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Slujind consecvent cauza făuririi unei noi ordini politice și economice

internaționale, a unei lumi a păcii și cooperării,

România promovează activ 
colaborarea multilaterală, solidaritatea

cu țările in curs de dezvoltare
TTn eveniment important care po

larizează în aceste zile atenția opi
niei publice internaționale este cea 
de-a IV-a sesiune a Conferinței Na
țiunilor Unite pentru comerț și dez
voltare, ale cărei lucrări se desfă
șoară la Nairobi, capitala. Kenvei ; 
pe deasupra deosebirilor de vederi, 
în pofida faptului că pînă acum nu 
s-au înregistrat ritmul și progresele 
așteptate de popoare, se poate totuși 
aprecia că trăsătura dominantă a se
siunii o constituie afirmarea viguroa
să a necesității restructurării rela
țiilor internaționale, a edificării unei 
noi ordini economice și politice mon
diale.

După cum este bine știut, România 
socialistă este un factor activ al 
luptei pentru crearea unei noi ordini 
politice și economice mondiale, care 
să ducă la dispariția definitivă a ve
chii politici de dominație și asuprire, 
de inegalitate și nedreptate, la elimi
narea prăpastie! dintre țările bogate 
și țările sărace, la înflorirea tuturor 
națiunilor, intr-un climat de destin
dere. securitate și colaborare inter
națională. în acest domeniu, parti
dul și statul nostru, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu, au me
ritul de a fi adus o contribuție sub
stanțială, larg recunoscută și pe 
plan internațional. la elucidarea 
conceptului noii ordini, la cristaliza
rea cerințelor și direcțiilor de ac
țiune pentru traducerea in viață a 
acestui obiectiv istoric.

Dezideratul instaurării" noii Ordini 
•conomice mondiale, înscris Ia loc 
central în documentele Congresului 
al XI-lea, în Programul P.C.R., a fost 
reafirmat în cuvîntările recente ale 
tovarășului Nicolae Ceaușeseu. in 
numeroase documente de partid și 
de stat.

în politica sa externă de pace și 
înțelegere internațională, in centrul

Vizita vicepreședintelui Republicii Unite 
Tanzania, vicepreședinte al partidului TANU, 

prim-ministru al guvernului, 
Rashidi Mafaume Kawawa

ÎN PAGINA A V-A

---------  ÎN PAGINILE II-III --------

ÎN PREGĂTIREA CONGRESULUI EDUCAȚIEI

POLITICE Șl CULTURII SOCIALISTEPlenare cu activul ale comitetelor județene de partid Gorj, Hunedoara, Ialomița, Mureș, Neamț, Olt
Oamenii, tehnica și înfăptuirile 
marii vetre a oțelului românesc

în urmă cu aproape un deceniu, în 
toamna anului 1966. în prezența tova
rășului Nicolae Ceaușeseu se inaugu
ra, la Galați, prima capacitate de 
producție — laminorul de tablă groa
să — din cadrul combinatului side
rurgic, aflat, la acea dată. în plină 
construcție. Se înscria, atunci, pe 
harta țării un nou centru siderurgic, 
care avea să devină o stea de primă 
mărime în ansamblu] siderurgiei 
românești. Construirea combinatului 
siderurgic gălățean — ca unul dintre 
marile obiective industriale din ulti
mul deceniu al construcției socialiste 
din țara noastră — constituie, sub 
multiple aspecte economice și sociali', 
o expresie elocventă a materializării 
politicii consecvente de industrializa
re promovată de partidul nostru.

Conceput la parametri tehnici șl 
economici de înaltă eficientă. în con
tinuă îmbunătățire de Ia o perioadă 
la alta. Combinatul siderurgic din 
Galați se situează printre realizările 
cele mai avansate sub raport con
structiv și tehnologic. Pe marea plat
formă gălățeană se realizează un pro
ces siderurgic complet, inclusiv acti
vitățile de servire și întreținere a 
agregatelor. S-au construit agregate 
de capacități mari și cu productivi
tăți ridicate, ce și-au demonstrat 
eficacitatea în exploatare. Furnalele, 
eu un volum util de 1 700 mc. funcțio
nează cu presiune ridicată la partea 
superioară, cu insuflare de gaz metan 
șl oxigen în aerul de combustie, ceea 
ce asigură obținerea unor parametri 
ridicați de exploatare cu un consum 
specific redus de cocs. Se află în con
strucție un furnal cu un volum util 
de 2 700 mc, la care sînt prevăzute 
noi perfecționări tehnice. Oțelul se 
elaborează în convertizoare prin in
suflate de oxigen, procedeu tehno
logic relativ nou pe plan mondial, 
adoptat în tara noastră pentru prima 
dată la Galați. Recent, a intrat în 
producție prima mașină din cadru) 
instalației de turnare continuă a oțe
lului, care transformă direct oțelul 
lichid în semifabricate pentru la

căreia se află adîncirea prieteniei și 
colaborării frățești cu toate statele 
socialiste. România acordă totodată 
o atenție deosebită legăturilor de 
cooperare și solidaritate cu noile 
state independente, diferitele state în 
curs de dezvoltare, țările nealiniate. 
De aceste state România — țară so
cialistă și, in același timp, țară in 
curs de dezvoltare — este legată prin

„România, ca țară socialistă, dar în același 
timp țară în curs de dezvoltare, acționează 
ferm, în solidaritate cu toate aceste state, pentru 
o nouă ordine economică internațională, care 
să asigure egalitatea în drepturi, echitate în 
relațiile economice dintre toate statele".

NICOLAE CEAUȘESCU

aspirațiile comune de progres și 
prosperitate, prin hotărîrea de a ac
ționa pentru abolirea vechii politici 
imperialiste de dominație și inechi
tate. pentru relații noi. de deplină 
egalitate și colaborare reciproc a- 
vantajoasă. în rindurile poporului 
nostru produce o deosebită satisfac
ție cursul ascendent pe . care l-au .cu
noscut în ultima perioadă relațiile 
României cu aceste țări, pe plan po
litic. economic, tehnico-științific, cul
tural si în alte domenii, conlucrarea 
in cadrul O.N.U. și în alte organi
zații internaționale.

La această evoluție favorabilă au 
contribuit în mod substanțial vizi
tele oficiale întreprinse de tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu în peste 30 de 
state în curs de dezvoltare, precum 

minare. Sectorul de laminoare, pro
iectat pe baza celor mai moderne 
tehnologii, realizează produse compe
titive pe plan mondial. Laminoarele 
se caracterizează printr-un înalt grad 
de mecanizare și automatizare a pro
cesului tehnologic condus prin cal
culatoare electronice. La toate agre
gatele și instalațiile s-a asigurat con
ducerea automată a proaeselor. Se 
utilizează izotopi radioactivi, apara
tură de analiză spectrală, televiziu

Coordonate monografice definitorii pentru 

COMBINATUL SIDERURGIC DIN GALATI

nea industrială — elemente edifica
toare ale nivelului tehnic ridicat ce 
au determinat șt profunde schimbări 
în munca furnaliștilor. oțelarilor și 
laminoriștilor.

Este de relevat contribuția de prun 
rang a gîndirii tehnice românești, sti
mulată să elaboreze soluții construc
tive și tehnologice originale ce și-au 
dovedit pe deplin eficacitatea. De 
asemenea, este de subliniat și colabo
rarea cu o serie de firme și specia
liști din alte țări pentru realizarea 
unora dintre obiectivele combinatu
lui. La aceasta trebuie adăugat apor
tul valoros al constructorilor de pe 
șantierele marii platforme siderurgice 
gălățene. care, într-un efort unit. în 
cursul ultimului deceniu au pus ba
zele unui nou și important centru 
siderurgic, ce participă cu 48 la sută 
la producția de fontă a țării, aproape 
40 la sută la producția de oțel, cu 
peste 43 la sută la cea de laminate fi
nite pline.

Eficiența investițiilor masive reali
zate la un înalt nivel, tehnic, cît și a 
activității de producție sînt reliefate 
de prelucrarea avansată a otelului 

și convorbirile care au avut loc in 
România cu șefi de state și guverne 
și alți factori de răspundere din a- 
semenea țări. Toate aceste contacte 
la nivel inalt s-au încheiat cu re
zultate deosebit de pozitive, materia
lizate in importante documente co
mune, care au deschis ample perspec
tive pentru extinderea relațiilor re
ciproce. mareînd, totodată, contribu

ții importante la instaurarea unor 
noi relații internaționale, la făurirea 
noii ordini economice și politice 
mondiale. Chiar in aceste zile se 
află in țara noastră vicepreședintele 
Republicii Unite Tanzania, primul 
ministru al guvernului, vizită me
nită. de asemenea, să contribuie 
la Întărirea colaborării bilaterale, la 
cauza lichidării subdezvoltării. a 
progresului economic și social al tu
turor popoarelor. în același cadru de 
preocupări se înscriu și vizitele în
treprinse in ultimele zile de primul 
ministru al guvernului român. Manca 
Mănescu, in Iran. India, Sri Lanka, 
pozițiile exprimate în convorbirile 
oficiale și în documentele încheiate.

Intensificarea legăturilor României 
cu țările în curs de dezvoltare, cu 

prin laminare, apropiindu-ne astfel 
de modul cel mai eficient de utiliza
re intermediară atins in multe state 
dezvoltate din punct de vedere in
dustrial. Dacă ne referim numai la 
cincinalul trecut, este revelator faptul 
că a avut loc o creștere rapidă și o 
îmbunătățire calitativă a producției 
de metal, s-a perfecționat structura 
sortimentală prin sporirea accentuală 
a ponderii oțelurilor de calitate. Ast
fel. producția de oțel a crescut do 

aproape două ori, cu un ritm mediu 
anual de 14,6 la sută, asîmilîndu-se 
peste 140 noi mărci de oțeluri, printre 
care oțeluri de înaltă rezistentă pen
tru nave agreate de toate registrele 
navale străine, oțeluri pentru cazane 
și recipienți sub presiune, oțeluri 
slab aliate cu titan, vanadiu pentru 
autovehicule, oțel aliat pentru țevi 
sudate folosite în industria petrolie
ră ș.a. Sporuri importante s-au în
registrat la laminate finite pline.

Echipamentele moderne de mare 
performantă, gradul sporit de meca
nizare și automatizare a proceselor 
tehnologice, precum și promovarea 
unor tehnologii avansate au dus Ia 
creșterea productivității muncii de 
două ori. într-un ritm mediu anual 
de 14,5 la sută. Aceasta a per
mis ca 72 la sută din sporul produc
ției față de anul 1970 să se obțină pe 
seama creșterii productivității mun
cii, în condițiile cînd. an de an, in- 
trînd în funcțiune noi capacități, s-a 
impus angajarea de noi contingente 
de muncitori. Numai în ultimul cin
cinal au fost calificați prin școli pro
fesionale, prin cursuri postliceale și 

toate țările, „lumii a treia", recunoaș
terea poziției ei consecvente in fa
voarea făuririi noii ordini economice 
și politice internaționale și-au găsit o 
consacrare concludentă în primirea ei, 
în unanimitate, la recenta reuniune 
de la Manila, ca membră a „Grupu
lui celor 77“ ; aceleași motive explică 
dorința și interesul țării noastre de a 
participa în calitate de observator la 
activitatea țărilor nealiniate.

Declarațiile făcute în ultima 
vreme de factori de răspun
dere din numeroase țări, precum 
și un șir de recente reuniuni interna
ționale — Reuniunea interguverna- 
mentală de la Lima a statelor din 
America Latină și zona Caraibilor, 
Conferința Comunității economice a 
Africii de vest etc. — au pus mai 
pregnant în evidență rațiunile poli- 
tico-economice care fac necesar să 
se acționeze stăruitor pentru edifi
carea noii ordini.

în lumea contemporană au loc 
adinei schimbări revoluționare, so- 
cial-politice și naționale ; se afirmă 
cp o vigoare fără precedent voința 
popoarelor de a trăi liber și a se 
dezvolta de sine stătător. în aceste 
condiții, devine tot mai anacronică 
vechea ordine mondială, căreia im
perialismul i-a imprimat trăsături 
proprii naturii sale — inegalitate, 
exploatare, nesocotirea intereselor 
celorlalți, dominația și asuprirea 
celor slabi de către cei puter
nici. Experiența isțorică. mondia
lă a demonstrat cohcludent că atit 
timp cit relațiile internaționale se 
găsese sub imperiul forței și ar- 
bitrariului, cit se menține dominația 
sub orice formă a celor puternici a- 
supra celor slabi, cit se recurge la 
practicile dictatului și ingerințelor 
continuă să persiste germenii ten-
(Continuare in pag. a Vl-a) 

de scurtă durată circa 12 mii de mun
citori și au absolvit cursurile de per
fecționare peste 19 mii de angajați. 
Pe această platformă industrială rîn- 
durile clasei muncitoare au crescut 
prin formarea unui puternic detașa
ment de , muncitori siderurgiști — 
furnaliști, oțelari. laminoriști, coc- 
sari și de alte profesii de înaltă ca
lificare. Construcția acestui mare o- 
biectiv industrial a determinat dez
voltarea continuă a colectivelor de 
tehnicieni, ingineri, proiecțanți, cer
cetători. economiști, al căror poten
tial profesional și de specialitate-spo
rește capacitatea de creație tehnică 
și științifică românească.

Este de subliniat că în cadrul tînă- 
rului Institut de cercetări și proiec
tări pentru fabricația de produse 
plate și acoperiri metalice din Galați 
lucrează în prezent un număr impor
tant de cercetătpri. proiecțanți și alte 
cadre specializate. Ei soluționează 
numeroasele probleme pe care le ri
dică producția combinatului, îi acor
dă o asistentă tehnică permanentă, 
expresie elocventă a integrării cerce
tării și proiectării cu producția. E- 
fectivele acestui institut ca, de altfel, 
și activitatea sa se vor amplifica pe 
măsura dezvoltării. combinatului.

Preocuparea constantă a colectivu
lui de muncă al combinatului pen
tru ridicarea indicilor de utilizare 
intensivă și extensivă a agregatelor, 
pentru folosirea judicioasă a întregu
lui patrimoniu de fonduri fixe la pa
rametri tehnico-economici proiectați, 
precum și pentru îmbunătățirea și 
diversificarea continuă a structurii 
producției au determinat fructificarea

Corneiiu VELINCOV 
directorul Combinatului 
siderurgic din Galati
Stan J1RLAEANU
directorul Sucursalei județene 
Galați a Băncii Naționale

(Continuare in pag. a IV-a)

Miercuri dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit pe Bernard Bizindavyi, 
secretarul național executiv al Parti
dului Uniunea pentru Progres Na
tional (UPRONA) din Burundi, 
care, la invitația C.C. al P.C.R.. a 
efectuat o vizită de prietenie în țara 
noastră.

La întrevedere a participat tova
rășul Iosif Uglar, membru al Comi
tetului Politie Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Oaspetele a fost însoțit de Gas
pard E. Karenzo, ambasadorul Re
publicii Burundi la București.

Cu acest prilej, secretarul național 
executiv al partidului UPRONA 
a înminat tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu un mesaj de prietenie 
din partea secretarului general al

SOLEMNITATEA DECORĂRII
tovarășului Ion Popescu-Puțuri
ia împlinirea vîrstei de 70 de ani

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Roman, președintele Republicii 
Socialiste România, a decorat, 
miercuri, cu Ordinul „Steaua Repu
blicii Socialiste România" clasa I, 
pe tovarășul Ion Popescu-Puțuri, 
membru al C.C. al P.C.R., director al 
Institutului de studii istorice și so- 
cial-politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R., pentru activitatea îndelungată 
in mișcarea muncitorească și contri
buția adusă Ia înfăptuirea politicii 
partidului și statului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate in patria noastră, cu prilejul 
împlinirii vîrstei de 70 de ani.

La solemnitate au luat parte tova
rășa Elena Ceaușeseu, tovarășii 
Ștefan Voitec, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Gheorghe Rădulescu. Leonte 
Răutu, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ște
fan Andrei și Iosif Banc, Gheorghe 
Stoica și Constantin Pîrvulescu, 
vechi militanți ai mișcării muncito
rești și comuniste din țara noastră, 
precum și membri ai conducerii In
stitutului de studii istorice și social- 
politice de pe lingă C.C. al P.C.R.

înminind înalta distincție, tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU a feli
citat călduros pe sărbătorit.

Adresindu-se secretarului general 
al partidului, celorlalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat, to
varășul Ion Popescu-Puțuri a spus :
(Continuare în pag. a V-a)Un remarcabil succes al minerilor de la Leurda

Minerii de la exploatarea Leurda 
au îndeplinit cu 36 de zile mai de
vreme sarcinile de plan pe primul 
semestru la principalii indicatori e- 
conomici, fiind cel dinții colectiv de 
muncă din județul Gorj care înre
gistrează acest remarcabil succes. 
Obținerea lui are la bază generali
zarea sistemului de lucru în acord 
global, folosirea cu randament sporit 
a utilajelor din abataje și galerii, 
îmbunătățirea activității atit la ex
tracție și transport, cit și la pregăti
rea noilor fronturi de lucru. Potrivit 
calculelor făcute de specialiști, avan
sul cîștigat le permite minerilor de 
aici să extragă peste planul primului 
semestru o cantitate de cărbune 
energetic cu care se pot produce 
circa 75 milioane kilowați-oră ener- 

■ gie electrică. (Agerpres). .

Partidului Uniunea pentru Progres 
Național, președinte al Republicii 
Burundi, șef al guvernului, general- 
locotenent Michel Micombero, și a 
transmis urări de noi realizări po
porului român pe calea înfloririi 
continue a patriei sale.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu a adresat președintelui 
Michel Micombero cele mai bune 
urări de sănătate, de bunăstare și 
fericire poporului burundez.

în cursul convorbirii care a avut 
loc au fost evidențiate, cu satisfac
ție. bunele relații statornicite intre 
țările, partidele și popoarele noastre, 
dorința reciprocă de a extinde și în
tări colaborarea româno-burundeză 
pe plan politic, economic. și în alte 
domenii de interes reciproc. De am
bele părți s-a relevat că promovarea 
pe multiple planuri a relațiilor de 
colaborare dintre România și Bu

Cu vin tul tovarășului 
Nicolae Ceausescu

Dragă tovarășe Popescu-Puțuri,
Doresc să încep prin a-ți adresa, 

in numele Comitetului Central al 
partidului, al meu personal, cele 
mai calde felicitări cu prilejul îm
plinirii vîrstei de 70 de ani și mai 
ales pentru activitatea îndelungată 
în rindurile partidului, ca activist de 
seamă, precum și pentru Ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste Româ
nia" clasa I, cu care conducerea par
tidului și statului a hotărit să fii 
distins.

Acordarea acestei înalte distincții 
constituie o apreciere deosebită dată 
activității tale îndelungate în rindu
rile partidului, slujirii in toate îm
prejurările, atit în anii ilegalității, 
cît și în anii socialismului, a cauzei 
partidului, a clasei muncitoare, a 
poporului, contribuției aduse la lup
ta de eliberare a patriei noastre, de 
construcție socialistă, de întărire a 
independentei și suveranității Româ
niei.

în activitatea pe care o desfășor! 

Neînfricați în lupta revoluționară, 

în apărarea libertății 
și independenței patriei

40 de ani de la procesul din Brașov 
al comuniștilor și antifasciștilor

IN PAGINA A 111-A

U AGRICULTURA
OBȚINEREA UNEI PRODUCȚII 

BOGATE DE LEGUME
impune plantarea tuturor suprafețelor prevăzute, întreți

nerea exemplară a culturilor
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rundi se înscrie în cadrul mai larg 
al dezvoltării solidarității între ță
rile in curs de dezvoltare, al luptei 
popoarelor pentru lichidarea sub
dezvoltării. pentru obținerea unui 
progres mai rapid, pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă. în acest 
context a fost subliniată însemnăta
tea intensificării luptei tuturor for
țelor revoluționare, democratice și 
progresiste, a maselor largi popu
lare împotriva politicii imperialiste, 
colonialiste și neocolonialiste, pentru 
dreptul fiecărei națiuni de a dis
pune in mod suveran de bogățiile 
sale, de a-și alege calea dezvoltării 
economice și sociale pe care o do
rește, pentru edificarea unei noi or
dini economice și politice în viața 
internațională, pentru pace și secu
ritate.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă de caldă prietenie.

acum la Institutul de studii istorice 
și social-politice aduci o contribuție 
de seamă, cu intregul colectiv, la 
elaborarea unor documente impor
tante ale istoriei partidului și miș
cării revoluționare, ceea ce repre
zintă un aport la educarea membri
lor de partid, a tineretului în spiri
tul tradițiilor glorioase de luptă ale 
partidului nostru, de solidaritate in
ternațională cu toate forțele revolu
ționare și antiimperialiste, la educa
rea oamenilor muncii din patria 
noastră în spiritul dragostei fată de 
patrie, fată de partid, fată de cauza 
socialismului și păcii.

La această aniversare a vîrstei ți, 
totodată, a îndelungatei activități in 
rindurile partidului ca activist de 
seamă al său, iți adresez din toată 
inima, in numele meu, al conducerii 
partidului, cele mai bune urări de 
sănătate, de viată lungă, activitate 
rodnică în munca de răspundere în
credințată dc partid : succes și incă 
o dată multă sănătate ! (Aplauze).
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PLENARE CU ACTIVUL ALE COMITETELOR
MURES

Lucrările plenarei cu activul 
■ Comitetului județean de partid 
Gorj au constituit o puternică 
ilustrare a faptului că importan
tele transformări survenite în 
viața economico-socială a aces
tui județ în cincinalul trecut 
s-au îmbinat indisolubil, in
tr-o strinsă intercondiționare, 
cil importante mutații în viața 

, spirituală. în conștiința comu
niștilor, a tuturor oamenilor 
muncii, angrenați cu tot m_ai 
bune rezultate în înfăptuirea ho- 
tărîrilor celui de-al XI-lea Con
gres al partidului, a Programu
lui ideologic.

Acest adevăr a fost relevat 
atît în raportul prezentat .de to
varășul Gheorghe Paloș, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Gorj al P.C.R., cit și în cadrul 
rodnicelor dezbateri din plen și 
din cele patru comisii, la care 
au luat cuvîntul 76 de partici
pants reprezentînd toate dome
niile de activitate. Este de subli
niat spiritul constructiv, eficient, 
in care s-a desfășurat plenara, 

.caracterul de lucru al analizei 
și dezbaterilor, modul concret 
al abordării problemelor, expre
sivitatea datelor și exemplelor 
înfățișate, atitudinea comu
nistă de apreciere a între
gii activități prin prisma prin
cipialității critice și autocritice.

Astfel, făcînd tabloul activi
tății politico-ideologice și cul
tural-educative desfășurate in 
această perioadă — și relevînd, 
cu dragoste și recunoștință ro
lul decisiv pe care l-a avut 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
inițierea și concretizarea Pro
gramului ideologic — plenara a 
evidențiat contribuția covârși
toare a acestei activități la mai 
buna îndeplinire a sarcinilor 
economice, la întărirea rolului 
conducător al partidului în toa
te domeniile, la aplicarea in 
muncă și viață a normelor eticii 
și echității socialiste, la orien
tarea Întregului sistem educa
tional — învățămînt general, 
profesional și ideologic, muncă 
de propagandă, activități cultu
ral-artistice etc. — spre o mai 
fermă finalitate educativă în 
sprijinul îndeplinirii sarcinilor 
de producție, înfăptuirii politicii 
partidului și statului.

Plenara a evidențiat consecin
țele pozitive pe care le-au avut, 
în această perioadă, semnarea 
„Angajamentului solemn", im
portant moment al vieții de 
partid, angrenînd în dezbateri 
aproape 7 000 de comuniști din 
acest județ, care au făcut 6 400 
de propuneri menite să îmbună
tățească munca în toate dome
niile. .De asemenea, a fost subli
niată eficiența acțiunilor educa
tive inițiate de unele colective : 
„Să ■ lucrăm o zi pe săptămină 
cu material economisit" (G.S.C.I. 
Rovinari), „Prietenii noului an
gajat" (I.M. Sadu), „Mina, o 
mare familie socialistă" (I.M. 
Motru) ș.a. ; mai buna activitate 
educativă desfășurată de învă- 
țămîntul de partid (45 000 de 
cursanți, cărora li se adaugă 
41 000 din învățămîntul U.T.C. și 
14 000 cuprinși în lectoratele sin
dicatelor), de cele 19 universi
tăți populare, 162 de cămine cul
turale, 109 biblioteci, 130 de bri
găzi artistice de agitație, peste 
500 de gazete satirice, ca și de 
formațiile artistice, reunind pes
te 10 000 de artiști amatori, ini
țiatori, organizatori și realizatori

GORJ HUNEDOARA IALOMIȚA
ai unor importante acțiuni cul- 
tural-artistice, de masă, cu carac
ter educativ („Jiule, pe malul 
tău", „Tismana — Festivalul 
cîntecului și jocului gorjean", 
„Pe fir de baladă", „Padeș — 
Cimpia soarelui", „Cîntecul 
munților — Lainici", „Ziua 
oierilor — Novaci" etc.) care au 
devenit tradiționale.

Reliefînd aceste realizări, ple
nara a semnalat și o serie de 
neajunsuri, pentru înlăturarea 
cărora au fost formulate pro
puneri concrete menite să ducă 
la o mai judicioasă coroborare 
a activităților cu specificul fie
cărei întreprinderi, o mai stă
ruitoare și complexă muncă de 
educare pentru întărirea disci
plinei de producție și dezvoltarea 
avutului obștesc, optimizarea 
activităților de popularizare și 
aprofundare a legilor țării, gc- 
țiuni mai complexe în direcția 
educației materialist-dialectice și 
ateist-științifice a maselor, im
primarea unui caracter sistema
tic, de permanență, muncii ideo
logice, în acele organizații unde 
se mai muncește în asalt, elimi
narea tendințelor de formalism 
în organizarea unor acțiuni de 
propagandă (simpozioane, ci
cluri de expuneri) sau a carac
terului festivist ori strict dis
tractiv al unor activități cultu- 
ral-artistice.

Cu pasiune patriotică au fost 
tratate problemele valorificării 
tezaurului istoric și folcloric al 
acestor străvechi și glorioase 
pămînturi românești, indicîn- 
du-se soluții și modalități, ac
țiuni care să facă din cunoaș
terea și aprofundarea trecutu
lui factori eficienți de construc
ție a prezentului, de modelare 
a omului nou, făurar al viito
rului de aur al patriei. în acest 
spirit, plenara a încredințat re
prezentanților Gorjului la Con
gresul educației politice și cul
turii socialiste mandatul de a 
transmite încrederea oamenilor 
muncii de pe aceste meleaguri 
în politica internă și internațio
nală a partidului, hotărîrea lor 
de a face totul pentru a desfă
șura munca politico-educativă 
la nivelul exigențelor impuse de 
Programul ideologic, de mărețe
le sarcini ale cincinalului revo
luției tehnico-științifice.

în încheiere a luat cuvîntul 
tovarășul ȘTEFAN ANDREI, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R. Apreciind pozitiv lu
crările plenarei, ca și întreaga 
activitate desfășurată de orga
nizația județeană de partid pe 
tărîmul politico-ideologic și cui- 
tural-educativ, vorbitorul a făcut 
o serie de recomandări pentru 
ridicarea acesteia pe o treaptă 
superioară. S-a subliniat că 
munca educativă de formare a 
conștiinței socialiste este o mi
siune a întregului partid și că 
trebuie acordată o mai mare 
atenție contribuției acesteia 
la realizarea sarcinilor eco
nomice, la cunoașterea politicii 
interne și internaționale a par
tidului, a semnificațiilor ei. la 
cultivarea spiritului de prețuire 
a trecutului istoric al țării, a 
mîndriei patriotice față de în
făptuirile prezentului socialist, 
a hotărîrii neabătute a poporu
lui nostru de a asigura drumul 
luminos al patriei către comu
nism.

Plenara cu activul a Comite
tului județean de partid Hune
doara a dezbătut într-o atmo
sferă de înaltă exigență și res
ponsabilitate partinică activita
tea desfășurată de organele și 
organizațiile de partid, de masă 
și obștești, de instituțiile de în
vățămînt, artă și cultură, care 
activează în această străveche 
vatră de istorie românească, 
pentru înfăptuirea prevederilor 
Programului ideologic al parti
dului. Atit raportul prezentat 
de tovarășul Ioachim Moga, 
prim-secretar a! Comitetului ju
dețean de partid, cit și dezbate
rile în plen și în comisii, în 
cadrul cărora au luat cuvîntul 
91 de participanți, au supus 
unei aprofundate și temeinice 
analize principalele probleme 
ale activității politico-ideologice 
și cultnral-artistice desfășurate 
în ultimii ani, au reliefat nea
junsurile care s-au manifestat 
în acest domeniu, au stabilit 
măsuri practice, concrete pentru 
îmbunătățirea continuă a conți
nutului și eficienței sale.

Subliniindu-se profunda și 
fertila înrîurire pe care aplica
rea Programului ideologic a a- 
vut-o asupra creșterii rolului 
conducător al partidului în toa
te domeniile construcției socia
liste, în cadrul plenarei s-a a- 
rătat că și în județul Hunedoa
ra. ca rezultat al intensei acti
vități politico-ideologice și edu
cative, s-au produs mutații pro
funde în conștiința oamenilor, 
în modul lor de gîndire și ac
țiune. Aceasta se oglindește în 
participarea entuziastă a oame
nilor la muncă, la treburile ob
ștești, în abnegația cu care s-au 
înfăptuit și se înfăptuiesc însu- 
flețitoarele sarcini ale Congre
sului al XI-lea al partidului. 
Faptul că 33 de colective de 
muncă din județ au realizat 
înainte de termen prevederile 
cincinalului trecut, că pe pri
mele patru luni din acest an s-a 
înregistrat o depășire a produc
ției globale industriale de peste 
170 milioane lei atestă cu putere 
că și pe aceste meleaguri con
știința revoluționară a devenit o 
importantă forță de progres 
material.

Organele și organizațiile de 
partid și, sub conducerea lor, 
toți factorii educaționali și-au 
concentrat cu deosebire atenția 
spre sporirea eficienței muncii 
politico-educative, ale cărei pro
grese se reflectă în mobilizarea 
mai intensă a oamenilor muncii 
la realizarea exemplară a sar
cinilor de plan, a angajamente
lor asumate in întrecerea socia
listă. In abatajele Văii Jiului, 
în galeriile minelor din Apu
seni, în marile oțelării hunedo- 
rene, pe șantiere s-au născut 
și aplicat inițiative cu largă re
zonanță vizînd întărirea spiri
tului de ordine și răspundere 
muncitorească, înrădăcinarea 
trainică a trăsăturilor morale 
noi, transformarea lor în con
vingeri și deprinderi ferme de 
muncă și viață. Și-au dovedit 
astfel eficiența educativă acțiuni 
precum „Brigada de producție 
și educație socialistă", „Sfatul 
omeniei", „Prietenul noului an
gajat", „Dirigenția muncitoreas
că". „Dialogul generațiilor" și 
multe altele. Totodată, în ca
drul plenarei s-a apreciat că 
în vederea înlăturării unor as
pecte de formalism, de superfi

cialitate, de slabă combativitate 
față de unele lipsuri, tre
buie acționat și în conti
nuare, cu prioritate, pentru 
asigurarea unei participări efec
tive a tuturor cadrelor de 
conducere la activitatea educa
tivă, pentru popularizarea lar
gă și generalizarea inițiati
velor valoroase etc. Aceasta 
cu atît mai mult cu cît mun
ca politică se sprijină aici pe 
largi posibilități. Astfel. în județ 
activează 16 000 de agitatori, 160 
brigăzi artistice de agitație ; 
ființează, de asemenea. 36 uni
versități populare, 92 brigăzi 
științifice, 2 600 gazete de pere
te, 902 formații artistice de ama
tori. aproape 400 de cabinete de 
științe sociale.

Subliniind că în ultimii anf 
Instituțiile și așezămintele de 
cultură hunedorene au dobîndit 
o bună experiență în organiza
rea unor manifestări de am
ploare, precum „Luna culturii și 
educației socialiste — Sarmis", 
„Intilnirea tineretului cu istoria" 
(la Costești), „România, țara mea 
de glorii", „Buchete hunedorene 
pentru patrie și partid" și multe 
altele, participanții la plenară 
au stăruit și asupra necesității 
de a se valorifica mai bine pu
ternica bază materială existentă 
In județ, conferind fiecărei ac
țiuni găzduite de așezămintele 
de cultură o mai mare valoare 
educativă și o putere sporită 
de înrîurire.

în dezbateri s-a reliefat fap
tul că realizările județului Hu
nedoara în cele mai variate do
menii sînt o grăitoare ilustrare 
a justeței politicii naționale a 
partidului și statului nostru, a 
asigurării deplinei egalități în 
drepturi a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de na
ționalitate. Au fost organi
zate numeroase acțiuni politice 
și culturale, dintre care s-au de
tașat prin larga lor rezonantă, 
prin înaltul mesaj educativ 
spectacolele organizate în. co
mun de tineri români, ma
ghiari și germani la Deva, Că- 
lan, Hunedoara, Petroșani, Je- 
ledinți, Cristur etc., manifes
tări care au pus în eviden
tă unitatea de gîndire și sim
țire a tuturor locuitorilor jude
țului. hotărirea lor de a munci 
în deplină frăție pentru realiza
rea politicii partidului nostru.

Apreciind spiritul de lucru șl 
atmosfera de analiză exigentă 
care au caracterizat lucrările 
plenarei, tovarășul VASILE PA- 
TILINEȚ. membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., a reliefat, în în
cheierea dezbaterilor, cerința ca 
în perioada următoare — avin- 
du-se în vedere marile obiective 
stabilite de Congresul. al XI-lea -t 
să se acționeze cu pricepere și 
hotărire pentru a ridica la cote 
și mai înalte de eficiență în
treaga activitate de formare și 
dezvoltare a conștiinței socia
liste. Trebuie să se asigure în 
continuare cunoașterea temeini
că a politicii noastre interne și 
externe, să se urmărească mai 
stăruitor înfăptuirea principiilor 
Codului etic, cultivarea atașa
mentului față de partid — ex
primat prin îndeplinirea exem
plară. la fiecare loc de muncă, 
a îndatoririlor încredințate de 
societate — să se dezvolte sen
timentele de mîndrie și demni
tate patriotică, spiritul de soli
daritate internațion'alistă.

