înfăptuirea pla
nurilor și a angajamentelor a- 
sumate în întrecerea socialistă. 
In numele cooperatorilor — ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități — participan
ta la dezbateri și-au exprimat 
deplina adeziune la politica in
ternă și externă a partidului 
nostru și, totodată, hotărîrea de 
a cultiva, prin toate mijloacele, 
în rîndurile tuturor cooperatori
lor dragostea nețărmurită față 
de patrie și partid, față. de se
cretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
respectul profund pentru tradi
țiile eroice ale țărănimii, ale în
tregului popor, de apărare a 
independenței și libertății pa
triei.

Plenara a dat mandat repre
zentanților țărănimii cooperatis
te la apropiatul Congres al edu
cației politice și culturii socia
liste să exprime voința de 
neclintit a tuturor celor ce mun
cesc pe ogoarele țării de a sluji 
cu credință cauza partidului, i- 
dealurile nobile de pace, cola
borare și progres, de a înfăptui 
mărețul Program de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

După dezbateri, participanții 
la plenară au adoptat Planul de 
măsuri privind intensificarea ac
tivității politico-ideologice, cul
tural-educative și sportive de 
masă ce va fi desfășurată de 
unitățile cooperatiste și condu
cerile unităților pentru ridica
rea conștiinței socialiste a țără
nimii cooperatiste, mobilizarea 
acesteia la înfăptuirea sarcini
lor de plan de creștere a pro
ducției vegetale și animale, pre
cum și planul de măsuri privind 
buna pregătire și desfășurare a 
campaniei agricole de vară.

în încheierea lucrărilor a luat 
cuvintul tovarășul Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Telegramă adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
într-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții la plenară 

au adoptat o telegramă adresată Comitetului Central al P.C.R., toi 
varășului Nicolae Ceaușescu, în care se arată :

Plenara Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție a analizat, intr-un climat de inaltă exigență comu
nistă, in spirit critic și autocritic, modul în care au acționat 
Uniunea națională și uniunile județene, conducerile cooperativelor 
agricole de producție pentru educarea cooperatorilor și dezvoltarea 
conștiinței socialiste a țărănimii in spiritul cerințelor Programului 
ideologic al partidului și a adoptat măsuri în vederea îmbunătățirii 
activității politice și cultural-educative, pentru mobilizarea și mai 
activă a țărănimii la înfăptuirea obiectivelor stabilite agriculturii 
cooperatiste de Congresul al XI-lea al partidului.

Raportăm conducerii partidului, dumneavoastră, mult Iubite șl 
stimate tovarășe secretar general, că problemele acestui Important 
domeniu al activității partidului nostru au făcut obiectul unor largi 
dezbateri cu masa țărănimii cooperatiste, în plenare ale uniunilor 
județene, precum și in adunările generale din iarna acestui an.1 
Uniunea națională și uniunile județene ale C.A.P., sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid, au militat cu tot mai multă 
fermitate pentru a-și aduce contribuția, împreună cu toate organi
zațiile care fac parte din Frontul Unității Socialiste, la aplicarea în 
viață a Programului Ideologic al partidului, la educarea comunistă 
a țărănimii și încadrarea ei în efortul general al poporului de edifi
care a societății socialiste multilateral dezvoltate în România.

în activitatea politică și organizatorică desfășurată în rîndul ță
rănimii, uniunile cooperatiste și consiliile de conducere ale C.A.P. au 
pus un accent deosebit pe cunoașterea și aplicarea Hotărîrilor Con
gresului al XI-lea al partidului, a obiectivelor și sarcinilor cuprinse 
în expunerile dumneavoastră, precum și în legile țării. S-au extins 
și diversificat formele și metodele de muncă politică, de pregătire 
și perfecționare a cadrelor de conducere, de calificare a coopera
torilor în diferite meserii cu profil agroindustrial. Totodată, între
cerea socialistă intre unitățile agricole cooperatiste, subunități, for
mații de muncă și cooperatori a devenit tot mai organizată, deter- 
minînd, alături de alți factori, mobilizarea țărănimii la executarea 
lucrărilor, la înfăptuirea sarcinilor de plan.

Aplicarea măsurilor preconizate în Programul ideologic a avut 
o puternică influență asupra conștiinței țărănimii.

Participanții la plenară au relevat, mult stimate tovarășe se
cretar general, rolul dumneavoastră determinant în elaborarea po
liticii noastre educaționale, în fundamentarea tezelor și ideilor 
cuprinse în Programul partidului, în promovarea normelor vieții și 
muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste. Din conținutul 
acestor documente fundamentale se desprind pregnant înalta dum
neavoastră principialitate comunistă, capacitatea de a descifra conți
nutul major al mersului înainte al societății, consecvența și fermita
tea manifestate in promovarea spiritului revoluționar, a principiilor 
moralei comuniste, ale umanismului socialist.

Dind glas voinței unanime, sentimentelor de stimă, dragoste și 
recunoștință ce vi le poartă întreaga țărănime cooperatistă, vă 
adresăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai calde mulțu
miri pentru atenția statornică ce o acordați dezvoltării și moderni
zării agriculturii cooperatiste, pentru aprecierile referitoare la spi
ritul patriotic, militant și revoluționar de care au fost animate ma
sele de țărani de-a lungul istoriei, precum și pentru grija cu care 
urmăriți creșterea rolului politic și organizatoric al uniunilor coo
peratiste în etapa actuală. Exprimăm hotărîrea fermă a țărănimii 
de a răspunde acestei griji prin fapte de înaltă conștiință revolu
ționară. prin eforturi susținute în întrecerea socialistă pentru reali
zarea și depășirea planului.

Examinînd activitatea politică și cultural-educativă de masă, de 
pregătire a cadrelor, desfășurată de uniunile cooperatiste și con
ducerile unităților din 1971 și pină în prezent, plenara Consiliu
lui Uniunii Naționale a pus, totodată, în evidență lipsurile care 
mai persistă în acest domeniu, faptul că mai avem încă multe de 
făcut în vederea creșterii conștiinței socialiste a țărănimii, întăririi 
spiritului de răspundere, de ordine și disciplină în toate unitățile 
și subunitățile de producție.

Ne angajăm să consacrăm întreaga noastră pricepere și putere 
de muncă pentru ridicarea la un nivel superior a activității poii- 
tico-organizatorice a Uniunii naționale și a uniunilor județene ale 
C.A.P.. pentru mobilizarea generală a forțelor și energiei țărănimii 
la înfăptuirea marilor obiective ce revin agriculturii cooperatiste 
în cincinalul 1976—1980. O atenție sporită vom acorda întăririi 
spiritului de muncă în comun, promovării principiilor democrației 
cooperatiste, antrenării cooperatorilor la conducerea treburilor 
obștești, creșterii rolului și a conținutului politico-educativ al 
adunărilor generale, antrenării tuturor cadrelor de conducere din 
unități în munca politică de educare a cooperatorilor, de creștere 
a conștiinței lor socialiste, a răspunderii pentru executarea la timp 
și de calitate a tuturor lucrărilor agricole. Sîntem hotărîți să de
terminăm înfăptuirea exemplară a sarcinilor trasate agricul
turii cooperatiste prin Programul partidului, să asigurăm sporirea 
substanțială a contribuției acestui sector la progresul și prosperi
tatea națiunii noastre socialiste în drumul ei ferm spre comunism.

tive, întregul tineret al patriei 
— români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — avind a- 
sigurate toate condițiile pentru 
practicarea exercițiilor fizice și 
sportului, precum și pentru 
afirmarea talentului și aptitudi
nilor. înfrățiți prin aceleași 
aspirații și idealuri — au subli
niat vorbitorii — acești tineri 
minunați reprezintă cu cinste 
și demnitate România socialistă 
în marile competiții internațio
nale, luptă cu dăruire, abnega
ție și patriotism pentru gloria 
sportivă a patriei noastre.

S-a subliniat faptul că Biroul 
Executiv al Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, 
instituțiile și organizațiile cu 
atribuții in mișcarea sportivă 
și-au intensificat eforturile pe 
tărimul educației, al muncii 
politico-ideologice și cultural- 
educatiVe.

Din dezbateri a rezultat că, în 
pofida imbunătățirii în ansam
blu a muncii de educație, se în
registrează incă serioase și re
petate deficiențe de natură or
ganizatorică, se constată încă 
superficialitate și formalism în 
tratarea unor aspecte de fond 
ale acestei activități, că mai 
persistă destule abateri de la 
normele de comportare moral- 
cetățenească.

Hotăriți să acționeze pentru 
înlăturarea acestor lipsuri, par
ticipanții la plenară s-au anga
jat să depună o activitate neo
bosită, plină de pasiune pentru 
îmbunătățirea continuă a mun
cii politico-ideologice și cultu
ral-educative, pentru creșterea 
gradului de responsabilitate, 
pentru crearea unei atitudini 
înaintate față de muncă, pen
tru înfăptuirea sarcinilor de 
onoare încredințate mișcării 
sportive. Ei și-au manifestat 
hotărîrea fermă de a contribui 
la dezvoltarea neîncetată a ac
tivității sportive de masă — o- 
biectivul fundamental al mișcă
rii noastre sportive — de a ridi
ca nivelul sportului de perfor
mantă, in vederea reprezentării 
cu demnitate a culorilor patriei 
noastre la marile competiții in
ternaționale. cu precădere la a- 
propiatele Jocuri Olimpice de 
la Montreal, de a munci cu 
cinste pentru ca sportivii ro
mâni să fie demni de condițiile 
de; muncă și viață create de 
partid.

Plenara a dat mandat repre
zentanților C.N.E.F.S. la Con
gresul educației politice și cui-

Consiliului National 
Fizică și Sport

Telegramă adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu
Participanții la dezbateri au adoptat într-o atmosferă de puter

nic entuziasm textul unei telegrame adresate Comitetului Central 
al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, in care se arată :

Participanții la plenara Consiliului Național pentru Educație Fi
zică și Sport, analizînd activitatea desfășurată pentru îndeplinirea 
sarcinilor de mare răspundere izvorîte din Programul ideologic al 
partidului, din indicațiile dumneavoastră adresate mișcării sportive, 
doresc să vă exprime, și cu acest prilej, din toată inima, în numele 
tuturor sportivilor, tehnicienilor și activiștilor pe tărimul sportului 
și educației fizice, sentimentele lor de profundă prețuire, adine 
respect, dragoste nețărmurită și recunoștință, dumneavoastră, con
ducătorul înțelept, stimat și mult încercat al partidului și al țării, 
patriot înflăcărat, omul in a cărui activitate neobosită se regăsesc 
marile virtuți ale poporului nostru. Vă raportăm, cu acest prilej, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că activitatea de educație fizică 
și sport a înregistrat realizări însemnate in domeniul sportului de 
masă, școlar și universitar, al lărgirii și întăririi bazei sale materiale, 
al ridicării nivelului performanței sportive și reprezentării cu demni
tate a țării noastre în competițiile internaționale de anvergură.

Potrivit indicațiilor dumneavoastră, activitățile de educație fizică 
și sport au fost mai mult integrate procesului productiv și de educa
ție, contribuind la creșterea unor generații puternice și sănătoase, 
cu o pregătire multilaterală, apte să contribuie la înfăptuirea sar
cinilor de mare importanță ale construirii societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism.

Examinînd. așa cum ne învață partidul, in spirit critic și auto
critic, de inaltă responsabilitate, activitatea desfășurată, plenara 
C.N.E.F.S. s-a pronunțat intransigent împotriva lipsurilor și neajun
surilor care mai persistă in mișcarea sportivă, pentru a asigura ri
dicarea realizărilor din acest important compartiment al vieții noas
tre sociale la nivelul condițiilor existente, al sprijinului primit din 
partea conducerii partidului și a statului, adoptindu-șe un cuprin
zător plan de măsuri din a cărui realizare fiecare sportiv al țării, 
tehnician și activist este hotărit să facă o datorie de onoare.

într-o deplină unanimitate, avind permanent în față exemplul 
strălucit de muncă, dăruire, principialitate și pasiune revoluționară 
pe care îl oferiți dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, participanții la plenara C.N.E.F.S. se angajează, 
în numele întregii mișcări sportive, să muncească mai mult si mat 
bine, să lupte cu hotărîre și intransigență comunistă împotriva 
tuturor lipsurilor care mai frînează progresul sportului românesc. 

Vă asigurăm că vom face totul pentru a contribui la educarea 
tineretului sportiv în spiritul concepției partidului nostru, al res
pectului față de muncă, singurul mijloc de afirmare a personalității 
și de realizare ca om și cetățean, insuflînd permanent dragostea 
și atașamentul față de patrie și partid, față de trecutul glorios al 
națiunii noastre.

Ne angajăm să transpunem in viață sarcinile care ne revin din 
documentele de partid. în acest sens, vom lua toate măsurile pen
tru a da sportului de masă o amploare pe măsura rolului cu care 
a fost investit în societatea noastră socialistă. Pe această temelie 
trainică vom căuta să valorificăm talentul tineretului nostru în atin
gerea inaltelor performanțe, in marile competiții mondiale și euro
pene. Ne angajăm să facem totul pentru ca la apropiatele Jocuri 
Olimpice sportul românesc să fie reprezentat cu cinste și demnitate.

Vă încredințăm că vom milita în continuare ca reprezentanții 
sportului din țara noastră să fie demni mesageri ai poporului 
remân pe meridianele lumii, contribuind și in acest fel la instau
rarea unui climat de prietenie și pace in viața internațională.

turii socialiste să exprime totala 
adeziune a tuturor sportivilor la 
politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, ho
tărîrea lor fermă de a sluji cu 
credință cauza partidului, idea

lurile de pace și progres ale na
țiunii noastre.

Plenara a adoptat un plan de 
măsuri privind îmbunătățirea 
activității politico-ideologice fi 
cultural-educative.
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La zi în
Constructorul, beneficiarul, furnizorul - aceeași îndatorire:

INVESTIȚII
Tovarășului ERICH HONECKER

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit 
din Germania

RESPECTAREA TERMENULUI
La 30 mai 1975, la Șimleu Silvaniei 

a intrat în funcțiune o nouă unitate 
economică : Fabrica <le materiale izo
latoare, destinată a produce vată mi
nerală și produse din vată minerală 
necesare sectoarelor de construcții. 
In acest an urmează să fie date în 
exploatare, în mod eșalonat, alte ca
pacități de producție, respectiv, de 
implslituri și țesături din fibră de 
sticlă bitumată și de material hidro- 
izolant. Ne-am propus ca, împreună 
cu realizatorii investiției, să anali
zăm stadiul lucrărilor, încadrarea in 
graficul dc execuție a obiectivelor.

CONSTRUCTORUL, după cum re
zultă din stadiul actual al lucrărilor, 
și-a organizat în mai bune condiții 
activitatea.

— Am reușit să imprimăm lucră
rilor ritmurile de execuție necesare 
— preciza ing. Bazil Crișan, șeful 
șantierului — tocmai datorită unei 
pregătiri prealabile corespunzătoare a 
bazei de producție și a lucrărilor a- 
uxiliare. Cu toate că am întimpinat 
unele greutăți in perioada de iarnă 
a acestui an. pe care în final am reu
șit să Ie depășim, aș afirma fără nici 
o rezervă că am stăpinit lucrarea.

— Care au fost căile de obținere a 
acestui succes 7

— Nu este vorba de ceva deosebit. 
Am elaborat un program de lucru 
săptăminal riguros la nivel de echi
pe, iar pe Ioturi — pe o perioadă de 
o lună. Urmărirea îndeplinirii întoc

mai a sarcinilor stabilite prin grafi
cele de execuție a fost făcută zilnic. 
Am acordat o atenție sporită folosi
rii utilajelor în fiecare zi, la în
treaga capacitate.