Plenara cu activul a Comite
tului județean de partid Ialomița 
a dezbătut într-o atmosferă de 
profundă responsabilitate acti
vitatea desfășurată de organele 
și organizațiile de partid, de or
ganizațiile de masă și obștești, 
de instituțiile cultural-educative 
pentru transpunerea în viață a 
Programului ideologic al parti
dului.

Raportul prezentat plenarei de 
tovarășul Marin Vasile, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Ialomița al P.C.R., intervențiile 
celor 64 de vorbitori, în plen și 
in comisii, au analizat pe larg 
aspectele mai importante ale 
activității desfășurate în acest 
domeniu.

Așa cum a subliniat plenara, 
experiența județului ialomița 
confirmă cu prisosință marea 
însemnătate a Programului ideo
logic pentru îmbunătățirea în
tregii munci politico-ideologice 
și cultural-educative, pentru 
sporirea forței sale de mobili
zare și influențare, pentru întă
rirea rolului conducător al orga
nizațiilor de partid, a exigenței 
și responsabilității acestora în 
îndrumarea unitară a muncii e- 
ducative.

Roadele activității politico-e
ducative își găsesc cea mai 
elocventă expresie in transfor
mările profunde survenite în 
profilul spiritual al oamenilor 
muncii din județ, în gîndirea 
și comportarea lor, în modul in 
care acționează pentru realiza
rea mobilizatoarelor sarcini eco
nomice ce revin județului Ia
lomița. Deosebit de semnifica
tive in acest sens sînt îndepli
nirea cincinalului 1971—1975 de 
către industria județului cu 81 
de zile mai devreme și obținerea 
unei producții suplimentare in 
valoare de 1,2 miliarde lei, pro
gresele realizate în îmbunătăți
rea calității produselor, crește
rea eficienței economice, spori
rea producției agricole, care a 
atins cel mai înalt nivel din is
toria județului. în cadrul ple
narei a fost subliniată valoarea 
urior inițiative ca, de pildă, 
„Leu cu leu se adună milionul", 
„Valoarea lucrurilor mărunte", 
„Să lucrăm, în fiecare lună. □ 
zi cu material economisit". „Re- 
morcarea unui tren cu combusti
bil economisit" și altele. Re
levînd aceste succese, raportul 
prezentat și participanții la dez
bateri au subliniat totodată ne
cesitatea ca unele metode și ini
țiative ce s-au dovedit eficiente 
în producție să fie mai mult 
popularizate.

O atenție deosebită s-a acor
dat în dezbateri modului în care 
se acționează pentru ridicarea 
nivelului de pregătire politico- 
ideologică și științifică al comu
niștilor, al tuturor oamenilor 
muncii, pentru creșterea în con
tinuare a conținutului și efici
enței practice a învățămîntului 
politico-ideologic, a dezbaterilor 
din adunările generale de par
tid, pentru sporirea calității 
activității celor peste 16 000 de a- 
gitatori, a celor 59 brigăzi știin
țifice, 14 universități populare, 
a caselor de cultură, căminelor 
culturale și cluburilor. Au fost 
relevate, de asemenea, activita
tea intensă a celor 207 cabinete 
de științe sociale și 131 puncte 
de documentare și informare, 
amploarea pe care o cunoaște 
agitația vizuală prin cele 300 
gazete de perete, panouri ale 

fruntașilor, grafice, tablouri 
comparative. Apreciind toate a- 
cestea ca un important pas îna
inte pe calea îmbunătățirii ac
tivității politico-educative, ple
nara a atras atenția că se men
țin încă deficiențe în acest do
meniu. se mai manifestă spirit 
rutinier, o anumită lipsă de o- 
perativitate, care se cer înlătu
rate.

Acordînd o atenție deosebită 
educării patriotice, plenara a 
apreciat contribuția unor mani
festări, desfășurate sub generi
cul : „Dovezi ale continuității 
poporului român pe meleaguri 
ialomițene", „Dunărea — factor 
istoric de unitate etnică și cul
turală românească", „Indepen
dența — năzuință seculară a po
porului român". în mod deose
bit și-au dovedit utilitatea ma
nifestările de acest gen ținute 
în fața tinerilor din școli și În
treprinderi, ca și organizarea 
unor vizite colective la muzee 
și locuri istorice din județ.

Un loc important în cadrul 
dezbaterilor l-au ocupat perfec
ționarea activității instructiv- 
educative în școli, creșterea 
contribuției școlii la pregătirea 
noilor muncitori necesari econo
miei județului, la sporirea gra
dului de cunoștințe al oamenilor 
maturi. Odată cu creșterea ba
zei didactico-materiale a școlilor 
(500 ateliere și laboratoare, 400 
cabinete de specialitate, loturi 
experimentale și, în mediul ru
ral. microcooperative) au sporit 
preocupările pentru moderniza
rea lecțiilor, pentru cuprinderea 
organizată în activități educa
tive, cultural-artistice și spor
tive a tuturor elevilor.

Plenara a apreciat progresele 
realizate de mișcarea artistică 
de amatori, cu atît mai îmbucu
rătoare cu cit județul Ialomița 
nu beneficiază decît de puține 
instituții cultural-artistice pro
fesioniste. în județ se desfășoară 
cunoscute reuniuni cultural-ar
tistice : „Festivalul primăverii", 
„Festivalul spicelor de aur", 
„Festivalul tinereții", „Iarna ia- 
lomițeană". s-a creat o stagiune 
permanentă de teatru, se orga
nizează anual peste 30 de expo
ziții, funcționează o școală popu
lară de artă. Au fost formulate, 
totodată, critici pentru revigo
rarea activității căminelor cul
turale.

Apreciind caracterul de lucru 
al plenarei, spiritul de profundă 
angajare comunistă al dezbate
rilor, consecvența cu care se în
făptuiește Programul ideologic, 
tovarășul MIHAI GERE, mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. 
ai P.C.R., s-a referit pe larg la 
necesitatea sporirii responsabi
lității organelor și organizații
lor de partid, la antrenarea 
tuturor comuniștilor la o ac
tivitate politico-educativă con
cretă, pentru creșterea cali
tativă a conținutului acesteia, 
afirmarea deplină In viață 
a principiilor eticii și echi
tății socialiste, folosirea superi
oară a bazei materiale a activi
tății culturale de masă, atra
gerea oamenilor de cultură și 
știință în viața spirituală a ora
șelor și satelor, îmbogățirea mij
loacelor muncii educative, în 
scopul creșterii eficienței activi
tății de formare a omului nou, 
făuritor entuziast al societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

încununtnd dezbaterile con
sacrate modului cum se în
făptuiește Programul ideolo
gic al partidului, dezbateri la 
care, pe întregul județ, au par
ticipat peste 11 mii de comu
niști, plenara cu activul a Co
mitetului județean Mure? al 
P.C.R. s-a caracterizat prin spi
rit de lucru, combativitate par
tinică, ceea ce a contribuit la 
laborarea unui larg program de 
măsuri menite să perfecționeze 
întreaga activitate politico-ideo- 
logică și cultural-educativă.

Atît raportul prezentat de to
varășul Toan Florea, prim-secre
tar al comitetului județean de 
partid, cît și cuvîntul celor 96 
de participanți Ia dezbaterile 
desfășurate în plen și în co
misii, au reliefat progresele ob
ținute în intărirea spiritului re
voluționar, în creșterea neîntre
ruptă a nivelului politico-ideo
logic al comuniștilor, al celor
lalți oameni *âi  muncii, conse
cințe nemijlocite ale îmbunătăți
rii conținutului și stilului propa
gandei de partid, a întregului pro
ces de instrucție și educație co
munistă. Rezultatele acestei ac
tivități se reflectă pregnant în 
faptul că prevederile cincinalu
lui trecut la producția indus
trială pe întregul județ au fost 
realizate cu mai bine de trei 
luni înainte, obținîndu-se supli
mentar o producție de 4,1 mi
liarde lei ; au fost livrate la 
fondul centralizat al statului cu 
64 mii tone cereale, 210 mii tone 
sfeclă de zahăr. 32 mii tone car
ne mai mult decît în cincinalul 
1966—1970 ; primele 4 luni ale 
acestui an au fost încheiate cu 
depășiri substanțiale.

în cadrul plenarei au fost evi
dențiate succesele obținute in 
pregătirea cadrelor, in creșterea 
gradului de competență profe
sională și de cultură al maselor : 
în perioada 1971—1975 aproape 
toți oamenii muncii au fost cu
prinși în diferite forme de per
fecționare profesională ; numai 
în acest an, învățămîntul agro
zootehnic de masă este frecventat 
de peste 14 mii lucrători din a- 
gricultură, iar în formele invă- 
țămîntului de stat, seral și fără 
frecventă, sint cuprinse peste 
10 500 de persoane : s-a acordat 
o atenție sporită integrării orga
nice, în ansamblul muncii poli
tice și cultural-educative de 
masă, a activității celor 434 bi
blioteci și 233 unități cinemato
grafice din mediul rural și\ ur
ban ; desfacerea cărților către 
populație a înregistrat an de an 
o continuă creștere, în 1975 va
loarea acestora ridicîndu-se la 
circa 16 milioane lei.

Cu toate acestea, faptul că se 
mai întilnesc încă manifestări 
ale unor mentalități vechi, ex
primate prin cazuri de indisci
plină în producție, de folosire 
cu eficiență redusă a mijloace
lor materiale și financiare, că 
unele dintre acțiunile inițiate 
de către organizațiile de masă și 
obștești au nu o dată caracter 
formal, festivist, subliniază ne
cesitatea intensificării muncii 
politice, a perfecționării conți
nutului și metodelor sale. 1n 
acest sens, participant^ la ple
nară au formulat propuneri pri
vind extinderea inițiativelor și 
metodelor muncii politice cu 
cele mai bune rezultate în cul
tivarea atitudinii înaintate față 
de muncă și față de avutul ob
ștesc, a trăsăturilor morale pro-
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prii omului nou, In cunoașterea 
și respectarea legilor și obliga
țiilor față de societate, pentru 
ca fiecare comunist, fiecare om 
al muncii să se comporte exem
plar în producție, în fa
milie și societate. în «pi- 
ritul tuturor prevederilor în
scrise în Codul etic. Asemenea 
cerințe se fac și mai puternic 
simțite în activitatea educativă 
desfășurată în rindurile tinere
tului. în această perspectivă, 
s-a subliniat imperativul creș
terii și întăririi rolului organi
zațiilor de partid în conducerea 
muncii ideologico-educative, ast
fel încît aceasta să fie strîns 
legată de obiectivele esențiale, 
de sarcinile majore care-i revin 
fiecărui colectiv, să fie perma
nent pătrunsă de combativitate 
și fermitate revoluționară.

Participanții la dezbateri — 
români. maghiari, germani — 
au evidențiat pe larg unitatea ți 
frăția dintre toți oamenii mun
cii care trăiesc și muncesc în 
județul Mureș, consâcrîndu-și 
toate forțele dezvoltării și în
floririi acestor străvechi și fru
moase meleaguri românești. în
treaga viață politică, economică 
și socială a județului nostru — 
au arătat vorbitorii — ilustrează 
în chipul cel mai convingător 
justețea politicii naționale, mar- 
xist-Ieniniste, a partidului nos
tru. prin aplicarea căreia au fost 
create tuturor oamenilor mun
cii, indiferent de naționalitate, 
posibilități nelimitate de a se 
afirma plenar în cele mai di
verse domenii ale vieții mate
riale și spirituale. Egalitatea de
plină în drepturi a tuturor ce
tățenilor țării este continuu 
consolidată prin politica de dez
voltare armonioasă a forțelor de 
producție, ca și a rețelei unită
ților de învățămint, de artă și 
cultură pe întregul cuprins al 
țării. Exprimîndu-și in acest 
context profunda lor recunoș
tință pentru condițiile -tot mai 
bune de muncă și de viată 
create, participam» îa” plenară
— români, maghiari și germani
— s-au angajat să nu precupe
țească nici un efort pentru a 
întări continuu unitatea lor fră
țească, in spiritul patriotismu
lui socialist, de a face totu1 
pentru înflorirea și măreția pa
triei comune — România socia
listă.

Luînd cuvîntul In încheierea 
dezbaterilor. tovarășul MIHAI 
HALEA, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., a subliniat im
portanța hotăritoare pe care o 
are formarea omului nou, carac
terizat prin înalte trăsături mo- 
ral-politice. pentru făurirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintarea Româ
niei spre comunism ; in această 
persbectivă. vorbitorul a subli
niat ea principale direcții de ac
țiune. propagarea largă a concep
ției revoluționare, materialist- 
dialectice și istorice despre iume 
și societate ; cultivarea și mai 
puternică a patriotismului so
cialist ; popularizarea operelor 
artistice cu un înalt mesaj uma
nist. pline de patos revoluțio
nar ; îmbogățirea și diversi
ficarea formelor și mijloacelor 
menite să-i educe deopotrivă pe 
români, maghiari și germani, la 
fiecare loc de muncă, în spiritul 
înaltei responsabilități, al dărui
rii totale în opera de edificare 
socialistă a României.

Din programul de masuri adoptat de plenară:
• Organizarea periodică de schimburi de expe

riență, consfătuiri și dezbateri metodice cu secre
tarii și locțiitorii cu probleme de propagandă ai 
comitetelor de partid, pentru înfăptuirea progra
melor de măsuri în domeniul muncii politico-ideo
logice. îmbunătățirea compoziției cadrelor din 
domeniul propagandei, prin promovarea unui nu
măr mai mare de activiști cu pregătire politico- 
ideoiogică corespunzătoare, provenifi din rindui 
muncitorilor.

• înființarea de noi filiale ale universității de 
marxism-leninism la șantierele Termocentralei 
Turceni și Sistemului hidroenergetic Cerna — Mo
tru — Tismana, precum și în comune.

• Organizarea de noi acțiuni sub genericul „Să 
fim demni de vremurile comuniste", „Să muncim 
și să trăim în chip comunist", „Comunistul — mo
del de comportare în muncă, familie și viața ob
ștească". Generalizarea manifestărilor „Fiii de 
onoare ai întreprinderii (șantierului)" ; „Fiecare 
comunist — angajat în creșterea și educarea unui 
tînăr", „A fi muncitor e o cinste", „Cea mai înaltă 
îndatorire a unui angajat — disciplina muncito
rească".

• Organizarea, în toate casele de cultură, clu
burile și căminele culturale, a unor acțiuni de 
masă pentru însușirea istoriei tării, a partidului.

• Organizarea, în colaborare cu comitetele de 
partid din comune, a acțiunilor „Acasă la nave
tiști", „Clubul navetiștilor", „întîlniri cu angaja
ta unității" etc.

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

NICOLAE CEAUȘESCU, din care extragem :
Dină glas celor mal alese ginduri și sentimente de dragoste, 

recunoștință și prețuire ce le nutrim față de conducerea parti
dului, de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, plenara Comitetului județean Gorj al P.C.R. exprimă, 
cu nemărginit entuziasm, adeziunea fierbinte a tuturor celor ce 
trăiesc șl muncesc pe aceste străvechi și înfloritoare meleaguri 
românești la politica internă și externă a partidului și statului, 
unanima șl înalta lor apreciere a remarcabilei contribuții pe care 
dumneavoastră, scumpe tovarășe secretar general, ați avut-o și 
• aveți la elaborarea șl înfăptuirea Programului partidului.

Programul adoptat de Plenara C.C. al P.C.R. din .3—5 noiem
brie 1971, dezvoltat șl îmbunătățit prin Istoricele hotăriri ale Con
ferinței Naționale șl ale Congresului al XI-lea, a dat, șl pe pla
iurile noastre, impresionante dimensiuni întregii activități de for
mare a omului nou, de afirmare energică în viață a conștiinței 
socialiste. Constituie un motiv de legitimă bucurie să subliniem 
că sprijinul permanent șl nemijlocit pe care personal l-ați acor
dat șl îl acordați fudețului Gorj, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. a determinat mutații esențiale în întreaga noastră acti
vitate. Vă raportăm că, în rîndul acțiunilor de masă desfășurate in a- 
nll din urmă, ampla serbare care are loc, anual, pe „Cimpia Soare
lui" de la Padeș, Inaugurată cu un deceniu în urmă la îndemnul 
dumneavoastră, a devenit tradițională, reunind, de flecare dată, 
zeci de mii de oameni al muncii.

Vă asigurăm, iubite tovarășe secretar general, că, în conti
nuare, vom căuta noi metode, căi și soluții pentru îmbunătățirea 
calitativă a activității polltico-ldeologice și cultural-educative.

Încredințăm reprezentanților gor|eni la Congresul educației po
litice si culturii socialiste mandatul de a reafirma sentimentele 
de adincă dragoste și devotament, adeziunea înflăcărată la poli
tica Internă șl externă a partidului și statului, hotărîrea de a 
participa tot mal substanțial la înfăptuirea Programului partidului.

Din programul de măsuri adoptat de plenară:
• Vor 11 organizate unități etalon ale muncii po

litice de masă în șapte mari întreprinderi; perio
dic, se vor desfășura aici schimburi de expe
riență. > \

• în fiecare întreprindere se va extinde cel pu
țin una din inițiativele : „Dirigenția muncitoreas
că", „Brigada de producție și educație socialistă", 
„Sfatul omeniei", „De vorbă cu ortacii".

• Pentru cultivarea în rîndul tineretului a dra
gostei față de muncă se vor extinde inițiativele 
„Prietenul noului angajat", „Să muncim și să 
trăim în chip comunist", „Tineretul — factor activ 
în înfăptuirea cincinalului revoluției tehnico-știin
țifice".

• Se va asigura extinderea colocviilor de isto
rie la casele de cultură din Hunedoara, Petroșani 
și Brad. Se va trece Ia elaborarea monografiilor 
istorice ale localităților și întreprinderilor din 
județ.

• Se va îmbunătăți dotarea muzeului județean 
de istorie, se vor amenaja expoziții permanente 
de etnografie romăneascâ Ia Deva, Hunedoara, 
Brad și în Valea Jiului. La Hunedoara se va în
ființa o secție muzeală de istorie a metalurgiei, 
iar Ia Deva o secție de arhitectură populară ro
manească.

• Se vor înființa un ansamblu artistic reprezen
tativ al județului și patru studiouri de creație și 
orientare a activității cultural-artistice de masă, 
precum și ansambluri artistice complexe în fie
care municipiu și oraș, în numeroase comune.

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

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

Participanții la plenara cu activul a Comitetului |udețean Hune
doara al Partidului Comunist Român, întruniți pentru a analiza 
activitatea depusă și rezultatele dobindite în înfăptuirea Progra
mului ideologic al partidului, exprimă din adîncul conștiinței lor 
comuniste totala adeziune, atașamentul deplin și entuziast ale 
organizației |udețene de partid, ale tuturor oamenilor muncii hune- 
doreni — români, maghiari, germani și de alte naționalități — față 
de linia politică generală a partidului nostru, de principiile pe care 
le promovează și acțiunile pe care le întreprinde atît pentru con
struirea societății socialiste multilateral dezvoltate, cît șl în planul 
relațiilor internaționale, hotărîrea fermă de a munci cu abnegație 
și dăruire comunistă pentru a susține prin realizări economlco- 
soclale deosebite întreaga activitate Internă și Internațională a 
gloriosului nostru partid.

Anallzind cu un înalt simț partinic, cu exigență critică șl auto
critică activitatea desfășurată in domeniul Ideologic, din 1971 șl 
pină în prezent, plenara noastră a pus în evidență realizările 
dobindite, experiența acumulată în acești ani. Avînd mereu spriji
nul și îndrumarea Comitetului Central al partidului, orientările șl 
Indicațiile date de dumneavoastră, s-au asigurat conducerea unitară 
a întregii munci politico-educative, îmbunătățirea substanțială a 
conținutului și eficienței propagandei, învățămîntului, activității 
cultural-artistice șl întregii vieți spirituale din |udeț, ceea ce se 
reflectă în munca plină de dăruire a hunedorenllor pentru realiza
rea politicii partidului, în bunele rezultate economice obținute, in 
atașamentul si unitatea lor indestructibilă în jurul partidului nostru 
comunist, al Comitetului său Central, in frunte cu dumneavoastră, 
mult stimate tovarășa Nicolae Ceaușescu.

Sintem ferm hotărîți să muncim cu dăruire și abnegație comu
nistă pentru a ridica întreaga activitate politico-educativă la înăl
țimea marilor obiective și exigențe ale făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate in patria noastră.

Din programul de masuri adoptat de plenara:
• Membrii comitetelor județean, municipal, oră

șenești și comunale de partid vor participa direct 
la pregătirea și desfășurarea acțiunilor politico- 
educative ; se vor edita anual sinteze documen
tare, scheme și grafice privind dezvoltarea eco
nomico-socială a județului, caiete metodice în 
sprijinul învățămîntului de partid, schimburi de 
experiență pe linia cabinetelor de științe sociale.

• Se vor extinde în toate întreprinderile și se 
va urmări riguros modul în care se realizează ini
țiativele : „Să lucrăm, în fiecare lună, o zi cu 
materia] economisit" și „Leu cu leu se adună mi
lionul".

• Organizațiile U.T.C. și de pionieri, împreună 
cu asociațiile sportive, gărzile patriotice și insti
tuțiile militare vor intensifica activitatea de edu
cație fizică, sport și turism pentru desfășurarea 
în bune condiții a activității de pregătire a tine
rilor pentru apărarea patriei.

• Concursul gazetelor de perete și satirice se 
va desfășura anual, finalizat cu expoziții, iar pe
riodic se vor organiza analize, consfătuiri, schim
buri de experiență și întruniri ale colectivelor de 
redacție.

• Se vor organiza ansambluri folclorice în mu
nicipiul Călărași, în orașele Slobozia, Fetești, Țăn- 
dărei, comunele Făcăeni, Dragalina și Lehliu- 
Gară; se vor permanentiza întrecerile artistice 
sub forma „dialogului pe aceeași scenă", serbă
rile populare și duminicile cultural-artistice.

Din programul de măsuri adoptat de plenară :
• Extinderea sferei de acțiune a Universității de 

marxism-leninism, astfel incit, pină în anul 1980, 
să fie cuprinse Ia cursurile acesteia toate cadrele 
de conducere din județ.

• La nivelul tuturor organizațiilor de bază va 
ii instituită ,,7.iua agitatorului”, cu prilejul căreia 
se vor organiza dezbateri metodologice, întîlniri 
ale agitatorilor cu activiști de partid, cu cadre de 
conducere din unități economice și culturale.

• Pină Ia data de 1 iulie 1977 vor fi constituite 
cabinete ale’ muncii politice de masă la nivelul 
județului, al fiecărui municipiu și oraș, precum și 
centre metodice ale muncii politice de masă în 
comunele Iernut, Sărmașu, Gurghiu, Deda ș.a.

• In trimestrul I 1977 va fi organizată o consfă
tuire cu temu „Confinutul și eficiența inițiativelor 
în producție”, pentru generalizarea celor mai 
valoroase experiențe în activitatea economică.

• în cadrul instituțiilor culturale se vor organi
za cicluri de manifestări pe teme ca : „P.C.R. — 
conducătorul încercat al poporului pe drumul 
făuririi vieții noi”, „Istoria patriei — flacără vie 
a conștiinței socialiste”, „Tradițiile de muncă, 
luptă și viafă comună ale oamenilor muncii din 
patria noastră”, „Marea epopee națională a 
României socialiste”, „Județul Mureș pe coor
donatele împlinirilor contemporane” etc.

• Va fi generalizată inițiativa chemare a comu
nei Chețani, lansată sub genericul „Săptămînal — 
fiecare intelectual, autorul și coautorul unei ac
țiuni politico-educative de masă”.

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

NICOLAE CEAUȘESCU, din care extragem :
Participanții la plenara cu activul a Comitetului județean 

Ialomița al P.C.R., anallzind cu toată răspunderea modul in care se 
înfăptuiește Programul ideologic — parte integrantă a Programu
lui P.C.R. de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate 
șl inaintare a României spre comunism — își exprimă deplina ade
ziune la politica științifică Internă și externă a partidului nostru, 
expresie a aplicării creatoare a marxlsm-leninlsmulul ia condițiile 
concrete ale României, recunoștința șl înalta prețuire a activității 
pe care o desfășurați in fruntea partidului, dumneavoastră, iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ^conducător ințelept șl 
clarvăzător al destinelor poporului român, exemplu de inaltă dă
ruire șl principialitate revoluționară.

Anallzind în spirit comunist activitatea politico-educativă, sin
tem conștienți că avem încă multe de înfăptuit, fiind totodată ho- 
tărițl să ne mobilizăm șl mal mult forțele in activitatea de formare 
a omului nou, cu o gîndire ‘înaintată revoluționară, cu deprinderi 
comuniste de viață, capabil să participe cu toate forțele la fău
rirea noii Istorii a patriei noastre.

Ne anga|ăm in fața conducerii partidului, a dumneavoastră per
sonal, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să milităm cu 
inaltă răspundere comunistă, pentru cunoașterea, însușirea șl 
aplicarea politicii partidului, să muncim neobosit ca, odată cu 
transformările înnoitoare ce au loc in domeniul vieții economice, 
să dinamizăm creșterea nivelului de conștiință politică, angajată 
a tuturor oamenilor muncii din Ialomița, a gradului lor de cultură 
pentru participarea plenară, cu toate forțele la înfăptuirea sarcini
lor cincinalului revoluției tehnlco-ștlințifice, a minunatelor perspec
tive ce se deschid in fața |udețului, a întregii țări. Activul de 
partid, întregul front ideologic din Ialomița vă asigură, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom munci cu abnegație 
și dăruire pentru prosperitatea șl progresul continuu al națiunii 

I noastre socialiste.

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

NICOLAE CEAUȘESCU, din care extragem:
Vă raportăm cu satisfacție că, aplicind neabătut in viață orien

tările programatice stabilite de Congresul al XI-lea, prețioasele 
indicații pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceoușescu, ni le-ați dat cu prilejul vizitelor de lucru in județul 
nostru, oamenii muncii de pe meleagurile mureșene înscriu zl de zi, 
sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, succese tot 
mal însemnate in toate domeniile de activitate. In primele patru 
luni ale acestui an s-au realizat suplimentar o producție globală 
industrială de 64 milioane lei și o producție marfă de 112 milioane 
lei, infăptuindu-se astfel 32 la sută din prevederile planului șl 40 
la sută din angajamentele asumate pe acest an.

Participanții la plenară ișl reafirmă profundul lor acord față de 
politica Internațională a partidului și statului nostru — exemplu 
de patriotism și internaționalism militant, de solidaritate activă cu 
toate forțele progresului și democrației din lumea contemporană 
— față de principiile noi de relații intre state, pe care dumneavoas
tră personal, Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, le promovați cu 
remarcabilă consecvență comunistă șl fermitate revoluționară, in 
scopul triumfului năzuințelor de pace, înțelegere șl colaborare care 
animă poporul român.

Strîns uniți in jurul partidului, al dumneavoastră personal, Iubite 
tovarășe secretar general, toți mureșenii — indiferent de naționa
litate — vă asigură incă o dată de profundele lor sentimente pa
triotice, de devotament și dragoste nemărginite față de pămintul 
străbun al patriei comune, România socialistă, față de partid șl în
țeleaptă sa politică.

Cu gindul șf cu Inima alături de dumneavoastră, mult Iubite șl 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, comuniștii, toți oamenii mun
cii din |udețul Mures — români, maghiari, germani — infrâțițl in 
muncă și idealuri, sint hotâriji să acționeze cu pasiune șl abne
gație revoluționară pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce le 
revin in 1976, ca șl in întregul cincinal.

e • * e
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La capătul unor ample dezba

teri, în toate organizațiile de 
partid, de masă și obștești, la 
care au participat zeci de mii 
de oameni ai muncii (s-au în
registrat, cu acest prilej, mii de 
propuneri pentru îmbunătățirea 
muncii în toate domeniile acti
vității economico-sociale și cul
tural-educative), a avut loc, la 
Piatra Neamț, plenara cu acti
vul a Comitetului județean 
Neamț al P.C.R. Plenara a 
marcat in viata județului în
cununarea unei etape de anali
ze exigente și rodnice, premer
gătoare Congresului educației 
politice și culturii socialiste.

Raportul prezentat de tovară
șul Ștefan Boboș, prîm-secretar 
al Comitetului județean Neamț 
al P.C.R., ca și numeroasele 
luări de cuvînt în plen și în co
misii au relevat intensificarea 
activității organelor și organiza
țiilor de partid, în anii care au 
trecut de Ia Plenara din noiem
brie 1971 a C.C. al P.C.R., în 
înfăptuirea sarcinilor ce le re
vin din Programul ideologic, din 
documentele Congresului al XI- 
lea, din indicațiile secretarului 
general al partidului privind 
formarea omului nou, construc
tor devotat și conștient al socia
lismului și comunismului. Au 
fost remarcate în discuții creș
terea responsabilității civice, a 
conștiinței socialiste, dezvoltarea 
atitudinii înaintate față de mun
că, față de societate, de avutul 
obștesc. Dovada semnificativă a 
acestui fapt o constituie îndepli
nirea, de către județul Neamț, 
cu 51 de zile mai devreme, a 
sarcinilor ce-i reveneau din 
planul cincinal 1971—1975. Cu 
același avint patriotic sînt înde
plinite, încă de la început, sar
cinile actualului plan cincinal, 
în primele patru luni ale aces
tui an, industria județului a 
realizat o producție globală su
plimentară de 137 milioane lei. 
întrecerea socialistă, dinamizată 
printr-o amplă muncă politică, 
înregistrează noi și noi succese 
în toate ramurile de activitate 
ale județului.

Atît raportul, cit și partici- 
panții la dezbaterile din ple
nară au făcut referiri speciale 
1*  faptul că organizația jude
țeană de partid a concentrat 
mijloacele muncii politice nu 
numai asupra Cunoașterii de 
către toti oamenii muncii a Co
dului eticii, dar, cu deosebi
re, asupra implantării princi
piilor sale în munca și viata fie
căruia. Au fost amintite, în acest 
sens, grăitoare fapte de muncă 
individuale sau ale unor colec
tive mari, cum sînt acelea de la 
Combinatul de fire și fibre sin
tetice Săvinești, Combinatul de 
lianți și azbociment Bicaz, în
treprinderea de țevi Roman etc.
'Pe planul activității cultural- 

educative de masă — s-a subli
niat în dezbateri — s-au extins 
iinele acțiuni și inițiative, cu 
larg răsunet și cu înrîurire di
rectă educativă : „Festivalul 
spectacolelor de teatru pentru 
tineret și copii'1, „Stagiunile și 
vacanțele muzicale la Piatra 
Neamț", bienala de artă plâsti- 
că „Lascăr Vorel", „Festivalul 
datinilor" și „Florile Ceahlău
lui", salonul cărții, zilele cultu
rii juridice ș.a.m.d. Idei pre
țioase pentru noi acțiuni și ini
țiative s-au născut chiar pe 
parcursul dezbaterilor din ple
nară.

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

NICOLAE CEAUȘESCU, din care extragem :
Particlpanțil la plenara cu activul a Comitetului județean Neamț 

el P.C.R. raportează cu acest prilej că, în anii care au trecut de 
la istorica plenară din noiembrie 1971, comuniștii, organele și or
ganizațiile de partid din |udețul Neamț au acționat cu fermitate 
și consecvență pentru traducerea în viață a sarcinilor ce le reve
neau din programul Ideologic, din documentele Congresului al 
Xl-lea.

Vă mulțumim din toată inima, mult stimate tovarășe secretar 
general, pentru atenția deosebită pe care o acordați înfloririi tutu
ror meleagurilor patriei. Tocmai datorită acestei politici înțelepte 
a partidului, |udetul Neamț a cunoscut o dezvoltare multilaterală și 
urmează ca în 1980 să realizeze o producție industrială de peste 
douăzeci și patru miliarde lei, să-și dezvolte, în continuare, mai 
ales, ramurile industriale purtătoare de progres tehnic și să asi
gure locuitorilor săi condiții tot mai bune de viață și de muncă. 
Sîntem conștiențl că înfăptuirea unor asemenea prevederi nu poa
te fi concepută fără o muncă Intensă și sistematică de antrenare 
într-o activitate tot mai rodnică a bogatelor resurse morale de care 
dispun oamenii muncii din județul nostru.

Sîntem ferm hotăriți să milităm neobosit pentru perfecționarea 
întregii noastre activități politico-ideologice și cultural-educative, 
spre a cultiva în conștiința tuturor oamenilor muncii prețuirea cu
venită muncii și tuturor marilor valori morale pe care le cuprinde 
programul Ideologic al partidului. Vom acționa cu toată perseve
rența pentru creșterea rolului conducător al organelor și organi
zațiilor de partid în întreaga viață economico-socială și spirituală 
« județului, pentru promovarea largă a spiritului revoluționar com
bativ. Vom face ca întreaga populație a județului să cunoască, să 
înțeleagă mal bine și să sprijine prin fapte de muncă și de viață 
politica partidului.

Din programul de măsuri adoptat de plenară :
• Vor îi organizate lunar expuneri, dezbateri, 

simpozioane în fiecare organizație de partid, iar 
semestrial vor avea loc schimburi de experiență, 
consfătuiri și dezbateri metodice pe probleme ale 
conducerii, organizării și desfășurării muncii po
litico-ideologice și cultural-educative. >

• La muzeul județean se va îniiința o secție de 
istorie a partidului și a mișcării muncitorești.

• Vor ii extinse și stimulate inițiativele : „Eu 
lucrez, eu controlez, eu răspund", „Să lucrăm o 
zi pe lună cu materiale economisite", „Prietenii 
noului angajat", „Omul care muncește lingă tine" 
etc.

• Extinderea universităților populare în 50 de 
localități ale județului ; pînă în 1980 vor ii crea
te iiliale ale Universității de marxism-leninism la 
nivelul unor întreprinderi industriale și consilii 
intercooperatiste.

• Pînă la 1 octombrie a.c. casele de cultură, 
cluburile, căminele culturale, școala populară de 
artă vor organiza cercuri de cultură generală, teh- 
nico-științifice, de activitate gospodărească, de 
inițiere muzicală, artă plastică și coregrafie, gim
nastică medicală, cu activități săptămînale.

• Anual vor ii organizate : „Săptămîna culturală 
olteană", „Festivalul călușului oltenesc", „Spicul 
de aur", „Festivalul de doine și balade", „Em
blema orașelor", „Sărbătoarea bujorului" etc.

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

NICOLAE CEAUȘESCU, din care extragem :
întîmpinăm Congresul educației politice șl culturii socialiste 

cu noi înfăptuiri in toate domeniile vieții materiale și spirituale. 
Pe primele patru luni ale anului, industria județului a obținut o 
depășire la producția globală de aproape 90 milioane lei, fiind 
îndeplinite în același timp sarcinile de export, productivitatea mun
cii și beneficii, Iar lucrătorii ogoarelor muncesc cu abnegație pen
tru executarea lucrărilor de întreținere a culturilor în timp optim.

Pătrunși de importanța sarcinilor care ne revin în înfăptuirea 
Programului partidului, participanții la plenară au stabilit un com
plex plan de măsuri menit să ridice pe o treaptă superioară ac
tivitatea de formare a omului nou.

Vom face totul ca fiecare locuitor al Județului nostru să parti
cipe efectiv, cu toată puterea minții și a brațelor, la marea operă 
de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și inaintare 
a României spre comunism.

încredințăm mandatul nostru participanților la Congresul edu
cației politice și culturii socialiste să dea expresie hotărîrii 
neclintite a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județul 
Olt de a înfăptui neabătut hotăririle Congresului al Xl-lea al parti
dului, să exprime totala adeziune a celor din stingă și dreapta 
Oltului de jos față de politica internă și externă a partidului și 
statului nostru, pentru a vă aduce un fierbinte omagiu dum
neavoastră, cel mai iubit fiu al națiunii noastre, care v-ați dedicat 
întreaga viață propășirii și fericirii poporului român.

Pe deplin convinși că apropiatul Congres al educației politice 
și culturii socialiste va constitui un moment de seamă în orien
tarea activității de ridicare a conștiinței socialiste a întregului po
por, în afirmarea tot mai puternică a spiritului revoluționar, mi
litant, vă asigurăm, mult stimate și Iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că ne vom consacra întreaga energie, putere de muncă 
și creație pentru a spori valorile materiale și spirituale ale pa
triei, pentru făurirea destinului nostru socialist șl comunist.

Din programul de măsuri adoptat de plenară:
• Pînă în 1977, toate comitetele de partid vor 

avea cite un cabinet de științe sociale sau punct 
de iniormare și documentare, dotate în mod co
respunzător și cu funcționalitate sporită.

• Din toamna anului 1976 se vor organiza, în 
universități populare, case de cultură, cluburi, 
cămine culturale și biblioteci, cursuri și cercuri 
tehnico-științiiice și aplicative care să transmită 
cursanților cunoștințe și deprinderi necesare ac
tivității practice.

• Asigurîndu-li-se un conținut educativ bogat, 
vor fi organizate temeinic manifestările devenite 
tradiționale, cum sînt „Sărbătoarea războienilor”, 
„Sărbătoarea muntelui Ceahlău", „tntîlnirile fii
lor satului", „Petrodava", „Vacanțele muzicale", 
festivalurile și concursurile culturale locale.

• Se vor organiza anual, la Piatra Neamț, Tîrgu- 
Neamț și Bicaz, „Salonul de carte" și, în mediul 
sătesc, „Luna cărții la sate".

• Bienal se vor organiza concursul și festivalul 
județean de muzică corală, festivalul de teatru și 
poezie patriotică și revoluționară al pionierilor ’ 
și școlarilor „Sub flamura partidului, te slăvim 
Românie socialistă", alte festivaluri și concursuri.

• Se va îmbunătăți și extinde activitatea mu
zeului județean, care va organiza o expoziție con
sacrată luptei poporului nostru pentru indepen
dență națională și își va crea secții de istorie și 
de etnografie.

9
S-a vorbit, în același timp, 

despre exigențele sporite ce se 
pun în fața întregii activități 
educative. Atît raportul, cît și 
numeroși vorbitori au subliniat 
necesitatea întronării mai ferme, 
in viața tuturor colectivelor de 
muncă, în relațiile ce guvernea
ză întreaga viață socială, a prin
cipiilor morale comuniste, au 
cerut să se manifeste mai ferm 
combativitatea.revoluționară, in
transigenta muncitorească. S-au 
făcut și referiri concrete la 
unele organisme menite să se 
ocupe de activitatea educativă 
de masă, dar unde și-au făcut 
loc anumite tendințe de for
malism, festivism. Dezbateri
le au insistat asupra nece
sității ca întreaga muncă de 
educație politică și culturală să 
se înscrie, asemeni activității 
economice, sub semnul eficien
tei. în procesul educației este 
nevoie de antrenarea unor forțe 
mai ample, practic a tuturor 
celor în măsură să transmită oa
menilor ce-i înconjoară cunoș
tințele politice, culturale, știin
țifice de care aceștia au nevoie, 
ideile prețioase cuprinse în Pro
gramul ideologic al partidului ; 
cu grija ca educatorii înșiși să 
fie cei dinții care să respecte 
cu strictețe principiile etice pe 
care le propagă. A revenit cu 
insistență ideea că de felul cum 
muncește fiecare, în orice do
meniu, inclusiv acela al educa
ției, depinde înflorirea multi
laterală a patriei. Dezbateri
le au definit, ca o cerință ma
joră a educației socialiste, cul
tivarea prin toate, mijloacele a 
patriotismului socialist și in
ternaționalismului proletar, pri
vite unitar și ea virtuți active, 
dinamizatoare. S-a cerut astfel 
să fie cît mai mult înlesnită ca
lea spre o cunoaștere temeinică 
și de către toți oamenii muncii, 
mai cu seamă de către tineri, a 
marilor succese dobîndite de po
porul nostru în edificarea socie
tății socialiste, a drumului glo
rios pe care l-au străbătut în 
istorie patria noastră, clasa 
muncitoare, Partidul Comunist 
Român. „Să-l convingem pe 
oameni — spunea unul dintre 
vorbitori — că dacă vor să tră
iască mai bine și să aibă satis
facția propriei activități, trebuie 
să muncească disciplinat, cu 
autoexigență comunistă.

în încheierea lucrărilor plena
rei a luat cuvîntul tovarășul 
Emil Drăgănescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. După ce a evi
dențiat marile succese pe care 
le-a înregistrat poporul nostru 
în procesul istoric de construire 
a societății socialiste, vorbito
rul s-a referit la rolul uriaș pe 
care l-a îndeplinit și îl înde
plinește Programul ideologic al 
partidului în creșterea con
științei socialiste a maselor,
în dezvoltarea întregii vieți 
economice și sociale a țării.
Vorbitorul a arătat că ac
tivității politico-educative și eul- 
tural-artistice îi revine misiunea 
de onoare de a cultiva la toți oa
menii muncii sentimentele pa
triotice, mîndria de a face parte 
dintr-un popor care, de-a lungul 
veacurilor, și-a apărat cu dem
nitate și bărbăție ființa națio
nală, a făcut impresionante sa
crificii pentru libertate și inde
pendentă, hotărîrea de a con
tinua și dezvolta aceste bogate 
tradiții.

Precedată de ample dezbateri 
în organizațiile de partid, de 
masă și obștești din întregul 
județ — în cadrul cărora au 
luat cuvîntul 11 000 de comuniști 
și alți oameni ai muncii- — Ple
nara cu activul a Comitetului 
județean Olt al P.C.R. a anali
zat, într-un înalt spirit partinic, 
activitatea de transpunere în 
viață a Programului ideologic.

Atît în raportul prezentat de 
tovarășul Constantin Sandu, 
prîm-secretar al Comitetului ju
dețean Olt al P.C.R., cît și în 
cuvîntul celor 59 de Vorbitori, în 
plen și în comisiile de lucru, 
s-a evidențiat puternica influen
tă pe care a avut-o asupra tu
turor domeniilor de activitate 
economico-socială din județ, 
aplicarea în practică a ansam
blului de măsuri politico-edu
cative adoptat de conducerea 
partidului la inițiativa și pe 
baza propunerilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Este deosebit de semnificativ, 
s-a subliniat îh plenară, faptul 
că perioada 1971—1976 cores
punde cu cele mai mari înfăp
tuiri ale județului, în toate sec
toarele vieții materiale și spiri
tuale. Astfel, datorită politicii 
partidului de repartizare rațio
nală a forțelor de producție pe 
întreg teritoriul țării, în cincina
lul anterior s-au investit în ju
dețul Olt- circa 12 miliarde lei, 
fapt care a condus la realizarea 
în anul 1975 a unui însemnat 
spor al producției industriale și 
agricole.

Ritmul înalt de dezvoltare, e- 
xigențele industriei moderne au 
impus perfecționarea întregului 
ansamblu de pregătire a oame
nilor muncii, atît în școli, cît și 
Ia locurile de muncă, prin ridi
carea nivelului de cunoștințe 
profesionale și politico-ideologi
ce. Vorbitorii au subliniat că 
obținerea unor asemenea rezul
tate a fost facilitată de faptul 
că organizația de partid a reu
șit să conducă într-o concepție 
unitară, în lumina Programului 
ideologic, munca politico-educa- 
tivă, ancorînd-o în realitățile și 
cerințele județului. însușirea 
conținutului documentelor Con
gresului al Xl-lea, a Programu
lui partidului, a valoroaselor 
idei cuprinse în cuvîntările to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
popularizarea operativă a docu
mentelor de partid și de stat, 
dezbaterea organizată cu toți 
oamenii muncii a ideilor de 
bază din aceste documente, in 
strînsă legătură cu sarcinile ce 
revin fiecărui colectiv pentru 
creșterea producției și pentru 
întărirea și dezvoltarea demo
crației socialiste au imprimat 
muncii politico-educative un ca
racter militant, combativ. Un rol 
însemnat în întreaga activitate 
de pregătire ideologică îl înde
plinește învățămîntul de partid, 
numărul celor care studiază pro
bleme ale politicii economice a 
partidului și statului în cadrul 
Universității de marxism-leni
nism fiind, în 1976, dublu față 
de 1971.

Vorbitorii au subliniat că 
schimbările survenite în con
știința oamenilor se reliefează 
puternic în modul în care cetă
țenii primesc și se angajează să 
înfăptuiască politica partidului 
și statului, acționează pentru 
materializarea unor inițiative 
locale. în viitor — s-a arătat de 
la tribuna plenarei — va trebui 

să sporească și mal mult aportul 
mijloacelor politico-educative cu 
largă audiență și eficiență la 
îndeplinirea în și mai bune con
diții a sarcinilor economico- 
sociale. în acest scop s-âu pro
pus măsuri concrete privind 
îmbunătățirea activității clubu
rilor muncitorești, a caselor de 
cultură, căminelor culturale și 
celorlalte instituții de educație 
a maselor. De asemenea, activi
tatea agitatorilor, a gazetelor de 
perete, a brigăzilor artistice și 
a diferitelor forme ale agitației 
vizuale la locurile de muncă va 
trebui să fie organizată ținîn- 
du-se mai mult seama de pro
blematica unităților respective, 
apelîndu-se la formule cît mai 
sugestive.

Dragostea față de patrie 
și cultul muncii au fost și 
vor trebui să fie elemente
le esențiale 'ale tuturor ac
țiunilor educative întreprinse 
atît în școli, cît și în unitățile 
economice și instituțiile cultu
rale. în acest context, numeroși 
vorbitori au cerut să se organi
zeze mai des festivaluri de poe
zie, de muzică patriotică și au 
propus să fie valorificate în mai 
mare măsură descoperirile ar
heologice din zonele Obîrșia, 
Stoicănești și Drăgănești-Olt, 
care confirmă încă o dată con
tinuitatea din cele mai vechi 
timpuri a populației româ
nești pe aceste meleaguri. 
Bogata activitate artistică de 
masă, în cadrul căreia se în
scriu și unele concursuri și fes
tivaluri artistice apreciate de 
public (festivalul teatrului poli
tic, ‘ al brigăzilor artistice de a- 
gitație, festivalul călușului, cel 
de doine și balade etc.), trebuie 
să fie dezvoltată în continuare.

Subliniindu-se necesitatea în
tronării în viața fiecărui om al 
muncii a principiilor etice co
muniste, în cadrul plenarei s-au 
făcut propuneri concrete pen
tru dezvoltarea spiritului critic 
și autocritic, pentru combaterea 
oricăror tendințe de știrbire a 
avutului obștesc, a manifestări
lor care contravin moralei so
cialiste și legilor țării, relevîn- 
du-se sarcina permanentă, de 
mare răspundere, ce revine tu
turor organizațiilor componente 
ale F.U.S., pentru educarea ti
nerei generații în spiritul dra
gostei față de patrie și partid.

Luind cuvîntul în încheierea 
lucrărilor plenarei, tovarășul 
Iosif Uglar, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., a apreciat 
responsabilitatea angajantă cu 
care comuniștii din județul Olt au 
analizat activitatea rodnică pen
tru înfăptuirea Programului i- 
deologic al partidului, consec
vența de care s-a dat dovadă 
pentru traducerea lui în viață. 
O deosebită însemnătate are 
transformarea normelor Codului 
etic în norme .efective de viață. 
Subliniind că formarea omului 
nou va constitui și în anii ur
mători una din principalele 
preocupări ale partidului, vor
bitorul a scos în evidență nece
sitatea. perfecționării activității 
educative prin diversificarea 
formelor și mijloacelor muncii 
politice, lichidarea neajunsurilor 
din activitatea unor cluburi și 
cămine culturale, astfel îneît 
întregii munci politico-educati
ve să 1 se imprime un puternic 
caracter revoluționar.

Neinfricati in lupta revoluționară, 
in apărarea libertății 
și independenței patriei

în istoria glorioasă a Partidu
lui Comunist Român, file me
morabile au înscris acțiunile de 
luptă împotriva fascismului des
fășurate în perioada premergă
toare celui de-al doilea război 
mondial. înțelegînd primejdia 
gravă pe care o reprezenta fas
cismul pentru interesele vitale 
și însăși existența poporului 
român, partidul comunist a 
chemat toate forțele democrati
ce, patriotice ale țării să se 
unească într-un puternic front 
de luptă antifascistă, pentru 
apărarea democrației, a libertă
ții și independenței patriei. Re
zultatele acestei orientări s-au 
materializat în crearea unui șir 
de organizații de masă cu carac
ter democratic și antifascist, în 
acțiunile organizate pe baza uni
tății clasei muncitoare și a co
laborării tot mai largi a forțelor 
democratice, acțiuni care tocmai 
datorită acestui fapt au antrenat 
mase largi, aparținînd celor mai 
diferite categorii sociale.

în fața viguroasei creșteri a 
luptei forțelor democratice, cla
sele dominante au intensificat 
măsurile represive. Pe baza așa- 
numitei legi pentru „apărarea 
ordinei în stat", adoptată în 
aprilie 1934, s-a trecut la dizol
varea a numeroase organizații 
de masă democratice, la arestări 
în nndurile militanților antifas
ciști.

în aceste împrejurări a în
ceput, cu patru decenii în urmă, 
în fața Tribunalului militar al 
Corpului V Armată din Brașov, 
procesul intentat unui grup de 
25 comuniști, uteciști și alți an
tifasciști, avîndu-1 în frunte pe 
tînărul comunist Nicolae 
Ceaușescu.

Activitatea care făcea obiec
tul procesului fusese orga
nizată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în calitatea sa de 
secretar al Comitetului re
gional Prahova al Uniunii Ti
neretului Comunist. Experiența 
pe care o dobîndise ca reprezen
tant al tineretului în Comitetul 
Național Antifascist, însușirile 
sale, verificate în numeroase ac
țiuni de luptă ale Partidului 
Comunist Român — fermitate și 
pasiune revoluționară, combati
vitate și principialitate, un pu
ternic spirit organizatoric — 
și-au găsit cîmp larg de ma
nifestare în activitatea * în rân
durile organizației U.T.C. Nu
meroasele întruniri organizate 
de tînărul militant al partidului 
comunist în localități ale județe
lor Prahova și Dîmbovița, care 
intrau în raza teritorială a re
gionalei Prahova a P.C.R. și’ a 
regionalei U.T.C., au avut drept 
obiectiv — paralel cu consti
tuirea de noi nuclee ale Uniunii 
Tineretului Comunist — intensi
ficarea activității revoluționare 
a tineretului și organizarea de 
filiale ale Blocului pentru apă
rarea libertăților democratice, 
principala organizație de masă 
legală din acea perioadă, prin 
intermediul căreia Partidul Co
munist Român acționa pentru 
ralierea pe platforma luptei 
antifasciste a tuturor forțelor 
democratice, patriotice.

Tocmai această activitate a 
atras arestarea .sa, împreună cu 
alți uteciști și antifasciști, in 
ziua de 15 ianuarie 1936, în co
muna Ulmi, județul Dîmbovița. 
A urmat o perioadă de „instruc
ție juridică" de aproape cinci 
luni, în care autoritățile au folo
sit întreg cortegiul practicilor lor 
odioase de represiune, fără a 
izbuti însă să înfrîngă voința de 
luptă a tinărului militant revo
luționar și a celorlalți antifas
ciști. „Apartenența la organiza
ții politice comuniste interzise

IN PREGĂTIREA CONGRESULUI EDUCAȚIEI POLITICE Șl CULTURII SOCIALISTE

„Festivalul tinerilor muzicieni"
Este de consemnat, ca o rea

litate definitorie a vieții noas
tre spirituale, faptul că pregă
tirea importantului eveniment 
— Congresul educației politice 
și culturii socialiste — a mobi
lizat întreaga noastră mișcare 
culturală.

Și în rîndurile tinerilor mu
zicieni evenimentul a determi
nat o mare efervescentă. No
tabil este faptul că, în actuala 
stagiune, atît filarmonica bucu- 
reșteană — în - special în 
concertele camerale — Radio- 
televiziunea — în concertele 
simfonice ale „Tribunei tineri
lor interpreți" — Conservato
rul din Capitală — în concer
tele educative destinate elevi
lor — ca și cele două licee de 
muzică — în stagiunile lor 
permanente, inaugurate în a- 
cest an — au deschis porți 
largi afirmării tinerilor muzi
cieni. Ultimele săptămini au 
făcut să sporească inflorescen
ța acestor manifestări artis
tice, care au culminat cu or
ganizarea, la Radioteleviziune, 

' a „Săptămînii tinerilor muzi
cieni" șî a celui de-al VI-lea 
„Festival al tinerilor înter- 
preți", ambele susținute prin 
participarea masivă a elevilor 
celor două licee de muzică din 
Capitală, prezenți în formații 
corale, orchestrale, camerale 
sau în cadrul aparițiilor solis
tice. Sînt de menționat, în
tr-o enumerare selectivă, cele 
două mari manifestări : con
certul formațiilor camerale și 
concertul coral conduse de 
profesorii Florica Avramescu 
și, respectiv, Nicolae Nicules- 
cu. în egală măsură, concer
tele simfonice conduse de Ema
nuel Elenescu, Ludovic Baci, 
Ion Drăcea, Carol Litvin sau de 

„Ziua de onoare a comunei"
Recent, locuitorii din Popri- ani de atestare documentară a 

câni (Iași) au celebrat 500 de acestei vechi localități româ

prin lege", „deținerea și difuza
rea de materiale conspirative", 
„arborarea de steaguri roșii", 
„participarea la întruniri ilegale" 
si rostirea unor „discursuri po
trivnice regimului" se înscriau 
printre cele peste 150 de „capete 
de acuzare" formulate în ordo
nanța de dare în judecată și în 
rechizitoriul procurorului regal. 
Ca probe materiale figurau Ia do
sar cele cîteva sute de broșuri 
și manifeste comuniste, însu- 
mînd peste 80 de titluri, confis
cate cu prilejul arestării și per
chezițiilor. In același timp, acu
zarea evoca antecedentele re
voluționare ale inițiatorului și 
conducătorului acțiunilor încri
minate — care, la vîrsta de 
numai 18 ani, avea în urma 
sa ani de activitate revolu
ționară. „Nicolae Ceaușescu — 
se arată într-un referat al Si
guranței statului — fiul lui An- 
druța și Alexandra Ceaușescu, 
plugari din comuna Scornicești- 
Olt, figurează în cazierul Di
recției generale a poliției ca 
unul ce militează în mișcarea

40 de ani de la procesul 
din Brașov al comuniștilor 

și antifasciștilor
comunistă încă de la vîrsta de 
14 ani, fiind, arestat și judecat 
în mai multe rinduri, după cum 
urmează :

— In anul 1933, cu adresa nr. 
109 595, a fost înaintat Parchetu
lui Tribunalului Ilfov, pentru 
acte de sabotaj și îndemn la 
grevă, făcute printre lucrători...

— In cursul lunii iunie 1934 
a fost arestat de către Consi
liul de război al Corpului I Ar
mată Craiova, avind asupra sa 
un număr de 22 de liste de 
subscripție și proteste semnate 
de membrii organizațiilor co
muniste din capitală, el fiind 
trimis ca delegat al organizații
lor comuniste din București la 
Craiova, pentru a face declara
ții favorabile ceferiștilor impli
cați în rebeliunea de la Atelie
rele Grivița și fiind înaintat 
cu acte de anchetă Parchetului 
Tribunalului Dolj...

— In anul 1934 a fost arestat 
de Prefectura Poliției munici
piului București și înaintat 
Consiliului de Război al Corpu
lui II Armată pentru răspîndi- 
rea de manifeste revoluționare, 
comuniste...".

Toate acestea, la care s-au a- 
dăugat faptele ce au dus la a- 
restarea de la Ulmi, au de
terminat Tribunalul militar din 
Brașov să consemneze în partea 
finală a actului de dare în 
judecată : „Membru activ, agi
tator și bun propagandist co
munist și antifascist, cunoscut 
de multă vreme ea atare de 
autoritățile siguranței și jus
tiției".

Eforturile Partidului Comu
nist Român de a transforma 
procesul, prin apărarea orga
nizată de Biroul juridic al 
P.C.R., într-un mijloc activ de 
luptă, de demascare a pri
mejdiei fasciste și de afirmare 
a necesității coalizării tuturor 
forțelor patriotice, antifasciste, 
pentru salvgardarea libertății și 
independenței poporului român, 
au fost admirabil slujite de a- 
titudinea curajoasă, intransigen
tă și principială pe care au 
avut-o militanții comuniști și

prof. Petru Andriesei — con
certe susținute cu participarea 
unor colective orchestrale de 
notorietatea orchestrei simfo
nice sau a celei de studio ale 
Radioteleviziunii sau orches
trei liceului „George Enescu" 
— au darul de a fi etalat reale 
valori solistice.

Cel de-al VI-lea „Festival al 
tinerilor interpreți" — amplă 
manifestare organizată în Ca
pitală de către C.C. al U.T.C., 
cu participarea elevilor celor 
două licee de muzică — are 
meritul de a fi adăugat pre
zențelor deja remarcate nume 
noi. Acestor manifestări li se 
adaugă participarea formațiilor 
liceului de muzică „George 
Enescu" la manifestările cultu
rale organizate de sectorul 8 
Ia Palatul C.F.R. și la Teatrul 
de vară Giulești și, de aseme
nea, manifestările artistice 
susținute în sala de concerte a 
liceului cu participarea forma
țiilor proprii, precum și a unor 
grupuri de tineri muzicieni 
veniți din țară în schimb de 
experiență.

în acest moment de mare 
efervescență spirituală a so
cietății noastre este plină de 
semnificații constatarea tonică 
potrivit căreia nicicînd ca azi 
România nu a mai dispus de o 
bază artistică atît de largă, de 
valori atît de certe. Trecerea 
în revistă pe care o oferă, în 
această privință, manifestările 
premergătoare Congresului e- 
ducației politice și culturii so
cialiste oferă concluzii convin
gătoare. Este necesar ca ele să 
fie fructificate în mod cores
punzător misiunii încredințate 
artei în societatea noastră.

Dumitru AVAKIAN

antifasciști implicați în proces, 
precum și martorii citați de 
apărare.

La proces a răsunat cu putere 
adevărul că a califica drept 
atentat la siguranța statului 
lupta împotriva fascismului, care 
reprezenta în fapt cel mai grav 
pericol la adresa independenței 
și integrității teritoriale a pa
triei, a priva de libertate pe cei 
care, dind dovadă de o înaltă 
conștiință și responsabilitate so
cială, luptau cu abnegație toc
mai pentru libertatea patriei re
prezenta nu numai o flagrantă 
inadvertență juridică, ci un act 
cu consecințe nefaste pentru in
teresele naționale ale poporului 
român.

Aceste argumente au răzbătut 
și in presa vremii, în ziare ca 
„Dimineața", „Adevărul", „Cu
vîntul Liber", „Zorile", „Kron- 
stăder Zeitung", „Gazeta Tran
silvaniei", care își trimiseseră co
respondenți la proces. Pînă și 
„Universul", ziar burghez de 
dreapta, constata că acuzații 
erau, prin natura concepției lor,

partizanii unei activități publice 
deschise, antifasciste, și că pro
cesul constituia un bun prilej 
pentru „apologia Frontului 
Popular".

Toate acestea au îndîrjit și 
mai mult organele represive, 
care au încercat să-i intimideze 
și să-i reducă la tăcere pe acu
zați. Pretextul a fost găsit în 
cea de-a 4-a zi a procesului, 
cînd în urma intervenției cu
rajoase a lui Nicolae Ceaușescu, 
de solidarizare cu unul din acu
zați, ce fusese împiedicat să dez
văluie adevărul despre violen
țele îndurate în cursul anchetei, 
președintele tribunalului s-a 
declarat „ultragiat", pronunțînd 
pe loc o condamnare pentru 
ultragiu de 6 luni închisoare, 
interzieîndu-i participarea la 
ședințele ulterioare ale procesu
lui.

Evicțiunea samavolnică a scu
tit, desigur, completul de jude
cată de replicile combative și 
argumentele de fond cu care 
tînărul comunist respinsese încă 
din faza instrucției judiciare 
așa-zisele „capete de acuzare", 
dar a amplificat și mai mult 
ecoul procesului în rîndul ma
selor de oameni ai muncii, în 
opinia publică democratică. Pe 
adresa Tribunalului militar din 
Brașov au fost trimise numeroa
se telegrame și scrisori de pro
test împotriva molestării militan
ților inculpați, a persecuțiilor și 
presiunilor morale la care au 
fost supuși.

Ecoul procesului a răzbătut și 
dincolo de hotarele țării, de- 
terminînd vii manifestări de so
lidaritate din partea opiniei pu
blice democratice cu luptătorii 
antifasciști români, proteste 
vehemente împotriva samavol
niciilor organelor represive. „In 
spiritul celor mai adevărați prie
teni din Europa (ai poporului 
român), vă rugăm stăruitor să 
puneți capăt acestor scandaloase 
abuzuri, care aduc un prejudiciu 
incalculabil României", i se a- 
dresa cunoscutul scriitor fran
cez Romain Rolland primului 
ministru de atunci al României,

nești (prin Uricul din 22 mai 
1476 dat de „Ștefan Voivod, 
domn al Moldovei"). Sărbă
toarea a cuprins frumoase ma
nifestări cultural-artistice, de
dicate pregătirii Congresului 
educației politice și culturii 
socialiste. S-au organizat sim
pozionul „Popricanî 500“ (a 
fost prezentată schița mono
grafică a comunei), dezbateri 
privind sistematizarea localită
ții și rolul femeii în viața po
litică, economică și social-cul- 
turală, un dialog între gene
rații (bătrînii au vorbit tineri
lor despre reconstrucția sate
lor comunei, șterse de pe fața 
pămîntului în cel de-al doilea 
război mondial), vizionarea 
filmelor „Vaslui 1475", „Pute
rea și „Adevărul", a unor spec
tacole artistice, întîlniri spor
tive etc.

La manifestările ultimei zile 
au luat parte tovarășul Ion 
Iliescu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
comitetului județean de partid, 
președintele consiliului popu
lar județean, alți reprezentanți 
ai organelor județene de par-

Simpozioane
Miercuri s-a încheiat în 

Capitală ciclul de simpozioane 
„Descoperiri arheologice re
marcabile pe teritoriul Româ
niei 1965—1975", manifestare 
științifică organizată în pre
gătirea Congresului educației 
politice și culturii socialiste de 
către Academia de științe so
ciale și politice și Muzeul de 
istorie al Republicii Socialis
te România. Cele șase simpo
zioane, în cadrul cărora au 
fost susținute numeroase co
municări privind vestigiile 
arheologice scoase la iveală în 
ultimul deceniu pe cuprinsul 
patriei și care dovedesc con
tinuitatea poporului român 
pe vatra sa, de peste două mi

la o săptămînă după pronunța
rea sentinței.

Procesul de la Brașov s-a în
cheiat în ziua de 5 iunie 1936 cu 
condamnări care totalizau : 14
ani de închisoare, 280 000 de lei 
amendă și 45 de ani de interdic
ție politică. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a primit una dintre 
cele mai severe condamnări pro
nunțate în acest proces — 2 ani 
de închisoare, la care se a- 
dăugau cele 6 luni pentru așa- 
zisul „ultraj", 2 000 de lei amen
dă și un an domicilii), obligato
riu după expirarea sentinței. 
Contrar normelor legale, i s-a 
refuzat scăderea din condamna
re a celor cinci luni de preven
ție. Celulele închisorii Doftana, 
regimul aspru de detenție la 
care a fost supus aveau însă 
să-i sporească și mai mult dîr- 
zenia și hotărîrea de luptă. I- 
mediat după ispășirea sentinței, 
el se va avînta din nou în lup
ta revoluționară, va lua parte 
activă la organizarea marii de
monstrații antifasciste de la 
1 Mai 1939, ca și la alte acțiuni 
de luptă ale Partidului Comu
nist Român, ceea ce i-a atras o 
nouă condamnare aspră în con
tumacie, în august 1939, și apoi 
arestarea în iulie 1940.

De-a lungul deceniilor de lup
tă revoluționară s-au format ca
drele de nădejde ale partidului, 
conducători căliți, educați în 
spiritul înaltei ținute morale și 
patriotice specifice luptătorilor 
comuniști, hotăriți să nu precu
pețească nimic pentru realizarea 
înaltului ideal al eliberării so
ciale -și naționale a poporului, al 
făuririi României noi, socialiste.

încă din timpul procesului de 
la Brașov, în împrejurările ne
închipuit de grele ale înfruntă
rii cu organele represive ale re
gimului burghezo-moșieresc, s-au 
vădit înaltele trăsături politico
morale — principialitatea comu
nistă. patriotismul înflăcărat, 
devotamentul în slujirea intere
selor vitale ale clasei muncitoa
re, ale poporului și tării, abne
gația, dîrzenia și neînfrica- 
rea în lupta revoluționară — ale 
celui care astăzi se află în frun
tea partidului și statului și care, 
prin contribuția sa esențială la 
elaborarea și aplicarea politicii 
partidului, prin tot ceea ce a 
făcut și face pentru înălțarea 
României socialiste, pentru dem
nitatea și fericirea poporului, 
și-a cîștigat dragostea și încre
derea nemărginită ale întregii 
națiuni.

în istoria partidului, a mișcă
rii muncitorești și antifasciste 
din România, procesul politic de 
la Brașov, din primăvara anulai 

• 1936, se detașează ca un nloihtnt 
plin de semnificație. Prin impli
cațiile și ecoul său, el a contri
buit la amplificarea stării de 
spirit antifasciste a maselor 
muncitoare, la creșterea gradului 
de mobilizare a poporului român 
în lupta împotriva fascismului 
pentru libertatea și independen
ta patriei. Această luptă avea 
să-și găsească încununarea prin 
insurecția națională armată an
tifascistă și antiimperialistă din 
august 1944, care a deschis o 
nouă epocă în istoria patriei, e- 
poca deplinei eliberări naționale 
și sociale, a înfăptuirii năzuin
țelor poporului român de a ti 
deplin stăpîn al destinelor sale, 
a triumfului socialismului pe 
pămîntul României.

Dr. Olimpiu 
MATICHESCU, 
cercetător științific principal 
la Institutul de studii 
istorice și social-politice 
de pe lingă C.C. al P.C.R.

tid și de stat. A avut loc o 
întîlnire a localnicilor cu fiii 
satului plecați în decursul 
timpului să lucreze și să-și în
temeieze familii în alte părți 
ale țării. S-a plantat, în curtea 
complexului școlar, recent dat 
în folosință, un frumos puiet 
de stejar, care să rămînă măr
turie generațiilor viitoare, res- 
pectîndu-se astfel îndemnul 
bătrînilor de a se sădi un nou 
copac pe locul celui care cres
cuse în vatra așezării încă de 
la înființarea acesteia.

în încheiere a avut loc un 
program artistic la care, ală
tur; de formațiile din localitate, 
au evoluat echipe din alte co
mune ale județului (cenaclu! 
„Cezar Petrescu" din Coarnele 
Caprii, soliștii vocali din co
muna Mogoșești-Iași. formația 
„Pastorala" a școlii populare 
de muzică, dansatorii din Cot
nari).

Localnicii au hotărît ca ziua 
de 22 mai să fie declarată „ZI 
de onoare a comunei" și să fie 
sărbătorită în fiecare an.

Manole CORCACI 
corespondentul „Scînteii" 

științifice 
lenii, s-au bucurat de partici
parea unor personalități știin
țifice de prestigiu. Au avut 
loc dezbateri fructuoase, inte
resante dialoguri cu publicul, 
proiecții de hărți, schițe și fo
tografii științifice. Ultimul 
simpozion din ciclul amintit a 
inclus lucrări referitoare la 
populația autohtonă în mile
niul I e.n. în lumina cercetări
lor de la Alba Iulia, la com
plexul arheologic Dăbîca, din 
perioada feudală timpurie, 
precum și despre o forma
țiune politică românească din 
secolul XIII, de la nordul și 
sudul munților Făgăraș, ale 
cărei vestigii au fost descope
rite recent. (Agerpres).
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AGRICULT

Se caută 
un păgubaș

De cum s-a prezentat la lucru, 
tn dimineața zilei de 21 mai, 
Ioan Vacant, muncitor la revi- 

. zia de vagoane in stafia C.F.R. 
Bacău, a fost trimis să facă 
ordine și curățenie într-o gar
nitură de tren sosită de la drum, 
tn timp ce mătura prin vagoa
ne, a găsit sub o bancă un por
tofel fără nici un act in el, dar 
cu o mare sumă de bani. Fiind 
singur-singurel în tot trenul, 
I.V. s-a și speriat la început. 
Apoi, l-a înștiințat pe șeful său 
de tură și, împreună, s-au dus 
la postul de miliție al gării. In 
momentul de fată, portmoneul 
cu banii respectivi se află în 
grija plutonierului loachim Aile- 
nei de la Miliția T.F. Bacău. Se 
așteaptă păgubașul.