Un alt aspect cane merită a fi rele
vat este acela al calității lucrărilor 
executate. în rîndul echipelor frun-

Livrarea utilajelor tehnolo
gice restante este acum pro
blema principală pe șan
tierul noilor capacități ale 
Fabricii de materiale izola
toare din Șimleu Silvaniei

tașe care se remarcă, îndeosebi, prin 
ritm și calitate este aceea condu
să de Kadar Ludovic. De altfel, el și 
oamenii lui au fost prezenți pe șan
tier de la baterea primilor țăruși de 
marcare a viitorului obiectiv indus
trial. Experiența de ani de zile, cîș- 
tigată pe alte șantiere, este pe deplin 
fructificată. De pildă, la turnarea be- 
toanelor a fost înlocuită susținerea 
cu stîlpi de lemn, cu stîlpi de metal. 
Metoda duce la scurtarea duratelor 
de execuție și, totodată, asigură im
portante economii de manoperă. Toa-

„Sub steagul partidului"
Mari spectacole pe micul ecran

Experiența redac
țiilor de specialitate 
ale televiziunii în 
ceea ce privește reali
zarea spectacolelor li- 
terar-muzicale s-a 
îmbogățit substanțial 
in ultimii ani, fie 
printr-o mai susținută 
activitate curentă, fie 
prin emisiuni de mare 
amploare menite să 
celebreze evenimente 
majore din viața țării. 
Una din caracteristi
cile acestui gen de e- 
misiuni constă in fap
tul că ele răspund, cu 
promptitudine. unor 
imperative ale actua
lității. necesității pu
blicului de a-și îmbo
găți, prin poemul și 
cintecul patriotic, re
voluționar, universul 
de gindire și simțire.

Un exemplu eloc
vent il constituie re
centul spectacol ..Sub 
steagul partidului" — 
..Simbolic omagiu a- 
dus. prin vers, muzică 
și dans, de creatori și 
interpreți din întreaga 
țară — români, ma
ghiari, germani — glo
rioasei aniversări a 
Partidului Comunist 
Român". Transmis, 
timp de 100 de minu
te, la o oră de audien
tă maximă, spectaco
lul a apelat la o for
mulă de realizare 
deopotrivă inedită și 
captivantă : sistemul 
triplex (transmisie si
multană din sălile 
Teatrelor Naționale din 
București. Iași și Cluj- 
Napoca). Astfel, spec
tacolul a asigurat par
ticiparea largă a ne- 
numărați creatori, ac
tori, dirijori, inter- 
preți și formații artis
tice de profesioniști și 
amatori din întreaga 
țară, dind glas senti
mentelor de unanimă 
dragoste și recunoș
tință pe care națiunea

noastră le nutrește 
față de partid, față de 
eroica sa istorie, ata
șamentului cu care 
întregul popor român 
îndeplinește hotărârile 
Congresului al XI-lea. 
..Din București, din 
Iași, din Cluj-Napoca / 
din sate și orașe, 
munți și văi, / din 
mari uzine și cimpii 
fecunde, / partid iu
bit, venim noi, fiii 
tăi, I venim de pretu
tindeni, ca o mare / 
tălăzuindu-și limpeZi- 
lei-oglinzi, / venim cu 
cîntece de sărbătoare/ 
și-n inima ta vjistâ ne 
cuprinzi, I venim en
tuziaști, cu fruntea 
dreaptă / români, ma
ghiari, germani, ve
nim mereu / rostindu-
ne cu ființa noastrâ- 
ntreagă / de-a puru
rea uniți sub steagul 
tău !“ — iată versuri 
ce rezumă și „domi
nanta" sufletească, și 
formula caracteristică
a acestui 
modern de

spectacol 
televiziu

ne, despre care se 
poate afirma că s-a 
desfășurat pe scena 
întregii țări. Semnifi
cativ e că vibrația ar
tistică, versul și cin
tecul au fost prezen
tate simultan cu ima
gini ale publicului din 
cele trei săli, emoția 
generală transmițîn- 
du-se întreagă tele
spectatorilor, dînd în
tregii manifestații di
mensiunea unui a- 
devărat spectacol mo
numental. O altă vir
tute demnă de a fi 
subliniată a acestui 
spectacol, la a cărui
reușită a contribuit o
echipă de 
realizatori, 
scenografi, 
tehnicieni, a

pasionați 
scenariști, 
operatori, 
constat în

faptul că. alături de 
lucrări literare și mu
zicale din fondul de

aur al spiritualității 
noastre, în sumarul său 
a fost inclus un mare 
număr de creații ine
dite. realizate special 
pentru emisiune și ți- 
nind seama de speci
ficul acesteia. Excelent 
dozate, comutările de 
pe o scenă pe alta, de 
la o sală la alta au 
reușit să dea specta
colului ritm și culoa
re, să pună în lumină 
mesajul patriotic, mo
bilizator. să transmită 
fiorul viu al unui sen
timent unanim. Reu
șita acestei transmisii 
constă in aceea că a 
realizat o puternică 
legătură, nu numai 
între creatori și public, 
ci și între spectatorii 
din toate zonele parti
cipante. practic înire 
milioane de conștiințe.

Evocînd epopeicul 
trecut de luptă al po
porului român pentru 
independență, drepta
te socială și progres, 
pentru păstrarea fiin
ței naționale, vorbind 
în cuvinte înflăcărate 
despre crearea Parti
dului Comunist Român 
sub steagul căruia 
masele muncitoare au 
luptat în numele atî- 
tor mari izbînzi, des
pre tradițiile luptei 
sale patriotice și in
ternaționaliste. dind 
glas ideii de adincă 
unitate a națiunii 
noastre conduse de 
partid spre viitorul 
său comunist, acest 
spectacol — atît de 
variat și, în același 
timp, atît de unitar — 
constituie o autentică 
manifestare de masă, 
convingătoare ideolo
gic și artistic. Un mo
ment de referință pen
tru viitoarea activita
te de acest gen a tele
viziunii noastre.

Panait NJICU

te aceste acțiuni au permis construc
torilor să predea frontul de montaj 
conform graficelor.

MONTORUL, care face parte din 
cadrul Trustului de instalații montaj- 
Brașov, se află în prim-planul acti
vității de pe șantierul din Șimleu 
Silvaniei. Pînă în prezent, montorii 
au reușit să instaleze un important 
volum de utilaje. Dar. în același 
timp, graficele și situațiile întocmi
te arată că la ora actuală există 
încă serioase rămineri în urmă la 
montajul de utilaje. Așa cum a reie
șit din discuția cu factorii răspun
zători de realizarea acestei investiții, 
montorul dispune de forțele necesare 
imprimării unui ritm inalt de mon
taj. încadrarea în graficul de montaj 
nu s-a asigurat însă, deoarece de pe 
șantier lipsesc unele utilaje tehnolo
gice, care trebuie procurate din țară 
și care vin legate în fluxul tehnolo
gic cu cele existente.

BENEFICIARUL are sarcina de a 
asigura montorului utilajele și insta
lațiile necesare realizării la termen 
a noilor capacități de producție.

— Ce a întreprins beneficiarul 
pentru a recupera restanțele la achi
ziționarea utilajelor tehnologice ?

— Am intervenit de citeva ori la 
centrala noastră — arăta loan Fati, 
șeful biroului plan dezvoltare — și a- 
ceasta ne-a asigurat că întreprinde
rea de utilaje din Alba Iulia va li
vra, pină la sfîrșitul lunii mai, o 
parte din utilajele restante, iar res
tul pină la finele lunii iunie.

— în aceste condiții, veți reuși șâ 
respectați termenele de punere in 
funcțiune ?

— Din analiza efectuată împreună 
cu montorul a rezultat că acesta are 
pregătite forțele necesare asigurării 
unui ritm superior de montaj. In a- 
celași timp am stabilit ca, imediat ce 
vor sosi utilajele, noi să sprijinim 
montajul cu echipe proprii. Astfel 
vom recupera răminerile in urmă, 
pentru ca noile capacități să poată 
produce la termen.

Rămîne, deci, ca furnizorul — în
treprinderea de utilaje din Alba Iu
lia — să-și realizeze sarcina asumată, 
pentru ca noul obiectiv de la Șimleu 
Silvaniei să intre în funcțiune la 
termen. Beneficiarul are datoria să 
urmărească îndeaproape ca utilajele 
pe care trebuie să le livreze între
prinderea din Alba Iulia, unitate din 
cadrul Ministerului Economiei Fo
restiere și Materialelor de Con
strucții, să sosească pe șantier con
form noii înțelegeri. Printr-un plus 
de efort din partea constructo
rilor și montorilor, printr-o concen
trare a energiei tuturor factorilor 
responsabili de realizarea investiției, 
noile capacități dc producție vor 
putea intra in exploatare la termen.

Ion LAZÂR 
Gheorghe RUSU

Avansează lucrările 
sistemului de irigații 

Berceni-Vidra-Frumușani
Marți au fost date în exploatare o 

priză-stăvilar pe malul sting al Ar
geșului, în dreptul comunelor Bolin- 
tin Vale — Ogrezeni, și un canal ma
gistral prin care 8 mc pe secundă 
din apele Argeșului sint deversate 
în albia rîului Sabar. în acest fel se 
asigură sursa de apă pentru sistemul 
de irigații Bercem — Vidra — Fru- 
mușani, amenajat pe terenurile all 
cooperative agricole și 3 unități ale 
agriculturii de stat, mari cultivatoa
re de legume, din județul Ilfov și 
municipiul București. Cu acest pri
lej. tovarășii Constantin Drăgan. 
prim-secretar al Comitetului județean 
Ilfov al P.C.R., și Enache Sîrbu. șeful 
Departamentului de îmbunătățiri 
funciare și construcții agricole, i-au 
felicitat pe constructorii Oficiului 
județean de îmbunătățiri funciare 
Ilfov pentru eforturile depuse, pen
tru calitatea lucrărilor executate. A- 
ceștia, la rindul lor, s-au angajat să 
nu-și precupețească eforturile pentru 
ca încă in această vară primele 5 00C 
hectare din sistem să poată fi iri
gate. (Al. Brad).

Dragă tovarășe Honecker,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al meu 

personal, vă adresez cele mai cordiale felicitări cu ocazia alegerii dumnea
voastră în înalta funcție de secretar general al Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Germania.

Folosesc acest prilej pentru a-mi reafirma convingerea că relațiile fră
țești dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Unit din Germa
nia se vor dezvolta continuu, in interesul țărilor noastre prietene, al cauzei 
păcii și socialismului.

Adresez din toată inima urări de noi succese oamenilor muncii din 
Republica Democrată Germană in edificarea societății socialiste dezvoltate, 
în transpunerea în viață a importantelor hotăriri stabilite de cel de-al IX-lea 
Congres al P.S.U.G.

Vă doresc multă sănătate și putere de muncă, succese tot mai mari în 
activitatea dumneavoastră de mare răspundere.

Cu salutări prietenești,

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelentă.
Poporul togolez și eu personal am fost foarte mișcați de mesajul dum

neavoastră de felicitări și urări transmis cu ocazia Zilei naționale a Repu
blicii Togo. Vă rog să primiți urări de fericire pentru dumneavoastră și de 
prosperitate pentru poporul român.

Sînt bucuros de excelentele legături de prietenie care unesc țările noastre 
și sînt convins că ele se vor dezvolta și întări și mai mult.

Cu cea mai înaltă considerație,

General GNASSINGBE EYADEMA
Președintele Republicii Togo

Ministrul apărării naționale a primit 
delegația militară sovietică

Ministrul apărării naționale al Re
publicii Socialiste România, general 
de armată Ion Ioniță, a primit marți 
delegația militară sovietică, condusă 
de general de armată Alexei Ale- 
xeevici Epișev, șeful Direcției supe
rioare politice a armatei și flotei 
maritime militare sovietice, care se 
află într-o vizită pentru schimb de 
experiență în țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, prietenească, 
au participat general-colonel Ion Co- 
man, prim-adjunct al ministrului

apărării naționale și șef al Marelui 
Stat Major, general-maior Gheorghe 
Gomoiu, adjunct al ministrului 
apărării naționale și secretar al Con
siliului politic superior al armatei.

De asemenea, a luat parte V. I. 
Drozdenko, ambasadorul Uniunii So
vietice la București.

★
Tot în cursul zilei de ieri, delegația 

militară sovietică a avut o întîlnire 
de lucru la Consiliul politic superior 
al armatei.
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FOTBAL

Azi, in divizia A,
Astăzi, se vor desfășura meciurile 

din cadrul etapei a XXX-a a campio
natului diviziei A la fotbal. In Capi
tală sint programate două partide : 
Rapid — Universitatea Cluj-Napoca 
(stadionul „23 August") și Sportul 
studențesc — F.C.M. Reșița (stadionul 
Republicii). în tară se vor disputa ur
mătoarele jocuri : F.C. Bihor — U.T. 
Arad (meci televizat). Universitatea

etapa a XXX-a
Craiova — Jiul. S.C. Bacău — F.C. 
Argeș, Politehnica Iași — Dinamo, 
Politehnica Timișoara — Steaua, 
A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Constanța, 
C.F.R. — F.C. Olimpia.

★
Posturile noastre de radio vor 

transmite, alternativ, aspecte de la 
toate meciurile etapei, (pe progra
mul I. cu începere de la ora 16,45).

ÎN CÎTEVA
BASCHET FEMININ : 

Romănia—Olanda 81—57 
în campionatul european

La Clermont Ferrand, în campio
natul european feminin de baschet, 
echipa României a învins cu scorul 
de 81—57 (48—25) selecționata O-
landei.
FOTBAL : Grupele turneului 

final al J.O.
La Montreal a avut loc tragerea la 

sorți a grupelor turneului final olim
pic de fotbal. Cele 16 echipe finaliste 
au fost repartizate în patru grupe 
preliminare, după cum urmează : 
Grupa A — Brazilia. R.D. Germană, 
Spania, Zambia : grupa B — Mexic, 
Franța. Israel. Guatemala ; grupa C 
— Uruguay. Polonia, Iran. Nigeria : 
grupa D — Canada. U.R.S.S.. R.P.D. 
Coreeană. Ghana. Din fiecare grupă, 
pentru sferturile de finală se califică 
primele două echipe.

TENIS
Turneul internațional de tenis de 

Ia Roma a continuat cu partidele din 
turul doi al probei de simplu femei,

RÎNDURI
etapă în Care jucătoarele românce au 
obținut victorii : Florența Mihai a 
eliminat-o cu 6—4. 4—6, 6—4 pe Wie- 
semberger (Argentina), iar Virginia 
Ruzici a invins-o cu 6—3, 4—6, 6—2 pe 
jucătoarea vest-germană Iris Reidel.

BOX : Clay, învingător 
prin K.O.

La Miinchen, în prezența a peste 
8 000 de spectatori, s-a disputat me
ciul de box pentru titlul mondial la 
categoria grea dintre campionul lu
mii. americanul Cassius Clay, și pu- 
gilistul englez Richard Dunn. Victo
ria a revenit lui Cassius Clay prin 
K.O. tehnic, în repriza a 5-a, după ce 
Richard Dunn a fost trimis de cinci 
ori la podea. Aceasta a fost cea de-a 
52-a victorie (dintre care 37 înainte 
de limită) obținută de Cassius Clay 
din cele 54 de meciuri susținute în 
cariera sa de boxer profesionist.

MOTOCICL1SM
„Marele Premiu" al Belgiei Ia 

motociclism (clasa 750 cmc) s-a des
fășurat pe circuitul de la Nivelles și 
a fost ciștigat de americanul Garry 
Nixon („Kawasaki"), care a realizat 
o medie orară de 148,614 km.

Decada filmului 
românesc

în întimpinarea Congresului 
educației politice și culturii so
cialiste, Asociația cineaștilor din 
România organizează la Casa 
Filmului, în perioada 25 mai — 
4 iunie a,c., „Decada filmului 
românesc".

Vor fi prezentate următoarele 
filme : miercuri 26 mai, orele 19: 
EXPLOZIA ; joi 27 mai, orele 
19 : MIHAI VITEAZUL ; vineri 
28 mai, orele 19 : TRECĂ
TOARELE IUBIRI ; sîmbâtă 29 
mai, orele 19 : DRUM IN 
PENUMBRA ; duminică 30 mai, 
orele 19 : ZIDUL ; marți 1 iu
nie, orele 19 : FELIX ȘI OTI- 
LIA ; miercuri 2 iunie, orele 19 : 
NUNTA DE PIATRA ; joi 3 iu
nie, orele 19 : CURSA ; vineri 
4 iunie, orele 19 : ILUSTRATE 
CU FLORI DE CÎMP.