De-ar avea
bujorii grai

tn apropiere de comuna 
nița, județul Dolj, se 
foarte frumoasă pădure, 
mai bine de 30 hectare 
tinde o cîmpie de un 
aparte, fiind smălțuită cu 
De unde și inițiativa — 
bilă — de a se organiza aici, în 
fiecare an, în luna mai, „Serba
rea bujorului". Vin de fiecare 
dată să petreacă, în lumea feeri
că a florilor, mii de cetățeni din 
împrejurimi și din întreaga țară. 
Duminică, 23 mai, s-au strîns 
din nou aici cîteva mii de oas
peți, întîmpinați de gazde, după 
datina străbună, cu cîntec, joc și 
voie bună. Numai că o par
te din oaspeți au venit cu 
gînd rău și lacom, devastînd, pur 
și simplu, cimpia de bujori. Ce 
credeți c-au făcut cu nevinova
tele. flori ? Le-au smuls și și-au 
împodobit autoturismele cu ele. 
Duminică seara, la înapoiere, 
zeci de limuzine defilau pe stră
zile Craiovei (și nu numai ale 
Craiovei), care mai de care mai 
bogat „ornamentată" cu bujori. 
Iată cîteva dintre ele : 1-DJ- 
9115 ; l-DJ-5643 ; l-DJ-9376 ;
l-DJ-9076 ; l-DJ-9688... Ne
oprim aici. Lista e prea lungă, 
și povestea prea tristă...

Ple- 
află o 
iar pe 
se în- 
farmec 
bujori, 
lăuda-

Cu fiecare zi, piața este tot mai 
bine aprovizionată cu legume de se
zon. încă de săptămina trecută, o se
rie de unități agricole și gospodării 
ale populației au inceput să reedite
ze și să livreze varză și cartofi tim
purii, iar in aceste zile s-a trecut și la 
recoltarea mazării. Se prezintă bine 
tomatele și alte legume cultivate in 
solarii, care vor face legătura intre 
producția obținută in sere și cele 
care se realizează 
în cimp. Sint re
zultate care se 
datoresc aplicării 
măsurilor luate de 
conducerea parti
dului avind ca 
scop dezvoltarea 
în fiecare județ 
a unei 'baze legu
micole Rroprii, 
sporirea simțitoa
re a producției în 
această importan
tă ramură a a- 
griculturii.

Este necesar să 
se acționeze în 
continuare pentru 
a se realiza întoc
mai programul în 
legumicultura, în 
vederea obținerii 
unor producții 
mari și la cultu
rile de vară și de 
toamnă, astfel in
cit piața să poa
tă fi aprovizionată ritmic, cu toate 
sortimentele solicitate de consuma
tori, să se asigure materia primă ne
cesară industriei de conserve și să fie 
satisfăcute alte cerințe ale economiei. 
Pentru realizarea integrală a suprafe
țelor prevăzute a se cultiva la fiecare 
sortiment de legume, se impune ca 
in fiecare unitate agricolă, în fiecare 
comună să continue cu intensitate 
plantarea legumelor, astfel ca aceas
tă lucrare să se încheie în timpul 
cel mai scurt. Din datele furnizate 
de centrala de specialitate rezultă 
că, pină luni 24 mai, în unitățile a- 
gricole și în fermele I.L.F. au fost 
însămînțate și plantate 150 700 hec
tare cu legume, cu 5 000 hectare mai 
mult decît prevederile programului 
pentru data respectivă. Se cuvine 
relevat că în cooperativele agricole

din județele Argeș. Teleorman. Brăi
la. Galați, Vrancea și Satu-Mare, pla
nul de insămințări la legume a fost, 
realizat, iar in alte județe — Arad, 
Bihor, Iași. Botoșani — se plantează 
ultimele suprafețe. Sint necesare mă
suri organizatorice și tehnice pentru 
a se încheia plantatul legumelor în
deosebi in județele Gorj. Caraș-Se- 
verin, Bistrița-Năsăud, Sălaj și altele, 
in care această lucrare a intîrziat.

dovedit încă o dată cit de înțeleaptă 
este indicația dată de conducerea 
partidului la recenta Consfătuire de 
lucru de la C.C. al P.C.R. de a se 
asigura, in continuare, rezerve de 
semințe și de răsaduri. Este necesar 
ca organele de specialitate și consi
liile populare să acționeze repede 
in vederea întrajutorării unităților 
eu semințe și mai ales cu răsaduri, 
pentru a putea fi cultivate toate su

OBȚINEREA UNEI PRODUCȚII 

BOGATE DE LEGUME 
impune plantarea tuturor suprafețelor

I

prevăzute, întreținerea exemplară a culturilor
întreprinderile de legume și fructe, 
împreună cu consiliile populare ju
dețene și comunale au datoria să 
controleze cu cea mai mare răspun
dere cum se realizează programele 
de dezvoltare a legumiculturii, să ia 
măsuri operative pentru cultivarea 
tuturor suprafețelor prevăzute pen
tru fiecare sortiment de legume în 
parte.

Ploile din ultimele zile au fost 
foarte bune și pentru legumicultura. 
Dar în unele zone caracterul toren
țial al ploii și cantitățile mari de apă 
căzute — 140—150 litri pe metru pă
trat în decurs de numai 3 zile — au 
provocat unele stricăciuni în grădi
nile de legume. In asemenea situa
ții, trebuie luate măsuri fie pentru 
replantarea suprafețelor, fie pentru 
completarea golurilor din culturi. S-a

prafețele prevăzute. Pentru aceasta 
trebuie să fie cunoscută situația din 
fiecare grădină, să fie luate operativ 
cele mai indicate măsuri. în județul 
Buzău, după cum am fost informați 
la întreprinderea județeană de legu
me și fructe, au fost luate măsuri 
operative în vederea replantării unei 
suprafețe de 10 hectare aparținînd 
cooperativei agricole din Țintești, 
unde plantele au avut de suferit în 
urma grindinei. Au fost deosebit de 
utile răsadurile suplimentare produ
se în serele I.L.F. de la Simileasca. 
Acum, reprezentanții cooperativei 
din Țintești preiau și transportă ră
sadurile, iar plantarea lor se face 
imediat. Peste tot unde se constată 
că în culturile de legume există go
luri cauzate de intemperii sau de 
alți factori, trebuie luate măsuri pen

tru completarea lor. De la culturile 
de legume bine închegate, cu desime 
optimă și îngrijite corespunzător vor 
fi obținute producții bogate.

Există condiții favorabile ca pe te
renurile de pe care se stringe acum 
prima recoltă să fie plantate diferite 
sortimente de legume pentru a se 
realiza a doua cultură. întotdeauna, 
grădinarii gospodari au obținut și 
obțin de pe aceeași suprafață de te

ren mai multe re
colte. Potrivit 
programului de 
măsuri elaborat 
de centrala de 
specialitate. în a- 
ceastă vară cul
turile duble ur
mează să ocupe 
o, suprafață de 
45 000 hectare, din 
care 5 000 hectare 
cu cartofi. Este o 
importantă re
zervă de sporire 
a producției le
gumicole care tre
buie folosită din 
plin. Centrala a 
indicat întreprin
derilor sale jude
țene să sprijine 
unitățile agricole 
in amplasarea 
culturilor, folo- 
sindu-se terenu
rile amenajate 
pentru irigat, în 

procurarea semințelor și producerea 
răsadurilor. Trebuie să se urmărească 
însămințarea și plantarea unor su
prafețe cit mai mari cu varză, co
nopidă, gulioare, fasole, mazăre, cas
traveți și rădăcinoase. Procedîndu-se 
astfel, se va asigura creșterea ran
damentului fiecărui hectar de pă- 
mînt, iar populația va beneficia de 
mai multe legume.

Este datoria organelor și a organi
zațiilor de partid, a consiliilor popu
lare și conducerilor unităților agri
cole să acționeze cu toată hotărîrea 
pentru înfăptuirea programelor de 
dezvoltare a legumiculturii, urmărind 
cu prioritate încheierea plantărilor 
și executarea la timp și în bune con
diții a lucrărilor de întreținere a 
culturilor.

Ion HERȚEG

de laborator

„CRIȘANA" — UN CLUB 
CU ACTIVITATE PERMANENTĂ

Cei 1 000 de tipografi de la între
prinderea poligrafică din Oradea, pe 
lingă obținerea unor frumoase rezul
tate în producție — tipărirea, anual, 
a peste 3 000 de titluri de cărți 
într-un tiraj de aproximativ 36 da 
milioane de exemplare, precum și a 
unor lucrări de artă apreciate pentru 
calitatea imprimării, situindu-se ast
fel între colectivele fruntașe pe 
ramură —- sa disting și prin partici
parea la. bogata activitate cultural- 
educativă ce se desfășoară in cadrul 
clubului — „Crișana". Aici, ușile 
sînt deschise de dimineața pină sea
ra pentru a primi pe iubitorii de 
artă și de . frumos din întreprindere 
și din municipiu. Clubul a atras un 
mare număr de participanți direcți 
la realizarea programului său și, 
totodată, a cîștigat un public nu
meros și entuziast. Intre punctele, 
de atracție, la loc de frunte se situ
ează echipa de teatru, formație care 
s-a impus prin montarea unor piese 
jucate de luni de zile cu sala plină:

de exemplu : „Prima anchetă", eu 
care s-a ciștigat locul I pe județ la 
concursul formațiilor artistice. Tot 
premiul I a obținut și brigada artis
tică de agitație, iar grupul de dans 
cu temă deține locul I și pe ramura 
poligrafică. Cu mult interes a fost 
primit de către public spectacolul 
„Bucuria muncii", spectacol de o deo
sebită calitate ideatică și artistică. La 
fel, orchestra de muzică ușoară (i se 
datorează reușite seri cultural-distrac- 
tive pentru tineret), la fel multele 
cercuri (muzical, literar, de turism, 
de gimnastică artistică și acrobatică 
etci), la fel atîtea alte activități 
caracterizate prin conținut bo
gat și continuitate. De aceea, clubul 
prezintă o situație semnificativă : 
datorită multelor cereri a trebuit 
să instituie... carnete de membru al 
clubului. în prezent, 1 600 de legi
timații poartă emblema „Crișana". 
Iar solicitările cresc cu fiecare zi.

Dumitru GAȚA 
corespondentul „Scînteii"

Lozul
cel mare

O fetiță din Arad s-a oprit în 
fața tonetei unde vindea lozuri 
in plic Manase Mitan. A tras un 
loz și a cîștigat un autoturism 
„Dacia 1 300". Crezind că nu-l 
vede nimeni, Manase Mitan i-a 
spus fetiței că a ciștigat 25 de 
lei. Fetița a luat banii și a ple
cat bucuroasă acasă. Gestul lui 
Manase a fost insă observat de 
un trecător, Andrei Meszaros, 
care s-a dtis glonț la miliție, 
unde a depus și o declarație. 
Ulterior, in cursul cercetărilor, 
A.M. a dat o nouă declarație in 
care a negat pe cea dinainte, 
susținind că are, chipurile, tul
burări psihice și că „uită" unele 
intimplări. Pus in fața probelor, 
a recunoscut că declarația a 
doua e mincinoasă, că o regretă 
și că a fost scrisă la solicitarea 
lui M.M., care i-a promis că-i 
dă și lui „ceva". Așteaptă acum 
să vadă ce „promite" și legea, 
pentru a se lecui pe viitor de 
asemenea amnezie.

Judecată 
strîmbă

La intrările in blocul B, de pe 
tirada Școlilor din Brăila, sint 
afișate listele cuprinzînd taxele 
de întreținere. Se scrie acolo, 
cum e și firesc, numărul aparta
mentului, numărul persoanelor 
care-l ocupă și cit are de plălit 
fiecare pentru serviciile j care 
i-au fost prestate, lată Insă că la 
sus-zisul bloc a apărut o. „taxă" 
suplimentară de trei lei. Moti
vația : „Pentru îndreptat cutii 
poștale". înainte de a pufni în 
rîs, ne-am uitat la respectivele 
cutii și am văzut că multe sint 
drepte-drepte. Altele, într-ade- 
văr, sint cam strîmbe. Mai bine 
zis, strimbate. Dacă stăm și noi 
strimb și judecăm drept, obser
văm că in loc să fie depistați cei 
vinovați de strimbatul cutiilor, 
sint „amendați" tocmai cei ne- 
vinovați. E mai comod.

„Cheița 
de aur“

inimii, numitul 
fără o meserie 

renumit tn toată 
fi, chipurile, un 

Dar

Tinerica și frumușica Miron 
Caranfila, fostă casieră principa
lă la clubul sportiv muncitoresc 
„Dunărea" din Galați, și-a însu
șit... frumușica sumă de 64 000 
lei. I-a cheltuit tot cu un fru
mușel, alesul 
Uie Dumitriu, 
anumită, dar 
urbea bă ar
mare „antrenor de tenis", 
nu se știe dacă e tenis de masă 
sau de cimp. In realitate, el se 
„antrena" în cheltuieli cu banii 
oferiți cu generozitate de „aleasa 
inimii". Pină deunăzi, ci nd ca
sieriței 1 s-a luat „cheița de aur" 
— cum îi spunea ea — de la 
casa de bani, avind acum parte 
de o altă casă.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

I
I 
î
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Meșteșugul meșteșugarilor 
sătmăreni în diversificarea

< serviciilor
Recent, tn frumoasa sală a Filar

monicii din Satu-Mare, Uniunea ju
dețeană a cooperativelor meșteșugă
rești sătmărene primea titlul și 
drapelul de „Uniune fruntașă", pen
tru ocuparea locului I pe țară, ob
ținut în 1975 în întrecerea socialistă 
dintre unitățile cooperatiste.

Am. cunoscut Ia locurile lor de pro
ducție, cu o zi înaintea festivității, o 
parte din cei care, prin munca lor, 
au contribuit la dobîndirea succe
sului.

...Cooperativa „Textile-tricotaje" 
din Satu-Mare. Aici 98 la sută din 
cei peste 1 000 de lucrători sint 
femei. Și tot femei sint și cadrele 
de conducere : președinta, vicepre
ședinta. șefele de secții. Vizităm a- 
telierele. Ne atrag atenția buna or
ganizare a locurilor de muncă, folo
sirea chibzuită a fiecărui metru 
pătrat de suprafață construită, tine
rețea colectivului (media de virstă 
23 de ani),

— în fiecare an, din secțiile coope
rativei noastre iau calea centrelor de 
comandă, a magazinelor din țară ori 
de peste hotare aproape un milion de 
tricotaje — ne spune președinta Ga
briela Aoșan. în ultimii cinci ani am 
dublat producția. Cheia succesului : 
realizăm bunuri de consum doar în 
serii scurte și în modele cit mai va
riate — specifice activității coopera
ției meșteșugărești. Anual, aproape 
jumătate din cele 250 de sortimente 
pe care le confecționăm sînt noutăți, 
realizate în serii de 50 pină la 1 000 
de bucăți fiecare.

— Cum ați organizat activitatea de 
servire a publicului ?

— Am renunțat de multă vreme 
la metoda „clasică", de preluare și 
executare a comenzilor in secții dis
persate. Acum, unitățile din oraș 
primesc doar comenzile, iar execu
tarea lor o realizăm în atelierul 
centralizat. Avantaje : în locul celor 
62 de mașini de tricotat și surfilat, 
răspîndite în centrele de • comandă, 
astăzi folosim, grupate, 40 dintre ele, 
în atelierul centralizat. Ca urmare au 
crescut productivitatea muncii și ca
litatea execuției ; s-au redus cheltu
ielile de producție, iar timpul de e- 
xecuție a comenzilor cetățenilor a 
scăzut la jumătate.

...Secția de încălțăminte de mică 
serie din Satu-Mare. Prin rezulta
tele sale, secția respectivă a con
tribuit nu numai la succesul uniunii 
județene a cooperativelor meșteșugă
rești, ci și la dobîndirea de către

cooperativa „Munca", (de care apar
ține), a titlului de unitate fruntașă pe 
țară in ramura de încălțăminte. Aici 
aflăm o informație deosebită : secția 
a produs in 1975 — folosind aproxi
mativ același număr de lucrători — 
cit a realizat in întreg cincinalul 
1966—1970. Amănunte aflăm de la 
șeful secției, ing. Traian Buriăn :

— Am reușit să realizăm și să 
oferim cumpărătorilor un volum Spo
rit de produse datorită organizării 
mâi bune a muncii și dotării su
perioare a atelierelor. Dar inainte de 
toate, solicitările crescinde ale be
neficiarilor pentru produsele noastre 
se explică prin preocuparea colecti
vului nostru de a. adapta continuu 
sortimentul de fabricație la cerințele 
pieței : 90 la sută din modelele reali
zate in 1975 au fost modele noi.

...Activitățile de servire și mică 
serie (care s-au dublat ca volum in 
perioada 1971—1975) alcătuiesc doar 
două din profilurile cooperației din 
județul Satu-Mare. Ele sint comple
tate de activitatea de export (de pes
te trei ori mai mare în 1975 decît in 
1970), de producția de artă populară 
și artizanat, cooperația valorificind 
ceramica și cusăturile de Vama — 
binecunoscute în țară și peste hotare.

I-am vizitat și pe meșterii cera- 
miști din Vama, la cîteva zile după 
ce se mutaseră în noul spațiu de 
producție. Este o construcție moder
nă, utilă, frumoasă, realizată in nota 
arhitectonică specifică zonei. O nou
tate absolută de organizare : cumpă
rătorii care vin la magazinul din in
cinta noului complex de producție 
pot asista direct și la munca olari
lor de aici, urmărind astfel fluxul de 
fabricație.

— Noul local — ne spune șeful 
complexului de producție, tovarășul 
Gh. Varna — asigură nu numai con
diții îmbunătățite de lucru pentru 
meșterii olari, dar și o mai bună or
ganizare a muncii. Anual vom oferi 
turiștilor din țară și de peste hotare 
peste 50 000 de obiecte de ceramică, 
adică tot atîtea „amintiri de Vama".

...Bunele rezultate din primele luni 
ale acestui an, premergătoare apro
piatului eveniment din viața coope
rației — cel de-al V-lea Congres al 
cooperației meșteșugărești — ne fac 
să credem că și în 1976 meșteșugarii 
sătmăreni vor concura la un loc de 
frunte în întrecerea socialistă. Le 
urăm succes !

Mihai IONESCU

tv
PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba germană (nivel 

mediu).
17,00 Telex.
17,05 Colecții de artă plastică.
17.30 Din țările socialiste.
17,40 Din creația corală contemporană 

românească. Cintă corul de came
ră „Gaudeamus" al Conservatoru
lui „Ciprian porumbescu", Bucu
rești.

17,55 Enciclopedie pentru tineret.
18.20 cabinet juridic.
18,45 Universitatea TV.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Steaua fără nume — emisiune- 

concurs pentru tineri soliști de 
muzică ușoară.

21,00 Cadran economic mondial.
21.20 Revista literar-artistlcă TV. Tea

trul românesc contemporan — tri
bună vie a Ideilor comuniste.

22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II
20,00 Concert Bach — Beethoven — 

Brahms, susținut de orchestra 
simfonică a Radioteleviziunii. Di
rijori : Iosif Conta și Emanuel 
Elenescu. tn program : Concertul 
brandenburglc nr. 3 de Bach ; 
Concertul nr. 1 pentru pian și or
chestră de Brahms, solist Garik 
Ohlsson (S.U.A.), Simfonia a V-a 
de Beethoven. Prezintă ; Mircea 
yintilă.

22,00 Inscripții pe celuloid. Satul ro
mânesc — leagăn etern.

Invitație pe litoral
IMPORTANTE REDUCERI DE TARIFE LA BILETELE 

DE ODIHNA

„Țesături de casă
Recent' s-a deschis in sălile co

lecției de artă de la Muzeu) de is
torie din Roman o interesantă expo
ziție cu titlul ..Țesături de casă din 
județul. Neamț". în colaborare cu 
colecția de etnografie de Ia Muzeul 
județean de istorie din Piatră Neamț. 
Exponatele sînt aranjate în șase săli 
și dispuse. astfel : melița, ragila, 
cheptănuși. furci încrustate. fusul, 
drugă, rășchitorul. vîrtelnița. răz
boiul. ștergare, fețe de masă, cămăși 
femeiești, sumane, lăicere cu vrîsite 
și alesături. ștergare, cu ornamentele 
țesute, scoarțe și covoare în care 
predomină motivele geometrice 
(rombul), florale (trandafirii) și 
zoomorfe (păuni). Această expoziție 
prezintă țesăturile atit în ceea ce 
privește materia primă (de la cînepă 
și in la lină, borangic și bumbac),, cit 
și în ce privește tehnicile de lucru

din județul Neamț"
(de la cele primitive la cele evolua
te). precum și evoluția stilului deco
rativ și cromatic.

Cu evidente virtuți documentare, 
dar și convingător educative, au 
fost realizate și două interioare (ca
mere țărănești), una de țăran sărac 
de acum o. sută și ceva de ani și 
un interior nou al țăranului din 
zilele noastre... In județul Neamț, 
țesutul și brodatul au fost ocupații 
casnice foarte dezvoltate, creindu-se 
adevărate centre (Agapia, Văratec, 
Pipirig, Ghindăoani și altele), care 
continuă și azi aceste tradiții. Un • 
ghițlaj competent în această reușită 
expoziție (deschisă pentru o lună de 
zile) este oferit de muzeografii 
Elena Florescu și Minodora Ursache.

Ioan TRIE AN ,.
învățător pensionar, Romqp

@ SPORT O SPORT O SPORT © SPORT

Incepînd de lu 1 iunie a.c., toate 
cele 12 stațiuni de pe țărmul înso
rit al Mării Negre vor funcționa cu 
întreaga bază materială de cazare. 
— 120 000 de locuri în hoteluri și 
vile și 30 000 de locuri în spații de 
cazare (sate de vacantă, moteluri 
etc).

Am făcut această, precizare pen
tru că, în această perioadă, toate o- 
ficiile județene de turism și filia
lele I.T.H.R. București vînd bilete 
pentru odihnă la tarife reduse cu 
50 la sută (pentru ultimele zile din 
mai) și. respectiv, de 40 la sută, la 
masă și cazare, pe luna iunie. In 
rindul avantajelor oferite turiștilor 
în această perioadă se numără și 
reducerea — pentru posesorii de bi
lete obținute prin O.J.T. — cu 50 
la sută a tarifelor de transport pe 
C F.R.

Ce noutăți mai deosebite oferă 
gazdele de pe litoral în acest înce
put de sezon ? Iată, pe scurt, cîte
va : capacități noi de cazare — un 
hotel cu 250 de locuri al U.G.S.R. 
și un camping cu 1 000 de locuri în 
stațiunea Eforie'-Nord, un camping 
cu 600 locuri in Eforie-Sud, extin
derea cu 500 de locuri a campingu

lui din Saturn : unități noi de ali
mentație publică — un restaurant- 
pensiune cu autoservire in stațiu
nea Eforie-Sud, amenajarea a șase 
grădini de vară in stațiunile ce a- 
parțin de I.H.R. Mangalia (Saturn, 
Venus, Aurora, Jupiter) reprofila
rea a două unități in Eforie—Sud 
(„Cuptorul de aur" și „Debarca
der"), ce vor fi specializate în pre
parate de plăcintărie și pescărie. 
De asemenea, un număr de cinci 
restaurante („Internațional", „Con
dor") — I H.R. Mamaia, „Europa" — 
I.H.R. Eforie-Nord, Carmen și Man
galia — I.H.R. Mangalia) vor trece de 
la pensiunea clasică la servicii ,.ă 
la carte" : mijloace noi de agrement 
— pe lingă faptul că numărul tere
nurilor de sport a crescut în fie
care stațiune, baza materială a 
sporturilor nautice pe lacurile din 
Incintă se va dezvolta considerabil : 
totodată, stațiunii? vor dispune de 
șalupe de capacitate medie, cu care 
se vor organiza scurte croaziere 
de-a lungul țărmului Mării Negre. 
O ultimă informație : prognoza lu
nii iunie anunță zile călduroase, 
bogate în soare. Deci condiții foar
te bune pentru vacanță. (C. Priescu).

FOTBAL

Multe goluri in cea

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 28, 

29 și 30 mai. In țară : Vremea va de
veni ușor instabilă, începînd din nord- 
vestul tării. Cerul va prezenta innorări 
mai pronunțate în a doua parte a in
tervalului. La început se vor semna

la ploi izolate, mai ales în zonele de 
deal și de munte, apoi ploile vor de
veni, local, mai frecvente în Banat, 
Crișana, Maramureș. Transilvania și 
Moldova. Vîntul va sufla potrivit, cu 
intensificări de scurtă durată. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 5 și 
15 grade, iar cele maxime între 18 și 
26 de grade,, mai ridicate la început în 
sudul țării. în București : Cerul va fi 
schimbător, favorabil ploii în a doua 
parte a intervalului Vînt moderat. 
Temperatura ușor variabilă.

Chiar in ziua desfășurării clapei 
a XXX-a, la federația de fotbal a 
sosit o comunicare din partea forului 
european prin care se făcea cunoscut 
că la viitoarea ediție a „Cupei 
U.E.F.A." vor putea fi înscrise trei 
echipe de club românești. In lumina 
rezultatelor etapei de ieri, cele trei 
reprezentante ale noastre în „Cupa 
U.E.F.A." se vor alege dintr-un grup 
de cinci : Dinamo. Politehnica Timi
șoara, A.S.A., Sportul studențesc și 
S.C. Bacău. Ieri, la Iași, Dinamo a 
învins cu 1—0 pe Politehnica, prin 
golul marcat de tinărul Vrinceanu. 
Politehnica Timișoara a tinut piept 
Stelei (s-ar putea spune și invers), 
după un meci cu multe incidente, în
cheiat cu 2—2 (goluri înscrise de Co- 
tec și Dembrovschi — penalti, pen
tru localnici, și de Vigu — penalti și 
Zamfir, pentru oaspeți). A.S.A. a în
trecut pe F.C. Constanta cu 3—0 
(puncte marcate de Nagy, Szolossi — 
penalti și Hajnal). dar scorul etapei 
s-a înregistrat la București, unde 
Sportul studențesc a tratat sever pe 
F.C.M. Reșița cu 8—1 (Mircea Sandu 
— 4, Grosu — 2, Rădulescu și Roșu, 
respectiv. Beldeanu). De asemenea, 
S.C. Bacău nu se dezminte pe teren 
propriu : 4—0 cu F.C. Argeș (Bălută 
—2. Soșu și Chitaru),

In celelalte patru partide, cu în
semnătate pentru viitoarea înfățișare 
a zonei inferioare a clasamen
tului general, F. C. Bihor — 
U.T.A. 5-1 (Gergely - 2. Geor
gescu — 2 și Florescu. respectiv. Col
nic) pune formația arădeană intr-o 
poziție foarte grea ; Rapid — „U“ 
1—0 (gol marcat de Angelescu). asi
gură două puncte prețioase bucureș-

de-a XXX-a etapă
tenilor ; Universitatea Craiova — Jiul 
1—1 (Crișan și, respectiv, Roznai), 
mulțumește intr-un fel ambele com
batante ; iar C.F.R. — Olimpia 5—1 
(Boca — 2, Adam — 2 și Moga, resț 
pectiv, Iancu) face să renască oare
care speranțe in privința răminerii 
uneia dintre formațiile clujene în 
prima divizie. Totuși, C.F.R., impre- 
ună cu alte trei echipe, continuă să 
se afle pe locurile cele mai pericu
loase. Pentru orientarea amatorilor 
de fotbal, iată și viitoarele lor ad
versare : Politehnica Iași (27 puncte, 
golaveraj —2) — A.S.A. (deplasare), 
C.F.R. (acasă), Steaua (d) și F. C. 
Constanța (a) ;* U.T.A. (26 puncte, 
golaveraj —12) — Dinamo (d), Poli
tehnica Timișoara (a), Sportul stu
dențesc (a) și A.S.A. (d) ; Olimpia 
(26 puncte, golaveraj —22) — Poli
tehnica Timișoara (a). F. C. Bihor 
(d), F. C. Constanța (d) și „U“ (a) ; 
C.F.R. (25 puncte, golaveraj —8) — 
S. C. Bacău (a). Politehnica Iași (d), 
F.C.M. Reșița (d) și Steaua (a).

(Urinare din pag. I)
în proporții superioare de la o pe
rioadă la alta a efortului material și z 
financiar deosebit pe care îl tace 
economia noastră națională prin in
vestițiile realizate pe această platfor
mă. in cursul ultimului cincinal, pro
ducția globală industrială obținu
tă la o mie lei fonduri fixe 
a crescut cu 63,2 la sută, iar venitul 
net realizat la o inie lei fonduri fixe 
— de aproape doua ori. Prin folosi
rea judicioasă a potențialului mate
rial, tehnic și uman concentrat aci, 
ca și prin gospodărirea rațională a 
fondurilor bănești alocate. volumul 
beneficiilor a sporit de peste șapte 
ori in anul trecui, comparativ cu be
neficiile realizate in 1970.

Se cuvine să arătăm insă că mai 
există unele rezerve de creștere a efi
cienței economice nevalorificate. Ne 
gindim, de pildă, la faptul că indi
cele de scoatere a laminatelor poate 
fi îmbunătățit, că consumul de cocs 
poate fi incă redus. Tocmai pentru 
valorificarea acestor rezerve colecti
vul combinatului va acționa cu toată 
energia.

Cu toate dificultățile Inerente ori
cărui inceput, se cuvine să relevăm 
faptul deosebit de important că acu
mulările totale realizate pină la in- 
cheierea ultimului cincinal sint echi
valente cu aproape 60 la sută din 
valoarea fondurilor investite pină în 
prezent pentru construcția combina
tului, ceea ce constituie una din for
mele cele mai sintetice de ilustrate

a nivelului de eficiență economică 
a marii platforme siderurgice gălă- 
țene, confirmare strălucită a politicii 
economice realiste și clarvăzătoare a 
partidului nostru.

In aceeași ordine de preocupări, 
este important să remarcăm că bene
ficiile realizate din activitatea de 
export, in ultimii cinci ani. au cres
cut cu peste 2.2 ori. Aceasta atestă

avut profunde implicații de ordin so
cial, care au influențat în mod hotă- 
ritor procesul de urbanizare, crește
rea și modificarea structurii profe
sionale a populației ocupate în in
dustrie și în alte activități conexe, 
ridicarea continuă a nivelului de trai 
material și spiritual al locuitorilor. 
Populația stabilă a municipiului a 
sporit in zece ani cu aproape 90 mii

Oamenii, tehnica și înfăptuirile 
marii vetre a oțelului românesc

competitivitatea produselor noastre 
pe piețele externe. Totodată, se cu
vine subliniat faptul că dacă pină în 
anul 1970 importul de produse meta
lurgice plate necesare economiei 
noastre naționale a marcat o curbă 
ascendentă, începind din anul 1971. 
datorită, in principal, intrării in func
țiune a laminoarelor de la Galați, 
importul acestor produse s-a redus 
continuu, creîndu-se — cu condiția 
respectării criteriilor de eficientă — 
disponibilități pentru export.

Dar implantarea acestui mare o- 
biectiv industrial a însemnat nu nu
mai dezvoltarea economică a muni
cipiului și județului Galați, ci a

de locuitori, aproximativ unul din 
trei angajat’ ai județului fiind ocupat 
in activități legate, sub o formă sau 
alta, de combinat.

Perspectivele largi deschise side
rurgiei românești de Directivele 
Congresului al XI-lea al partidului 
consacră Galațiul ca principalul pro
ducător de metal al tării. Din pro
ducția de 17—18 milioane tone de 
oțel prevăzută a fi realizată în anul 
1980, o mare parte va fi produsă 
de combinatul siderurgic gălățean. 
Se lucrează în ritm susținut la 
construcția noilor obiective care 
trebuie să asigure sporul producției 
de oțel. Efortul de investiții este

CLASAMENTUL
Steaua 30 18 9 3 72—30 45
Dinamo 30 16 6 8 58—32 38
„Poli" Tim. 30 13 9 8 49—42 35
A.S.A. 30 15 4 11 42—35 34
Sportul stud. 30 12 9 9 43—36 33
S.C. Bacău 30 14 5 11 36—32 33
F.C. Bihor 30 13 4 13 38—40 30
F.C.M. Reșița 30 13 4 13 34—49 30
Univ. Craiova 30 10 9 11 35—32 29
F.C. Constanța 30 11 6 13 31—32 28
Rapid 30 12 4 14 37—43 28
Jiul 30 10 8 12 39—45 28
F.C. Argeș 30 10 8 12 27—38 28
„Poli" Iași 30 11 5 II 42—44 27
U.T.A. 30 11 4 15 39—51 26
Olimpia 30 10 6 14 31—53 26
C.F.R. 30 8 9 13 28—36 25
„U“ Cluj-Napoca 30 7 3 20 29—40 17

mare, însă acumulările ce se antici
pează să se obțină în acești cinci ani 
prevăd posibilitatea recuperării inte
grale a mijloacelor investite, ceea ce 
demonstrează, neîndoielnic, eficiența 
economică a acestui mare obiectiv in
dustrial al tării.

Opțiunea este pe deplin realistă 
deoarece, pe. tondul procesului 
amplu de consolidare a realizărilor 
de pină acum, efortul principal in 
cincinalul actual este orientat, îh 
continuare, spre dezvoltarea și mo
dernizarea potențialului productiv, 
spre aplicarea cuceririlor revoluției 

’tehnico-științifice, laturi preponde
rent calitative. Producția globală in
dustrială a combinatului va crește in 
1980 de peste două ori, cu un ritm 
mediu. anual de peste 17 la sută. 
Și, judecind după realizările din pri
mele patru luni ale acestui an — 
cind colectivul combinatului a produs 
suplimentar 24 000 tone de aglomerat 
feros. 48 000 tone fontă, 18 000 tone 
otel — sintem convinși că prevede
rile mobilizatoare din noul cincinal 
vor fi nu numai îndeplinite, ci și de
pășite.

Creație de înalt prestigiu a epocii 
pline de dinamism a construcției 
socialiste în tara noastră. Combina
tul siderurgic din Galați va continua 
să se afirme pe coordonatele eficien
tei ca un puternic pilon al industrie! 
grele românești, care își va aduce 
mai departe și în proporții sporite 
contribuția la întărirea puterii eco
nomice și la prosperitatea României 
socialiste.

ETAPA VIITOARE 
(duminică, 30 mai)

F.C. Constanța — Sportul studen
țesc, Olimpia — Politehnica Timi
șoara, F.C.M. Reșița — Rapid, Jiul — 
„U“ Cluj-Napoca, Steaua — F. C. 
Bihor, Dinamo — U.T.A., C.F.R. — 
S-C. Bacău, A.S.A. — Politehnica Iași. 
F.C. Argeș — Universitatea Craiova.

BASCHET
La Clermont-Ferrand, în Campio

natul european feminin de baschet 
(clasamentul 8—13), echipa României 
a învins miercuri cu scorul de 71—54 
(40—32) selecționata R. F. Germania. 
In altă întilnire. Ungaria — Belgia 
87—57 (38—30).

TENIS
Miercuri, la Roma. în cadrul Cam

pionatelor internaționale de tenis ale 
Italiei, Florența Mihai (România) a 
eliminat-o cu 7—«. 6—0 pe Fiorella 
Bonicelli. Cehoslovaca R. Marsi- 
kova a dispus cu 6—4, 3—6, 6—4 
de Virginia Ruzici (România).

BOX
Astăzi, de la ora 18, în parcul 

sportiv Dinamo (în caz de ploaie — 
în sală) va avea loc o întilnire inter
națională de box între reprezenta
tiva orașului Teheran și o selecțio
nată . a Bucureștiului. Din echipa 
bucureșteană fac parte, printre alții, 
N. Grigore, Gh. Băjenaru, I. Vladi
mir, N. Mocanu, Al. Podgoreanu, V. 
Vrinceanu și alții.
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Vizita vicepreședintelui 
Republicii Unite Tanzania, vicepreședinte 

al Partidului TANU, prim-ministru 
al guvernului, Rashidi Mafaume Kawawa

Solemnitatea decorării 
tovarășului Ion Popescu-Puțuri

Rashidi Mafaume Kawawa, vice
președinte al Republicii Unite Tan
zania, vicepreședinte al Partidului 
Uniunea Națională Africană din Tan- 
ganica (TANU). prim-ministru al 
guvernului, și persoanele care îl în
soțesc au întreprins miercuri o vi
zită în județul Prahova.

însoțiți de Emil Nicolcioiu. minis
trul justiției, și Dumitru Tonaș, se
cretar al Comitetului județean Pra
hova al P.C.R., vicepreședinte al 
consiliului popular județean, solii po
porului tanzanian au fost oaspeții 
Combinatului petrochimic Brazi. Di
rectorul general al combinatului, ing. 
Adrian Stoica, a prezentat profilul a- 
eestei unități reprezentative pentru 
dezvoltarea și nivelul tehnic atins de 
industria noastră chimică, preocupări
le și eforturile depuse în vederea va
lorificării superioare a țițeiului, pen
tru diversificarea producției, subli
niind că nomenclatorul acestei u- 
nități cuprinde în prezent peste 100 de 
produse de bază pentru industria de 
fire și fibre sintetice, cea a maselor 
plastice, erbicidelor și insecticidelor, 
dintre care o mare parte sînt expor
tate în peste 50 de țări.

Au fost vizitate, de asemenea, a- 
sociația intercooperatistă pentru creș
terea și îngrășarea tineretului taurin 
și cea de sere de la Bârcănești, In

Primiri la C. C. al P. C. R.
Miercuri dimineață, tovarășul 

Gheorghe Oprea, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, a primit pe tovarășul Nemes- 
laki Tivadar, ministrul metalurgiei 
și construcțiilor de mașini din Repu
blica Populară Ungară.

Tn aceeași zi, oaspetele a fost pri
mit de tovarășul Ilie Verdeț. mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Tn timpul convorbirilor, desfășura
te într-o atmosferă cordială, priete

Semnarea unor documente de colaborare economică
româno

La București a avut loc, miercuri, 
semnarea unei convenții de coopera
re româno-ungară în domeniul in
dustriei de autovehicule și a unui 
protocol de colaborare între Minis
terul Industriei Construcțiilor de 
Mașini din Republica Socialistă 
România și Ministerul Metalurgiei și 
Construcțiilor de Mașini din Repu
blica Populară Ungară.

Cele două documente au fost sem
nate, din partea română, de loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, iar din partea un
gară de Nemeslaki Tivadar. minis-

Cronica zilei
In Capitală au început miercuri 

lucrările primului Congres național 
de anestezie și terapie intensivă — 
manifestare științifică organizată de 
Uniunea societăților de științe me
dicale și Societatea de anestezie și 
terapie intensivă — la care participă 
peste 400 specialiști din unități me
dicale, clinici universitare și institu
te de cercetări din România, precum 
și din alte 20 țări. Participariții la 
congres au fost salutați de prof. dr. 
Radu Păun, ministrul sănătății, 
care a evidențiat importanta acestei 
reuniuni și atenția pe care o acordă 
România intensificării cooperării me
dicale pe plan internațional.

tn cadrul unei expoziții, organiza
tă cu acest prilej, întreprinderi ro
mânești și firme străine de speciali
tate prezintă noutăți din domeniul 
aparaturilor și medicamentelor de 
anestezie și terapie intensivă.

★
Asociația de prietenie româno- 

tunisiană și Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea 
au organizat, miercuri, o manifes
tare culturală cu prilejul Zilei na
ționale a Republicii Tunisiene.

Au participat membri ai conducerii 
Asociației de prietenie româno- 
tunlsiană, ai I.R.R.C.S. și Ligii ro
mâne de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe și Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste. oameni de artă și cultură.

Era prezent Taieb Sahbani, amba
sadorul Tunisiei la București.

După cuvintul de deschidere ros-

Tn Editura politică 
a apărut: 

„PROBLEME ALE PĂCII 
Șl SOCIALISMULUI" 

NR. 3/1976 

stitutul de cercetări pentru viticul
tură și vinificație Valea Călugăreas
că și C.A.P. Bucov.

In onoarea oaspetelui, consiliul 
popular județean a oferit un dejun.

★
Tn cursul dimineții, Rashidi Ma

faume Kawawa a depus o coroană 
de flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

La solemnitate au fost prezenți E- 
mil Nicolcioiu, ministrul justiției. 
Ion Gheorghe. prim-vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular al municipiului București, 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Sterian Țircă. ad
junct al ministrului apărării naționa
le. generali și ofițeri superiori.

Au fost de față persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe vicepreședintele 
Republicii Unite Tanzania în vizita 
în țara noastră.

Tn fața monumentului era aliniată 
o gardă de onoare. Au fost intonate 
imnurile de stat ale Republicii Socia
liste România și Republicii Unite 
Tanzania.

După depunerea coroanei de flori, 
cei prezenți au păstrat un moment 
de reculegere. S-a vizitat apoi roton
da monumentului.

(Agerpres)

nească, au fost abordate aspecte ale 
relațiilor de colaborare dintre cele 
două țări, probleme privind dezvol
tarea cooperării bilaterale în dome
niul construcțiilor de mașini, a! in
dustriei electrotehnice, precum și pe 
tărîm științific și tehnic.

La întrevederi a participat loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini.

A fost prezent Gycirgy BiczO. am
basadorul R.P. Ungare la București.

(Agerpres)

-ungară
trul metalurgiei și construcțiilor de 
mașini.

A fost prezent Gytirgy Bicz6, am
basadorul R.P. Ungare în tara noas
tră.

★
Tn timpul petrecut în țara noastră, 

oaspetele a vizitat întreprinderea de 
mașini grele, uzinele ..Electronica**  
și de cinescoape din București, pre
cum și întreprinderea de autocami
oane Brașov.

• tN ACEASTĂ SAPTAMlNĂ, 
premergătoare Congresului educa
ției politice și culturii socialiste. se 
desfășoară cea de-a doua ediție a 
..Zilelor culturale ale Birladului".
• LA ALEXANDRI A (Teleorman) 
a avut loc o nouă premieră a Tea
trului popular : „Un rulment numit 
Calypso" de I. D. Serban, piesă in
spirată din realități ale perioadei de 
construcție a marii și modernei în
treprinderi de rulmenți din locali
tate. • ALBA. La Girbova de Sebeș 
a avut loc parada anuală a portului 
românesc și săsesc și a obiceiurilor 
folclorice — expresie a frăției și 
unității dintre locuitorii acestei co
mune, români și germani. • LA

< DEJ, „Săptămîna culturală" a debu
tat cu un spectacol literar-muzical- 
coregrafic la care și-au dat con
cursul cele mai reprezentative for
mații artistice. • ÎN MEHEDINȚI 
se află în plină desfășurare etapa 
a doua a concursului județean 
„Unitatea economică și localitatea 
cu cea mai bună agitație vizuală".
• LA BUZĂU s-a deschis expozi
ția de pictură și sculptură a cena
clului artiștilor plastici din locali

★
Miercuri după-amiază, delegația 

ungară a părăsit Capitala.
(Agerpres)

tit de acad Emil Condurachi. vice* * 
președinte al asociației, ziaristul 
Constantin Benga a vorbit despre 
succesele obținute in ultima vreme 
de poporul tunisian in direcția dez
voltării economice și sociale.

tn încheiere a fost prezentat un 
program de filme documentare tu
nisiene.

★
Colectivul Teatrului Dramatic din 

Plovdiv (R. P. Bulgaria) ne vizitează 
tara in cadrul relațiilor statornicite 
cu Teatrul Național din Craiova. 
După ce au apărut în fața publicului 
craiovean. artiștii bulgari au prezen
tat miercuri seara, pe scena Teatru
lui Mic din Capitală, capodonera sha- 
kespeareană „Romeo și Julieta".

★
Miercuri au sosit într-o vizită în 

portul Constanta navele militare 
franceze „Guepratte" și „L’Agenais**.  
Tn cursul aceleiași zile, comandanții 
celor două nave. însoțiți de un grup 
de ofițeri, au făcut vizite protoco
lare primarului municipiului Con
stanța. comandantului marinei milita
re și comandantului Institutului de 
marină ,.Mircea cel Bătrîn**.  Apoi, 
oaspeții francezi au depus o coroană 
de flori la Monumentul Victoriei din 
localitate.

Seara, ambasadorul Franței la 
București a oferit o recepție la bor
dul. Unei nave, la care au participat 
amirali și ofițeri superiori, reprezen
tanți ai organelor locale, precum și 
atașatul militar, aero și naval al a- 
cestei țări la București.

(Agerpres)

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 26 MAI 1976
EXTRAGEREA I : 17 8 18 43 34 45.
EXTRAGEREA a Il-a : 32 3 10

29 20.
Fond general de cîștiguri : 1 325 490 

lei, din care 586 293 lei report.

tate. • IN PĂDUREA ROȘCANI
LOR (Galați) a avut loc „Sărbă
toarea bujorului", tradițională ser
bare cimpenească. • „OLT ’7fi", 
manifestare culturală de amploare, 
a programat, la Slatina, spectacolul 
intitulat „Patriei și partidului — 
cinstire prin cint și vers". • „PRA
HOVA, MtNDRA GRADINA" — este 
genericul sub care formații artistice 
din Sinaia. Buzău. Comarnic, Cîm- 
pina, Slănic, Mizil și Văleni de 
Munte au prezentat spectacole și 
parăzi ale cîntecului și portului 
popular. • „DOROHO1, STRĂ
VECHI ȚINUT ROMANESC" (edi
ția a treia) a debutat cu un recital 
de muzică corală susținut de an
samblul casei de cultură din loca
litate. • „ACTIVITATEA IDEOLO
GICĂ — componentă a procesului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate" este tema 
expoziției organizate de secția de 
propagandă a Comitetului județean 
de partid Bacău. • LA ZALĂU a

(Urmare din pag. I)
In aceste momente profund emo

ționante pentru mine, cind îmi in- 
mînați înalta distincție cu care con
ducerea partidului, în frunte cu cel 
mai iubit și stimat fiu al poporului 
român, m-a onorat, vă rog să-mi 
permiteți a da glas recunoștinței cu 
care primesc aceste strălucite dovezi 
ale stimei cu care sînt înconjurate 
cadrele de bază ale partidului și 
statului nostru. Eu văd în aceasta 
încă o mărturie grăitoare a felului 
cum partidul nostru știe să insufle 
cadrelor sale sentimentele îndepli
nirii îndatoririlor față de patrie și 
popor, să le prețuiască activitatea 
în măsura în care ea corespunde 
exigențelor normelor fundamentale 
ale vieții și muncii comuniștilor, ale 
eticii și echității socialiste.

Ca vechi membru de partid cu 
îndelungat stagiu în rindurile avan- 
gardei proletariatului român, am 
avut imensa fericire de a munci sub 
înalta conducere a dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în climatul să
nătos, înnoitor, de muncă responsa
bilă, de cinste și corectitudine exem
plară, de grijă față de om pe care 
le-ați imprimat și le imprimați în 
întreaga noastră viață socială.

Pătruns de sentimentul necesității 
continuării și intensificării eforturi
lor pentru îndeplinirea sarcinilor po
litice și profesionale care ne revin,

Primire la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Paul Niculescu, vice

prim-ministru al guvernului, m’inis- 
trul educației și învățămîntului. pre
ședintele Consiliului Sanitar Supe
rior. a primit, miercuri după-amiază. 
pe Kouka Mbemba, ministrul sănătă
ții al Republicii Populare Congo, care 
face o vizită in țara noastră.

Întîlnire prietenească 
la Ambasada R. P. D. Coreene

Cu prilejul primei aniversări a Tra
tatului de prietenie și colaborare 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Democrată Co
reeană. ambasadorul acestei tari la 
București, Pak Zung Guc, a organizat 
miercuri seara o întîlnire prieteneas
că la sediul ambasadei.

Au participat George Macovescu, 
membru al C.C. al P.C.R.. ministrul 
afacerilor externe, general-colonel 
Sterian Țircă, membru al C.C. al 
P.C.R., adjunct al ministrului apără
rii naționale, Dumitru Turcuș, mem
bru al Colegiului central de partid, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. Constantin Oancea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Gheor
ghe Stuparu și Alexandru Andrițoiu, 
vicepreședinți ai Asociației de prie
tenie româno-coreeană. activiști de 
partid și de stat, reprezentanți ai 
unor instituții centrale și organizații 
obștești, generali și ofițeri superiori, 
ziariștf?.....

Tn alocuțiunea . rostită cu această 
ocazie, ambasadorul coreean s-a re
ferit pe larg Ia însemnătatea Trata
tului de prietenie și colaborare din

Plecarea secretarului național executiv al Partidului 
Uniunea pentru Progres Național din Burundi
Miercuri după-amiază a părăsit 

Capitala Bernard Bizindavyi, secre
tarul național executiv al Partidului 
Uniunea pentru Progres Național 
(UPRONA) din Burundi, care, la in
vitația C.C. al P.C.R.. a făcui o vi
zită de prietenie in țara noastră. 
Oaspetele a fost insoțit de Protnis 
Ndayegamiye. director al Departa
mentului propagandei si mobilizării. 
Francois Maeeri. director al Radio
difuziunii naționale — „Vocea Revo
luției". "Firmip Ntawe. al II-!ea se
cretar al organizației partidului 
UPRONA din provincia Gitega.

Recepție oferită 
de ambasadorul 

Iordaniei
Cu ocazia celei de-a XXX-a ani

versări a proclamării independenței 
Regatului Hașemit. al Iordaniei și a 
Zilei armatei, ambasadorul acestei 
țări la București. Hani Khasawneh, 
a oferit, miercuri seara, o recep
ție.

Au participat Paul Niculescu, vice
prim-ministru al guvernului, mi
nistrul educației și învățămîntului, 
George Macovescu. ministrul aface
rilor externe. Maxim Berghianu. mi
nistrul aprovizionării tehnico-mate- 
riale și controlului gospodăririi fon
durilor fixe, Emil Nicolcioiu, minis
trul justiției, general-colonel Șteriăn 
Țircă. adjunct al ministrului apără
rii naționale, reprezentanți ai con
ducerii unor ministere, instituții cen
trale. generali și ofițeri superiori, 
ziariști.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră. alți membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres)

avut loc festivalul de poezie patrio
tică „Ioniță Scipione Bădescu", edi
ția a doua. • „HARPE ALE SU
FLETULUI ROMANESC" este titlul 
„salonului literar" prezentat, pe sce
na Naționalului craiovean. de un 
grup de actori, în colaborare cu 
elevi ai liceului „Nicolae Bălcescu", 
recent sărbătorit. • LA CLUJ- 
NAPOCA a apărut volumul al’ 
II-Iea de creații corale ale compo
zitorilor clujeni, pe versuri ale unor 
poeți de seamă (cîntece de masă, 
folclor), o AGENDA GORJEANĂ. 
In locul istoric ..Poiana lui Mihai" 
(Schela), cu prilejul evocării lui 
Mihai Viteazul, lingă monumentul 
marelui domnitor, unor tineri le-au. 
fost înmînate carnete de membru 
al U.T.C. Cea de-a 8-a ediție a „Zi
lei oierilor" a avut loc la Novaci 
(program cultural-artistic, parada 
portului popular din Gorj, expozi
ția de artă „Constantin Brâncuși", 
program al fluierașilor și băcițelor). 
• AGENDA SATMAREANA. „Cuba 

vă încredințez, tovarășe Ceaușescu, 
că nu voi precupeți nici de acum 
înainte nici un efort pentru a-mi 
face cu cinste datoria, că voi aplica 
politica marxist-leninistă a partidu
lui nostru, pentru a răspunde mobi
lizatoarelor direcții trasate de Pro
gramul partidului, de documentele 
Congresului al XI-lea.

Pilda vie a vieții și activității dum
neavoastră, puse în întregime in 
slujba poporului, patriei, partidului, 
va reprezenta și pentru mine, ca de 
altfel pentru toți comuniștii, și de 
acum înainte, cei măi prețios în
dreptar.

Vă mulțumesc încă o dată pentru 
înalta distincție cu care m-ați ono
rat și vă urez dumneavoastră perso
nal și colectivului din conducerea 
de partid — pe care vă sprijiniți 
nemijlocit în aplicarea liniei partidu
lui și statului nostru, în munca plină 
de abnegație pe care o depuneți 
pentru cauza măreață a construirii 
temeinice a societății socialiste în 
țara noastră — multă sănătate, viată 
lungă și putere mereu sporită in 
munca dumneavoastră de înaltă răs
pundere.

Tn încheierea solemnității, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. ceilalți tova
răși din conducerea de partid și de 
stat l-au felicitat, încă o dată, cu 
căldură pe sărbătorit, i-au urat noi 
succese în activitatea sa, sănătate și 
fericire.

Cu acest prilej au fost abordate 
aspecte ale colaborării bilaterale în 
domeniul ocrotirii sănătății și al pre
gătirii cadrelor medicale.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă prietenească, a participat 
Radu Păun, ministrul sănătății.

(Agerpres)

tre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Democrată Co
reeană în dezvoltarea și consolida
rea continuă a prieteniei frățești și 
colaborării multilaterale româno-co- 
reene. la importanța întîlnirilor și 
convorbirilor dintre tovarășii Kim Ir 
Sen și Nicolae Ceaușescu în extinde
rea și întărirea prieteniei, colaboră
rii și solidarității revoluționare din
tre Partidul Muncii din Coreea și 
Partidul Comunist Român. dintre 
poporul coreean și poporul român, in 
folosul operei de construire a socia
lismului in cele două țări, al cau
zei socialismului si păcii in întreaga 
lume.

Ambasadorul coreean a urat succe
se tot mai mari poporului român, în 
înfăptuirea hotăririlor Congresului 
al XI-lea al partidului, a Progra
mului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain- 
ta-e a României sore comunism.

In... iuchfiierea^ inj.tjnirlj, desfășura
te intr-o atmosferă de caldă priete
nie. a fost prezentat filmul vizitei 
întreprinse în tara noastră de tova
rășul Kim Ir Sen.

(Agerpres)

La plecare, oaspeții au fost salu
tați de tovarășii Iosif Uglar. mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Gheorghe 
Dobra și Teodor Marinescu, membri 
ai C.C. al P.C.R.. Constantin Vasi- 
liu. adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

Au fost prezinți Gaspard E. Ke
ren zo. ambasadorul Republicii Bu
rundi la București, membri ai am
basadei.

(Agerpres)

Vizita delegației Grupării 
de Intervenție Socialistă

din Portugalia
Tn perioada 22—26 mai a.c.. la invi

tația C.C. al P.C.R.. s-au aflat in vi
zită in țara noastră Jorge Sampaio 
și Nuno Brederode Santos, conducă
torii Grupării de Intervenție Socia
listă din Portugalia.

Membrii delegației au vizitat obiec
tive economice și social-culturale din 
municipiul București și județul Bra
șov.

In timpul șederii in țară, delegația 
a fost primită, la sediul Comitetului 
Central al P.C.R., de tovarășul Iosif 
Uglar, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. 
Stefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., și Valter Roman, 
membru al C.C. al PC.R.

Tn cadrul convorbirii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, au fost evocate relațiile 
de prietenie existente între cele două 
popoare, intre Partidul Comunist Ro
mân și Gruparea de Intervenție So
cialistă din Portugalia.

’76 — impresii de călătorie" se 
intitulează expoziția de grafică a 
maestrului emerit al artei Paul 
Erdoș, deschisă recent. La Satu- 
Mare a fost organizat simpozionu’ 
intitulat „Ce vor socialiștii români" 
(90 de ani de la apariția acestui do
cument programatic). La Muzeul 
Țării Oașului (Negrești): o nouă 
secție de arheologie. Cele 6 coruri ale 
Liceului de muzică și artă plastică 
au prezentai un frumos concert. 
• LA GALAȚI, recent, s-a desfășu
rat simpozionul intitulat „Continui
tate daco-romanică". importantă 
manifestare științifică. însoțit de o 
expoziție cu același titlu. • AGEN
DA ARGEJEANA. La Corbeni : un 
„dialog artistic" cu formația din 
Aref. La Curtea de Argeș : un spec- 
tacol-dezbatere cu piesa „Marea 
dragoste". La Bascov : „A munci și 
a trăi , în chip comunist" a fost 
tema unui dialog cu cetățenii. La 
Costești : spectacolul „Slavă parti
dului și țării".

Corespondenții „Scînteii"

Vizita primului ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, Manea Mănescu, în Sri Lanka
Președintele Republicii Sri banka, William Gopallawa, 

l a primit pe primul ministru al guvernului român
COLOMBO 26 (Agerpres). — To

varășul Manea Mănescu, primul mi
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, a fost primit de 
William Gopallawa, președintele Re
publicii Sri Lanka.

Din partea președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu. și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. a fost transmis 
președintelui Sri Lanka și soției sale 
un mesaj de salut, urări de sănătate 
și fericire, precum și de prosperitate 
pentru poporul prieten din Sri 
Lanka.

La rindul său. președintele William 
Gopallawa a rugat pe primul minis
tru român să transmită, din partea

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
Marți au început convorbirile ofi

ciale dintre primul ministru al gu
vernului român. Manea Mănescu, si 
primul ministru al Sri Lanka, doam
na Sirimavo Bandaranaike.

Din partea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. a fost transmis primului 
ministru al Sri Lanka un cordial 
mesaj, impreună cu urări de sănăta
te și fericire personală, precum și de 
prosperitate pentru poporul prieten 
din Sri Lanka.

Doamna Sirimavo Bandaranaike a 
mulțumit în modul cel mai călduros 
pentru mesaj și a rugat să fie trans
mise președintelui României, Nicolae 
Ceaușescu. și tovarășei Elena 
Ceaușescu cele mai calde urări de 
sănătate, fericire și noi succese in 
activitatea intensă dedicată înfloririi 
României, prosperității și progresului 
ponorului român. ,

Tn cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere, a fost analizat 
stadiul relațiilor de colaborare pe 
multiple planuri dintre România și 
Sri Lanka și s-au convenit căile și 
mijloacele-pentru amplificarea acțiu
nilor de cooperare în producția in
dustrială. pentru construcții de ma
șini, chimie, industrie, transporturi, 
în producția agricolă, precum și în 
pregătirea cadrelor. Cei doi prim-

Dineu oferit de primul ministru Sirimavo Bandaranaike
Primul ministru al Republicii Sri 

Lanka, Sirimavo Bandaranaike, a o- 
ferit un dineu oficial în onoarea pri
mului ministru al guvernului român, 
Manea Mănescu.

tn toastul său. primul ministru SI
RIMAVO BANDARANAIKE a spus : 
Vizita dumneavoastră este semnifi
cativă pentru că este pentru prima 
dată cind un prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia vizitează țara noastră. Sint mai 
puțin de doi ani de cind am vizitat 
frumoasa dumneavoastră țară și sint 
realmente fericită că a fost posibil 
ca dumneavoastră să răspundeți 
acum vizitei mele. Acest schimb de 
vizite este, fără îndoială, un indiciu 
al excelentelor relații care există 
intre Sri Lanka și România și al 
dorinței noastre reciproce de a con
solida și mai mult aceste legături.

Sri Lanka și România, deși sînt 
situate in continente diferite și des- 
părțile de mii de kilometri, au 
totuși puternice legături . care le 
unesc. Primele contacte între Sri 
Lanka și România au fost stabilite 
pe vremea defunctului meu soț. pe
rioadă in care au fost stabilite și 
relații diplomatice între țările noas
tre. De atunci, noi am înregistrat o 
dezvoltare continuă a relațiilor noas
tre in domeniile politic, economic și 
cultural.

Remarc cu bucurie că anul trecut 
s-au obținut un număr de impor
tante progrese in domeniul relațiilor 
comerciale dintre țările noastre. Am 
semnat, in 1975. pentru prima dată, 
un acord comercial pe termen lung 
și. în același an, s-a înregistrat o 
creștere apreciabilă a volumului 
schimburilor comerciale dintre Sri 
Lanka si România, Această tendință 
de diversificare a gamei de produse 
din cadrul schimburilor comerciale 
este, fără îndoială, binevenită. Pri
ma sesiune a Comisiei mixte guver
namentale. care a avut loc recent, a 
explorat posibilitățile de extindere a 
cooperării economice între cele două 
țări ale noastre, prin identificarea 
unor noi domenii de colaborare in
dustrială.

Primul protocol din cadrul acor
dului cultural dintre țările noastre 
va fi semnat în cursul vizitei dum- 
neavoastiă și nu am nici o îndoială 
că acest protocol va stimula coope
rarea noastră culturală.

Noi. in Sri Lanka — a spus în con
tinuare doamna Sirimavo Bandara
naike — am apreciat inițiativele de 
politică externă ale ilustrului dum
neavoastră președinte. Excelenta Sa 
Nicolae Ceaușescu. contribuțiile re
marcabile ale domniei sale la dezvol
tarea conceptului de nouă ordine 
economică internațională, la cau
za destinderii și păcii. Mai presus 
de orice, poziția domniei sale în fa
voarea drepturilor țărilor mici l-a fă
cut să ciștige o mare admirație pe tot 
globul. Obiectivele de politică exter
nă atît ale Republicii Sri Lanka, cit 
și ale Republicii Socialiste România 
— țări din categoria celor mici și mij
locii — au drept țintă comună pro
movarea suveranității și independen
tei naționale a statelor, respectarea 
dreptului lor de a-și hotărî singure 
soarta, precum și promovarea cauzei 
păcii, cooperării internaționale și re
ducerii încordării. Politica externă a 
Sri Lapka se întemeiază pe principi
ile nealinierii și prieteniei cu toate 
statele, indiferent de sistemele lor po
litice. economice și sociale. Hotărîrea 
de a se ține la Colombo cea de-a 
V-a Conferință la nivel inalt a țări
lor nealiniate este, cred, o recunoaș
tere a rolului important jucat de Sri 
Lanka în mișcarea nealiniată.

Am convingerea că discuțiile noas
tre in timpul actualei vizite vor aju
ta la consolidarea pe mai departe a 
relațiilor de prietenie dintre țările 
noastre, la o și mai mare apropiere 
între popoarele noastre.

In încheiere, primul ministru al 
Sri Lanka a toastat în sănătatea 
președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. in să
nătatea primului ministru Manea Mă
nescu. pentru dezvoltarea continuă a 
prieteniei între popoarele din Sri 
Lanka și România.

In toastul său. primul ministru 
MANEA MĂNESCU a spus : Doresc 
să exprim sentimentele noastre de 
profundă gratitudine pentru fru
moasele aprecieri pe care le-ați făcut 
în această seară cu privire la poporul 
român și la realizările sale, la politi
ca externă pe care o promovează sta

sa și a soției sale, președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un cordial mesaj de sa
lut, impraună cu cele mai bune urări 
de sănătate și fericire. De asemenea, 
a urat președintelui României noi 
succese în prodigioasa activitate pe 
care o desfășoară pentru dezvol
tarea economico-socială accelerată a 
României și creșterea bunăstării po
porului r&mân.'

In timpul întrevederii a fost apre
ciată pozitiv evoluția raporturilor 
dintre cele două țări și s-au exa
minat acțiunile ce vor fi întreprinse 
pentru extinderea- cooperării econo

miniștri au convenit să fie întreprin
se noi acțiuni pentru extinderea 
schimburilor comerciale dintre cele 
două țări în interesul și avantajul 
reciproc al acestora. S-a stabilit ca. 
relațiile de colaborare economică să 
se bazeze în mai mare măsură pe 
programe de perspectivă, pe acor
duri și contracte pe termen lung.

De asemenea, cei doi prim-miniș- 
tri s-au informat reciproc asupra re
zultatelor obținute în realizarea pro
gramelor de dezvoltare economică si 
socială și s-a procedat la un schimb 
de vederi asupra unor probleme im
portante ale vieții internaționale.

A fost relevată identitatea punc
telor de vedere cu privire la princi
palele aspecte ale vieții internaționa
le. subliniindu-se necesitatea inten
sificării eforturilor tuturor statelor 
.pentru edificarea unei noi ordini eco
nomice și politice mondiale.

A fost evidențiat faptul că, în ul
timii ani. s-au înmulțit contactele șl 
s-au amplificat legăturile de priete
nie și solidaritate ale României cu ță
rile în curs de dezvoltare, cu țările 
nealiniate, cu statele care și-au do- 
bindit de curind independența și au 
pășit pe calea dezvoltării libere, de 
sine stătătoare. S-a relevat faptul că 
România este legată de aceste state 
prin aspirațiile comune de indepen
dență. suveranitate națională și pro

tul nostru, pentru cuvintele de alea
să prețuire pe care le-ați rostit la 
adresa președintelui Nicolae 
Ceaușescu, conducătorul iubit al tării 
noastre

Adresez. în același timp. Guvernu
lui Republicii Sri Lanka, în primul 
rind Excelenței Voastre, cele mai 
sincere mulțumiri pentru amabila in
vitație de a vizita minunata dv. țară, 
penttu prietenia și ospitalitatea cu 
care sîntem înconjurați.

Un moment de o deosebită impor
tanță pentru relațiile dintre țările 
noastre l-a constituit vizita Excelen
ței Voastre în România. în 1974. în 
acest context, doresc să evoc con
vorbirile pe care le-ați avut la Bucu
rești cu președintele Nicolae 
Ceaușescu, cu care prilej a fost ex
primată hotărîrea comună de a se 
acționa în continuare cu toată fer
mitatea in dirbeția intensificării re
lațiilor dintre cele două țări.

lini este deosebit de plăcut să sub
liniez că între țările și popoarele 
noastre s-au statornicit raporturi 
strinse de cooperare și colaborare pe 
plan politic, economic și cultural, că, 
în pofida marilor distanțe geografice 
care despart țările noastre, aceste ra 
porturi cunosc o continuă dezvoltare, 
in interesul țărilor și popoarelor 
noastre. Acest lucru a devenit, po
sibil pentru că atit România cit și 
Sri Lanka au înțeles să pună la baza 
relațiilor dintre ele, ca și a rela
țiilor lor cu celelalte state ale lumii, 
principiile respectării stricte a inde
pendentei și suveranității naționale, 
deplinei egalități în drepturi, renun
țării la folosirea forței și amenință
rii cu forța, colaborării și avantaju
lui reciproc.

Aș vrea să subliniez rezultatele 
însemnate obținute in raporturile 
dintre România și Sri Lanka: înche
ierea Acordului comercial pe termen 
lung, crearea Comisiei mixte inter- 
guvernamentalg de cooperare econo
mică. intrareamn vigoare a Acordului 
cultural, schimbul de delegații la 
congresele partidelor noastre și des
chiderea primei misiuni diplomatice 
a României la Colombo. Atmosfera 
cordială, de deplină înțelegere. în 
care se desfășoară convorbirile noas
tre. dorința reciprocă de a conlucra 
cit mai strîns ne îndreptățesc să a- 
preciem că există premise deosebit 
de favorabile pentru întărirea prie
teniei și colaborării româno—sri-lan- 
keze pe multiple planuri.

Poporul român a urmărit șl ur
mărește cu multă simpatie lupta 
pentru libertate și consolidarea inde
pendentei dusă de poporul șri-lankez, 
care, în urmă cu 4 ani, la 22 mai 
1972, odată cu adoptarea unei noi 
constituții, a abolit statutul de do
minion și a proclamat Republica Sri 
Lanka. Ne gîndim în aceste mo
mente la Solomon Bandaranaike, li
derul de mare prestigiu și eroul na
țional de numele căruia se leagă 
independenta țării dumneavoastră.

Se bucură de o deosebită apreciere 
faptul că, paralel cu măsurile pe plan 
politic de afirmare deplină a suvera
nității naționale, ați depus mari efor
turi pentru progresul economic și so
cial, pentru lichidarea urmărilor do
minației coloniale.