Spectatorii vor avea prilejul 
să se intilnească cu realizatorii 
și interpreții, să schimbe opinii 
despre filmele românești. Bile
tele s-au pus în vînzare la ci
nematograful Casa Filmului din 
Bd. Magheru 29.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ 
DIN 25 MAI 1976

FAZA I EXTRAGEREA I : 2147 
39 73 62 54 53 55 23 2 31 71

EXTRAGEREA a Il-a : 27 82 5 32
84 14 26 68 65 44 34 33.

FAZA a Il-a EXTRAGEREA a 
IlI-a : 52 31 84 5 74 47

EXTRAGEREA a IV-a : 37 35 41
87 64 44

EXTRAGEREA a V-a : 25 45 60
46 71 79

Fond general de cîștiguri : 1 070 303 
lei.

REPUBLICA COOPERATISTĂ GUYANA 

— UN DECENIU DE INDEPENDENȚĂ

Tovarășului ARTHUR CHUNG
Președintele Republicii Cooperatiste Guyana

Cu prilejul celei de-a zecea aniversări a proclamării independenței țării 
dumneavoastră, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez. în numele po
porului român, al Consiliului de Stat și al meu personal, călduroase felicitări, 
urări de sănătate și fericire personală, de noi succese poporului guyanez prie
ten pe calea dezvoltării sale libere și independente.

Folosesc și această ocazie pentru a-mi exprima convingerea că bunele 
relații de prietenie și colaborare existente între România și Guyana vor con
tinua să se dezvolte, in interesul reciproc al popoarelor noastre, al cauzei 
păcii și securității internaționale, al făuririi unei noi ordini economice și po
litice in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Tovarășului
LINDEN FORBES SAMPSON BURNHAM

Prim-ministru al Republicii Cooperatiste Guyana
Aniversarea proclamării independenței Guyanei îmi oferă plăcutul prilej 

de a vă transmite sincere felicitări și cordiale urări de sănătate și fericire 
personală, de progres și prosperitate poporului guyanez.

îmi exprim încrederea că relațiile de colaborare și prietenie dintre Româ
nia și Guyana vor cunoaște o dezvoltare ascendentă în spiritul înțelegerilor 
convenite cu ocazia vizitei dumneavoastră in România, în folosul celor două 
țări și al colaborării internaționale.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Marți a sosit la București Alfred 
Nzo, secretar general al Partidului 
Congresul Național African (A.N.C.) 
din Africa de Sud. care, la invitația 
C.C. al P.C.R., face o vizită de prie
tenie în țara noastră. Secretarul ge
neral al A.N.C. este însoțit de Thabo 
More, membru al Copsiliului Revo
luționar.

La sosire, pe aeroportul Otopeni 
oaspeții au fost salutați de Mihai 
Gere, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., Constantin Vasiliu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

în urmă cu 10 ani, 
la 26 mai 1966, Guyana 
își dobîndea indepen
dența de stat, punînd 
capăt unei dominații 
coloniale de patru se
cole, exercitată pe 
rînd de spanioli, olan
dezi, francezi și, în ul
timii 150 de ani, de 
englezi. Această dată 
însemna pentru statul 
caraibian, situat în 
nord-estul continentu
lui sud-american (su
prafața : 215 000 kmp, 
populația : 760 000 lo
cuitori), începutul unei 
noi ere, caracterizată 
prin eforturi susținute 
în vederea depășirii 
stării cronice de sub
dezvoltare, de depen
dentă economică și po
litică. Proclamarea Re
publicii 
Guyana, 
a avut 
bruarie
marcheze 
simbolică 
de a se bizui pe pro
priile forțe pentru în
făptuirea aspirațiilor 
sale de progres" — 
după cum declara, cu 
acel prilej, premierul 
Forbes Burnham.

Realizarea 
aspirații a 
recuperarea în patri
moniul național a bo
gățiilor tării, elimi
narea dominației mo
nopolurilor străine, a 
ingerințelor acestora 
în viața economică și 
socială. Avînd un sub
sol extrem de bogat 
(cele mai mari rezer- 

bauxită 
fier, 
nichel,

Cooperatiste 
eveniment ce 

loc la 23 fe- 
1970, avea să 

„hotărîrea 
a Guyanei

(Agerpres)

EXPOZIȚII IN ÎNTIMPINAREA CONGRESULUI

EDUCAȚIEI POLITICE Șl CULTURII SOCIALISTE
„Omagiu patriei socialiste" se in

titulează expoziția deschisă marți la 
amiază în holul Teatrului Național 
„I.L. Caragiale" în cadrul pregătirilor 
pentru Congresul educației politice 
și culturii socialiste. Pictori, sculp
tori și graficieni prezintă în cele 
peste 200 de lucrări pe care le sem
nează. într-o bogată paletă de viziuni 
artistice, imagini inspirate din reali
tatea zilelor noastre, din marile în
făptuiri ale poporului, înfățișează 
chipul complex al omului construc
tor al socialismului. Operele expuse, 
selecționate dintr-o amplă producție 
artistică realizată în ultimii cinci 
ani, comunică astfel vizitatorilor cu 
intensitate 
mesaj

Uniunea artiștilor plastici în pregă
tirea Congresului educației politice 
și culturii socialiste.

★
în pregătirea aceluiași eveniment 

din viața țării noastre, la Deva s-a 
deschis o expoziție intitulată „Mun
ca politică și cultural-cducalivă pen
tru formarea conștiinței oamenilor 
muncii în pas cu tehnica nouă". Prin 
cifre și grafice sînt ilustrate succe
sele obținute în județul Hunedoara, 
de la Plenara C.C. al P.C.R. din no
iembrie 1971 și pînă în prezent.

acestor 
presupus

din 
cupru, 
crom, 
etc.),

ve de 
lume, 
plumb, 
diamante, aur.
un fond forestier uriaș 
(87 la sută din terito
riul țării îl ocupă

pădurile subecuatoria- 
le) șl, în zona țărmu
lui, pămînt fertil, aco
perit de plantații de 
trestie de zahăr, orez 
și citrice, Guyana a 
suferit exploatarea de 
către mari trusturi 
monopoliste, care vre
me îndelungată au fost 
singurele beneficiare 
ale acestor bogății. De 
la dobindirea indepen
denței, și în special de 
la proclamarea repu
blicii cooperatiste, au
toritățile țării au ac
ționat consecvent în 
direcția extinderii con
trolului statului asu
pra bogățiilor naționa
le și exploatării lor în 
interesul propriei dez
voltări. Nu întîmplă- 
tor a 10-a aniversare 
a independenței co
incide cu încheierea 
procesului instaurării 
controlului asupra re
surselor naționale prin 
naționalizarea ultimei 
societăți străine care 
opera în 
compania
„Booker McConnell’s".

Roadele politicii în
dreptate spre dezvol
tarea 
cială 
țării au început să 
se facă simțite : s-a 
înregistrat o creștere 
considerabilă a veni
turilor obținute pe
baza exportului de
bauxită, plumb, zahăr 
ș.a. — venituri folo
site în prezent în sco
pul diversificării eco
nomiei și reducerii 
dependenței și impor
turi. Sînt demne de a 
fi menționate și preo
cupările de valorifica
re a resurselor hidro
energetice și forestie
re, de identificare a

Guyana, 
britanică

economico-so- 
independentă a

noi bogății 
amplu 
prospecțiuni 
ce, <" 
unei 
etc.

Pe 
yana 
de nealiniere 
primul stat 
american care a găz
duit o conferință a țâ
rilor nealiniate (la ni
velul miniștrilor de 
externe), în 1972 ; Gu
yana promovează ra
porturi de colaborare 
cu țări de pe diferite 
continente, indiferent 
de orinduirea lor so
cială, militează pentru 
lichidarea decalajelor 
dintre țările bogate și 
cele sărace, pentru 
edificarea unei noi 
ordini internaționale.

Legăturile de prie
tenie și colaborare sta
tornicite între Româ
nia și Guyana au cu
noscut un curs ascen
dent, vizita întreprin
să anul trecut în țara 
noastră de premierul 
Forbes Burnham re- 
prezentînd un moment 
deosebit de important 
în cronica relațiilor 
dintre cele două țări. 
Rodnicia convorbirilor 
de la București este 
ilustrată de încheierea 
unui protocol privind 
extinderea și 
cirea legăturilor 
terale, precum 
unor importante 
duri de cooperare eco
nomică. ce oferă ca
drul unei largi dezvol
tări a legăturilor prie
tenești dintre cele 
două state, în interesul 
reciproc, al cauzei pă
cii și înțelegerii in
ternaționale.

printr-un 
program de 

geologi- 
de construire a 

rețele rutiere

plan extern, Gu- 
duce o politică 

- fiind 
latino-

adin- 
bila- 
și a 

acor-

M. CARACIOV

emoțională un 
uman și social.

★
marți. la Galeriile 
din Capitală, a fost 

................................ „r '

vibrant

Tot
Eforie 
expoziția de pictură „Peisajul pa
triei", care inaugurează o suită de 
expoziții tematice organizate de

de artă 
deschisă Temelii trainice prieteniei

t V
PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală.
10,00 Reportaj T : „Constructorii".
10,25 Profil teatral : Sică Alexandrescu.
11.20 Atenție la... neatenție !
11,45 Muzică ușoară interpretată de Glgl 

Marga.
12,00 Telex.
12,05 închiderea programului.
16,00 Teleșcoală. Ctitori de temelii : 

Școala românească de arhitectură. 
16.30 Curs de limba rusă.
17,00 Fotbal : F.C. Bihor — U.T.A. (Cam

pionatul național — divizia A). 
Tragerea Pronoexpres.
Tribuna TV.
1001 de seri.
Telejurnal.
Teleobiectiv.

18,50
18,55
19,20
19.30
20,00
20,15 Telecinemateca. Ciclul ,.Dosarele 

ecranului" — „Sacco șl Vanzetti". 
Film distins cu premiul de inter
pretare masculină, acordat acto
rului Riccardo Cucciola la Can
nes. 1971.

22,10 24 de ore.
PROGRAMUL II

20,00 Studio ’76.
20,25 Orchestre simfonice românești. 

Filarmonica de stat „Moldova" din 
Iași. Dirijor : Ion Baciu.
Telex.
Idei contemporane. Gîndirea so- 
cial-politică românească și lumea 
contemporană.
Roman-foileton : „Forsyte Saga". 
Reluarea episodului XX : „Iubire 
tainică".

21,05
21,10

21,40

cinema
• Noi aventuri cu Tom și Jerry: 
SCALA — 9,30; 11; 12,30; 14; 15,30; 
17; 18,45; 20,30.
• Prietenii mei, elefanții : SALA 
PALATULUI (seria de bilete 530)
— 18,30, LUCEAFĂRUL — 9; 12,30; 
16; 19,30, BUCUREȘTI — 9: 12,15; 
16,30: 19,45, la grădină — 20.15, FA
VORIT — 9,15; 12,30; 16,15; 19,30.
• Fata care caută o fundă roșie: 
LUMINA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.

Vînzătorul de baloane : PA
TRIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30. la grădină — 20, 
GRADINA CAPITOL — 20.
• Viață personală ; VICTORIA
— 9,30; 11,30; 13.30; 16; 18; 20,
COTROCENI — 10; 12; 14; 16; 18; 
20.
• Cel alb, cel galben, cel negru: 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 18,15;
20.30, FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, MELODIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLA
MURA — 9; 11,15; 13.30; 15.45 18; 
20.
$ Fratele meu are un frate for
midabil : CASA FILMULUI — 10;

și solidarității militante
romano-coreene

(Urmare din pag. I)
clădite pe temelia trainică a princi
piilor marxism-leninismului și inter
naționalismului proletar. Dezvoltarea 
și întărirea și mai puternică a acestor 
legături, corespunzind pe deplin inte
reselor celor două partide, se înscrie, 
totodată, ca un aport de seamă la 
cauza generală a unității mișcării co
muniste și muncitorești internaționa
le — ambele partide subliniind cu 
fermitate necesitatea dezvoltării con
tinue a acestei unități, pe baza inde
pendenței și deplinei egalități, ne
amestecului în treburile interne, a 
dreptului fiecărui partid de a-și ela
bora de sine stătător, potrivit condi
țiilor istorice specifice, linia politică, 
strategia și tactica revoluționară, for
mele și metodele de activitate.

Ca prieten sincer și apropiat al po
porului coreean, poporul român ur
mărește cu caldă simpatie succesele 
remarcabile obținute de acesta în re
construcția pașnică, în crearea unei 
industrii moderne, în dezvoltarea 
agriculturii, științei și tehnicii, în în
florirea culturii naționale și ridicarea 
continuă a nivelului de trai al oame
nilor muncii. Toate aceste succese — 
roade ale politicii înțelepte promo
vate de Partidul Muncii din Coreea,

sub conducerea tovarășului Kim Ir 
Sen, de aplicare creatoare a mar- 
xism-leninismului la condițiile con
crete ale Coreei — reprezintă un pu
ternic stimulent în lupta națiunii co
reene pentru realizarea unificării 
pașnice, democratice și independente 
a patriei sale.

Poporul român, în spiritul priete
niei frățești față de poporul coreean, 
a militat și militează în permanență 
pentru respectarea dreptului sacru și 
inalienabil al acestuia de a-și decide 
singur destinele, de a-și împlini as
pirația sa fierbinte de a trăi într-o 
patrie reunificată, independentă și 
prosperă. Partidul și statul nostru 
consideră că o condiție esențială a 
înfăptuirii acestui deziderat legitim 
al poporului coreean o constituie în
cetarea amestecului străin în trebu
rile interne ale Coreei. Țara noastră 
s-a pronunțat și se pronunță în mod 
ferm împotriva tentativelor de a se 
permanentiza divizarea Coreei, pen
tru retragerea neintîrziată a tuturor 
trupelor și desființarea bazelor mi
litare străine din partea de sud a 
țării, pentru a se da astfel posibilita
tea poporului coreean de a hotărî el 
însuși asupra problemelor care-1 
privesc.

Așa cum este cunoscut, România 
socialistă sprijină activ inițiativele 
constructive ale R.P.D. Coreene pri
vind înfăptuirea aspirației naționale 
de reunificare, militînd pe plan in
ternațional, în cadrul O.N.U. și al 
altor organisme internaționale, pen
tru înfăptuirea acestor propuneri 
realiste și constructive, în deplin con
sens cu aspirațiile întregului popor 
coreean. Țara noastră se numără 
printre inițiatorii proiectului de rezo
luție intitulat : „Crearea condițiilor 
favorabile pentru transformarea ar
mistițiului într-o pace dreaptă în Co
reea și accelerarea reunificării inde
pendente și pașnice a Coreei", pre
zentat anul trecut la sesiunea Adu
nării Generale și adoptat de forul 
suprem al Națiunilor Unite.

Aniversarea de astăzi constituie un 
fericit prilej pentru poporul român 
de a-șl reafirma deplina solidaritate 
cu cauza dreaptă a poporului co
reean. odată cu încrederea că rela
țiile de caldă prietenie și de colabo
rare frățească româno-coreene vor 
cunoaște o continuă dezvoltare, spre 
binele reciproc, al cauzei socialismu
lui, păcii și progresului în întreaga 
lume.

12; 16, CENTRAL — 9.15; 11,30; 
13,45; 16; 18.15; 20,30, VOLGA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. GRA
DINA LUCEAFĂRUL — 20.
• Explozia : CASA FILMULUI — 
19, POPULAR — 15.30; 18; 20,15.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,30; 11.15.
• Dacii : DOINA — 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• Doi oameni în oraș : EXCEL
SIOR — 9: 11,15: 13,30; 16: 18,15; 
20.30. GLORIA — 9: 11,15; 13.30: 16; 
18.15; 20,30, AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Patima : TIMPURI NOI — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Simon Blanco : BUZEȘTI — 9; 
11,15-; 13,30; 16; 18,15; 20,15, GIU- 
LEȘTI -â 15.30; 17,45; 20.
• Grădinarul spaniol — 14,15, Ci
tadela — 16,15, îngerul extermina
tor — 18.30; 20,30 : CINEMATECA 
(sala Union).
• Teroare pe uliță : GRIVIȚA — 
9: 11,15; 13.45; 16; 18,15; 20,15, UNI
REA — 16; 18; 20.
• Frați de cruce : DACIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Mere roșii : BUCEGI — 16; 18, 
la grădină — 20. DRUMUL SĂRII 
— 15,30: 18: 20,15, FLOREASCA — 
15,30; 18; 20,15.
• întîlnire ia aeroport : ARTA — 
15.30; 17,45; 20, LIRA — 15,30; 18; 
20.15.

• Zile fierbinți : FERENTARI — 
15,30: 18; 20,15.
• Prin cenușa imperiului : PA
CEA — 15,45; 18; 20,15.
• Primul pas : CRÎNGAȘI — 17.
• Călina roșie : VIITORUL — 
15,30; 18; 20.
• Cursa grea : MIORIȚA — 9; 
11,15; 13.30: 15,45; 18; 20. GRADI
NA FESTIVAL — 20.
• Casa de la miezul nopții : MO
ȘILOR — 15.30: 18; 20.
• Vînătorul din taiga : MUNCA
— 15.45: 19.
• Operațiunea „Monstrul" : COS
MOS — 15.30; 18: 20.15.
• Dictatorul : TOMIS — 9; 11,30; 
15,30: 18: 20,30.
• Timpul șterge totul : VITAN
— 15.30; 18.
• Zorro : FLACĂRA — 9.30; 15,30; 
19, GRĂDINA VITAN — 20.
O La începutul timpurilor : RA
HOVA — 16; 18; 20.
O Steaua fericirii captive : PRO
GRESUL — 15,30; 19.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Căsătoria — 19,30.

Opera Română : Cocoțatul de 
Ia Notre-Dame (Esmeralda) — 19.

• Teatrul de comedie : Musafirul 
care n-a sunat la ușă — 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Lungul drum al zilei către noapte
— 19, (sala Grădina Icoanei) : A 
12-a noapte — 19,30.

Teatrul Drama Plovdiv (R. P. 
Bulgaria, la sala Teatrului Mic) c 
Romeo și Julieta — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19,30. 
(sala Studio) : Graiul pămintului
— 19.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19,30, (sala Victoriei) : 
Cavalcada comediei — 19,30.

Teatrul „I. Vasllescu" : Sicilia
na — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Păpu
șa cu piciorul rupt ; Pufușor și 
Mustăcioară — 10, Pinocchio — 16.

Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toriei) : Pisica de una singură — 
17.
• Circul București : Circul ie 
gheață. Spectacol susținut de Cir
cul Mare din Moscova — Î0.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Acești îngeri triști — 19,30.
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Sosirea în Capitală a vicepreședintelui Republicii Unite Tanzania, 
vicepreședinte al Partidului TANU, prim-ministru al guvernului,

Conferința de presă 
a tovarășului Santiago Carrillo

Rashidi Mafaume Kawawa
La scurt timp de la sosire, Rashidi 

Mafaume Kawawa a făcut o vizită 
protocolară tovarășului Emil Bobu.

în aceeași zi. la Palatul din Piața 
Victoriei au început convorbirile ofi
ciale dintre Emil Bobu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, și Rashidi 
Mafaume Kawawa, vicepreședinte al 
Republicii Unite Tanzania, vicepre
ședinte al partidului Uniunea Națio
nală Africană din Tanganika 
(TANU), prim-ministru al guver
nului.

La convorbiri iau parte Gheorghe 
Oprea, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernului, Ilie

în onoarea oaspetelui, tovarășul 
Emil Bobu a oferit un dineu ofi
cial.

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Oprea și Ion Pățan, miniștrii George

Toastul vicepreședintelui Consiliului de Stat 
Emil Bobu

Toastul vicepreședintelui Republicii Unite Tanzania, 
Rashidi Mafaume Kawawa

Adresînd înaltului oaspete și cola
boratorilor săi un cordial salut de 
bun venit pe pămintul României, în 
numele Consiliului de Stat, al gu
vernului și al său personal, tovară
șul Emil Bobu a spus :

Ne bucură faptul că sînteți din nou 
oaspetele României, după o perioadă 
de 5 ani. etapă in care poporul ro
mân a obținut noi realizări pe mul
tiple planuri în edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, în 
ridicarea permanentă a nivelului său 
de viață. Muncind pentru bunăsta
rea și prosperitatea sa, poporul nos
tru este conștient, de faptul că numai 
prin efortul său propriu va putea să 
asigure continua dezvoltare a țării 
și înălțarea sa pe noi culmi de civi
lizație și progres.

în același timp, dînd expresie vo
inței ferme a poporului nostru de a 
dezvolta relații de colaborare cu ce
lelalte națiuni. România socialistă 
promovează consecvent o politică de 
prietenie și strînsă cooperare cu ță
rile socialiste, cu statele în curs de 
dezvoltare, cu toate țările lumii, fără 
deosebire de orinduire socială, își 
aduce contribuția activă la cauza 
păcii și înțelegerii internaționale. La 
baza relațiilor țării noastre cu ce
lelalte state stau principiile respec
tării independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc, ale 
nerecurgerii la forță sau la amenin
țarea cu folosirea forței în relațiile 
internaționale.

Doresc să folosesc acest prilej pen
tru a releva evoluția pozitivă a rela
țiilor bilaterale româno-tanzaniene, 
întemeiate pe principiile enunțate, 
care cunosc o bună materializare în 
domeniile economic, politico-diploma
tic, cultural-științific. Un rol deter
minant în adîncirea acestor relații, 
în întărirea prieteniei care leagă po
poarele noastre îl au întîlnirile și 
convorbirile deosebit de fructuoase 
pe care președintele României, 
Nicolae Ceaușescu, le-a avut la Dar 
Es Salaam și București cu președin
tele Republicii Unite Tanzania, Ju
lius K. Nyerere, documentele înche
iate ca urmare a întîlnirilor respec
tive. îmi exprim convingerea că în 
cadrul convorbirilor noastre se vor 
evidenția noi posibilități de a lărgi 
și diversifica aria domeniilor de in
teres comun, contribuind astfel la în
tărirea prieteniei dintre țările noas
tre, în interesul celor două popoare, 
al cauzei colaborării internaționale.

în continuare, vorbitorul a spus : 
Veniți de pe un continent care a cu
noscut în perioada postbelică profun
de transformări politice și economi
ce, în cursul cărora procesul de ne
stăvilit al decolonizării, lupta popoa
relor pentru dezrobirea lor națională

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 27, 

28 șl 29 mai. tn tară : Vreme ușor insta
bilă. Cerul va fi variabil, la începutul 
intervalului, cînd Izolat vor cădea ploi 
de scurtă durată, îndeosebi în zonele 
de deal șl de munte. Apoi, cerul va

Cronica z
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a primit din partea mi
nistrului afacerilor externe al Repu
blicii Togo, Ayi Houenou Hunlende, 
o telegramă de mulțumire pentru 
felicitările transmise cu ocazia zilei 
naționale a acestei țări.

★
Marți la amiază a părăsit Capitala 

A. I. Burnazian, adjunct al minis
trului ocrotirii sănătății al Uniunii 
Sovietice, care, la invitația Ministe
rului Sănătății, a făcut o vizită in 
țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Mihai 
Aldea. adjunct al ministrului sănătă
ții, de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

★
în Capitală a sosit o delegație a 

Mișcării de Acțiune Populară Uni
tară — muncitorească, țărănească 
(M.A.P.U.-M.T.) din Chile, condusă 
de Alejandro Bell, membru al Secre
tariatului, care, la invitația C.C. al 
P.C.R.. va face o vizită în România. 
Din delegație fac parte Jaime Estedes 
și Juan Carlos Concha, membri ai 
Comitetului Central. La sosire, oas
peții au fost salutați de tovarășii 
Nicolae Matei, membru al C.C. al 
P.C.R.. secretar al Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., și Tama
ra Dobrin, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consi-

Tn cursul întrevederii s-a eviden
țiat cu satisfacție evoluția ascenden
tă a relațiilor de prietenie și colabo

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
Cîșu, membru al C.C. al P.C.R., ad
junct al ministrului muncii, Vasile 
Gliga. adjunct al ministrului aface
rilor externe, Constantin Stanciu, 
adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării economi
ce internaționale, Ion Stanciu, ad
junct al ministrului agriculturii și in
dustriei alimentare, Radu Enache, 
secretar al C.C. al U.T.C., Cornelia 
Filipaș, secretar al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., Maria Ciocan, mem
bră a Biroului Consiliului Național al 
Femeilor.

Din partea tanzaniană participă 
Thomas Mussa, membru al C.C. al

DINEU ÎN ONOAREA OASPEȚILOR TANZANIENI
Macovescu, Bujor Almășan, Traian 
Dudaș, Radu Păun, Emil Nicolcioiu, 
Ion Traian Ștefănescu, prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.C., reprezentanți 
ai unor instituții centrale, organizații 

și socială au înscris pe harta Africii 
existența a zeci de noi state suverane.

Poporul român, care a cunoscut el 
însuși vreme de secole asuprirea 
străină, a acordat întregul său spri
jin acestor schimbări înnoitoare, miș
cărilor de eliberare națională, a sa
lutat cu deosebită bucurie dobîndirea 
independenței de stat de către noi 
popoare, remarcabilele succese obți
nute de acestea pe calea făuririi unei 
vieți libere și demne.

Printr-o fericită coincidență, ziua 
sosirii dumneavoastră în România, 
domnule vicepreședinte, este în a- 
celași timp Ziua eliberării Africii, a- 
niversarea fondării O.U.A. îmi face 
o deosebită plăcere să subliniez, în 
această zi cu profunde semnificații 
în viața popoarelor africane, aprecie
rile președintelui Nicolae Ceaușescu 
cuprinse în mesajul adresat astăzi 
președintelui în exercițiu al O.U.A. 
în text se remarcă faptul că „Româ
nia acționează cu consecvență pen
tru sprijinirea de către comunitatea 
internațională a eforturilor popoare
lor africane pentru lichidarea sub
dezvoltării, se pronunță pentru in
staurarea unei noi ordini economice 
și politice internaționale, menită să 
creeze raporturi noi de echitate și 
justiție între toate țările și popoarele 
lumii, militează activ pentru instau
rarea unui climât de pace, colaborare 
și destindere pe plan internațional, 
pentru participarea pe bază de e- 
galitate a tuturor țărilor, indiferent 
de mărime, nivel de dezvoltare, sis
tem social-politic, poziție geografică, 
la soluționarea problemelor majore 
ale contemporaneității".

Țara noastră condamnă cu fermita
te politica imperialistă de forță și 
dictat, de dominație asupra altor 
state, orice acțiune care împiedică 
afirmarea nestingherită a personalită
ții popoarelor, politica de discrimina
re rasială și de apartheid promovată 
în Africa australă, practicile politicii 
colonialiste și neocolonialiste. In a- 
celași timp, recunoaștem și sprijinim 
dreptul la autodeterminare al po
poarelor namibian și Zimbabwe.

în încheiere, exprimînd ferma con
vingere că vizita oaspetelui în Româ
nia va constitui un nou și important 
moment în evoluția relațiilor româ
no-tanzaniene, în adîncirea cunoaște
rii reciproce, al întăririi colaborării 
pe plan internațional dintre popoare
le și țările noastre, tovarășul Emil 
Bobu a toastat în sănătatea președin
telui Julius K. Nyerere, a vicepre
ședintelui Rashidi Mafaume Kawa
wa, a înalților oaspeți tanzanieni, pen
tru prosperitatea poporului prieten 
tanzanian, pentru o colaborare tot 
mai fructuoasă între România și 
Tanzania.

prezenta înnorări accentuate în vestul 
țării și, pe alocuri, se vor semnala ploi. 
Vîntul va sufla potrivit, cu Intensifi
cări de scurtă durată în primele zile. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 4 și 1'4 grade, Izolat mal coborîte 
în nordul țării, la începutul intervalu
lui, iar cele maxime între 15 și 25 de 
grade, local mai ridicate. In București : 
Vreme ușor instabilă. Cerul va fi va
riabil, favorabil aversei de ploaie. Vînt 
potrivit, cu intensificări de scurtă du
rată. Temperatura ușor variabilă.

i I e i
liului Național al Frontului Unității 
Socialiste.

★
Cu prilejul celei de-a XIII-a ani

versări a Organizației Unității Afri
cane și a Zilei eliberării Africii, 
Liga română de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa și Insti
tutul român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea au organizat, 
marți, în Capitală, o seară dedicată 
eliberării acestui continent.

Despre semnificația evenimentu
lui au vorbit Stanciu Stoian, secre
tarul Ligii române de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa, B. R. 
Devarajan, reprezentantul Progra
mului Națiunilor Unite pentru Dez
voltare în România și director a.i. 
al Centrului de informare al O.N.U. 
la București, Sayed Sharief, amba
sadorul Republicii Democratice a 
Sudanului La București.

★
Marți dimineață a început la Bucu

rești cea de-a 26-a sesiune a Comi
tetului administrativ al Uniunii in
ternaționale a sindicatelor din in
dustria chimică și a petrolului — 
U.I.S.

La lucrări participă Mahendra 
Sen, secretar al Federației Sindicale 
Mondiale, și Rogers Pasere, președin
tele U.I.S.

în cadrul ședinței inaugurale, to
varășa Cornelia Filipaș, secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R., a 
adresat participanților un cuvînt de 
salut în numele Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România. 

rare dintre România și Tanzania, 
subliniindu-se importanța întîlnirilor 
dintre președinții Nicolae Ceaușescu

TANU, R. Kalubu, membru al 
C.C. al TANU, C. Tungaraza, mi
nistrul muncii și asigurărilor sociale, 
Al. Daniel Mloka, ambasadorul Tan
zaniei la București, Mohamed Chim- 
sala, președinte al TANU în regiu
nea Ruvuma, căpitan Mohamed 
Juma, comisar al municipiului Zan
zibar, Mariam Lukanțlamila, mem
bră a C.C. al Uniunii Femeilor din 
Tanganika, maior R. Makame, repre
zentant al T.Y.L. — Liga Tineretu
lui TANU — președintele regiunii 
de coastă, Rashidi Utukulu, adjunct 
al secretarului general al N.U.T.A. 
— Uniunea Națională a Sindicatelor 

de masă și obștești, alte persoane 
oficiale.

Au participat persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe vicepreședintele 
Republicii Unite Tanzania.

Exprimînd sincere mulțumiri parti
dului comunist, guvernului și po-« 
porului român pentru primirea caldă 
și frățească făcută, vicepreședintele 
Rashidi Mafaume Kawawa a spus : 
încă de la sosire am fost întîmpinați 
și înconjurați într-o manieră care 
reflectă bunele relații prietenești 
existente între cele două țări ale 
noastre.

După cum știți Tanzania este o țară 
în curs de dezvoltare și una din cele 
25 de țări cel mai puțin dezvoltate din 
lume. Sărăcia noastră își are originea 
în odiosul sistem al colonialismului 
și imperialismului, care a promovat 
asuprirea și exploatarea poporului 
nostru. Partidele noastre tAnU/ASP 
sînt hotărite să făurească în Tanza
nia o societate eliberată de asuprire 
și exploatare, pe baza socialismului 
și a bizuirii pe forțele proprii. Sărăcia 
poate fi înlăturată numai prin mobi
lizarea propriilor noastre resurse 
umane și materiale. în scopul înfăp
tuirii acestui principiu încurajator, 
partidul nostru TANU a publicat în 
1967 declarația de la Arusha, ca un 
plan pentru dezvoltarea noastră so
cialistă. Declarația de la Arusha, îm
preună cu alte rezoluții ale congresu
lui partidului și directive din anii 
care au urmat au definit cu claritate 
calea pe care trebuie să o urmeze 
dezvoltarea Tanzaniei.