Permiteți-mi ca în numele poporu
lui Și guvernului român să felicit po
porul și Guvernul Republicii Sri Lan
ka pentru rezultatele obținute în pro
cesul complex de dezvoltare liberă a 
țării sale și să vă transmit sincere 
și calde urări de succes în îndepli
nirea planurilor și programelor dum
neavoastră economico-sociale închi
nate bunăstării și fericirii poporului' 
din Sri Lanka. Nu pot să nu subli
niez aici contribuția personală a Ex
celenței Voastre, stimată doamnă 
Sirimavo Bandaranaike, la rezultatele 
obținute de poporul din Sri Lanka, 
faptul că personalitatea dumneavoas
tră este indisolubil legată de creșterea 
prestigiului Republicii Sri Lanka pe 
plan internațional.

România, țară socialistă tn curs 
de dezvoltare, sub conducerea înțe
leaptă a președintelui nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, desfășoară 
în prezent vaste eforturi pentru în
făptuirea unui amplu program de 
dezvoltare economică și socială.

Așa cum ați remarcat și dumnea
voastră, Republica Socialistă România 
și Republica Sri Lanka, ambele țări jj 
în curs de dezvoltare, au fost și sint 
confruntate cu numeroase probleme 
similare. Ferm convinse că apărarea 
libertății și independenței este o con

mice. precum, si pentru amplificarea 
schimburilor comerciale.

Au fost discutate, de asemenea, 
unele aspecte ale vieții internațio- 

.nale contemporane. In acest context, 
președintele Republicii Sri Lanka a 
făcut aprecieri elogioase cu privire 
la activitatea deosebită desfășurată 
pe tărîmul relațiilor internaționale 
de președintele Nicolae Ceaușescu. 
personalitate remarcabilă a vieții in
ternaționale, militant de seamă pen
tru promovarea unei noi ordini eco
nomice și politice, pentru instau
rarea unor noi principii ale relații
lor între state, pentru cooperare fi 
pace in lume.

gres social, prin sentimente de pro
fundă solidaritate în lupta pentru 
abolirea vechii politici imperialiste 
și inechității, pentru relații noi, de 
adevărată egalitate și colaborare re
ciproc avantajoasă între națiuni.

La convorbiri au participat : din 
partea română — Nicolae Ionescu, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale, Cor
nel Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Gheorghe LaZăr, 
adjunct al ministrului economiei fo
restiere și materialelor de construc
ție, Ion Șt. Ion, secretarul Consiliu
lui de Miniștri. Petre Tănăsle, am
basadorul României la Colombo, iar 
din partea Sri Lanka — Felix Ban
daranaike, ministrul finanțelor. T. 
B. Illangaratne, ministrul comerțu
lui. D. Senanayake. adjunct al mi
nistrului planificării, W. T. Jayasin- 
ghe, secretar al M.A.E., A. Basnaya- 
ke, .director general in M.A.E.

★
Totodată, primul ministru român a 

avut convorbiri economice cu T.B. 
Illangaratne, ministrul comerțului.

Miercuri, tovarășul Manea Mănescu 
a depus o coroană de flori la monu
mentul lui Solomon Bandaranaike, 
eminent luptător pentru eliberarea 
țării de sub jugul colonialismului.

diție esențială pentru asigurarea dez
voltării fiecărei țări, a păcii și secu
rității in lunje, România și Sri Lanka 
depun eforturi susținute pentru pro
gresul lor economic și social, pentru 
ridicarea nivelului de viață material 
și spiritual a) popoarelor noastre.

Tn politica sa externă. România — 
că si Sri Lanka — acordă o deosebită 
importanță lichidării subdezvoltării, 
considerind-o ca una din problemele 
fundamentale ale epocii contempora
ne. de care depind nemijlocit destin
derea. pacea și colaborarea.

Doresc — a spus in continuare pri
mul ministru român — să subliniez 
în mod deosebit faptul că în ultimii 
ani s-au înmulțit contactele și s-au 
amplificat legăturile de prietenie și 
solidaritate ale României cu țările in 
curs de dezvoltare, cu țările nealinia
te. cu statele care și-au dobindit de 
curind independența și au pășit pe 
calea dezvoltării de sine stătătoare.

Tn cadrul relațiilor cu aceste țări 
punem accentul pe colaborarea eco
nomică și tehnico-științlfică, care să 
asigure dezvoltarea rapidă a fiecărui 
popor, promovarea unei politici de 
independență și suveranitate a fiecă
rei națiuni. afirmarea lor tot mai 
fermă în viata internațională.

Țara noastră întreține relații ac
tive cu cea mai mare parte a țări
lor în curs de dezvoltare, a țărilor 
nealiniate ; șeful statului român a 
efectuat in ultimii ani vizite oficiale 
în peste 30 de state nealiniate și a 
primit vizita in România a aproape 
tot atiția șefi de state sau de gu
verne din aceste țări, cu care prilej 
au fost încheiate importante docu
mente politice care confirmă identi
tatea de vederi intre. România și 
statele respective cu privire la sta
tornicirea unor relații noî. democra
tice, făurirea unei noi ordini econo
mice și politice internaționale.

Așa se explică dorința și Intere
sul României de a participa tn ca
litate de observator la activitatea 
țărilor nealiniate. Tn această ordine 
de idei, am apreciat în mod deose
bit faptul că țara noastră a fost in
vitată la Conferința ministerială a 
țărilor nealiniate de la Lima, asa 
cum am apreciat și primirea recentă 
în ..Grupul celor 77".

Permiteți-mi să folosesc ș! acest 
prilej pentru a vă reînnoi mulțumi
rile noastre pentru sprijinul pe care 
guvernul dumneavoastră l-a acordat 
României in vederea Intrării în 
„Grupul celor 77“ și participării 
noastre la Conferința ministerială 
de la Lima a țărilor nealiniate.

Ne exprimăm satisfacția pentru 
faptul că Republica Sri Lanka a fost 
aleasă ca țară-gazdă pentru Confe
rința la nivel înalt a statelor neali
niate ; noi vedem în aceasta o apre
ciere dată de țările nealiniate poli
ticii promovate de Guvernul «Repu
blicii Sri Lanka, participării active 
la mișcarea de nealiniere a țării 
dumneavoastră, o recunoaștere a 
contribuției personale, decisive a 
Excelentei Voastre, doamnă prim- 
ministru Sirimavo Bandaranaike.

România acordă o atenție deose
bită construirii și garantării secu
rității și colaborării în Europa, fiind 
preocupată, în prezent, de transpu
nerea în viață a hotăririlor adoptate 
de Conferința pentru securitate și 
cooperare, considerînd că asigurarea 
păcii și securității în Europa va avea 
o influență pozitivă asupra păcii și 
securității în lume.

Acordăm o deosebită atenție pro
blemelor dezarmării generale și, tn 
primul rind, a dezarmării nucleare. 
In acest cadru, milităm pentru trans
formarea Balcanilor într-o regiune 
a colaborării, liberă de arme nu
cleare și sprijinim inițiativa țării 
dv. privind crearea unei zone a pă
cii și cooperării în Oceanul Indian.

îmi exprim convingerea că vizita 
pe care o facem în tara dumnea
voastră, convorbirile pe care le vom 
avea vor constitui o nouă contribu
ție la eforturile comune pentru ex
tinderea conlucrării prietenești din
tre țările noastre, in interesul po
poarelor noastre, al cauzei păcii si 
cooperării in întreaga lume.

în încheiere, primul ministru ro
mân a toastat în sănătatea președin
telui Republicii Sri Lanka, William 
Gopallawa, în sănătatea doamnei 
Sirimavo Bandaranaike. prim-mi
nistru al republicii, pentru prosperi
tatea și fericirea poporului prieten «1 
Republicii Sri Lanka.
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Evoluția situației din Liban
a m

* Reacții energice de dezaprobare a propunerii privind o even
tuală intervenție militară franceză • Noi incidente grave la Beirut

BEIRUT 26 (Agerpres). — Situația 
din Liban a cunoscut o nouă agra
vare după atentatul eșuat împotriva 
liderului „Blocului National", Ray
mond Edde, îngreunind, totodată, 
eforturile președintelui ales, Elias 
Sarkis, de a se ajunge la o încetare 
a focului și la realizarea unei întâl
niri la masa tratativelor a părților 
angrenate în acest conflict.

Tn Capitală s-au înregistrat noi 
lupte, ca și în portul Sidon și orașul 
Zahleh unde, în ultimele zile, dom
nise un calm relativ. Incidentele din 
ultimele 24 de ore s-au soldat cu 
moartea a 74 de persoane și rănirea 
altor 140. Potrivit unui bilanț ofi
cial. marți, la Beirut, au fost ucisa. 
33 de persoane, iar alte 57 au fost 
rănite.

în legătură cu situația din Liban, 
reține atenția declarația făcută zilele 
trecute de președintele Franței, Va- 
lery Giscard d’Estaing, cu prilejul 
vizitei în S.U.A., în sensul că este 
gata să trimită o forță de interven
ție în Liban, „la solicitarea autorită
ților legale și cu acordul părților 
interesate". El pgeciza că „interven
ția ar urma să fie numai franceză 
Si nu sub egida O.N.U.", neexclu- 
zind, totodată, „posibilitatea ca tru
pele franceze în misiune să desfă
șoare acțiuni militare în anumite 
zone critice".

Secretarul de stat al S.U.A., Henry 
Kissinger, a afirmat că țara sa este 
dispusă să ia în considerare favo
rabil propunerea franceză, sub anu
mite rezerve.

Propunerea franceză ți declarația 
americană au stîrnit îngrijorare, 
precum și luări de poziție energice, 
atât in Liban, cit și în unele țări 
arabe. Astfel, premierul libanez, Ra
shid Karame, a declarat că guvernul 
său nu este dispus să-l urmeze pa 
președintele Frangieh dacă acesta

NEW YORK

Simpozion consacrat relațiilor 
româno - americane

WASHINGTON 26 — Coresponden
tul nostru transmite s In cadrul ma
nifestărilor ocazionate de sărbăto
rirea bicentenarului Independenței 
poporului american, Institutul de 
studii est-central europene de la Uni
versitatea Columbia și Biblioteca ro
mână din New York au organizat un 
simpozion pe tema „Relațiile româno- 
americane pe multiple planuri".

In cadrul primei sesiuni a simpozio
nului, care a analizat „Relațiile isto- 
rico-sociale dintre România și Sta
tele Unite ale Americii", dr. Ilie 
Ceaușescu a prezentat o comunicare 
științifică cu privire la „Revoluția 
americană și războiul citfil oglindit» 
in istoriografia română". Dr. Deme
trius Dvoicenko Markov, profesor la

ITALIA

După anunjarea programului electoral al P.D.C.
ROMA 26 (Agerpres). — La Roma 

a fost dat publicității programul e- 
lectoral al Partidului Democrat-Creș- 
tin în vederea alegerilor generale de 
la 20—21 iunie. După cum era de aș
teptat, programul P.D.C. reafirmă 
concepția tradițională a acestui par
tid. Democrat-creștinii consideră că 
„pentru a rezolva problemele con
crete și grave care condiționează 
dezvoltarea țării este de dorit și a- 
portul forțelor ce aparțin opoziției, 
dar fără ca acestea să aducă atingere 
cadrului politic tradițional".

într-o declarație făcută la Verona, 
secretarul general al Partidului Co
munist Italian, Enrico Berlinguer, a 
arătat, referitor la programul elec
toral al P.D.C., că „democrația creș
tină continuă să repete că singura 
soluție pentru Italia ar constitui-o 
reîntoarcerea la o coaliție de cen- 
tru-stînga. dar acest tip de coaliție 
a riat faliment. Ea nu mai există 
nici măcar pe hîrtie, întrucît Par
tidul Socialist Italian a declarat că 
nu va mai participa la un guvern de

SPANIA în sprijinul eliberării deținuților politici
MADRID 26 (Agerpres). — La Ma

drid a. avut loc, miercuri, o confe
rință de presă a liderului Oomisiilor 
muncitorești, Marcelino Camacho, și 
a altor doi conducători ai partidelor 
de opoziție spaniole, eliberați din 
închisoare pe cauțiune în ziua pre
cedentă, sub presiunea protestelor 
opiniei publice.

Vorbitorii au evidențiat necesita
tea desfășurării unei campanii în

(Urinara din pag. I) 

va cere Franței să intervină in Li
ban. Camille Chamoun, șeful Parti
dului Național Liberal, a apreciat că 
este preferabil ca libanezii să-și re
glementeze, ei înșiși problemele. „Nu 
avem nevoie ca un stat străin, chiar 
prieten, să trimită trupe în Liban" 

a precizat el.
Forțele musulmane și palestinene 

eu anunțat, de asemenea, că se 
opun oricărei intervenții dih partea 
Franței pentru restabilirea păcii. 
„Actuala situație privind securitatea 
țării — se arată într-o declarație a- 
doptată în acest sens — este o pro
blemă pur libaneză șl poațe fi so
luționată pe baza unul acord politic 
general și democratic și a recon
struirii Instituțiilor de stat".

Yasser Arafat, președintele Comi
tetului Executiv al O.E.P., a decla
rat că se opune oricărei intervenții 
franceze — militare sau de altă na
tură — și a cerut ambasadorilor ță
rilor arabe acreditați la Beirut să 
condamne intențiile franceze.

Adunarea Națională a Kuweitului, 
în consens cu pozițiile altor țări 
arabe, a adoptat în unanimitate o 
rezoluție în care condamnă orice in
tervenție militară franceză în Li
ban ; moțiunea afirmă că o even
tuală prezență franceză în Liban ar 
fi împotriva intereselor acestei țări, 
ale lumii arabe și ale Franței.

în calitate do președinte al celei 
de-a IV-a Conferințe la nivel înalt 
a țărilor nealiniate, președintele Al
geriei. Houari Boumediene, a adre
sat un mesaj șefilor de stat și de 
guvern ai acestor țări, cerîndu-le să 
se opună unei eventuale intervenții 
militare franceze în Liban. „Această 
acțiune — se arată în mesaj — ar 
constitui un act extrem de serios, 
inspirat din expedițiile coloniale din 
trecut".

Colegiul Monmouth din Neu) Jersey, 
a vorbit despre „Stabilirea primelor 
relații culturale romăno-americane pe 
vremea lui Benjamin Franklin". De 
asemenea, au mai fost prezentate lu
crări științifice in legătură cu „Evo
luția istorică a relațiilor româno-a- 
mericane" și „Concluziile cercetărilor 
socio-antropologice efectuate în Tran
silvania".

A doua sesiune a simpozionului a 
tratat diverse aspecte ale evoluției 
relațiilor culturale dintre România și 
Statele Unite. Au fost audiate, între 
altele, comunicări științifice privind 
volumele de beletristică românească 
publicate de Editura Twain, traduce
rile din literatura americană in 
România și „Limba română — limbă 
romanică".

centru-stînga". Comuniștii, a adăugat 
Enrico Berlinguer, nu cer abrogarea 
sau desființarea democrației creștine, 
ei redimensionarea acesteia, pentru 
a face posibilă — odată cu existența 
unei stingi și a unui partid comu
nist puternice — o politică de în
noire efectivă. P.C.I. are in vedere 
o perspectivă politică clară, un gu
vern de largă coaliție, de solidaritate 
și unitate între forțele populare și 
democratice, care să permită soluțio
narea efectivă a marilor probleme cu 
care este confruntată Italia în etapa 
actuală.

★
La Bruxelles, Mișcarea creștină 

pentru pace, care reunește organiza
țiile creștine de stînga din Belgia, a 
trimis miercuri Papei Paul al VI-lea 
o scrisoare deschisă, în care protes
tează împotriva amenințării de exco
municare pronunțate de Episcopatul 
italian la adresa catolicilor italieni 
care se vor prezenta la alegerile ge
nerale din luna iunie pe listele elec
torale ale Partidului comunist.

sprijinul eliberării unui alt condu
cător al grupării de opoziție „Coor
donarea democratică", Antonio Gar- 
cia Trevijano, precum și a altor 140 
de deținuți politici care se nîai află 
în închisoarea Carabanchel. Ei au 
evocat condițiile insuportabile în 
care sînt ținuți în închisori deținuții 
politici, în rîndul cărora se află nu
meroși bolnavi, între care unii in 
stare foarte -gravă.

dere și securitate rezidă în promova
rea neabătută a ansamblului de prin
cipii noi, singurele în măsură să asi
gure drepturile suverane ale fiecărei 
națiuni. Prin toate acestea, conceptul 
noii ordini are un conținut profund 
revoluționar, un caracter in cel mai 
înalt grad progresist, care răspunde 
unei înalte cerințe istorice a dezvol
tării umanității.

Este meritul României nu numai 

CU TARILE IN CURS DE DEZVOLTARE
de a situa statornic noile principii 
la baza relațiilor României cu toate 
celelalte state, dar și de a acționa 
ferm pentru generalizarea și înră
dăcinarea lor trainică în viața in
ternațională. Este concludent faptul 
că aceste principii și-au găsit con
sacrarea în circa 40 de declarații 
solemne semnate de România eu 
țări de pe cele mai diverse meri
diane. Țara noastră a adus o con
tribuție activă la înscrierea lor 
în Actul final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa ; 
în continuarea acestor eforturi. 
România socialistă a preconizat a- 
doptarea în cadrul O.N.U. a unui cod 
de conduită cu caracter universal, in 
care să fie statuate drepturile și o-

Conferință F. A. O.
consacrată examinării 

posibilităților de extindere 
a resurselor marine

TOKIO 26 (Agerpres). — Organi
zația Națiunilor Unite pentru Ali
mentație și Agricultură (F.A.O.) a 
inaugurat, miercuri, în orașul japo
nez Kyoto, prima sa conferință cu 
caracter tehnic consacrată posibilită
ților de mărire pe cale artificială a 
resurselor marine. La conferință par
ticipă aproximativ 400 de specialiști 
din 50 de țări, care vor examina 
probleme legate de introducerea 
unor metode moderne de cultivare 
a speciilor valoroase de pești și alge, 
îmbunătățiri în genetica peștilor etc. 
Conferința va dura pînă Ia 2 iunie.

ALGERIA

Expoziție românească 
inaugurată la Oran

ALGER 26 — Corespondentul A- 
gerpres transmite «• La Oran, impor
tant oraș algerian, s-a deschis o ex
poziție de carte românească și de fo
tografii cu aspecte ale dezvoltării 
contemporane a României socialiste. 
De un interes deosebit se bucură lu
crările tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
prezente în standurile expoziției, în 
limbile arabă și franceză. Cu acest 
prilej a vorbit loan Lăzărescu, amba
sadorul țării noastre in Algeria. A 
luat, de asemenea, cuvintul primarul 
orașului Oran, Abdelkader Briki.

La inaugurarea expoziției au parti
cipat personalități ale vieții culturale 
algeriene, un numeros public. Au 
fost prezenți, de asemenea, aproxima
tiv 300 de cadre didactice și petroliști 
din țara noastră care activează in 
acest important centru universitar și 
industrial algerian.

După vernisaj a fost prezentat fil
mul artistic românesc „Neamul Șoi- 
măreștilor".

„Este dreptul tuturor 

statelor de a dispune 
în mod suveran 

de resursele lor naturale"
Documentul Conferinței 

de la Caracas a partidelor 
socialiste $1 social-democrate 
europene și latino-americane

CARACAS 26 (Agerpres). —• La 
Caracas au luat sfirșit lucrările Con
ferinței partidelor socialiste și social- 
democrate europene și latino-ameri
cane, la care au luat parte lideri al 
acestor partide din 27 de state. în 
ședința finală a fost adoptat un do
cument, în care se evidențiază, între 
altele, necesitatea intensificării ac
țiunilor consacrate instaurării unei 
noi ordini economice internaționale. 
Participanții au subliniat, în acest 
context, că noua ordine economică 
mondială trebuie să se bazeze pe 
dreptul tuturor statelor de a dispune 
în mod suveran de resursele lor na
turale, de a-și reglementa în intere» 
național transferul de tehnologie și 
de capital, de a obține prețuri juste 
pentru materiile lor prime. Este 
dreptul țărilor în curs de dezvoltare 
de a li se acorda avantaje preferen
țiale pentru produsele lor. Totodată, 
în document se precizează că noua 
ordine presupune, de asemenea, 
dreptul popoarelor de a dispune de 
programe și ajutoare finahciare su
ficiente, echitabile și libere, fără a 
fi supuse la presiuni sau ingerințe 
externe. Sînt enumerate în acest con-, 
text o serie de principii de bază pen
tru stabilirea de relații noi între sta
te și dezvoltarea cooperării dintre 
ele în spiritul normelor dreptății și 
echității.

S.W.A.P.O. respinge manevrele 
rasiștilor vizînd 

Iracjionarea Namibiei
DAKAR 26 (Agerpres). — tntr-un 

comunicat dat publicității la Dakar 
de reprezentantul pentru Africa 
australă al Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
Timothy Hishongwa, se arată că 
S.W.A.P.O. respinge așa-zisele trata
tive constituționale purtate la Win
dhoek de regimul de la Pretoria cu 
unii șefi de trib, vizînd fracționarea 
Namibiei în „așezăminte" tribale, zo
nele cele mai bogate fiind atribuite 
coloniștilor albi.

bligațiile fundamentale ele tuturor 
statelor.

O problemă de o importanță cardi
nală în cadrul procesului edificării 
noii ordini o constituie lichidarea 
subdezvoltării, a decalajelor care des
part diferitele țări, realizarea unei 
egalizări a nivelului de dezvoltare a 
tuturor statelor — cerință fundamen
tală a epocii noastre, de care depind 
direct pacea, colaborarea internațio

nală, progresul general. Starea de 
subdezvoltare tn care se găsesc ma
joritatea țărilor lumii — rezultat ne
mijlocit al politicii imperialiste, co
lonialiste și neocolonialiste, al rela
țiilor profund inechitabile caracteris
tice acestei: politici — constituie o 
realitate tragică a zilelor noastre, 
despre care vorbește concludent fap
tul că două treimi din omenire tră
iește și în acest secol al uimitoare
lor realizări ale științei și tehnicii 
în condițiile mizeriei, subnutriției, 
bolilor și analfabetismului. Persis
tența acestei anomalii îngustează 
sfera producției materiale și a des
facerii produselor, are repercusiuni 
negative asupra dezvoltării și stabi
lității economiei mondiale, determină

BELGRAD

Convorbiri româno-iugoslave
BELGRAD 26 — Corespondentul 

Agerpres transmite : Miercuri a so
sit la Belgrad tovarășa Lina Cioba- 
nu, membru al Comitetului Politia 
Executiv al C.C. al P.C.R., preșe
dinta Consiliului Național al Femei
lor din Republica Socialistă Româ
nia, care face o vizită în Iugoslavia, 
la invitația Conferinței federale pen
tru activitatea socială a femeilor.

La aeroport, oaspetele a fost în
tâmpinat de Haira Marianovici, pre
ședinta Conferinței federale pentru 
activitatea socială a femeilor, pre
cum și de alți reprezentanți ai aces
tei organizații de femei. A fost pre
zent ambasadorul român la Belgrad, 
Virgil Cazacu.

în cursul dimineții au început 
convorbirile între tovarășa Lina Cio- 
banu și Haira Marianovici, în cursul 
cărora s-a efectuat un schimb de pă
reri și de experiență privind rolul 
și participarea femeilor la construc
ția socialistă, precum șl aspecte ale 
intensificării colaborării dintre eel» 
două organizații.

★
în aceeași zi, tovarășa Lina Cio- 

banu a fost primită de tovarășul Du- 
șan Petrovici, membru al Prezidiului 
C.C. al U.C.I., președintele Conferin
ței Federale a Uniunii Socialiste a 
Poporului Muncitor din Iugoslavia.

Cu acest prilej, tovarășa Lina Cio- 
banu a transmis din partea tovară

Președintele Republicii Afganistan 
l-a primit pe ambasadorul României

KABUL 26 (Agerpres). — La 26 
mai președintele și. primul ministru 
al Republicii Afganistan, Mohammad 
Daoud Khan, a primit pe ambasa
dorul României în această țară, Ale
xandru Boabă. Cu acest prilej, amba
sadorul român a transmis din partea 
președintelui Republicii Socialista 
România, Nicolae Ceaușescu, ți a to
varășei Elena Ceaușescu președinte
lui Mohammad Daoud Khan urări da 
sănătate și fericire personală, de 
prosperitate ți progres pentru po
porul afgan prieten.

anglia Peste un milion de participanți 
la demonstrațiile de protest împotriva șomajului
LONDRA 26. — Corespondentul nostru transmite : La 26 mai, tn toate 

marile orașe din Marea Britanie au avut loc mitinguri și demonstrații de 
protest împotriva creșterii continue a șomajului și a efectelor negative pe 
care le are acest flagel pentru standardul de viață al maselor populare.

La Londra, Birmingham, Manches
ter, Glasgow, Ayr, Dundee, Cardiff, 
Swansea, Liverpool, Sheffield și alta 
importante centre din țară s-au des
fășurat mari adunări muncitorești, 
urmate de, demonstrații, în cadrul 
cărora s-a cerut asigurarea dreptului 
la muncă. Potrivit datelor oficiale, in 
prezent in Marea Britanie numărul 
șomerilor depășește 1,25 milioane.

în aceste zile se desfășoară, de ase
menea, o altă amplă manifestare da
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agențiile de presă transmit:
Protocol româno-bulgar.

Cu prilejul întâlnirii anuale de lucru 
între delegațiile Ministerului Turis
mului din România și Comitetului 
pentru Odihnă și Turism din Bul
garia, conducătorii celor două orga
nisme, Ion Cosma și Ivan Vracev, au 
semnat protocolul privind măsurile 
convenite pentru lărgirea și adînci- 
rea colaborării în domeniul turis
mului pe anuj 1976.

Guvernul tailandez • h°- 
tărit să ceară parlamentului abroga
rea unei legi care impune o serie de 
restricții comerțului Tailandei cu ță
rile socialiste, a anunțat miercuri un 
purtător de cuvint guvernamental.

Demonstrații. Mal mult< mil 
de persoane din Inșula Rhodos au 
participat luni și marți Ia o serie de 
demonstrații de protest împotriva 
prezenței în porturile acestei insule 
grecești din Marea Egee a două nave 
din cadrul celei de-a Vl-a flote ■ 
S.U.A. din Marea Mediterană.

Inevitabil tensiune în relațiile inter
naționale, contravine în mod flagrant 
intereselor păcii.

în dorința de a contribui activ 
la lichidarea subdezvoltării și la 
abolirea vechilor relații care au 
generat-o, țara noastră acționea
ză împreună cu celelalte țări în 
curs de dezvoltare pentru iden
tificarea și transpunerea în viață 
a măsurilor concrete pe care le com
portă procesul de edificare a noii 
ordini. Sînt cunoscute în acest sens 
propunerile prezentate de România 
la O.N.U., cît și în alte organisme 
internaționale, contribuția ei la elabo
rarea unor documente fundamentale 
pentru edificarea noii ordini. în acest 
spirit constructiv acționează țara 
noastră și în cadrul actualei confe
rințe U.N.C.T.A.D de la Nairobi. 
Opinia publică nutrește speranța 
că în cadrul acestei conferințe se va 
da dovadă de realism politico-eco
nomic, de Înțelegerea necesităților 
majore ale prezentului și imperati
velor viitorului, manifestîndu-se re
ceptivitate și depunîndu-se eforturi 
constructive pentru ajungerea Ia 
acorduri care să marcheze un pas 
efectiv în direcția realizării dezide
ratului noii ordini.

Nu pot fi, desigur, Ignorate dificul- 
Jățile și obstacolele existente pe dru
mul făuririi noii ordini politice șl 
economice mondiale, dar totul arată 
că acest țel istoric, in consens cu 
mersul dezvoltării omenirii, poate fi 
atins prin lupta unită a forțelor îna
intate, a statelor iubitoare de pace 
din lumea de azi. în ceea ce o pri
vește, România socialistă va acționa 
neabătut și de. aici înainte, in strinsă 
colaborare eu toate forțele progre
siste, pentru dezvoltarea liberă, su
verană și independentă a tuturor na
țiunilor lumii, pentru o nouă ordine 
politică și economică, pentru o lume 
mai dreaptă și mai bună. 

șului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, un călduros salut și 
urări de sănătate și fericire pentru 
tovarășul Iosip Broz Tito, președin
tele Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

Mulțumind pentru mesajul de sa
lut, tovarășul Dușan Petrovici a ru
gat pe oaspete să transmită tova
rășului Nicolae Ceaușescu, din partea 
tovarășului Iosip Broz Tito și din 
partea sa personal, salutări tovără
șești și cele mai calde urări de sănă
tate și fericire, de noi și însemnate 
succese poporului român în opera de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în România.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire prietenească cu privire la 
dezvoltarea rodnică a relațiilor de 
colaborare frățească dintre P.C.R. și 
U.C.I., dintre F.U.S. și U.S.P.M.I., la 
eare a participat Haira Marianovici.

A fost, de asemenea, prezent am
basadorul român în Iugoslavia, Vir
gil Cazacu.

★
La plecare, pe aeroportul Otopenl, 

tovarășa Lina Ciobanu a fost condusă 
de membre ale Biroului C.N.F.

A fost prezent Petar Dodik, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

La rîndul său, președintele Repu
blicii Afganistan a rugat să se trans
mită președintelui Nicolae Ceaușescu 
ți tovarășei Elena Ceaușescu un căl
duros salut de prietenie, urări de isă- 
nătate și fericire, iar poporului român 
prieten urări de bunăstare și pro
gres.

în cadrul convorbirii, desfășurate 
într-o atmosferă cordială, au fost dis
cutate probleme ale dezvoltării rela
țiilor româno-afgane în toate dome
niile.

protest Împotriva șomajului. Esta 
vorba de acțiunea studenților de la 
colegiile și institutele pedagogice din 
tară, care s-au ridicat împotriva re
ducerii fondurilor destinate educației 
ți împotriva creșterii numărului șo
merilor în rîndurile tinerei generații.

Potrivit unor estimări neoficiale, 
numărul celor care au luat parte la 
manifestările de protest împotriva 
șomajului, la 26 mai, se ridică în în
treaga țară la peste iun milion.

în localitatea franceză Epinay 
sur Seine au început „Zilele cul
turii românești". Un numeros pu
blic a vizitat expozițiile „Car
tea social-politică tn România", 
„Arta populară românească", 
„Monumente arhitectonice și da 
artă" și a vizionat filmul docu
mentar „România, țara mea". 
Ansamblul folcloric „Carpați", 
din Cîmpulung, a prezen
tat un spectacol care s-a bucu
rat de un călduros succes.

Vizită. Problema ale situației 
din Africa australă și aspecte ale lu
crărilor sesiunii U.N.C.T.A.D. de ■ la 
Nairobi, precum și relațiile de coo
perare dintre R.F. Germania și Li
beria s-au aflat în centrul convorbi
rilor purtate la Bonn de președintele 
Liberiei, William Tolbert, cu pre
ședintele R.F.G., Walter Scheel, și 
cu cancelarul federal Helmut 
Schmidt. William Tolbert a efectuat
o vizită oficială de o zi în R.F. Ger
mania, la invitația lui Walter Scheel.

La Expoziția internațio
nala de flori, deschisă la Da- 
masc, participă și România cu ima
gini turistice și obiecte de artizanat 
cu motive florale din diferite regiuni 
ale țării. Standul românesc a fost 
vizitat de Abdallah Al-Khani, minis
trul sirian al turismului, Farouk Al- 
Hamoui, guvernatorul orașului Da
masc, și de alte oficialități siriene.

La reuniunea Consiliului ministerial al CENTO

Luări de poziție pentru adaptarea 
organizației la noile realități

LONDRA 26 (Agerpres). — La Lon
dra s-au deschis miercuri lucrările 
celei de-a XXIII-a sesiuni a Consi
liului ministerial al CENTO. La se
siune iau parte miniștrii de externe 
ai Marii Britanii, Iranului, Turciei, 
S.U.A., precum și ministrul produc
ției al Pakistanului. Pe ordinea de 
zi se află diverse aspecte ale rela
țiilor in domeniile politic, economic 
și militar între țările membre și u- 
nele probleme ale vieții internațio
nale.

Ca un reflex al anacronismului po
liticii blocurilor militare — confir
mat atît de tendințele noi din viața 
internațională, cit și de procesul de 
eroziune a funcțiilor și rolului aces
tei alianțe din ultimii ani — luările 
de cuvint ale unor participanți din 
prima zi a dezbaterilor au confirmat 
că Organizația Tratatului Central 
este confruntată în continuare cu pu
ternice forțe centrifuge.

Pe linia pozițiilor afirmate con
stant in ultimii ani de țara sa în 
cadrul CENTO, ministrul de externe 
al Iranului a subliniat că alianța 
„trebuie să se adapteze noilor con
diții" și a insistat asupra necesității

Vizita delegației 
de activiști ai P.C.R. 

în U.R.S.S.
MOSCOVA 26 — Corespondentul 

Agerpres transmite : O delegație de 
activiști ai Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Gheorghe 
Petrescu, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului județean 
Dolj al P.C.R., a făcut o vizită pen
tru schimb de experiență în U.R.S.S., 
la invitația C.C. al P.C.U.S.’ Delega
ția a avut întîlniri și convorbiri Ia 
C.C. al P.C.U.S., la conducerile mi
nisterelor industriei chimice, prelu
crării petrolului și petrochimiei ala 
U.R.S.S., a vizitat institute de proiec
tări, întreprinderi industriale din 
Moscova, Minsk, Novopoloțk și re
giunea Tuia.

La 26 mai, delegația a fost primită 
de V. I. Dolghih, secretar al C.C. al 
P.C.U.S. Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire, desfășurată într-o atmos
feră cordială, prietenească, asupra 
dezvoltării relațiilor de colaborare 
frățească între P.C.R. și P.C.U.S., în
tre popoarele român și sovietic.

La primire a fost prezent Gheorghe 
Badrus, ambasadorul României în 
Uniunea Sovietică.