Pe lingă socializarea sectorului in
dustrial, partidul și guvernul se pre
ocupă în prezent de reașezarea oa
menilor în satele Ujamaa pe care le 
proiectăm. Majoritatea populației s-a 
mutat acum în acest tip de sate. 
Sperăm să încheiem în foarte scurt 
timp această acțiune. Importanța 
transformării rurale nu poate fi exa
gerată. Aproximativ 95 la sută din 
populația Tanzaniei trăiește în regiu
nile rurale, iar agricultura constituie 
principalul pilon al economiei Tanza
niei. Este deci logic ca sectorul rural, 
atît de important, să se dezvolte pe 
baza efortului colectiv, iar pentru a 
se realiza sporirea producției, aceas
ta trebuie organizată pe aceeași bază.

Relațiile dintre cele două țări ale 
noastre — a spus în continuare oas
petele — au continuat să se dezvolte 
spre satisfacția noastră. Această în
țelegere și prietenie reciprocă, ba
zată pe similitudinea politicii noastre 
interne, a fost transpusă acum în co
operare economică concretă, după 
cum o atestă programele noastre co
mune de dezvoltare. Cele două gu
verne au semnat un acord privitor 'a 
înființarea unei Comisii mixte eco
nomică și tehnică, la 29 martie 1972, 
la Dar Es Salaam. De atunci, au avut 
loc întruniri anuale ale Comisiei 
mixte, alternativ la Dar Es Salaam și 
București, pentru a se examina pro
gresele înregistrate în domeniul co
operării noastre bilaterale și pentru 
a se identifica noi domenii de coope
rare. Grație acestei cooperări, cele 
două guverne ale noastre au putut să 
identifice proiecte importante care să 
fie înfăptuite în comun. Tanzania este 
mulțumită de ritmul în care se des
fășoară această cooperare șl de bu
nele servicii pe care experții dv. le 
aduc Tanzaniei și sper că asistența 
României în această privință va con
tinua.

Lupta Tanzaniei nu este limitată 
în interiorul frontierelor sale. In su
dul Africii, dreptul la autoconduce- 
re și la independența națională pe

Recepție oferită de 
ambasadorul Sudanului

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Republicii Democratice Sudan, amba
sadorul acestei țări la București, Sa
yed Sharief, a oferit, marți, o re
cepție.

La recepție au participat tovarășii 
Emil Drăgănescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, Iosif Uglar, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, Vasile 
Bumbăcea, ministrul construcțiilor 
industriale, membri ai conducerii u- 
nor ministere și instituții centrale, 
reprezentanți ai vieții politice, econo
mice și culturale, ziariști.

Erau prezenți șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

Recepție oferită de 
ambasadorul Argentinei

Cu ocazia sărbătorii naționale a 
Republicii Argentina, ambasadorul 
acestei țări la București, Tulio Oscar 
Sugasti, a oferit, marți, o recepție.

Au participat George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, Nicolae 
Mănescu, ministrul energiei electrice, 
Radu Păun, ministrul sănătății, mem
bri ai conducerii unor instituții cen
trale, generali, reprezentanți al vieții 
cultural-științifice.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic. 

și Julius K. Nyerere pentru dezvol
tarea pe multiple planuri a conlucră
rii bilaterale.

din Tanzania, B. Muganda, directo
rul Direcției pentru Europa din 
M.A.E.

în cadrul convorbirilor s-a efec
tuat o trecere în revistă a relațiilor 
dintre România și Tanzania, expri- 
mîndu-se dorința de a aprofunda 
colaborarea și cooperarea bilaterală 
în diverse domenii de activitate, în 
folosul ambelor popoare, al păcii și 
înțelegerii între națiuni.

A avut loc, de asemenea, un schimb 
de vederi asupra unor probleme in
ternaționale.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească. Emil Bobu și Rashidi 
Mafaume Kawawa au rostit toasturi. 

(Agerpres) 

baza conducerii majoritare mai este 
încă contestat. Poporul african de 6 
milioane din Rhodesia este condus 
de o minoritate rasistă de 277 000 albi. 
Poporul de 750 000 oameni din Na
mibia este condus de Africa de Sud 
cu ajutorul și cooperarea a 90 000 
namibieni albi. Iar în Africa de Sud. 
drepturile politice și avantajele e- 
conomice sînt limitate celor 4,2 mi
lioane oameni de culoare, numai din 
cauza rasei lor.

Popoarele din Mozambic, Angola și 
Guineea-Bissau au luat armele în 
mină și au luptat pentru indepen
dența națională și pentru libertate. 
Aceasta este hotărîrea pe care au 
luat-o în prezerțt popoarele din 
Rhodesia și Namibia. Poporul a ho- 
tărit să lupte, deoarece toate cele
lalte căi care duc spre independența 
națională și libertate au fost blocate. 
El nu a luat ușor această hotărîre. 
Noi îi ajutăm și vom continua să-i 
ajutăm pe frații și surorile noastre 
din Rhodesia și Namibia pentru a 
lupta împotriva colonialismului, neo- 
colonialismului, imperialismului și 
apartheidului. Chiar dacă doresc să 
se bazeze pe sprijinul puterilor im
perialiste, rasiștii știu că victoria po
poarelor este inevitabilă. Cu acest 
prilej, permiteți-mi să exprim apre
cierea și recunoștința Tanzaniei pentru 
contribuția pe care a adus-o România 
la lupta de eliberare din Africa. Con
tribuția României consolidează for
ța celor care luptă pentru a-și redo- 
bindi dreptul la autodeterminare și 
dreptate socială. Sper sincer că 
România va contribui și in conti
nuare la reconstrucția regiunilor eli
berate din Mozambic, Angola și 
Guineea-Bissau, și va continua să 
acorde sprijin luptelor de eliberare 
care au loc în prezent.

România și Tanzania au puncte 
de vedere identice în legătură cu 
problemele globale. în cadrul Na
țiunilor Unite și ăl altor foru
muri internaționale, cele două țări 
ale noastre au prezentat propu
neri menite să reducă decalajul în 
continuă creștere dintre țările sărace 
și cele bogate. Cele două țări ale 
noastre s-au pronunțat pentru o res
tructurare completă a economiei 
mondiale, pentru a se pune de acord 
aspirațiile economice ale țărilor în 
curs de dezvoltare. Sper că această 
identitate de vederi va consolida și 
mai mult relațiile noastre bilaterale 
și va reprezenta un glas mai puternic 
în forumurilș internaționale. în efor
tul nostru de a lupta împotriva ne
dreptății în lume.

în încheiere, vicepreședintele Tan
zaniei a toastat in sănătatea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, pentru 
prietenia trainică dintre cele două 
țări și popoare ale noastre.

Agenda politico-diplomatică pune, 
zi de zi, în evidență consecvența cu 
care România socialistă traduce în 
viață orientările fundamentale de 
politică externă stabilite de Con
gresul al XI-lea al P.C.R., între care 
un loc de seamă îl ocupă extinderea 
legăturilor, pe multiple planuri, cu 
țările în curs de dezvoltare, țările 
nealiniate, în general statele lumii a 
treia, de care ne apropie similitudini 
de destin istoric, oglindite în luptele 
îndelungate din trecut pentru liber
tate și neatîrnare, aspirațiile comune 
ale unei dezvoltări prospere, de sine 
stătătoare.

în sfera acestor orientări și pre
ocupări se înscrie și vizita făcută in 
India de primul ministru al guver
nului român, Manea Mănescu, la in
vitația premierului Indira Gandhi, 
Continuare directă a unui dialog de
venit tradițional și care a avut ca 
momente determinante vizita tova
rășului Nicolae Ceaușescu în India, 
ca și vizita primului ministru indian 
în țara noastră, acest eveniment a 
reliefat, din nou, ea o concluzie do
minantă, faptul că relațiile româno- 
indiene evoluează sub semnul cor
dialității și înțelegerii reciproce, al 
dorinței de tot mai strînsă con
lucrare. Această evoluție fericită 
și-a găsit o grăitoare ilustrare în 
mesajele prietenești, dintre președin
tele Nicolae Ceaușescu pe de o 
parte, și președintele Indiei, Fa- 
khruddin Aii Ahmed, și premierul 
Indira Gandhi, pe de altă parte, 
mesaje schimbate cu prilejul ac
tualei vizite — care vin să adauge 
noi mărturii prețuirii și stimei de 
care sînt animate reciproc cele două 
popoare.

Caracterizate printr-un spirit 
pronunțat de lucru, convorbirile de 
la Delhi au evidențiat progresele 
înregistrate de colaborarea româno- 
indiană pe diferite tărîmuri, apre- 
ciindu-se, în acest sens, rezultatele 
fructuoase ale recentei sesiuni a Co
misiei mixte de cooperare intre cele 
două țări, importanța documentelor 
încheiate în ultimul timp — între 
care Acordul comercial și de plăți pe 
termen lung și Programul de aplicare 
a acordului de cooperare științifică 
și tehnologie pe perioada 1976—1980.

Caracterul rodnic al cooperării 
dintre cele două țări și-a găsit ex
presia, de-a lungul anilor, în ridi
carea unor importante obiective eco-

secretar general al Partidului Comunist din Spania
• „Convorbirile cu secretarul general al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, au 

dat expresie concordanței celor două partide in problemele fundamentale ale zilei de azi".
• „Vocația Partidului Comunist din Spania, forță influentă a vieții politico-națio- 

nale a țării, este realizarea unității poporului spaniol".
• „Doresc să mulțumesc pentru dovezile de solidaritate activă de care se bucură 

partidul și poporul nostru din partea comuniștilor, a poporului român".
La încheierea vizitei pe care a 

efectuat-o în țara noastră la invita
ția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, tovarășul Santiago 
Carrillo s-a întilnit cu reprezentanții 
presei și radioteleviziunii române.

In cadrul conferinței de presă, to
varășul Santiago Carrillo a făcut o 
declarație și a răspuns apoi la între
bările ziariștilor.

După cum știți — a spus secreta
rul general al Partidului Comunist 
din Spania — mă aflu în România 
la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a Partidului Comunist 
Român. Am venit pentru a avea un 
schimb de impresii cu prietenii noș
tri români cu privire la probleme 
care ne sînt comune — probleme ale 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, ale situației interna
ționale, ale relațiilor dintre partidele 
noastre. Dv. cunoașteți foarte bine 
relațiile tradiționale de prietenie — 
relații pe care eu le-aș numi pri
vilegiate — dintre comuniștii ro
mâni și comuniștii spanioli.

Și cu această ocazie am putut 
examina în mod concret unele as
pecte ale aplicării acordurilor con
venite la Helsinki, unele proble
me legate de lupta pentru pace și 
dezarmare, pentru depășirea politicii 
de bloc, precum și probleme în le
gătură cu evenimentele ce se pre
văd^ a avea loc în mișcarea comu
nistă și muncitorească. Am publicat 
un scurt comunicat in care se ma
nifestă concordanța partidelor noas
tre în ceea ce privește problemele 
fundamentale ale zilei de astăzi.

Aș vrea să folosesc prilejul pe 
care mi-1 oferă presa română pen
tru a mulțumi, din nou, în mod deo
sebit,_ Partidului Comunist Român și 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pen
tru dovezile de solidaritate activă 
de care șe bucură în mod permanent 
partidul și poporul nostru, în lupta 
pentru libertate și democrație.

Referindu-se la situația actuală din 
Spania, tovarășul Santiago Carrillo 
a subliniat : Este necesar să se pună 
capăt existenței instituțiilor de stat 
franchiste, Constituției franchiste, 
să se asigure depline libertăți tu
turor partidelor politice, tuturor for
țelor sociale. Aceasta este ceea ce 
noi, forțele de opoziție democratică, 
numim ruptura democratică. în Spa
nia nu va exista democrație, nu va 
exista libertate atît timp cit această 
ruptură nu se produce, atît timp 
cit Cortesurile, Consiliul regatu
lui, Consiliul național, Constitu
ția franchistă nu sînt anulate prin
tr-un decret dat de un guvern autentic 
democrat, care să restabilească liber
tățile democratice pentru toate for
țele și partidele politice. Aceasta este 
sarcina care stă în fața Partidului 
Comunist și a celorlalte forțe ale co
ordonării democratice.

După cum știți,» in țara noastră 
forțele opoziției democratice s-au u- 
nit, începînd de la Partidul Comunist 
și terminînd cu dreapta democrației 
creștine, a d-lui Gil Robles. în rea
litate, unitatea opoziției cuprinde as
tăzi — așa cum a spus prietenul meu 
Felipe Gonzales. prim-secretar al 
Partidului socialist muncitoresc — 
80 la sută din spanioli. Aceas
tă forță, fără îndoială foarte di
versă, dar care are o aspirație 
comună — stabilirea libertăților de
mocratice — constituie garanția 
faptului că în țara noastră, intr-un 
timp foarte scurt, vor exista libertate 
și democrație.

Secretarul general al Partidului Co
munist din Spania s-a referit apoi la

MADRID 25 (Agerpres). — în ora
șul Santander, din nordul țării, au 
avut loc noi demonstrații în sprijinul 
îmbunătățirii condițiilor de viață ale 
oamenilor muncii pentru drepturi și 

nomice în India, cum ar fi rafină
ria de la Gauhati și cea de la Ba- 
rauni sau termocentrala de la Sin- 
gareni, care încorporează eforturile 
comune ale specialiștilor din cele 
două țări, alte acțiuni fiind în curs 
de realizare ; au crescut, de aseme
nea, substanțial schimburile comer
ciale bilaterale. Pe de altă parte, nu 
este mai puțin adevărat că există 
încă, în această direcție, largi posi
bilități ce iși așteaptă valorificarea. 
Realizările țării noastre pe calea 
făuririi unei economii multilateral 

Dialog rodnic, 
sub semnul cooperării 

prietenești româno-indiene
dezvoltate, proiectele sale de viitor, 
ca și programele de dezvoltare ale 
unei țări de dimensiunile Indiei 
oferă premisele unei continue adîn- 
ciri și diversificări a colaborării. 
Petrochimia, construcțiile de mașini, 
metalurgia, energetica, industria u- 
șoară, agricultura, iată tot atîtea do
menii de amplificare a cooperării 
economice și tehnico-științifice, pros
pectate în timpul convorbirilor — 
paralel cu investigarea căilor de in
tensificare, în continuare, a schim
burilor și cu studierea condițiilor de 
realizare a unor acțiuni comune în 
terțe țări. în acest sens s-au sta
bilit măsuri concrete pentru punerea 
în valoare a posibilităților existente, 
de natură să creeze o bază trainică și 
de perspectivă colaborării bilaterale. 
Protocolul privind dezvoltarea rela
țiilor de cooperare și diversificarea 
schimburilor, încheiat cu prilejul vi
zitei, constituie o materializare a 
acestor posibilități, după cum sem
narea protocolului de schimburi cul
turale oferă cadrul unei mai bune 

unele probleme actuale ale vieții in
ternaționale, criticînd în acest con
text „politica de ingerință, de ames
tec în problemele interne ale altor 
țări, pe care sentimentul național de 
independență și de libertate al fie
cărui popor o respinge".

Cînd americanii recurg la ingerințe 
într-o țară matură ca Italia, spunînd 
italienilor că nu trebuie să voteze 
pentru Partidul Comunist, eu cred și 
sper — a spus tovarășul Santiago 
Carrillo — că răspunsul poporului 
italian va fi același cu cel pe care 
l-ar da orice popor, care are simțul 
demnității naționale și nu poate to
lera ca vreo putere, oricit de mare 
ar fi și orice potențial ar avea, să-i 
spună ce are de făcut.

în ceea ce privește Spania, sîntem, 
evident, într-o situație diferită. în 
momentul de față ingerința ameri
cană in Spania este mult mai peri
culoasă pentru că nu există demo
crație. libertate, poporul nu se poate 
pronunța ; amestecul se operează 
prin intermediul regimului aflat la 
putere, prin intermediul instituțiilor 
multinaționale, al unor elemente din 
armată, iar presiunea Statelor Unite 
tinde să izoleze Partidul Comunist 
din Spania și. pe cit este posibil, să-l 
mențină în afara legii. Sînt convins 
că Partidul Comunist din Spania va 
ieși din clandestinitate în curînd. 
Partidul Comunist din Spania nu a 
putut fi izolat, se situează pe co
ordonata tuturor forțelor de opozi
ție democratică, este evident o forță 
reală. Nu știm dacă vom intra sau 
nu în curînd în rîndurile guvernului. 
Dar cred că în curînd va sosi mo
mentul în care propriii noștri aliați 
vor fi interesați ca noi să fim în 
guvern. în orice caz, noi. comu
niștii, sîntem în Spania, sintem o 
forță reală, foarte influentă, foarte 
importantă și nu se pot duce trata
tive cu clasa muncitoare fără a dis
cuta cu Partidul Comunist. Alături 
de noi se află o mare parte a inte
lectualității spaniole. Sîntem o com
ponentă indispensabilă a vieții poli
tice naționale a țării noastre.

Strategia Partidului Comunist din 
Spania tinde să stabilească in țara 
noastră un sistem de libertăți demo
cratice în care sînt interesate astăzi 
în primul rind clasa muncitoare, dar 
și largi pături ale burgheziei, care 
se declară pentru integrarea în or
ganisme europene — Piața comună, 
de exemplu — cerind in schimb am
nistierea deținuților politici, liber
tate pentru toate partidele, alegeri 
libere. Se poate spune că în prezent 
există un consens, al celor mai largi 
pături sociale din țara noastră, de a 
se ajunge la o situație in care toate 
partidele să se bucure de libertăți 
politice.

Pe plan economic, în această pe
rioadă provizorie. Partidul Comunist 
crede, de asemenea, că se poate 
ajunge la un acord între clasa mun
citoare și largi categorii ale burghe
ziei și, evident, cu păturile mijlocii 
ale societății, cu intelectualitatea.

Așadar, pe plan politic — amnis
tie, libertate ; pe plan economic

PLECAREA DIN CAPITALĂ
Marți dimineața a părăsit Capitala 

tovarășul Santiago Carrillo, secretar 
general al Partidului Comunist din 
Spania, care, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, a fă
cut o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 

SPANIA Noi acțiuni muncitorești
libertăți democratice. Forțele de po
liție spaniole au intervenit pentru a-i 
împrăștia pe participanți. Citind surse 
sindicale, agenția Associated Press 
informează că au fost operate mai 

cunoașteri a valorilor spirituale ale 
celor două popoare, unei apropieri 
mai strînse.

Convorbirile româno-indiene au 
pus, totodată, în lumină identitatea 
sau similitudinea punctelor de ve
dere asupra unor aspecte ale pro
blematicii internaționale, subliniin
du-se hotărîrea guvernelor celor 
două țări de a acționa, în continuare, 
pentru menținerea și consolidarea 
păcii în lume, pentru edificarea unei 
noi ordini economice mondiale. A- 
ceastă convergență de păreri de

curge, în mod firesc, din situația 
României și Indiei — care. deși 
deosebite ca orinduire socială, mă
rime, așezare geografică — sînt țări 
în curs de dezvoltare, interesate, în 
cel mai înalt grad, în lichidarea de
calajelor, a împărțirii lumii în bo- 
gați și săraci — problemă-cheie a 
contemporaneității, în abolirea ve
chii politici imperialiste de domina
ție și dictat, in afirmarea principiilor 
noi de relații între state.

Un rol din cele mai importante în 
vederea traducerii în viață a acestor 
obiective fundamentale este chemată 
să-1 joace, alături de celelalte forțe 
ale frontului antiimperialist, mișcarea 
țărilor nealiniate — în covîrșitoareă 
lor majoritate țări în curs de dez
voltare — în rîndul cărora India 
ocupă, după cum se știe, un loc de 
frunte, numărîndu-se printre statele 
întemeietoare ale acestei mișcări. 
Tocmai pornind de la aceste reali
tăți și în virtutea năzuințelor co
mune de progres și bunăstare, de 
statornicire a unor raporturi de ega

— măsurile pe care noi le propu
nem in această perioadă provizorie 
și care tind să împiedice ca in acest 
răstimp să se creeze o situație eco
nomică haotică, care ar servi forțe
lor reacționare de dreapta. Fără în
doială că in momentul în care vor fi 
alegeri libere și se va ieși din pro
vizorat pentru a intra intr-un regim 
democratic stabil, Partidul Comunist 
va avea un program de profunde 
transformări pe calea socialismului. 
Politica noastră este unirea, de la 
stingă la dreapta a tuturor forțelor 
politice care sînt de acord că Spania 
necesită un regim de libertăți demo
cratice. Acesta este primul pas în 
care sînt angajate țara și Partidul 
Comunist.

Partidul Comunist a avut o poli
tică pe care eu aș califica-o pe scurt 
ca o politică de luptă de masă ; in
tr-o altă epocă — de luptă armată ; 
astăzi — de luptă de masă și de uni
tate. Vocația partidului nostru, a fost 
aceea de a realiza unitatea poporu
lui nostru, pentru că Partidul Comu
nist din Spania știe că un partid sin
gur, oricit de puternic ar fi, oricit 
ar fi de capabil, de inteligent, dacă 
nu este unit cu poporul, cu cele mai 
largi pături sociale nu poate trium
fa. Unul dintre cele mai însuflețitoa- 
re elemente este faptul că tineretul 
acționează în fruntea luptei pentru 
libertate, democrație, socialism. As
tăzi, în Spania, tineretul constituie 
o forță esențială atit în cadrul miș
cării muncitorești cit și în mișcarea 
cetățenească. Tineri, bărbați și fe
mei. poartă pe umeri greutatea luptei 
și chiar a conducerii partidului.

Aș vrea să profit de această oca
zie pentru a vorbi de oamenii care 
au contribuit la menținerea partidu
lui nostru de-a lungul acestor ani, 
transformîndu-1 în exponentul cel 
mai avanșat al forțelor politice ale 
țării. Aș vrea să vorbesc, de exem
plu, despre rolul enorm pe care l-a 
avut tovarășa Dolores Ibarruri, care 
de-a lungul acestor ani a fost un 
exemplu și un ghid pentru comuniș
tii spanioli, prin toată activitatea ei, 
prin sfaturile ei. Aș vrea să mai vor
besc de Simon Sanchez Montero, as
tăzi in închisoare, de oameni care au 
făcut imense sacrificii in țară în 
acești ani. Aș vorbi, de asemenea, de 
tovarășul nostru Lobato, care se află 
de 25 de ani în închisoare, pentru că 
a luptat pentru libertatea poporului 
nostru. Aș putea să citez, de aseme
nea, o infinitate de militant!. Aș pu
tea merge mai departe, să amintesc 
de Julian Grimau, de alți conducă
tori ai partidului nostru căzut!" in 
luptă. Dar, repet, secretul vitalității 
și capacității de acțiune a partidului 
nostru a fost hotărîrea sa de â se 
lega de popor și, de asemenea, pozi
ția Jui independentă care a avut un 
rol însemnat ; o poziție elaborată in 
conformitate cu situația din țară, 
fără a copia mimetic vreun exemplu 
sau vreo cale aparținînd altor state, 
încercind să-și desfășoare propria 
imaginație și inventivitate pentru gă
sirea drumurilor proprii către socia
lism în Spania, 

oaspetele a fost salutat de tovarășii 
Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ghi- 
zela Vass, membru al C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

multe arestări, în oraș domnind o at
mosferă de tensiune. Greva generală 
a celor aproximativ 12 000 de munci
tori din sectorul construcțiilor din 
acest oraș continuă.

litate și echitate între națiuni, 
România, care în urma Conferinței 
de la Manila a devenit membră a 
„Grupului celor 77", și-a manifestat 
dorința de a participa in calitate de 
observator la activitatea țărilor ne
aliniate.

Este convingerea fermă a Româ
niei, exprimată și cu prilejul actua
lei vizite, că stă în puterea popoa
relor, a forțelor antiimperialiste și 
democratice de pretutindeni să de
termine instaurarea unei noi ordini 
politice și economice mondiale, fău
rirea unei lumi mai bune, pe baza 
dreptului fiecărei națiuni de a-și 
alege și urma calea propriei dez
voltări economice și sociale, de a 
dispune in mod suveran de resursele 
și bogățiile sale, de a colabora liber 
cu toate celelalte națiuni, în folosul 
progresului general, al cauzei păcii 
și înțelegerii.

în cursul trecerii în revistă a eve
nimentelor internaționale s-a dat, 
totodată, expresie satisfacției Româ
niei pentru evoluțiile pozitive recen
te de pe subcontinentul indo-pakista- 
nez, care deschid calea unei depline 
normalizări in raporturile dintre ță
rile acestei zone, au fost reafirmate 
pozițiile consecvente ale țării noastre 
privind imperativul dezbaterii și so
luționării intr-un cadru democratic, 
cu participarea tuturor statelor, a 
marilor probleme de care depinde 
dezvoltarea pașnică a omenirii, s-a 
reliefat necesitatea stingerii orică
ror focare de încordare și conflict 
pe calea tratativelor, a unor acțiuni 
ferme îndreptate spre dezarmarea 
generală și, în primul rînd, cea nu
cleară, spre desființarea bazelor și 
blocurilor militare, .spre crearea de 
zone ale păcii în Balcani, Oceanul 
Indian și alte părți ale lumii.

Prin concluziile puse în evidență, 
prin rezultatele pe planul intensifi
cării colaborării bilaterale, prin afir
marea voinței ambelor state de a 
conlucra pentru soluționarea con
structivă a problemelor internațio
nale, vizita primului ministru al gu
vernului român în India înscrie o 
nouă filă in analele relațiilor româ
no-indiene, marchează o contribuție 
importantă la consolidarea, pe mai 
departe, a cooperării prietenești re
ciproce, în concordanță cu interesele 
păcii și colaborării internaționale.

R. CAP1ESCU
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Platforma electorală a Partidului 
Socialist Italian

Președintele Italiei a 
României

primit pe ambasadorul 
la Roma

Ziua eliberării Africii

FRANCESCO DE MARTINO : „Socialiștii sînt și rămîn adversarii 
oricărei formule guvernamentale care respinge colaborarea 

cu Partidul Comunist"
ROMA 25 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : Secretarul gene
ral al Partidului Socialist Italian, 
Francesco de Martino, a expus marți, 
în cadrul unei conferințe de presă, 
liniile principale ale platformei elec
torale a partidului. „Ne aflăm în 
fața unei grave situații economice, 
care poate să fie depășită doar cu 
acordul tuturor forțelor democratice" 
— a declarat el. „Tocmai de aceea, 
după 20 iunie — data alegerilor ge
nerale — Partidul Socialist va re
lansa propunerea privind formarea 
unui guvern deschis tuturor forțelor 
democratice, care, să acționeze pen
tru reconstruirea economiei țării și 
pentru 
cratice. 
Creștin

întărirea instituțiilor demo- 
Dacă Partidul Democrat- 
și alte partide vor respinge

propunerea de constituire a unui gu
vern de largă coaliție, va trebui să 
fim gata să examinăm alte soluții", 
în acest context, secretarul general 
al P.S.I. nu a exclus ipoteza formării 
unui guvern al stîngii — în cazul 
în care se va constata o creștere 
substanțială a numărului voturilor 
acordate candidaților partidelor so
cialist și comunist — sau chiar a 
unui guvern P.S.I.—P.D.C., cu con
diția esențială ca acesta să nu fie 
închis colaborării cu Partidul Comu
nist. Arătînd că la această din urmă 
soluție s-ar putea recurge doar în 
ultimă instanță, Francesco de Mar
tino a afirmat că „socialiștii sînt și 
rămin adversarii oricărei formule gu
vernamentale care respinge colabo
rarea cu Partidul Comunist".

ROMA 25 — Corespondentul Ager
pres transmite : Președintele Italiei, 
Giovanni Leone, l-a primit, marți 
dimineață, la Palatul Quirinale, pe 
ambasadorul României la Roma, Ia- 
cob Ionașcu. în legătură cu încheie
rea definitivă a misiunii sale.

în cursul întâlnirii-, Giovanni Leo
ne s-a referit la evoluția continuu 
ascendentă a raporturilor pe multi
ple planuri dintre Italia și Româ
nia și a subliniat rolul și importanța

deosebită a vizitei efectuate în Ita
lia, în primăvara anului 1973, de pre
ședintele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a documentelor semnate 
cu acel prilej de cei doi șefi de stat.

Evocînd cu plăcere întîlnirea și 
convorbirile avute cu președintele 
României, președintele Italiei a 
transmis calde urări de sănătate și 
succes, din partea sa și a soției sale, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu.

Declarația președintelui Comitetului special al O.N.U 
pentru decolonizare

DE PRETUTINDENI

BELGRAD

Sărbătorirea „Zilei tineretuluiCC

SESIUNEA U.N.C.T.A.D.
• Președintele Republicii Kenya a primit pe șefii delegațiilor 

participante • Angola — cel de-al 154-lea membru 
al U.N.C.T.A.D. I

NAIROBI 25 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Kenya, Jomo 
Kenyatta, a primit pe șefii delega
țiilor participante la cea de-a IV-a 
Conferință a Națiunilor Unite pentru 
Comerț și Dezvoltare, care se desfă
șoară la Nairobi.

Adresîndu-se participanților, pre
ședintele Jomo Kenyatta a subliniat 
importanța pe care o prezintă cea 
de-a IV-a Conferință pentru Comerț 
și Dezvoltare în contextul eforturi
lor pentru instaurarea unei noi or-

dini economice internaționale șî li
chidarea decalajelor economice exis
tente în lume.

El a relevat necesitatea . contri
buției tuturor statelor, și în primul 
rind a țărilor industrializate, la eli
minarea subdezvoltării și sprijinirea 
progresului economic al țărilor in 
curs de dezvoltare.

★
Angola a devenit luni cel de-al 

154-lea membru al U.N.C.T.A.D. — 
s-a anunțat Ia Nairobi.

Poziții in favoarea instaurării unei noi ordini

economice internaționale

Reuniunea 
democrate

de la Caracas a liderilor unor partide social
din Europa, America Latina și zona Caraibilor

(Agerpres). — LuîndCARACAS 25 
cuvintul în cadrul lucrărilor reuniu
nii liderilor unor partide social-de- 
mocrate din Europa, America Latină 
și zona Caraibilor, care se desfășoară 
la Caracas, președintele Venezuelei, 
Carlos Andres Perez, a condamnat 
rolul jucat de capitalism în stabilirea 
relațiilor economice actuale bazate 
pe inegalitate și dependență. Pe te
renul schimburilor comerciale, vaste 
regiuni și continente întregi au func
ționat doar ca simple producătoare 
de materii prime și, în același timp, 
în calitate de cumpărătoare de pro
duse finite sau tehnologii la prețuri 
foarte ridicate. In actualele realități, 
a afirmat șeful statului venezuelean, 
interdependența dintre aceste grupuri

de state nu mai poate funcționa decît 
pe bază de egalitate și echivalență.

După ce a arătat că America Latină 
se află pe calea eliberării economice, 
președintele Perez a declarat că po
poarele de pe acest continent și din 
așa-numita lume a treia au ca unică 
alternativă unitatea pentru apărarea 
și valorificarea resurselor lor natu
rale. El a subliniat că țările din lu
mea a treia nu vor ceda din pozițiile 
lor juste privind crearea unei noi 
ordini economice internaționale.

La rindul său, cancelarul Austriei, 
Bruno Kreisky, a arătat că „țările 
producătoare de materii prime aspiră 
în mod justificat la crearea unui sis
tem care să garanteze prețuri stabile 
față de puternicele majorări ale pre
țurilor la produsele industrializate".