Secretarul general al P. C. 
din Marea Britanie l-a primit 

pe ambasadorul României
LONDRA 26 — Corespondentul

nostru transmite : Secretarul general 
al Partidului Comunist din Marea 
Britanie, Gordon McLennan, l-a pri
mit miercuri pe ambasadorul Româ
niei la Londra, Pretor Popa. Cu a- 
cest prilej au fost abordate unele as
pecte ale relațiilor dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist din Marea Britanie, contribuția 
lor la dezvoltarea și lărgirea raportu
rilor dintre cele două țări și popoare.

Cu prilejul Zilei naționale 
a Sudanului

KHARTUM 26 (Agerpres). — Cu 
ocazia celei de-a Vil-a aniversări a 
Zilei revoluției din Sudan, la Khar
tum a avut loc, miercuri, în prezența 
președintelui Sudanului. Gaafar El 
Numeiry, o paradă militară și de
monstrația oamenilor muncii. Au fost 
prezente delegații ale unor țări. A 
participat o delegație a Partidului 
Comunist Român, condusă de tova
rășul Angelo Miculescu, membru al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul agriculturii și 
industriei alimentare.

Semnarea unor documente 
sovieto- angoleze

MOSCOVA 26 (Agerpres). — La 
Moscova a fost semnată, miercuri, 
Declarația privind bazele relațiilor 
reciproce de prietenie și cooperare 
dintre Uniunea Sovietică și R. P. 
Angola. Declarația a fost semnată de 
Aleksei Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.. șl 
-Lopo do Nascimento, primul minis
tru al Angolei. Au fost semnate, de 
asemenea, și alte documente so- 
vieto-angoleze — relatează agenția 
T.A.S.S.

Inundații în Filipine. Suta
de mii de oameni se aflau miercuri
fără adăpost în Insula Luzon din 
Filipine. după ce marele baraj Santa 
Cruz, situat la 130 km nord-vest de 
Manila, a fost rupt, inundînd zece 
orașe, în centrul insulei. Peste 
600 000 de oameni au suferit conse
cințele ploilor torențiale care s-au 
dezlănțuit cu o săptămină în urmă, 
după trecerea taifunului „Olga". Cim- 
pia centrală a principalei insule fi- 
lipineze era miercuri acoperită în 
întregime de apă. Inundațiile au 
provocat, pînă miercuri, 68 de morți.

Conferință. Organizația Na
țiunilor Unite pentru Educație, 
Știință și Cultură (UNESCO) a 
anunțat că viitoarea Conferință in- 
terguvernamentală privind comuni
cațiile în America Latină și Caraibe 
va avea loc la San Josâ, capitala 
costaricană, între 12 și 21 iunie anul 
acesta — informează agenția Inter 
Press Service.

Asasinate. La Buenos a116’
au fost descoperite cadavrele a două 
cunoscute personalități politice uru- 
guayene, care trăiau în exil în Ar
gentina. Este vorba de Zelmar Mi- 
chelini, fost deputat, ministru și se
nator, și Hector Gutierrez Ruiz, fost 
președinte al Camerei Deputaților a 
Congresului Național al Uruguayului. 
Cei doi au fost răpiți în urmă cu o 
săptămină de un grup de necunos- 
cuți. împreună cu ei a fost seches
trat și Manuel Liberoff, lider al 
Sindicatului medicilor din Uruguay.

orientării activităților organizației cu 
prioritate spre colaborarea în dome
niile economic, social și cultural. De 
asemenea, el a arătat că sumele des
tinate, pentru înarmări „ar putea fi 
mai bine folosite pentru dezvoltarea 
economică și socială". La rindul său, 
ministrul producției al Pakistanului 
a insistat asupra necesității ca relații
le dintre state „să se bazeze pc prin
cipiile respectării reciproce a suvera
nității, integrității teritoriale și ne
amestecului în treburile interne ale 
altora". Referindu-se la Conferința 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa, ministrul de externe al Tur
ciei aprecia că aceasta „a oferit prin
cipiile fundamentale pe care trebuie 
să se întemeieze o politică sinceră de 
destindere". „Aceste principii — a 
subliniat vorbitorul — trebuie tradu
se în viață în întregime și nu trebuie 
să constituie obiectul unor interpre
tări diferite". Destinderea nu trebuie 
să se limiteze la anumite regiuni și 
la anumite relații bilaterale — a spus 
ministrul de externe turc — adăugind 
că „este necesar să ne îndreptăm 
spre o nouă ordine in relațiile inter
naționale".

Ol PREimiHDlNI
• „POLEX-NORD-76“. 

Din Leningrad a plecat spre ți
nuturile arctice nava sovietici 
de cercetări științifice „Pro
fessor Somov", care urmează să 
se alăture în Marea Groenlandei 
altor nave participante la cer
cetările din cadrul experimen
tului polar „Polcx-Nord-76“, 
avînd drept obiectiv studie
rea influentelor calorice reci
proce dintre ocean și atmosfe
ră și a duratei prefacerilor pe 
care le suferă masele de aer în 
zona nordică a Atlanticului. 
Paralel cu cercetările din aceas
tă regiune, alte nave speciale 
sovietice — „Academik Șirșov" 
și „Priliv" — culeg date asemă
nătoare în regiunea nordică a 
Pacificului. Efectuate în cadrul 
unor ample cercetări întreprin
se, la scară planetară, de spe
cialiști din diferite țări, studiile 
cercetătorilor sovietici urmează 
să furnizeze date ce vor fi puse 
la dispoziția serviciului hidro- 
meteorologic internațional.

• IDENTIFICARE DE 
LA DISTANȚĂ. Un d. 
cercetători englezi au construit 
un instrument ultrasensibil 
pentru detectarea la distanță a 
variațiilor extrem de mici ale 

, căldurii (emisiei de raze infra- 
roșii). Acest detector — conec
tat la un ecran de televizor — 
este atît de sensibil, încît, pe 
baza căldurii degajate de corpul 
unei ființe umane, poate înfă
țișa imaginea clară a acestuia. 
Aparatul este foarte prețios în 
controlul clădirilor incendiate, 
pentru a se descoperi dacă au 
mai rămas oameni înăuntru ; da 
asemenea, în medicină — la a- 
naliza profunzimii arsurilor, 1« 
descoperirea tumorilor etc.

• „ZPA-600". Mașina
electronică de calcul „ZPA-600*  
funcționează de trei ani ca dis
pecer pentru distribuirea apel 
în cadrul unui sistem de iri
gații din Cehoslovacia, care 
se întinde pe o suprafață 
de 16 500 hectare. Mașina sta
bilește cantitatea optimă de 
apă care trebuie introdusă după 
însămințarea culturilor, în func
ție de starea vremii și de umi
ditatea din sol. Ordinatorul con
tribuie la creșterea eficienței 
irigațiilor, mărind considerabil 
recoltele. ■ ,

.«lunilor și conflictelor, pericolul de 
război.

în concepția P.C.R., instaurarea 
noii ordini politice și economice in
ternaționale reclamă în mod impe
rios democratizarea întregii vieți in
ternaționale, prin crearea condițiilor 
pentru participarea egală a tuturor 
tarilor, indiferent de mărime, orîn- 
duire socială, potențial, grad de dez
voltare, la soluționarea marilor pro
bleme ale omenirii. Partidul nostru 
se pronunță ferm pentru instaurarea 
unui nou sistem de raporturi inter
statale, întemeiate pe principiile 
dreptului și moralei internaționale, 
principiile deplinei egalități în drep
turi, respectului independenței și 
suveranității naționale, neamestecu
lui in treburile interne, avantaju
lui reciproc, nerecurgerii la forță și 
la amenințarea cu forța. De aci de
curge, pe planul relațiilor internațio
nale, necesitatea respectării dreptu
lui imprescriptibil al fiecărui popor 
de a se bucura de independență și 
suveranitate națională, de a fi stă- 
pin pe propria soartă, pe resursele 
sale naționale, de a le folosi în in
teresul propriei dezvoltări economice 
și sociale, precum și în interesul 
cooperării internaționale. Ansam
blul acestor principii este con
siderat pe drept cuvint cheia de 
boltă a unei noi ordini economice și 
politice mondiale, deoarece promova
rea lor de către toți și față de toți 
asigură posibilitatea deplinei afir
mări a fiecărei națiuni, dezvoltarea 
sa de sine stătătoare pe calea pro
gresului economic și social și. tot
odată, evitarea conflictelor, înțele
gerea și colaborarea între toate po
poarele. în zilele noastre devine tot 
mai evident faptul că o reală destin

• 60 DE COPACI PE 
ORĂ — acesta este randa
mentul unei mașini de smuls 
copaci realizate în Suedia. Față 
de procedeul clasic de tăiere a 
copacilor cu diferite mijloace 
mecanice, noul procedeu prezin
tă mai multe avantaje : în afara 
eficientei și reducerii efortului 
fizic al omului, cantitatea de 
lemn este considerabil mai 
mare. întrucît. prin smulgere, 
Se recuperează și rădăcinile, si 
buștenii ; totodată, pămîntul 
afinează și se regenerează mai 
rapid.

• O SONATĂ APAR- 
ȚINÎND LUI BEETHO
VEN a fost descoperită dt 
către un muzician de origine o- 
landeză. Opera, considerată de 
mult (timp pierdută, figurează 
intr-o culegere de partituri care 
mai cuprinde alte cinci sonate 
pentru violoncel și este datată 
1840. Culegerea a fost descope
rită în. depozitul de manuscrise 
al unui anticar din Amsterdam.

• CERCETĂRILE PA- 
LEOGEOGRAFICE Șl PE
TROLUL. Omul de știință so
vietic N. Markovski este de pă
rere că. pentru a se descoperi 
petrol, trebuie prospectate gurile 
vechilor fluvii, care, între timp, 
au fost acoperite de apele mări
lor. Cercetătorul de la Universi
tatea din Moscova consideră că 
vechile fluvii au concentrat o 
mare cantitate de elemente or
ganice, care, ulterior, în condi
țiile scufundării zonelor respec
tive în mare, s-au transformat 
în petrol. Markovski este de 
părere că această teorie se poa
te dovedi utilă și în prospecta
rea altor combustibili fosili t 
cărbuni și șisturi.

• PESTE BOSFOR, 
IN VITEZĂ. Podul peste 
Bosfor, dat în folosință in 
toamna anului 1973, s-a dovedit 
a. fi nu numai un succes teh
nic, ci și unul financiar. Costul 
său (23 milioane de dolari) a și 
fost amortizat prin taxele per
cepute asupra vehiculelor ce 
parcurg cele șase benzi ale sale. 
Inițial, s-a contat pe 22 000 de 
vehicule zilnic ; în prezent, nu
mărul lor a ajuns la 50 000, ca
pacitatea maximă, prevăzută 
pentru 1977, fiind de 70 000 de 
mașini. Veniturile obținute sînt 
destinate în special - construcției 
de autostrăzi în regiunea Is
tanbul.

• TEMPLUL ZEIȚEI 
BASTET. Arheologii egipteni 
au descoperit în apropiere de 
orașul Ez-Zakazik vestigiile 
unui vechi templu al zeiței 
Bastet, construit cu aproximativ 
4 500 de ani în urmă. Zeița era 
înfățișată ca o femeie cu cap 
de pisică, fiind divinizată ca o- 
crotitoare a distracțiilor. Tot
odată, au fost descoperite cite- 
va sute de mumii de... pisici. 
După cum se știe, acest animal 
era socotit șfînt în Egiptul an
tic, alături de boul Apis. Pen
tru egiptenii antici, ochii pisi
cii, care luminează in întune
ric, simbolizau Soarele și Luna.

• POPULAȚIA INDIEI 
a atins 605 milioane de locuitori, 
a anunțat un purtător de cuvint 
al guvernului indian.
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Vicepreședintele Republicii Unite Tanzania, 
vicepreședinte al partidului TANU, prim-ministru
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în toate întreprinderile

Să se acționeze ferm și necontenit 
pentru organizarea științifică 

a producției și a muncii
Am început cu bune rezultate eco

nomice cincinalul revoluției tehnico- 
științifice. Planul producției indus
triale pe primele patru luni din a- 
cest an a fost depășit, cea mai mare 
parte a sporului de producție față 
de perioada corespunzătoare a anului 
trecut fiind obținută pe seama creș
terii productivității muncii. Aceste 
rezultate dovedesc, în ultimă instan
ță, că în măsură tot mai mare co
lectivele din întreprinderi pun un 
accent deosebit pe factorii de efi
ciență. între care creșterea produc
tivității muncii ocupă un loc central. 
Iar la baza sporirii continue a pro
ductivității muncii se situează orga
nizarea științifică a producției și fo
losirea judicioasă a forței de muncă.

întregul efort pentru organizarea 
științifică a producției și a muncii 
trebuie să aibă ca obiectiv precis 
realizarea ritmică, zi de zi, a pla
nului, creșterea productivității mun
cii, a eficienței întregii activități pro
ductive. Practica a dovedit că acolo 
unde există în permanență o bună 
organizare și disciplină, unde mași
nile și timpul de muncă sînt folosite 
din plin, nu este nevoie să se recurgă 
la ore suplimentare pentru realizarea 
sarcinilor de plan. Planul este în așa 
fel întocmit incit, prin folosirea ra
țională a timpului de muncă, în ca
drul programelor de lucru, prevederile 
sale să poată fi realizate în bune 
condiții. Este, de fapt, concluzia ma
joră ce se desprinde și din suita de 
opinii exprimate de către muncitori, 
ingineri, economiști, cadre de con
ducere. activiști de partid în cadrul 
anchetelor „Scinteii" publicate, în ul
timele luni, la rubrica „Organizarea 
științifică a producției — cerință a 
planului, sarcină de partid".

Ce sarcini actuale stau în fața 
organelor și organizațiilor de partid, 
a colectivelor din economie în do
meniul organizării științifice a pro
ducției și a muncii ? în centrul preo
cupărilor lor trebuie să se situeze 
stabilirea măsurilor practice pentru 
înfăptuirea indicațiilor formulate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului nos
tru, la recenta Consfătuire de lucru 
de la C.C. al P.C.R. Arătînd că în 
cursul acestui an va fi elaborat pro
gramul de trecere la reducerea săp-

SUCCES CONGRESULUI 

COOPERA ȚIEI 
MEȘTEȘUGĂREȘTI!

Astăzi se deschid în Capitală lucrările celui de-al V-lea Congres 
al cooperației meșteșugărești — chemat să facă bilanțul activității 
desfășurate de unitățile cooperatiste în ultimii 5 ani și să stabilească 
obiectivele acestui sector in lumina hotăririlor Congresului al Xl-lea 
al partidului.
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IN PREGĂTIREA CONGRESULUI EDUCAȚIEI POLITICE
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SI CULTURII SOCIALISTE• Plenare cu activul ale comitetelor județene de partid Satu-Mare, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vîlcea• Plenara comună a Comitetului Central al U.T.C. și a Consiliului U.A.S.C.R.
Componentă a Frontului Unității 

Socialiste, cooperația meșteșugăreas
că — organizație obștească cu ca
racter economic — participă activ la 
edificarea construcției socialiste în 
țara noastră, îndeplinind importante 
funcții economico-sociale pe linia a- 
sigurării necesarului de mărfuri și 
servicii ale populației, a îmbunătă
țirii continue a condițiilor de trai ale 
oamenilor muncii. Conferințele ju
dețene ale cooperației, dezbaterile 
care au premers congresul au sub
liniat contribuția acestei organizații la 
satisfacerea solicitărilor de servicii și 
produse de largă cerere ale popu
lației, la valorificarea superioară a 
tradițiilor de artă populară și mește
șuguri artistice.

Sub îndrumarea permanentă a par
tidului și cu sprijinul susținut al 
statului, cooperația meșteșugărească a 
cunoscut o dezvoltare continuă, baza 
sa materială extinzindu-se de la an 
la an. Astăzi, cele peste 400 de coo
perative meșteșugărești dispun de 
aproape 16 000 unități de producție 
și prestări de servicii situate în o- 
rașe, centre muncitorești, stațiuni 
balneo-climaterice, localități și zone 
turistice, în care lucrează peste 
300 000 de cooperatori.

Perioada 1971—1975 a fost și pen
tru cooperația meșteșugărească — a- 
semeni întregii economii naționale — 
perioada celor mai înalte ritmuri de 
dezvoltare, volumul total al activită
ții economice a cooperației fiind în 
1975 cu 84 la sută mai mare decit în 
1970, obținîndu-se suplimentar, peste 
sarcinile cincinalului, servicii și pro
duse în valoare de 6,5 miliarde lei. 
In mod corespunzător s-a mărit și 
capacitatea tehnico-organizatorică a 
cooperației meșteșugărești : volumul 
investițiilor a însumat 2,6 miliarde 
lei (intr-un singur an — 1975 — in- 
vestindu-se tot atît cit în întreg cin
cinalul 1961—1965), iar numărul me
seriașilor a sporit cu 116 000, din 
care o mare parte au fost pregătiți 
în sistemul propriu de învățămînt 
al cooperației.

Actualul cincinal pune în fața 
cooperativelor meșteșugărești sarcini 

tămînii de lucru prevăzută în acest 
cincinal, care de anul viitor urmea
ză să fie tradus treptat în viață, 
secretarul general al partidului a 
subliniat necesitatea ca organele și 
organizațiile de partid să acorde o 
atenție deosebită organizării produc
ției și a muncii, deoarece reducerea 
săptăminii de lucru nu trebuie să 
afecteze cu nimic planul de creștere 
a producției și a productivității mun
cii. Iar în cadrul acțiunii de per
fecționare a organizării producției

Despre ORGANIZAREA MUNCII, 
MECANIZARE și AUTOMATIZARE 

in lumina indicațiilor date de secretarul general al partidului 
la Consfătuirea de lucru de la C. C. al P. C. R.

și a muncii, a indicat să se ia mă
suri de identificare a tuturor rezer
velor, întocmindu-se programe spe
ciale de mecanizare și automatizare.

Rezultă clar, și de această dată, că 
între rezultatele obținute în produc
ție și îmbunătățirea continuă a con
dițiilor de trai ale celor ce muncesc 
există o strînsă legătură. Iată dc ce, 
trecind la înfăptuirea sarcinilor tra
sate de secretarul general al parti
dului, organele și organizațiile de 
partid au datoria de a situa pe pri
mul plan al muncii politico-educa
tive dezvoltarea atitudinii înaintate 
față de muncă, întărirea răspunderii 
pentru folosirea la maximum a ma
șinilor, utilajelor și instalațiilor din 
dotare, a ordinii și disciplinei în 
muncă, mobilizînd pe toți lucrătorii 
— de la muncitor, inginer la direc
tor — la găsirea unor noi modalități 
și posibilități de îmbunătățire a or
ganizării producției, în vederea creș
terii randamentului productiv la fie- 

sporite, deosebit de importante. Așa 
cum se arată în Directivele Congre
sului al Xl-lea, în această perioadă, 
în cadrul cooperației meșteșugărești 
„se va dezvolta în ritm susținut pro
ducția de serie mică de confecții, tri
cotaje, încălțăminte, bunuri de con
sum din lemn, metal, mase plastice, 
producția de țesături, covoare, obiec
te de artă populară și artizanat, uti- 
lizîndu-se mai bine resursele de 
muncă din gospodăriile individuale, 
experiența și tradițiile din diferite 
județe ale țării. în mod deosebit se 
va urmări extinderea și moderniza
rea prestațiilor de servicii, precum 
și executarea după comandă a dife
ritelor produse pentru populație".

In sensul acestor prevederi orga
nizațiile cooperatiste își propun să 
dezvolte prioritar sectorul serviciilor 
publice, urmind să ofere populației în 
1980 un volum de servicii meșteșu
gărești cu 96.5 la sută mai mare de- 
cît în 1975. Este un spor care depă
șește simțitor nivelul general de 
creștere al întregii activități a coo
perației și indicele de mărire a vo
lumului global al prestațiilor stabilit 
prin programul național de dezvolta
re a serviciilor publice. în paralel, 
se va extinde producția bunurilor de 
consum — in special a articolelor de 
uz casnic și gospodăresc ce se vor 
desface prin unitățile proprii de vin- 
zare, producția de artă populară și 
artizanat, volumul mărfurilor desti
nate fondului pieței și exportului.

Lucrările congresului care se des
chide astăzi vor evidenția, fără în
doială, intr-un spirit de analiză cri
tică și autocritică — atît succesele 
cit și neajunsurile ce se manifestă 
încă in activitatea cooperației meș
teșugărești, măsurile necesare pentru 
creșterea — în lumina hotăririlor 
Congresului al Xl-lea al partidului — 
contribuției cooperației meșteșugă
rești la satisfacerea cerințelor de ser
vicii și bunuri de consum ale popu
lației — parte componentă a pro
gramului de ridicare continuă a ni
velului de trai al celor ce muncesc, 
în acest spirit urăm deplin succes 
lucrărilor celui de-al V-lea Congres 
al cooperației meșteșugărești. 

care loc de muncă, pentru valorifi
carea superioară a potențialului teh
nic și uman din fiecare unitate.

După cum se știe, la ora actuală 
există diferențe între întreprinderi 
în ceea ce privește gradul de dotare 
tehnică, nivelul tehnologic, organiza
rea procesului de producție. Cert 
este însă că, în fiecare întreprindere, 
indiferent de mărime, grad de dotare 
tehnică, vechime ș.a., există posibi
lități de perfecționare a organizării 
producției și a muncii, în vederea 

realizării și depășirii sarcinilor de 
plan. Să ne oprim la citeva exem
ple sugestive. în întreprinderi din 
județul Caraș-Severin, în acest an 
urmează să fie redată în circuitul 
productiv o suprafață industrială de 
circa 5 000 mp, obținută printr-o mai 
bună organizare a fluxurilor de fa
bricație ; pe această suprafață, la în
treprinderile constructoare de mașini 
din Reșița și din Bocșa și la între
prinderea „Oțelul Roșu" se montea
ză utilaje realizate prin autodotare. 
Așadar, fără investiții din partea sta
tului, ci, printr-o mai judicioasă or
ganizare a producției, se vor obține 
însemnate sporuri de producție. Iată 
încă un exemplu. îa cadrul ateliere
lor mecanice din anumite întreprin
deri din județul Neamț, un număr de 
mașini-unelte — strunguri, freze, ra- 
boteze — nu puteau fi folosite la 
întreaga lor capacitate, datorită lip
sei unor programe de cooperare. 
Consiliul județean de control mun

Delegația militară sovietică

Lri» AGRICULTURA
FIECARE PRAȘILĂ SPOREȘTE RECOLTA

Cine întreține acum bine culturile 
la toamnă va fi răsplătit
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100 000 tone lignit 
peste prevederi

în cea de-a treia decadă a lu
nii mai, colectivul Exploatării mi
niere Leurda din bazinul carbo
nifer al Văii Motrului a ridicat 
la 100 000 tone cantitatea de lignit 
extrasă suplimentar de la începutul 
anului. Succesul înregistrat are la 
bază buna organizare a muncii și 
întărirea disciplinei tehnologice, ceea 
ce a permis obținerea unei produc
tivități record în abataje — de pes
te 45 tone pe post. Așa cum ne-a 
spus directorul exploatării, ing. Ion 
Crivăț, minerii de la Leurda vor 
realiza planul semestrial inainte de 
încheierea lunii mai. (Dumitru 
Prună).

Cu nouă zile 
mai devreme

Oamenii muncii din industria mu
nicipiului Deva au realizat cu 9 zile 
mai devreme sarcinile de plan pe 
cinci luni. Potrivit calculelor, pînă 
la finele lunii mai se va obține o 
producție suplimentară in valoare de 
peste 60 milioane lei, ceea ce va re
prezenta îndeplinirea si depășirea 
angajamentului asumat în întrecerea 
socialistă pe întregul an. 

citoresc a propus transformarea a- 
cestor ateliere mecanice intr-un fel 
de ateliere tip „service". Acum, aces
te ateliere, in cadrul unor ample 
acțiuni de cooperare, pe baza unor 
programe lunare și trimestriale, exe
cută o gamă largă de piese de 
schimb și chiar subansamble pentru 
unitățile din județ care nu dispun de 
ateliere mecanice. După cum se ob
servă, sînt măsuri care, deși nu sînt 
rezultatul unor studii ample, au 
marea calitate de a fi deosebit de 
eficiente, de a răspunde obiectivului 
fundamental pe care și-l propune 
organizarea științifică a producției și 
a muncii : fructificarea tot mai bună 
a întregului potențial productiv al în
treprinderilor noastre.

în lumina sarcinilor trasate la 
Consfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R., în continuare, un accent im
portant va trebui să se pună în ac
țiunea de organizare științifică a pro
ducției și a muncii pe extinderea 
mecanizării și automatizării, cerință 
în deplină concordanță cu înseși exi
gențele cincinalului revoluției tehni- 
co-științifice. Desigur, în acest sens, 
statul nostru a făcut și face eforturi 
pentru dotarea la un nivel tehnic su
perior, cu mijloace de mecanizare și 
automatizare, a întreprinderilor noas
tre. De altfel, se cuvine subliniat că 
în prezent o serie de procese tehno
logice din siderurgie, chimie, con
strucții de mașini și din alte ramuri 
industriale sint complet automatizate, 
iar altele sînt semiautomat.izate sau 
mecanizate. Cu toate acestea, există 
și in acest domeniu o serie de rezerve 
ce se cer a fi valorificate, întii și 
întii, prin forțele proprii ale fiecărei 
întreprinderi. Sînt notabile în acest 
sens preocupările colectivului de la 
întreprinderea „1 Mai" din Ploiești în 
direcția dotării unor mașini-unelte 
cu dispozitive automate, acțiune care 
se va solda cu o economie de cîteva 
mii de ore de manoperă. Intr-o altă 
unitate, la „Laminorul" din Brăila, 
accentul este pus pe mecanizarea și 
modernizarea transportului intern, 
măsură prin care se va obține, pe 
lîngă o importantă reducere a efor-
(Continuare în pag. a V-a)

Metal mai mult, 
cu consumuri 
mai reduse

Siderurgiștii Combinatului din Re
șița au înscris pe graficul întrecerii 
socialiste a 40 000-a tonă de produse 
siderurgice realizate peste planul la 
zi. cantitate care reprezintă mai 
mult de jumătate din angajamentul 
asumat pe întregul an. La furnale și 
la oțelărie, unde agregatele siderur
gice funcționează la parametri supe
riori, au fost elaborate în plus mii 
de tone de metal.. De menționat este 
și faptul că această creștere a pro
ducției s-a obținut în condiții de 
eficiență sporită, prin reducerea 
consumurilor de materiale și de 
energie electrică.

★
Miercuri, furnaliștii de la Galați 

au îndeplinit prevederile planului pe 
5 luni ale anului. Ei au redus conco
mitent consumul de cocs cu mai 
mult de 20 kg pe tona de fontă 
elaborată fată de cel înregistrat în 
lunile precedente, ca urmare a in
tensificării proceselor în agregate și 
sporirii ponderii timpului efectiv de 
lucru. (Agerpres).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, joi 27 
mai, pe Rashidi Mafaume Kawawa, 
vicepreședintele Republicii Unite 
Tanzania, vicepreședinte al Partidu
lui TANU, prim-ministru al guver
nului, care face o vizită oficială de 
prietenie în țara noastră.

La întrevedere au luat parte to
varășii Emil Bobu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Gheorghe Oprea, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. viceprim-mi- 
nistru al guvernului, Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Oaspetele a fost însoțit de Thomas 
Mussa, membru al C.C. al TANU, 
R. Kalubu, membru al C.C. al 
TANU, C. Tungaraza, ministrul mun
cii și asigurărilor sociale, pre
cum și de Al. Daniel Mloka. ambasa
dorul Tanzaniei la București.

Vicepreședintele Republicii Unite 
Tanzania a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu un salut din partea pre
ședintelui Julius K. Nyerere.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să-i 
transmită președintelui Republicii 
Unite Tanzania salutul său și cele 
mai bune urări.

In cadrul convorbirii, «ubliniin- 
du-se bunele raporturi dintre Româ
nia și Tanzania, evoluția ascenden
tă pe care au cunoscut-o relațiile 
dintre partidele și țările noastre în 
urma înțelegerilor convenite de pre
ședinții celor două state, la Dar Es 
Salaam și București, s-a procedat la 
un schimb de vederi în probleme ale 
extinderii și adîncirii pe multiple 
planuri a acestei conlucrări, în do
meniile politic, economic, cultural și 
în alte sfere de activitate. Cu aceeași 
satisfacție a fost evocată identitatea 
de poziții și opțiuni în politica ex
ternă a celor două țări, colaborarea 
statelor noastre pe plan internațio
nal.

Abordîndu-se unele aspecte ale 
vieții internaționale, de ambele părți 
s-a relevat faptul că o cerință e- 
sențială a destinderii și securității 
în lume, în general a păcii, o re
prezintă lichidarea subdezvoltării, 
crearea condițiilor pentru un progres 
rapid al țărilor în curs de dezvol
tare. A fost evidențiată necesitatea 
întăririi solidarității statelor socia
liste, țărilor în curs de dezvoltare, 
țărilor nealiniate, tuturor forțelor re
voluționare, democratice și progre
siste, în lupta pentru abolirea po
liticii imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste, de ingerință și 
dictat, pentru noi relații între sta

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, comandantul su
prem al forțelor armate, a primit, 
joi după-amiază, delegația militară 
sovietică, condusă de general de ar
mată Alexei Alexeevici Epișev, șeful 
Direcției superioare politice a arma
tei și flotei maritime militare sovie
tice, care face o vizită în țara noas
tră pentru schimb de experiență. 
Din delegație fac parte general-loco- 
tenent P.V. Fomiciov, contraamiral 
P.N. Medvedev și general-locotenent 
A.M. Sevcenko.

La primire au luat parte tovarășii 
Cornel Burtică, membru al Comite

te, pentru o politică nouă în via
ța internațională, care, să garanteze 
dezvoltarea liberă și suverană a. na
țiunilor, dreptul lor de a fi stăpîne 
pe propria soartă, edificarea unei 
lumi mai bune și mai drepte.

Oaspetele a dat o înaltă apreciere 
poziției și activității Partidului Co
munist Român. României și pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu perso
nal, în viața internațională, acțiuni
lor inițiate în direcția soluționării 
principalelor probleme care confrun
tă omenirea. în acest context, vice
președintele Tanzaniei a ținut să re
leve contribuția Partidului Comunist 
Român, a guvernului și poporului 
țării noastre, a șefului statului ro
mân Ia cauza mișcărilor de elibera
re din Africa, a progresului econo
mic și social al popoarelor africane. 
Partidul Comunist Român, a subli
niat oaspetele, se bucură de o înaltă 
apreciere din partea tuturor statelor 
africane progresiste, din partea în
tregii Africi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat hotărîrea României, ca țară 
socialistă și ca țară în curs de dezvol
tare, de a participa în mod activ la 
rezolvarea principalelor probleme ale 
contemporaneității, la făurirea unei 
noi ordini politice și economice in
ternaționale. A fost subliniată pozi
ția consecventă a României socialiste, 
a poporului român, de solidaritate 
militantă și sprijin multilateral față 
de cauza luptei popoarelor africane 
pentru Înlăturarea regimurilor rasiste 
minoritare și eliberarea Zimbabwe și 
Namibiei, împotriva politicii de dis
criminare rasială și de apartheid a 
Africii de Sud, pentru triumful li
bertății pe întreg pămîntul Africii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat convingerea că vizita oas
petelui va contribui la dezvoltarea 
pe mai departe a legăturilor priete
nești dintre cele două țări și po
poare, dintre partidele lor, în folosul 
reciproc, al cauzei păcii și progre
sului.

★

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
ținut apoi la dejun pe tovarășul 
Rashidi Mafaume Kawawa.

Au participat tovarășii Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Gheorghe Oprea, 
Iosif Uglar, Ștefan Voitec, Ștefan 
Andrei, precum și membri ai guver
nului, ai conducerii unor ministere 
și organizații de masă.

Au luat parte Thomas Mussa, 
R. Kalubu, C. Tungaraza, celelalte 
persoane oficiale care îl însoțesc pe 
oaspete în vizita sa, precum și am
basadorul Tanzaniei la București.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Rashidi Mafaume Kawawa au rostit 
scurte toasturi.

tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., general de armată 
Ion Ioniță, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul apărării naționale, 
general-maior Gheorghe Gomoiu, ad
junct al ministrului apărării națio
nale și . secretar al Consiliului poli
tic superior al armatei.

A fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

In cadrul convorbirii au fost abor
date unele probleme de interes re
ciproc priVind construcția socialistă 
în cele două țări, subliniindu-se do
rința comună de a dezvolta relațiile 
de prietenie și colaborare multila

In toastul său, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a spus :

„Doresc să-mi exprim satisfacția 
pentru cursul ascendent al relațiilor 
dintre România și Tanzania, să apre
ciez că vizita dumneavoastră în 
România va da un nou impuls dez
voltării cooperării multilaterale din
tre țările noastre, în spiritul înțele
gerilor pe care le-am realizat îm
preună cu președintele Nyerere, în 
cursul vizitelor din Tanzania și 
România.

In același timp, doresc să subliniez 
că între țările noastre se dezvoltă o 
largă colaborare și pe pian interna
țional — în soluționarea problemelor 
complexe ale lumii contemporane, 
in sprijinirea luptei de eliberare na
țională a popoarelor din Africa și de 
pe alte continente, in înfăptuirea noii 
ordini economice internaționale, a 
unei politici noi, bazate pe deplină 
egalitate, respect al independenței și 
suveranității naționale, pe dreptul 
popoarelor de a fi stăpîne pe bogă
țiile naționale și pe destinele lor.

Doresc să ridic un toast pentru 
progresul continuu al colaborării 
multilaterale dintre popoarele noas
tre !

Urez poporului prieten 1 tanzanian 
multă prosperitate si fericire !

în sănătatea președintelui Nyerere, 
a dumneavoastră, tovarășe vicepre
ședinte și prim-ministru, a celorlalți 
prieteni tanzanieni !“.

Răspunzînd. tovarășul RASHIDI 
MAFAUME KAWAWA a spus :

„Doresc, în primul rînd, să exprim 
satisfacția noastră profundă pentru 
prilejul de a avea această întîlnire 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
stimatul președinte al Republicii So
cialiste România. Sintem deosebit de 
bucuroși să constatăm că între țările 
și popoarele noastre se dezvoltă re
lații apropiate de prietenie și colabo
rare, caracterizate prin înțelegere re
ciprocă. Delegația tanzaniană este 
foarte fericită de a se afla aici, în 
România, intre prieteni.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Julius K. Nyerere au 
deschis calea spre înțelegere și co
laborare intre țările noastre și noi 
trebuie să urmăm această cale și să 
înfăptuim obiectivele trasate la nivel 
înalt, spre binele reciproc al ambe
lor popoare.