0 declarație a P. C. Peruan
LIMA 25 (Agerpres). — Unitatea și 

coeziunea tuturor forțelor progre
siste ale țării reprezintă chezășia 
ireversibilității procesului de trans
formări revoluționare din Peru, se 
spune în declarația C.C. al P.C. Pe
ruan, publicată de ziarul „Unidad".

In declarație se condamnă încercă
rile forțelor reacționare de a pune 
piedici în calea înfăptuirii reforme
lor social-economice preconizate de 
guvern. Reacțiunea încearcă să sub
mineze forțele armate care sprijină 
guvernul legal și să scindeze acele 
forțe care se pronunță în 
reformelor.

Susținînd poziția fermă 
nului și cerînd să se dea 
corespunzătoare tuturor dușmanilor 
revoluției peruane, declarația subli
niază necesitatea realizării consec
vente a politicii de dezvoltare inde
pendentă și suverană a țării.

favoarea

a guver- 
o ripostă

Comunicat 
bulgaro-tanzanian
SOFIA 25 (Agerpres). — Președin

tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, Stanko Todorov, și primul 
ministru al Republicii Unite Tanza
nia, Rashidi Mafaume Kawawa, au 
subliniat necesitatea unirii tuturor 
forțelor progresiste, antiimperialiste 
din lumea întreagă în lupta pentru 
lichidarea deplină a colonialismului 
— se spune în comunicatul comun, 
dat publicității la Sofia. In context, 
părțile au relevat rolul important pe 
care îl joacă Organizația Unității A- 
fricane în lupta pentru realizarea in
dependenței politice și economice, 
împotriva imperialismului, colonialis
mului și rasismului. Părțile au con
statat cu satisfacție posibilitățile e- 
xistente pentru dezvoltarea relații
lor bilaterale pe multiple planuri și 
au convenit asupra creării unui co
mitet mixt de colaborare economică, 
științifică și tehnică.

LONDRA

„Diploma universitară: atestat 
pentru șomaj"

Ample demonstrații în rindurile tineretului studențesc 
din Marea Britanie

Peste 20 colegii și 
institute de invățămînt 
superior din diverse 
orașe ale Marii Brita
nii au fost ocupate de 
studenți, in semn de 
protest „împotriva ho- 
tăririlor autorităților 
de a reduce fondurile 
destinate educației și 
împotriva creșterii rîn- 
durilor șomerilor din
tre absolvenții școli
lor" — după cum se 
subliniază in decla
rația Uniunii națio
nale a studenților bri
tanici. Pe frontispi
ciile clădirilor institu
telor respective sint 
arborate mari pancar
te cu inscripții care 
denunță această sta
re de lucruri. Deplin- 
gind îngustarea tot 
mai accentuată a po
sibilităților de plasa
re in cimpul muncii, 
pancarta instalată la 
intrarea colegiului pe
dagogic „Jordanhill" 
din Glasgow procla
mă cu litere uriașe : 
„Colegiul Jordanhill 
oferă diplome pentru... 
șomeri".

Semnalul 
colegiilor a 
în . Scoția 
trecută, 
s-a anunțat că anul a- 
cesta, din cei 3 500 
absolvenți. 2 100 
vor avea șansa să 
sească vreun loc 
muncă. „Prin 
re, diploma

ocupării 
fost dat . 
săptămina 

imediat ce

noi 
nu 

gă- 
de 

urma- 
noastră

BELGRAD 25 — Corespondentul 
nostru transmite : Marți, în Iugosla
via a fost sărbătorită „Ziua tine
retului", care coincide cu aniversarea 
zilei de naștere a președintelui Iosip . 
Broz Tițo. Această dublă sărbătoare 
a fost precedată de o suită de ma
nifestări organizate în întreaga țară. 
La Krușevaț s-a desfășurat tradi
ționalul „Festival al muncii", în 
cursul căruia tineri și tinere din 
toată țara reprezentînd cele mai di
ferite profesiuni și-au demonstrat 
măiestria și cunoștințele profesio
nale.

. Manifestările dedicate „Zilei tine
retului" s-au încheiat, marți seara, 
cu marea serbare cultural-artistică și 
sportivă desfășurată pe Stadionul 
Armatei Populare Iugoslave, în pre
zența președintelui Tito și a celor
lalți conducători de partid și de stat 
iugoslavi. Ștafeta tineretului, care a 
străbătut de la 1 aprilie toate re
publicile și provinciile autonome iu
goslave, a înmînat președintelui Tito 
un mesaj de felicitări din partea tu
turor tinerilor, a popoarelor și na
ționalităților Iugoslaviei.

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). 
— La inițiativa Organizației Națiuni
lor Unite, marți a fost marcată Ziua 
eliberării Africii. In legătură cu 
acest eveniment, președintele Comi
tetului special al O.N.U. pentru de
colonizare, reprezentantul permanent 
al Tanzaniei pe lingă Națiunile Uni
te, Salim Ahmed Salim, a dat publi
cității o declarație în care adresează 
un apel la intensificarea sprijinului 
internațional față de lupta dreaptă a 
popoarelor africane pentru libertate 
și independență națională. ,.Datoria 
Națiunilor Unite — se arată în de
clarație —■_ este de a reafirma în mod 
hotărît sprijinul față de lupta po
poarelor din Africa de sud și legiti
mitatea acestei lupte, întrucît luptă
torii pentru libertate apără aceleași 
principii pe care O.N.U. s-a angajat 
să le susțină prin Carta Națiunilor 
Unite". în conformitate cu istorica 
Declarație privind acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor colo
niale, adoptată de Națiunile Unite —

se arată în declarație — O.N.U. poar
tă o răspundere deosebită față de 
acele popoare care sînt private de 
dreptul lor la libertate ca rezultat al 
dominației coloniale sau rasiste. 
Lupta de eliberare din regiunea de 
sud a Africii — subliniază declarația 
— intră într-o nouă fază, decisivă, 
în anul care a trecut s-au produs eve
nimente cu semnificație istorică. După 
15 ani de luptă grea și de jertfe eroi
ce din partea popoarelor africane, 
conduse de mișcările lor de eliberare 
națională, s-a prăbușit ultimul impe
riu colonial din Africa și popoarele 
din Angola. Mozambic, Insulele 
Capului Verde, Sao Tome și Prin
cipe și-au ocupat locul lor legitim 
în rîndul națiunilor independente. 
Victoria popoarelor din aceste foste 
colonii a reprezentat, în același timp, 
o victorie a tuturor popoarelor din 
Africa și din întreaga lume, care 
luptă pentru deplina libertate națio
nală, pentru independență și egali
tate în drepturi.

Mesajul secretarului general al O.U.A.

ORIENTUL APROPIAT
• Situația din Liban • O rezoluție a UNESCO

BEIRUT 25 (Agerpres). — Noi con
fruntări armate au fost semnalate 
marți în orașele libaneze Sidon și 
Zahle, precum și la Beirut. In cursul 
schimburilor de focuri alte 74 de per
soane au fost ucise, iar 140 au fost 
rănite. Liderul partidului Blocul Na
țional, Raymond Edde, a fost rănit 
în timp ce se îndrepta spre capitală 
dinspre localitatea Jbeil, unde a 
examinat incidentele care au avut loc 
între grupările rivale.

Pe de^altă parte, agențiile de presă 
relatează că președintele ales. Elias 
Sarkis, a avut o nouă întrevedere cu 
fostul șef al statului, Suleyman Fran-

Proiecte economice în țări
— In perimetrul indus- 
din Tunisia se constru- 

pro- 
! Și 
mare

• TUNIS, 
trial Gabes 
iește un mare complex pentru ] 
ducerea îngrășămintelor fosfatice 
azotoase, obiectiv de cea mai 
importanță pentru dezvoltarea indus
triei naționale. Viitorul complex va 
folosi ca materii prime bogatele re
surse naturale din zonă. într-o pri
mă fază, pînă în 1980, el va cuprinde 
două fabrici de acid sulfuric, dispu- 
nînd fiecare de o capacitate zilnică 
de 1 500 tone, două fabrici de acid 
fosforic (500 tone pe zi), o fabrică 
de concentrate din acid fosforic, cu 
o producție zilnică de 850 tone, și o 
fabrică de fosfați diamonici (o mie 
tone pe zi).

• BISSAU. — In cadrul raportu
rilor de cooperare dintre Algeria și 
Guineea-Bissau, partea algeriană va 
construi pe teritoriul tînărului stat 
independent african un complex 
agroindustrial de mare capacitate. 
Acest proiect este înscris în clauzele 
unui acord intervenit recent între 
cele două state. Partea algeriană.va 
furniza, de asemenea, echipamente, 
materiale și specialiști pentru trans
punerea în practică a unor proiecte 
de 
de 
tie 
lui 
pentru modernizare, irigare și diver
sificarea culturilor.

dezvoltare a ramurilor economice 
bază ale Guineei-Bissau. O aten- 
prioritară este acordată sectoru- 
agricol, în care se fac eforturi

• PANAMA. — In Republica Pa
nama au fost lansate recent 23 de 
vase de pescuit creveți. Vor mai fi 
construite alte 20 de vase de același 
fel, precum și uzine de prelucrare a 
creveților. Se află în studiu un pro
iect de dezvoltare a pisciculturii.

• DELHI. — După cum anunță 
presa indiană, pe platforma conti-

CARACAS

gieh, în centrul discuțiilor aflîndu-se 
probleme legate de predarea prero
gativelor prezidențiale.

★
PARIS 25 (Agerpres). — într-o 

rezoluție adoptată luni, Comitetul 
Executiv al UNESCO exprimă „pro
funda îngrijorare" a organizației în 
legătură cu faptul că populațiile 
din teritoriile arabe ocupate de către 
Israel nu se bucură în mod liber de 
dreptul la educație și cultură.

Rezoluția a fost adoptată cu 26 de 
voturi favorabile și 10 abțineri, prin
tre care Marea Britanie și R.F.G. 
S.U.A. au votat împotrivă.

ADDIS ABEBA 25 (Agerpres). — 
Intr-un mesaj adresat cu prilejul 
aniversării a 13 ani de la semnarea 
Cartei Organizației Unității Afri
cane, secretarul general al O.U.A., 
William Eteki Mboumoua, a declarat 
că obiectivul imediat al acestui for 
este de a contribui la eliberarea to
tală a Africii. O.U.A. își va concen
tra toate eforturile pentru ca în
treaga Africă să participe efectiv la 
lupta de eliberare a popoarelor din 
teritoriile situate 
care continuă să 
nația regimurilor

în Africa australă, 
se afle sub domi- 

rasiste, se spune

in mesaj. Reamintind că fondatorii 
O.U.A. au ales metoda consensului 
pentru soluționarea oricăror proble
me, William Eteki Mboumoua a spus 
că trebuie luate măsuri pentru păs
trarea acestei proceduri. Pe de altă 
parte, secretarul general al O.U.A. a 
informat că a fost creată o comisie 
specială însărcinată cu examinarea 
și elaborarea unor noi structuri me
nite să contribuie la elaborarea unor 
soluții satisfăcătoare tuturor proble
melor importante ce se pun. organi
zației.

HAVANA

Deschiderea Seminarului
internațional împotriva apartheidului

în curs de dezvoltare
nentală a Indiei, în dreptul marelui 
port Bombay, a început 
petrolului. Țițeiul care se __
din fundul mării va fi prelucrat în 
rafinăriile statului.

extracția 
extrage

• SAN JOSE. — Două organizații 
publice costaricane, S.N.A.A. (Servi
ciul Național al Apelor) și I.F.A.M. 
(Institutul de Dezvoltare și Asistență 
Municipală) realizează în comun un- 
program de instalații de apă 
bilă în principalele așezări 
ale țării (San Remon, Nicoya, 
mares, Pursical, Ciudad 
Golfită, Puerto, Santa Cruz).

pota- 
rurale 

Pal- 
Quesada.

HAVANA 25 — Corespondentul 
Agerpres transmite : în capitala 
Cubei au fost inaugurate lucrările 
Seminarului internațional împotriva 
apartheidului și pentru sprijinirea 
luptei de eliberare din Africa de 
Sud, desfășurat sub auspiciile Co
mitetului special al O.N.U. împotriva 
apartheidului. La dezbateri participă 
reprezentanți ai O.N.U., Organizației 
Unității Africane, ai mișcărilor de 
eliberare națională din Africa și ai 
mișcărilor împotriva apartheidului. 
Asistă, de asemenea, reprezentanți 
ai confederațiilor sindicale și ai 
unor organizații internaționale ne
guvernamentale, între care Liga 
română de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa.

Lucrările seminarului au fost des
chise de Leslie O. Harriman, pre
ședintele Comitetului special 
O.N.U. împotriva apartheidului.

Participanții au fost salutați de 
Râul Roa, ministrul afacerilor exter-

al

ne al Republicii Cuba. In continuare 
a fost citit mesajul de salut al se
cretarului general al Națiunilor Uni
te, Kurt Waldheim, care și-a expri
mat sprijinul deplin față de activi
tatea participanților la seminar.

Pe agenda de lucru a seminarului 
sînt înscrise cinci puncte, vizînd în
deosebi măsuri pentru condamnarea 
energică a rasismului și intensifi
carea sprijinului internațional acor
dat luptei de eliberare din Africa de 
Sud. unde un regim minoritar alb 
oprimă peste 15 milioane africani.

Participanții la discuțiile din prima 
zi au denunțat practicarea segrega
ției rasiale in sudul continentului 
african. Dunstan Kamanna, președin
tele Consiliului O.N.U. pentru Nami
bia, a evidențiat că seminarul trebuie 
să insiste asupra necesității ca Repu
blica Sud-Africană să respecte rezo
luțiile O.N.U. cu privire la ocuparea 
ilegală a Africii de Sud-Vest (Na
mibia).

agențiile de presă
Secretarul general al C.C. 

al P.C.U.S.,' Leonid Brejnev, 
a avut, marți, la Moscova, o convor
bire cu primul ministru al Republi
cii Populare Angola, Lopo Do Nasci- 
mento. Părțile au examinat posibili
tățile de a dezvolta, în continuare, 
relațiile bilaterale, relatează agenția 
T.A.S.S.

In declarația comunădată 
publicității la încheierea vizitei șe
fului statului libian, Moammer El 
Geddafi, în Malta se arată că cele 
două părți și-au exprimat hotărîrea 
de a continua eforturile comune 
pentru a transforma Marea Medite- 
rană într-o regiune a securității și 
păcii, în interesul cooperării interna-

Noi orientări in politica economică
a guvernului venezuelean

tionale. Documentul afirmă, totoda
tă, convingerea că a sosit momentul 
creării unui nou sistem economic și 
financiar mondial.

Președintele Republicii 
Islanda, Kristian Eldjarn, a fost 
reales în funcție pentru o nouă pe
rioadă de patru ani, urmînd să în
deplinească, începînd de la 1 august, 
cel de-al treilea mandat prezidențial, 
s-a anunțat la Reykjavik.

Primul ministru al Iranu
lui, Amir Abbas Hoveyda, aflat în- 
tr-o vizită oficială de cinci zile în 
Franța, a fost primit, marți, la Pa
latul Elysee de președintele Valery 
Giscard d’Estaing. La încheierea în
trevederii, premierul iranian a anun
țat semnarea unui acord care preve
de achiziționarea de către Iran a 
două centrale nucleare de producție 
franceză.

R.P.D. Coreeană și Nige
ria au hotărît să stabilească relații 
diplomatice la nivel de ambasadă.

transmit
Prima ședință a Adunării 

republicii din Portugalia, 
ai cărei membri au fost desemnați 
în cadrul alegerilor generale de la 
25 aprilie, va avea loc la 3 iunie, la 
Palatul Sao Bento din Lisabona. In 
cadrul sesiunii, vor îi desemnați 
membrii comisiei de verificare a 
mandatelor deputaților și va avea 
loc alegerea președintelui și a orga
nelor de conducere ale Adunării.

Președintele Mișcării 
Populare de Eliberare a 
Angolei și al R. P. Angola, 
Agosținho Neto, a declarat, în ca
drul unui seminar, care a avut loc la 
Luanda, că Angola dorește să stabi
lească relații diplomatice cu toate 
țările lumii, fără exclusivitate. A- 
ceastă politică internațională a 
M.P.L.A. și a statului angolez nu în
seamnă în nici un fel abdicarea de la 
orientarea politică a M.P.L.A. ; „ea 
înseamnă pur și simplu independen
ță", a subliniat vorbitorul, afirmînd 
că Angola are dreptul și datoria de 
a-și alege propriul destin.

va constitui doar un a- 
testat pentru șomaj" 
— a declarat Carolina 
Melhuish, purtătoarea 
de cuvint a studenți
lor de la colegiul Froe- 
bel.

Situația viitorilor 
absolvenți nu este di
ferită nici în restul 
Marii Britanii, unde, 
incepind de duminică, 
s-au extins acțiunile 
de protest ale studenți
lor. Potrivit aprecierii 
Uniunii naționale a 
studenților, anul aces
ta din rindurile absol
venților colegiilor și 
institutelor pedagogi
ce 15 000 nu vor avea 
posibilitatea să con
tribuie, așa cum au 
visat, la educarea ti
nerei generații. întru
cit pentru ei nu va 
exista nici un post li
ber.

Nici perspectivele 
absolvenților altor fa
cultăți nu sint mai 
trandafirii. „In condi
țiile crizei 
fenomenul 
cu diplomă este 
mai răspîndit".

că prilejul unui post. 
Pretutindeni se izbesc 
de același refuz. Cu 
cit trece timpul, cu 
atit șansele lor devin 
și mai reduse".

După cum relatează 
întreaga presă brita
nică. ocuparea -colegii
lor de către studenți 
se desfășoară fără in
cidente. Cursurile și 
examenele nu s-au în
trerupt.

„Glasul nostru tre
buie să fie auzit — 
a declarat Charles
Clarke, președintele 
Uniunii naționale a 
studenților. Trebuie 
luate măsuri pentru a 
se opri cursul dezas
truos spre care se în
dreaptă școlile brita
nice". în lupta lor, 
studenții se bucură de 

oamenilor 
Și 
ca 

di- 
și 

de
economice. 

șomerilor 
tot 

scrie 
ziarul „GUARDIAN".

„In rindurile tinere
tului studios — scrie 
săptămînalul „TRI
BUNE" — crește indig
narea fată de incertitu
dinea care domină pri
mii lor pași în viață. 
Sint zeci și zeci de mii 
de tineri care așteap
tă zadarnic să se iveas-

sprijinul 
muncii din fabrici 
instituțiile publice, 
și al multor cadre 
dactice. Colegiile 
institutele ocupate 
studenți au anunțat câ 
vor trimite delegați 
la marile demonstra
ții împotriva șomaju
lui. pentru asigurarea 
dreptului la muncă, ce 
vor fi organizate la 26 
mai de către oamenii 
muncii în toate cen
trele importante ale 
țării.

N. PLOPEANU
Londra

Programul 
de guvernul 
lean în i 
dezvoltării 
se află în 
tenției cercurilor eco
nomice și de afaceri 
din Caracas. Măsurile 
prevăzute de guvern 
vizează în primul rind 
combaterea tendințe
lor inflaționiste. Se 
preconizează astfel re
ducerea volumului 
circulației financiare 
și diminuarea cheltu
ielilor externe mai 
puțin necesare, între 
care reducerea achizi
ționării de automobi
le din străinătate, ca 
și a altor articole con
siderate de lux.

In același timp, pro
gramul are în vedere 
stimularea producției 
agroalimentare. în a- 
cest scop, autoritățile 
guvernamentale au 
autorizat majorarea 
prețurilor de achizi
ție, direct de la pro
ducători. la o serie 
de produse de primă 
necesitate. Această 
majorare este orienta
tă spre cointeresarea 
producătorilor in mă
rirea producției agro
alimentare, în general 
spre dezvoltarea agri
culturii, . care este un 
sector relativ rămas 
în urmă în cadrul e- 
conomiei venezuelene. 
Totodată, vor fi redu
se beneficiile diferiți- 
lor intermediari. A-

1 elaborat 
I venezue- 
problemele 
economiei 
centrul a-

ceasta nu va afecta 
însă costul vieții, de
oarece guvernul a „în
ghețat prețurile" la 
produsele respective 
Se știe că în Venezue
la. ca și în alte țări 
latino-americane, în 
rețeaua magazinelor 
alimentare acționează 
mari companii trans
naționale, care storc 
beneficii uriașe ca ur
mare a diferențelor 
de preț la nivel de 
producător și, respec
tiv, 
Or, 
tite 
cial 
rilor 
din rețeaua companii
lor transnaționale.

In capitala Venezue
lei au fost anunțate, 
totodată, noi orientări 
în ce privește relații
le economice și co
merciale ale țării. 
„Noua strategie în co
merțul exterior" are 
ca obiective de prim 
ordin lichidarea de
pendenței de anumite 
piețe de desfacere ex
terne și creșterea, ca 
atare, a contribuției 
Venezuelei, prin noua 
sa politică comer
cială. la crearea unei 
noi ordini economice 
internaționale. Preșe
dintele Institutului de 
comerț exterior al Ve
nezuelei, Reinaldo Fi
gueiredo Planchart, 
arăta recent că este 
vorba de „schimbări 
structurale în co-

de consumator, 
măsurile amin- 
vizează în spe- 

reducerea profitu-
„intermediarilor"

merțul exterior și de 
o mai adecvată coor
donare a diverselor or
ganisme publice și 
private ce participă in 
acest sector". Defini
torii pentru noile ori
entări sînt preocupă
rile pentru diversi
ficarea exporturilor (în 
structura exporturi
lor venezuelene petro
lul reprezintă încă 
peste 90 la sută din 
încasări), precum și 
raționalizarea impor
turilor.

Observatorii din Ca
racas apreciază ca 
semnificativ faptul că 
măsurile luate în do
meniul politicii eco
nomice interne sint 
completate cu noile o- 
rientări
merțului exterior. în
sumate, 
cu pregnanță preocu
parea autorităților 
pentru asigurarea unei 
judicioase utilizări a 
mijloacelor financiare 
obținute din încasări
le externe, precum și 
pentru reconsiderarea 
schimburilor comer
ciale externe. Aplica
rea programului de 
măsuri prevăzute de 
guvern este de natură 
să ducă la consolida
rea independentei e- 
conomice a țării.

din aria co-

ele exprimă

Valentifi 
PAUNESCU

Ministrul afacerilor ex
terne al R. F. Germania, 
Hans-Dietrich Genscher, a efectuat 
marți o vizită oficială la Londra. El 
a fost primit de premierul britanic, 
James Callaghan, și a conferit cu 
ministrul de externe Anthony Cros
land.

GrSVăa Muncit or ii din construc
ții, de la șantierele navale, salariații 
de la metroul din capitala Greciei, 
tipografi și profesori s-au alăturat 
marți grevei generale din regiunea 
Atena. La greva de 48 de ore — care 
ar putea fi prelungită pe un termen 
nedefinit încă — au participat apro
ximativ 150 000 de muncitori. Circa 
10 000 de greviști au participat marți 
în centrul Atenei la o demonstrație 
de protest împotriva unui proiect de 
lege care va reglementa dreptul la 
grevă. In urma incidentelor între 
forțe de poliție și demonstranți au 
fost rănite mai multe persoane. Au 
fost, de asemenea, operate arestări.

Conferință în proble
mele culturii africane. în 
„Casa Africii" din Addis Abeba 
au început lucrările unei conferințe 
internaționale africane în proble
mele politicii ce urmează a fi promo
vate de statele continentului in do
meniul culturii. în acest cadru, de
legațiile participante la conferință 
examinează un proiect de cartă în 
problemele culturii africane.

Comitetul Organizației 
din Nord a P. C. din Irlan
da a dat publicității o declarație în 

care condamnă sever noul val de 
violentă în Ulster. Numai soluționa
rea pe cale democratică a crizei din 
Irlanda de Nord — relevă declara
ția — poate aduce pacea populației 
provinciei.

La Lima s_a deschis al n-iea 
Congres al Uniunii populare a femei
lor peruane, care se desfășoară sub 
lozinca „Pentru extinderea 
pârii femeilor peruane la 
revoluționar".

partici- 
procesul

Primul Cod civil al Ior
daniei va intra ’n vigoare la în
ceputul anului 1977. La redactarea 
lui. care a durat 12 ani, au partici
pat juriști și experți egipteni, si
rieni și iordanieni. Codul civil a fost 
aprobat de Consiliul de Miniștri. 
Pină în prezent. Iordania aplica o 
legislație civilă datînd din perioada 
otomană.

„Inlegmnș-76". In parcul 
„Sokolniki" din Moscova s-a des
chis, la 25 mai, Expoziția internațio
nală de utilaje pentru industria ușoa
ră „Inlegmaș-76“, la care participă 
întreprinderi, firme și organizații e- 
conomice și comerciale din 20 de țări, 
printre care și . din România. La ac
tuala ediție predomină utilajele. mo
derne pentru industria tricotajelor, 
îndeosebi cele pentru tricotarea fire
lor și fibrelor chimice.

Populația R. F. Germania 
era, la 31 decembrie 1975, de 61 645 000 
de locuitori, înregistrîndu-se pe par
cursul anului trecut o scădere a 
populației de circa 347 000 persoane, 
a anunțat, la Wiesbaden. Oficiul fe
deral de statistică vest-german.

Inundații. p°p'j!a^ Amazo- 
niei este afectată 
mai mari inundații din ultimii 25 de 
ani. Astfel. Rio Negro se află la un 
nivel de peste 29 metri și urcă cu 
cinci centimetri pe zi. Dintre cele 44 
de orașe amazoniene, 22 au fost a- 
fectate de inundații, iar 70 la sută 
din populație și-a părăsit locuințele. 
Autoritățile, braziliene au luat mă
suri pentru ajutorarea victimelor.

de una dintre cele

• GHEAȚA METALI
CĂ. Un grup de fizicieni 10- 
vietici au făcut experiențe de 
supracomprimare . 
monstrînd că, 
condiții, gheața 
conducătoare de 
La o temperatură de minus 80 
de grade Celsius și o presiune 
prelungită de un milion de 
ori mai mare decît presiunea 
atmosferică, gheața capătă în
sușiri metalice, rezistența ei la 
electricitate scăzînd de un mi
lion de ori.

• MAI 
MOT LA 
NAVELOR 
Administrația 
aeronautică 
(N.A.S.A.) efectuează în 
zent cercetări destinate reduce
rii zgomotului produs la deco
larea viitoarelor navete spațiale. 
In cadrul unor experiențe des
fășurate la centrul spațial Mar
shall din Alabama, se verifică 
un procedeu de insuflare a va
porilor de apă asupra eșapa
mentului motoarelor-rachetă în 
momentul startului pentru a re
duce pragul sonor. După cum 
s-a constatat, zgomotul de o in
tensitate prea mare afectează 
instrumentele foarte sensibile 
instalate la bordul laboratoare
lor spațiale.

• BILET JUBILIAR. ° 
companie de autobuze care 
servește pe vizitatorii muntelui 
Fuji, cel mai cunoscut punct 
de atracție turistică din Japo
nia, a împlinit 50 de ani de 
existență. Pentru a marca eve
nimentul. firma a emis un'tip 
special de bilete de călătorie, 
despre care se afirmă că sînt 
cele mai mari din lume, avînd 
dimensiunile de 38 pe 28 cm. 
Pe bilete, 
hîrtie sau 
tase, este 
muntelui 
din jurul său.

• CONTINENTUL 
GONDWANA. Probe de 
rocă luate de geologul sovietic 
prof. M. Ravici din împrejuri
mile orașului australian Ade
laida s-au dovedit, în urma exa
menelor de laborator, identice 
cu cele provenind de pe coasta 
antarctică : în ciuda distanței de 
mii de kilometri 
cel de-al șaselea continent de 
Australia, rocile 
compoziție chimică, 
aceeași vîrstă — două miliarde 
de ani. Profesorul Ravici, cu
noscut datorită expedițiilor sale 
antarctice și lucrărilor de geo
logie a „continentului înghețat", 
consideră această identitate geo
logică o nouă dovadă în spriji
nul ipotezei conform căreia în
treg uscatul ar fi fost comasat, 
inițial, în emisfera sudică a glo
bului terestru, formînd o masă 
uriașă de uscat denumită Gond- 
wana ; prin fragmentarea a- 
cesteia și mișcarea de derivă, 
s-ar fi ajuns la conformația și 
amplasarea actuală a continen
telor.

• LONGEVITATEA FE
MEILOR. In urma unor în
delungate cercetări și studie
rii datelor statistice, medicul 
Wolf Ulrich din R. D. Ger
mană a ajuns 
că, în Europa, 
bărbaților este, 
șase ani mai 
a femeilor. „Femeile 
gașe, dar nu constituie 
cum
el. Fumatul și consumul de al
cool, răspindite, de regulă, mai 
mult în rîndul bărbaților, pre
cum și nervozitatea excesivă pe 
care, deseori, le determină a- 
ceste practici, fac ca persoanele 
de sex masculin să fie mai vul
nerabile la îmbolnăviri. După 
vîrsta de 60 de ani, probabilita
tea unui sfîrșit tragic ca ur
mare a unei îmbolnăviri este, 
în rîndul bărbaților, de două ori 
mai mare decit în cel al femei
lor de aceeași etate — afirmă 
medicul.

• INTERVENȚIE CHI
RURGICALĂ LA 7 500 
METRI. Un medic britanic, 
participant la o expediție în 
masivul Himalaia, a efectuat cu 
succes o intervenție chirurgica
lă pe muntele Chomolungma 
(Everest), la o altitudine de cir
ca 7 500 metri. Pacientul, o 
călăuză nepaleză, se simte bine. 
După cum s-a comunicat din 
Katmandu, aceasta constituie 
„prima intervenție chirurgicală, 
cunoscută în istorie, efectuată 
în zona piscului Chomolungma".

• ȘTAFETA TALEN
TULUI. Cu 22 de ani in urmă, 
în timp ce interpreta. în fața 
unei săli mute de admirație, ro
lul principal din „Ruy Bias" pe 
scena Teatrului Național Popu
lar din Paris, regretatul actor 
Gerard Philipe afla, spre, marea 
sa bucurie, că i s-a născut o 
fetiță. Astăzi, Anne-Marie Phi
lipe. devenită actriță, la rindul 
ei, și-a făcut un apreciat debut, 
exact în aceeași piesă. Scoțînd 
in evidență asemănarea fizică 
izbitoare între tată și fiică, pre
sa franceză consideră că acest 
debut simbolic vestește apari
ția unei personalități artistice 
remarcabile, demnă de cel ce a 
fost neuitatul interpret al lui 
Fanfan la Tulipe, Till Ullen- 
spiegel și al atitor altor perso
naje din lumea filmului și a 
teatrului — fulgerat de o boală 
necruțătoare. în momentul cînd 
se afla la apogeul carierei.

• COCOȘI cu... o- 
CHELARI. In ferme avicole 
daneze pot fi văzuți, de cîtva 
timp, cocoși care poartă... oche
lari confecționați din mase plas
tice. Ei sînt meniți să-i împie
dice pe cocoși să vadă prea de
parte și să descopere eventuali 
rivali. Specialiștii danezi au 
constatat că datorită luptelor 
frecvente între ei, cocoșii slă
besc foarte mult în greutate, 
ceea ce, în condițiile unor fer
me avicole mari, duce la consi
derabile pierderi financiare.

a gheței, de- 
în asemenea 
devine bună 

i electricitate.

PUTIN ZGO- 
DECOLAREA 

COSMICE, 
națională pentru 

și spațiul cosmic 
efectuează în pre-

confecționate nu din 
carton, ci din... mă- 
imprimată o hartă a 
și locurilor pitorești

ce desparte

au aceeași 
precum și

la concluzia 
durata vieții 
în medie, cu 

mică decît cea 
sînt gin- 

nicide- 
sexul slab" — a declarat
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