Doresc să toastez
în sănătatea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu !
în sănătatea tovarășei Elena 

Ceaușescu !
în sănătatea tuturor tovarășilor 

prezenți aici !
Pentru colaborare, prietenie și în

țelegere reciprocă !“
întrevederea și dejunul s-au desfă

șurat într-o atmosferă de caldă cor
dialitate, de prietenie.

terală dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist al Uniu
nii Sovietice, dintre Republica So
cialistă România și Uniunea Sovie
tică, dintre popoarele celor două 
țări.

Manifestindu-se satisfacția pentru 
rezultatele vizitei delegației militare 
sovietice, s-a subliniat că ea se în
scrie in cadrul bunelor relații de 
prietenie și colaborare dintre arma
tele celor două țâri.

în timpul întrevederii a avut loc 
un schimb de vederi privind unele 
probleme ale vieții internaționale.

întrevederea s-a desfășurat într-0 
atmosferă caldă, tovărășească.
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PLENARE CU ACTIVUL ALE COMITETELOR JUDEȚENE
SATU-MARE TELEORMAN TIMIȘ VASLUI
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Dezbateri ample în adunări 
generale și în plenare ale co
mitetelor de partid, în cadrul 
cărora și-au spus cuvîntul peste 
7 500 de comuniști, un aplaudat 
spectacol artistic purtător al 
unui vibrant mesaj patriotic și 
o foarte apreciată manifestare 
susținută la București sub gene
ricul „Zilele culturale sătmăre
ne" — iată un șir de importante 
activități și acțiuni care au prefa
țat plenara cu activul a Comite
tului județean de partid Satu- 
Mare, organizată în pregătirea 
Congresului educației politice și 
culturii socialiste.

Raportul prezentat de tovară
șul loan Foriș, prim-secretar al 
Comitetului județean Satu-Mare 
al P.C.R., precum și cei 90 de 
participant! la discuții—români, 
maghiari, germani și de alte na
ționalități, reprezentanți al tutu
ror categoriilor de oameni ai 
muncii din județ — au exprimat 
în mod elocvent și unanim ade
ziunea deplină a tuturor sătmă
renilor la politica internă și ex
ternă a partidului nostru, devo
tamentul lor fierbinte față de 
cauza socialismului și comunis
mului, hotărirea lor nestrămu
tată de a face totul pentru ca 
patria comună să prospere și să 
înflorească.

Cei care au luat cuvîntul în 
cadrul plenarei. și-au expri
mat calde sentimente de sa
tisfacție și recunoștință pen
tru condițiile de. muncă și 
viață din ce în ce mai bune 
asigurate conform principiu
lui egalității depline a tutu
ror cetățenilor, fără deosebire 
de naționalitate. Niciodată in 
trecut județul Satu-Mare nu s-a 
bucurat ca astăzi de posibilități 
atît de multiple și generoase pen
tru că toți locuitorii — români, 
maghiari, germani și de alte na
ționalități — să poată munci și 
h:ăi -împreună, ca frați și stă- 
pini in patria comună, să-și 
poată cultiva limba maternă, li
teratura și arta specifică fiecă
rei naționalități.

întreaga desfășurare a plena
rei a evidențiat însemnătatea 
deosebită a Programului ideo
logic al partidului pentru creș
terea eficienței muncii politice 
și cultural-educative, întărirea 
rolului conducător al organelor 
și organizațiilor de partid în 
toate domeniile de activitate, 
sporirea contribuției comuniști
lor la dezvoltarea, conștiinței so
cialiste în rîndul maselor, ia cul
tivarea atitudinii socialiste față 
de muncă. Imaginea cea mai 
concludentă a patriotismului 
.sătmărenilor, a conștiinței lor 
socialiste o constituie succesele 
lor în muncă : sarcinile trecu
tului cincinal au fost îndeplinite 
înainte de termen, iar în primul 
trimestru al anului în curs s-au 
înregistrat, de asemenea, succe
se evidente în toate" sectoarele.

Adevărată tribună a experien
ței înaintate, plenara a televat o 
scrie de succese și inițiative, re- 
comandind extinderea și gene
ralizarea lor : analizele temei
nice, la nivel județean, pe dife
rite aspecte ale muncii de edu
cație ; includerea pe ordinea de 
zi a fiecărei adunări generale a 
discutării muncii și comportării 
unor membri de partid ; statu
area dezbaterii că metodă prin
cipală de desfășurare a învăță- 
mintului politico-ideologic ; or
ganizarea brigăzilor științifice 

complexe cu activitate perma
nentă ; crearea . cinecluburilor 
de fabrică și a colectivelor de 
opinie muncitorească ; organiza
rea propagandei materialist-ști- 
ințifice pînă la nivel de circum
scripție electorală — așa cum 
s-a reușit la Tășnad și Negrești- 
Oaș etc. în acest sens, o contri
buție substanțială o aduc și cele 
două ziare locale. „Cronica săt- 
măreană" și „Szatmări Hirlap1* 
(în limba maghiară).

Plenara a constatat însă că, 
față de sarcinile tot mai mari și 
mai complexe privind modelarea 
omului nou, munca politică des
fășurată de factorii educaționali 
din județ mai prezintă unele 
neîmpliniri, asupra cărora vor
bitorii au stăruit cu responsabi
litate, recomandînd printre al
tele : o atenție mal mare edu
cării noilor angajați ; cunoaște
rea mai temeinică a probleme
lor de educație ce se ridică în- 
tr-un colectiv sau altul, mai ales 
In mediul sătesc ; sporirea apor
tului școlii la activitatea gene
rală de educație comunistă ; în
lăturarea tendințelor de festi- 
vism și unilateralitate în munca 
politico-educativă ș.a. Plenara a 
chemat toate organizațiile de 
partid și organizațiile obștești 
din județ să acționeze cu și 
mai multă energie, prin toate 
formele de influențare de care 
dispun, pentru ca normele 
eticii și echității socialiste să 
fie profund înțelese și însușite, 
să devină coordonate de con
duită pentru fiecare cetățean.

Abordind problemele activi
tății' cultural-artistice, plenara 
a subliniat mai întîi, cum era și 
firesc,- succesele remarcabile 
realizate de sătmăreni în acest 
domeniu: la Negrești-Oaș, Bixad, 
Livada și alte localități s-a acu
mulat o experiență deosebită în 
constituirea bibliotecilor volan
te, de secții și personale, iar va
loarea cărților desfăcute prin li
brăriile județului a crescut în 
1975 de peste două ori față de 
1971 ; au fost permanentizate 
acțiunile culturale și diferite 
festivaluri folclorice. Plenara a 
arătat, totuși, că și în acest do
meniu mai trebuie aduse îmbu
nătățiri, mai cu seamă în atra
gerea unui larg activ dc cola
boratori, în asigurarea unui pu
ternic conținut educativ fiecărei 
manifestări.

In încheierea dezbaterilor a 
luat cuvîntul tovarășul CORNEL 
BURTICĂ, membru al Comite
tului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., care — 
după ce a relevat contribuția 
adusă de județul Satu-Mare la 
îndeplinirea înainte dc termen 
a cincinalului 1971—1975 —
a făcut o serie de recomandări 
concrete privind : sporirea efi
cienței educative a activității 
politice pentru formarea omu
lui nou și aplicarea in viață a 
normelor Codului etic ; inten
sificarea și diversificarea acțiu
nilor menite să cultive patrio
tismul socialist și internaționa
lismul proletar, să cimenteze în 
continuare frăția în muncă și 
viață a oamenilor muncii ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități ; asigurarea 
unui conținut tot mal bogat ac
tivității politico-educative ; cu
prinderea unui număr tot mai 
mare de oameni la formele de 
pregătire ideologică ; cultivarea 
atitudinii socialiste față de 
muncă în toate colectivele.

întreaga desfășurare a lucră
rilor plenarei a fost circumscrisă 
ideii fundamentale din Progra- « 
mul ideologic al partidului, po
trivit căreia edificarea noii orîn- 
duiri sociale în țara noastră 
implică, în mod necesar, nu nu
mai un înalt grad de dezvoltare 
economico-socială, asigurarea 
unor condiții tot mai bune de 
trai pentru toți cetățenii patriei, 
dar și formarea unui om nou, 
cu o înaltă conștiință revoluțio
nară și o ținută morală înainta
tă, cu o temeinică pregătire pro
fesională și culturală.

Raportul prezentat în plenară 
de tovarășul Cornel Onescu, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Teleorman al P.C.R., cît 
și cuvîntul celor 58 de vorbitori 
în plen și în comisiile de lucru 
au evidențiat puternica in
fluență exercitată de Programul 
ideologic al partidului asupra 
activității politico-ideologice și 
cultural-educative desfășurate 
în județ — activitate ce a con
tribuit la dezvoltarea conștiin
ței socialiste a maselor largi, la 
mobilizarea lor și mai intensă 
în vederea îndeplinirii sarcini
lor economice.

în cursul dezbaterilor s-a ară
tat că industrializarea intensă, 
introducerea tot mai largă în 
producție a automatizării și me
canizării, a unor instalații și 
tehnologii complexe, modifica
rea tehnologiilor de lucru în 
agricultură datorită irigațiilor, 
mecanizării și chimizării au im
pus, în procesul educării socia
liste, nu numai îmbogățirea cu
noștințelor profesionale, însuși
rea tehnicii noi, dar și formarea 
unei concepții noi despre mun
că și raporturile de muncă, des
pre răspunderea socială a fie
cărui angajat. în acest context, 
s-a evidențiat că, în munca de 
educare — în special a noilor 
muncitori, proveniți de la sate, 
de deprindere a lor cu disciplina 
muncii în uzină — o contribuție 
deosebită au adus cele peste 20 
de acțiuni inițiate în întreprin
deri, precum : „Prietenii minu
tului", „1 la sută se prezintă", 
„Calitatea producției — chesti
une de onoare", „Eficiența 
economică — criteriu de a- 
preciere a activității fiecărui 
angajat", ca și munca politică 
și de propagandă desfășurată de 
cele 680 de cabinete de științe 
sociale și puncte de informare. 
De asemenea, a fost subliniată 
contribuția muncii politice la 
dezvoltarea preocupărilor colec
tivelor de muncă din întreprin
deri pentru valorificarea pe un 
plan superior a rezervelor exis
tente în fiecare unitate econo
mică. Astfel, s-a arătat că prin 
stimularea gîndirii proprii, oa
menii muncii din Teleorman au 
contribuit la reducerea efortului 
valutar, aslmilind peste 600 de 
repere ce se aduceau înainte 
din străinătate, Evidențiind a- 
ceste rezultate bune dobindite 
in munca de formare a omului 
nou, plenara a formulat și o se
rie de critici : necuprinderea 
tuturor categoriilor de oameni 
ai muncii în formele organizate 
de pregătire politico-ideologlcă, 
insuficienta continuitate și ope
rativitate a unor acțiuni iniția
te etc.

Dezbaterile, atît în plen, cît 
și în cadrul comisiilor, au acor
dat o deosebită atenție muncii 
politice la sate, evidențiindu-se 
faptul că îndemnul adresat de 
secretarul general al partidului 

de a se obține de pe fiecare su
prafață de pămînt producții tot 
mai mari a devenit obiectivul 
major al muncii politice și cul
turale din comunele teleormă- 
nene. Prin consfătuirile cultiva
torilor de griu, bumbac și legu
me, ca și prin presa locală, bro
șuri, afișe, foi volante a fost 
larg popularizată experiența 
unităților fruntașe, asigurîn- 
du-se astfel extinderea ei pe 
scară tot mai largă. Pentru re
zultatele bune din agricultură, 
organizația județeană de partid 
a fost distinsă în 1975 cu Or
dinul „Steaua Republicii Socia
liste România" clasa a Il-a.

Numeroși participanți, referin- 
du-se la necesitatea intensifică
rii educației patriotice, a lărgi
rii orizontului cultural-științific 
al fiecărui cetățean, au subliniat 
eficiența, larga popularitate de 
care s-au bucurat în județ nu
meroasele acțiuni organizate cu 
prilejul aniversării unor impor
tante evenimente din istoria pa
triei și a partidului, excursiile 
tematice la muzee, la locurile 
și monumentele istorice, care au 
cuprins anual peste 40 000 de 
muncitori, țărani, pionieri și 
școlari. S-a evidențiat totodată 
inițiativa consiliilor populare și 
a căminelor culturale din loca
litățile Lisa, Orbească, Drăcșe- 
nei și Tîrnava de a organiza 
muzee sătești.

Multe din intervențiile parti- 
cipanților au avut ca obiect ana
liza activității instituțiilor și a- 
șezămintelor culturale. S-a su
bliniat astfel preocuparea comi
tetului județean de cultură și 
educație socialistă, a consiliului 
județean al sindicatelor, a co
mitetului județean U.T.C. și a 
celorlalți factori educaționali de 
a conlucra în vederea organiză
rii unor acțiuni artistice de masă 
cum sînt : festivalurile tradițio
nale locale, concursurile pe ge
nuri de artă, susținerea de spec
tacole prilejuite de aniversarea 
unor evenimente istorice. Tot
odată, s-a insistat asupra ne
cesității de a se acorda o mai 
mare atenție educării tinerilor 
în spiritul patriotismului socia
list și al internaționalismului, 
înfățișîndu-le într-un mod con
vingător trecutul glorios de luptă 
al poporului, al clasei muncitoa
re și al partidului, legînd orga
nic tradițiile revoluționare de 
cerințele prezentului socialist.

în încheierea dezbaterilor a 
luat cuvîntul tovarășul GHEOR- 
GHE RADULESCU, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., care, după ce a 
apreciat spiritul de exigență 
comunistă al dezbaterilor, a fă
cut o scrie de recomandări pri
vind perfecționarea activității 
organelor și organizațiilor de 
partid consacrate transpunerii 
în viață a Programului ideolo
gic al partidului : eliminarea din 
munca politico-educativă a ma
nifestărilor de formalism și su
perficialitate : promovarea mai 
fermă, prin toate formele mun
cii politico-educative, a princi
piilor și normelor eticii și echi
tății socialiste, întărirea comba
tivității și intransigenței față de 
mentalitățile și deprinderile 
înapoiate ; îmbogățirea conținu
tului acțiunilor organizate la 
casele de cultură, căminele cul
turale și cluburile muncito
rești ; cultivarea sentimentelor 
patriotice, a mîndriel tuturor ce
tățenilor de a fi continuatori ai 
unor tradiții istorice eroice.

Plenara cu activul a Comite
tului județean Timiș al P.C.R. a 
pus pregnant în evidență multi
plele valențe ale Timișoarei ca 
important centru economic, ști
ințific, cultural-artistic și de în
vățămînt, angajarea fermă a lo
cuitorilor județului — români, 
germani, maghiari, sîrbi și de 
alte naționalități — în transpu
nerea în viață a Programului 
Ideologic al partidului.

în raportul prezentat de to
varășul Mihai Telescu, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Timiș al P.C.R., ca și în cuvîntul 
celor 66 de participanți la discu
ții — în plen și în comisii — au 
fost supuse unei analize temei
nice diferitele aspecte ale mun
cii politico-ideologice și cultural- 
educative, relevîndu-se succesele 
și experiența pozitivă acumula
tă, ca și neajunsurile care mai 
persistă, formulîndu-se, totodată, 
numeroase propuneri de măsuri 
în vederea sporirii eficienței în
tregii activități de formare a 
omului nou.

Vorbitorii au arătat că efor
turile depuse pentru ridi
carea conștiinței maselor și 
progresele realizate pe acest tă- 
rîm în perioada de după ple
nara C.C. din noiembrie 1971 
s-au materializat în realizările 
importante obținute în județ în 
cursul cincinalului 1971—1975 și în 
primele luni ale noului cincinal.

Participanții la plenară și-au 
exprimat convingerea că sarci
nile sporite ce decurg pentru ju
dețul lor, ca și pentru întreaga 
țară, din hotărîrile Congresului 
al XI-lea, din Programul P.C.R., 
din indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, impun in 
continuare concentrarea efortu
rilor în această direcție, ridica
rea la un nivel superior a între
gii activități ideologice și cultu
ral-educative. în acest sens, vor
bitorii au subliniat necesitatea 
ca sistemul învățămîntului poli
tico-ideologic — urmat anul aces
ta în județul Timiș de peste 93 000 
cursanți — propaganda prin con
ferințe, sprijinită prin cei 3 700 
de lectori, toate celelalte sec
toare ale muncii de propagandă 
și agitație să-și îmbogățească 
necontenit conținutul de Idei, să 
înlăture caracterul abstract al 
unor lecții, să-și ridice comba
tivitatea, să-și modernizeze for
mele și mijloacele de desfășura
re. Va trebui, s-a spus de la 
tribuna plenarei, să se urmă
rească într-un mod mai siste
matic însușirea de către comu
niști, de către toți oamenii mun
cii a concepției materialist-dia- 
lectice despre lume și viață, a 
politicii partidului, în strînsă le
gătură cu sarcinile unităților și 
instituțiilor respective, cu cerin
ța de a perfecționa pregătirea 
politică și profesională a cadre
lor, de a stimula inițiativa crea
toare a maselor. Inițiative apă
rute în întrecerea socialistă, cum 
sînt : „Valorificarea potențialu
lui propriu de inteligență teh
nică". „Pregătirea profesională 
la nivelul cerințelor cincinalului 
revoluției tehnico-științiflce", se 
cer popularizate și generali
zate cu ajutorul presei județene, 
al studioului de radio și tele
viziune. prin toate canalele și 
metodele propagandei de partid.

Remarcîndu-se intensa acti
vitate desfășurată pentru culti
varea trăsăturilor morale înain
tate ale oamenilor muncii, în
deosebi ale tinerilor, în plenară
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«-a relevat, totodată, necesitatea 
de a acționa mai perseverent 
pentru combaterea mentalităților 
retrograde, a oricăror abateri de 
la normele de comportare co
munistă în societate și familie. 

Activul de partid al unui ju
deț cu o rețea de învățămînt 
ce cuprinde 100 000 de elevi și 
15 000 de studenți a acordat, fi
resc, o atenție deosebită moda
lităților practice pentru a asigu
ra creșterea rolului școlii, insti
tutelor de învățămînt superior 
în pregătirea de specialitate a 
tinerilor cît și în formarea mul
tilaterală, complexă a cetățea
nului de mîine. Rețeaua învă
țământului popular, întemeiată 
pe principiile educației perma
nente, cuprinde în județul Timiș 
24 universități populare, 376 
lectorate de cultură genera
lă și de specialitate, 105 cercuri 
științifice ; dezbaterile au pus 
in evidență necesitatea folosirii 
mai eficiente a posibilităților 
existente în vederea lărgirii ori
zontului de cunoștințe al ma
selor.

Remarcîndu-se rezultatele po
zitive ale activității scriitorilor 
timișoreni, ale artiștilor plas
tici, compozitorilor. bogata 
viață cultural-artistică ce 
pulsează în acest județ, unde 
funcționează trei teatre drama
tice — român, german, maghiar
— operă, alte instituții artistice 
de stat, un mare număr de for
mații artistice de amatori,, în 
plenară s-a cerut creatorilor de 
frumos, tuturor celor ce. lucrează 
în aceste domenii, indiferent de 
naționalitate, să realizeze și să 
promoveze creații inspirate din 
clocotul construcției vieții noi, să 
contribuie la educarea politică, 
etică și estetică a publicului.

în dezbateri s-a relevat nece
sitatea preocupării constante 
pentru cultivarea patriotismului 
socialist, în strinsă îmbinare cu 
internaționalismul în intreaga 
muncă de educare a maselor de 
oameni ai muncii, a tineretului, 

înfățișind roadele bogate ale 
politicii naționale, marxist-leni
niste a P.C.R., numeroși vorbitori
— români, germani, maghiari, 
sîrbi — au relevat răspunderile 
ce revin muncii educative pentru 
continua întărire a frăției și uni
tății tuturor cetățenilor în luptă 
pentru propășirea patriei co
mune — România socialistă.

în încheierea dezbaterilor a 
luat cuvîntul tovarășul PAUL 
NICULESCU, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. care a apreciat pozi
tiv lucrările plenarei, întreaga 
activitate politico-educativă din. 
județ. Relevind semnificația 
Congresului educației politice și 
culturii socialiste — eveniment 
major pe linia preocupării parti
dului nostru, a secretarului său 
general, pentru ridicarea conști
inței socialiste a maselor — vor
bitorul s-a oprit asupra princi
palelor direcții de acțiune in 
acest sens. între care însușirea 
temeinică a politicii marxist- 
leniniste. creatoare, a partidului; 
accentuarea caracterului militant 
al propagandei, al procesului in- 
structiv-educativ din școală ; 
cultivarea patriotismului so
cialist, a spiritului unității fră
țești a tuturor locuitorilor ju
dețului, fără deosebire de națio
nalitate ; explicarea pe larg a 
politicii externe consecvent in
ternaționaliste a partidului și 
statului nostru.

Plenara cu activul a Comite
tului județean Vaslui al P.C.R., 
caracterizată printr-un pronun
țat spirit de lucru, prin înaltă 
principialitate și exigență co
munistă, a analizat modul în 
care organele și organizațiile 
de partid din județ, instituțiile 
cultural-artistice și educative, 
organizațiile de masă și obștești 
au acționat pentru transpunerea 
în fapt a Programului ideolo
gic al partidului.

în raportul prezentat de to
varășul Gheorghe Tănase, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Vaslui al P.C.R., în cuvîn
tul celor 91 de participanți la 
dezbateri, în plen și pe comisii, 
s-a reliefat faptul că în centrul 
întregii munci politico-ideologi
ce a organizațiilor de partid 
s-au aflat dezvoltarea atitudinii 
înaintate față de muncă și creș
terea responsabilității sociale a 
celor ce muncesc, mobilizarea 
lor la înfăptuirea exemplară a 
politicii partidului, a sarcinilor 
stabilite de Congresul al XI-lea. 
Numeroși vorbitori au relevat 
rolul important al inițiativei 
muncitorești, materializată în 
acțiuni cu o ridicată eficiență 
economică, la întreprinderea de 
rulmenți din Birlad, fabricile 
de confecții din Vaslui și Birlad 
ș.a. Cu îndreptățită satisfacție 
s-a vorbit în plenară despre 
realizările obținute de unitățile 
economice din județ, în cinci
nalul trecut — ilustrare grăi
toare a eficienței activității 
educative : în perioada 1971— 
1975. industria județului și-a 
sporit producția de 2,3 ori față 
de 1970 ; s-a realizat un vast 
program de investiții — de 
două ori și jumătate mai mare 
în comparație cu cincinalul an
terior — ceea ce a însemnat 23 
dc noi capacități de producție, 
diferite obiective social-culturale. 
Ca urmare a procesului de mo
dernizare a agriculturii, valoarea 
globală a producției agricole a 
înregistrat o creștere de 26 la 
sută față de cincinalul 1966— 
1970. Recent, alături de alte ju
dețe ale țării, județului Vaslui 
i s-a conferit ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România" 
clasa a IV-a pentru rezultatele 
obținute în îndeplinirea cinci
nalului înainte de termen.

Un loc important l-au ocupat, 
în dezbateri, căile și mijloacele 
de intensificare a educației pa
triotice — parte integrantă a 
activității de făurire a omului 
nou. Comitetul județean de cul
tură și educație socialistă, sin
dicatele, U.T.C. au întreprins 
numeroase acțiuni care, evocind 
trecutul glorios, și-au propus să 
cultiva sentimentul dragostei de 
țară, dorința de a-i făuri un 
viitor pe măsura trecutului glo
rios al acestor meleaguri. în 
acest context, s-a arătat că ma
nifestările cultural-artistice a- 
nuale „Neam de eroi", „Zilele 
culturii birlădene", „Toamna 
culturală hușeană" etc. se bucură 
de interesul unui public nume
ros; filme ca „Ștefan cel Mare — 
Vaslui 1475“ și „Cantemir", pre
zentate aici în premieră, au a- 
vut un deosebit ecou ; aniversă
rile a 600 de ani de existență 
documentară a orașului Vaslui 
și a 800 de ani a municipiului 
Birlad au fost marcate prin ac
țiuni de o deosebită amploare, 

cu un profund caracter edu
cativ.

Referindu-se la activitatea 
desfășurată de organizațiile de 
partid pentru înrădăcinarea trai
nică în viața colectivelor a pre
vederilor înscrise în Codul etic, 
numeroși participanți au subli
niat rezultatele bune obținute, 
arătind, totodată, că trebuie ri
dicată calitatea acțiunilor orga
nizate în acest scop. întărită 
combativitatea față de manifes
tările înapoiate, popularizate 
exemplele înaintate.

Evidențiind pe larg experien
ța pozitivă dobîndită în munca 
politico-ideologică și educativă, 
participanții la plenară au cri
ticat unele neajunsuri ce se mai 
fac simțite în activitatea unor 
organizații de partid, a unor in
stituții culturale. Una din ideile 
ce au revenit în dezbateri a fost 
aceea că între învățămîntul de 
partid și învățămîntul U.T.C. nu 
sint asigurate totdeauna legă
tura și corelarea necesare. Fap
tul că în unitățile industriale se 
întîlnesc încă abateri de la dis
ciplina muncitorească — absen
te nemotivate, întirzieri. lucru 
de slabă calitate — reflectă, așa 
cum arătau vorbitorii. caren
țe ale muncii politico-educati
ve, prea generală sau abstractă 
tocmai acolo unde asemenea fe
nomene negative își fac apari
ția. în unele dintre unitățile 
din agricultură, unde participa
rea cooperatorilor la muncă 
este sporadică, munca politică 
de masă nu a folosit mijloacele 
potrivite pentru a combate 
mentalitățile înapoiate ce gene
rează asemenea atitudini. Vor
bitorii s-au referit și la faptul 
că. în unele așezăminte cultu
rale, activitatea este unilatera
lă, cu un conținut educativ să
rac. făcindu-se simțită doar la 
ocazii festive, ceea ce și expli
că puterea de atracție redusă a 
acestor așezăminte, sfera îngus
tă de cuprindere a activității 
lor.

Observațiile critice au fost 
însoțite de numeroase propu
neri concrete, constructive, me
nite să determine continua îm
bunătățire a muncii politico- 
educative, sporirea puterii ei 
de influențare.

în încheierea lucrărilor a 
luat cuvintul tovarășa LINA 
CIOBANU, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., care, apreciind experien
ța pozitivă acumulată de' orga
nele și organizațiile do partid 
din județ in domeniul activității 
educative, a stăruit, totodată, 
asupra necesității de a se impri
ma mai puternic acestei activi
tăți spiritul muncitoresc, comba
tivitatea revoluționară; de a se 
înlătura- manifestările des for
malism care - mai dăinuie. în 
continuare, vorbitoarea a arătat 
că mijloacele muncii educative 
trebuie să cultive in rindurile 
oamenilor muncii, ale tineretu
lui îndeosebi, convingerea că 
principala formă dc manifesta
re a patriotismului o constituie 
contribuția creatoare la sporirea 
avuției naționale. îndeplinirea 
exemplară a îndatoririlor ce re
vin fiecăruia pe plan social : să 
combată cu fermitate neglijen
ța. risipa, îngăduința față de 
tendințele de încălcare a norme
lor eticii și echității socialiste.

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

preocupa de creșterea rolului adunărilor gene
rale în dezbaterea principalelor probleme ale 
vieții colectivelor de muncă ; cu prilejul fiecărei 
adunări se vor prezenta scurte informări politice ; 
adunările generale vor analiza periodic activita
tea profesională și obștească a membrilor de 
partid cu munci de conducere, iar cel puțin o dată 
pe an vor analiza modul cum fiecare comunist își 
îndeplinește sarcinile primite pe linie de partid.

• In centrul activității de partid va sta și în 
continuare educarea tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, în spiritul patrio
tismului socialist și al internaționalismului pro
letar.

• In fiecare localitate vor fi elaborate programe 
concrete de educație în spirit materialist-științi- 
iic, cu obiective precise și responsabilități pen
tru toți factorii care au atribuții în acest dome
niu ; în paralel cu activizarea brigăzilor științi
fice complexe va spori numărul universităților 
populare, astfel Incit pînă în anul 1980 numă
rul lor să fie egal cu numărul comunelor.

• Pentru îmbunătățirea continuă a activității 
cultural-educative, consiliul județean al sindica
telor și comitetul județean de cultură și educa
ție socialistă vor asigura difuzarea largă a unor 
scrisori metodice pentru orientarea muncii con
ducătorilor formațiilor cultural-artistice.

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

NICOLAE CEAUȘESCU, din care extragem :
In centrul dezbaterilor plenarei noastre s-a aflat examinarea 

contribuției aduse de activitatea educativă la mobilizarea oame
nilor muncii sătmăreni pentru aplicarea hotăririlor Congresului al 
Xi-lea al partidului, a sarcinilor cincinalului 1971—1975 și a celor 
din actualul cincinal. O atenție deosebită s-a acordat modului in 
care se acționează pentru înrădăcinarea și generalizarea in în
treaga viață socială a principiilor și normelor eticii și echității 
socialiste, pentru combaterea mentalităților și deprinderilor înapo
iate, pentru transformarea tuturor cetățenilor județului in oameni 
înaintați, hotăriți sâ-și consacre intreaga energie și capacitate 
creatoare cauzei socialismului și comunismului in scumpa noastră 
patrie. Procesul de dezvoltare a conștiinței socialiste a oamenilor 
muncii și-a găsit o pregnantă ilustrare in îndeplinirea cincinalului 
1971—1975 inainte de termen, în realizările obținute pe toate pla
nurile vieții social-economice a județului.

Plenara a dat o înaltă apreciere politicii marxist-leniniste juste 
a partidului in problema națională, a relevat pe larg condițiile 
create pentru participarea egală și tot mai activă a tuturor oame
nilor muncii — români, maghiari, germani și de aite naționalități — 
Iu conducerea diferitelor sectoare ale vieții economlco-sociale, la 
făurirea societății socialiste și comuniste in patria noastră comună.

Profund devotați patriei și partidului, strălucitelor idealuri că
rora vă consacrați neobosit pilduitoarea dumneavoastră viață de 
luptă și muncă, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, locuitorii stră
vechiului plai sătmărean — români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — uniți mai mult ca oricind in cuget și-n simțiri in 
marea familie a națiunii noastre socialiste, se angajează 
să apere și să dezvolte necontenit minunatele cuceriri revoluțio
nare comune ale poporului, să pășească tot mai cutezător și 
demn spre orizonturile luminoase ale civilizației și prosperității 
socialiste si comunist»

Din programul de măsuri adoptat de plenară :
• in scopul dezvoltării conștiinței socialiste, al 

participării active a tuturor oamenilor muncii la 
înfăptuirea sarcinilor economice, se vor extinde 
acțiunile : „1 Ia sută se prezintă”, ,,Eficiența eco
nomică — criteriu de bază în aprecierea activită
ții fiecărui angajat”, ,,Calitatea — imperativ ma
jor al unei economii moderne, eficiente" ș.a.

• In lunile iulie și august se vor organiza la 
Alexandria, Turnu-Măgurele și Roșiori de Vede 
consfătuiri pe tema „Munca politică în sprijinul 
întăririi disciplinei și responsabilității în realiza
rea sarcinilor de producție”.

• Agitația vizuală va fi actualizată și adaptată 
la sarcinile și angajamentele asumate în între
cerea socialistă. în toate întreprinderile se vor 
amenaja vitrine ale calității.

• în vederea atragerii unui număr tot mai mare 
de oameni ai muncii — tineri și vîrstnici — la acti
vitățile cultural-artistice se vor organiza perio
dic : „Festivalul cînteculul, jocului și portului te- 
leormănean”, „Decada poeziei teleormănene", 
concursul de creație „Viață nouă în Teleorman”, 
întreceri între formațiile cultural-artistice ș.a.

• Se vor lua măsuri pentru ca în fiecare între
prindere și localitate să iuncționeze brigăzi artis
tice de teatru, iormații corale sau de teatru, care 
să prezinte spectacole în iața colectivelor de 
muncă.

Tn încheierea lucrărilor plenarei, participanții 
au adresat o telegramă COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU, din care extragem :
Comuniștii, toți oamenii muncii din Teleorman dau o înaltă 

apreciere programului de perfecționare a activității ideologice și 
educative, inițiat de dumneavoastră, ca o strălucită contribuție la 
teoria și practica construcției socialiste. înfăptuirea Programului 
ideologic al partidului nostru a dus la întărirea rolului de condu
cător politic al organizațiilor de partid, la îmbunătățirea muncii 
de educație patriotică, moral-cetățenească, Io creșterea simțului 
de răspundere pentru îndeplinirea sarcinilor în toate domeniile 
de activitate.

Vă raportăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, mun
cind cu abnegație și devotament, oamenii muncii din județul Te
leorman și-au îndeplinit și depășit sarcinile de plan în industrie 
pe primele 4 luni din acest an, iar lucrătorii ogoarelor desfășoară 
o activitate intensă pentru efectuarea la timp și de bună calitate 
a lucrărilor agricole, în vederea obținerii unor cantități sporite de 
produse agroalimentare. Conștiențl că în activitatea de educare, 
de formare a omului nou. mai există unele neajunsuri, ne angajăm 
să desfășurăm o muncă mai intensă pentru ridicarea rolului de 
conducător politic al organizațiilor de partid, însușirea temeinică a 
concepției materialist-științifice despre lume și viață a partidului 
nostru, creșterea conștiinței patriotice și a răspunderii civice a 
fiecărui om al muncii.

Plenara dă mandat și împuternicire reprezentanților săi la Con
gresul educației politice și culturii socialiste să exprime adeziunea 
noastră deplină la politica partidului nostru, încrederea de neclintit 
în conducerea sa înțeleaptă, în frunte cu dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe secretar general.

Vă asigurăm, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că, strîns 
uniți în jurul partidului, susținem cu toată ființa politica marxist- 
leninistă pe care o promovați cu consecvență, că prin fapte de 
muncă vom milita neabătut pentru edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

Din programul de masuri adoptat de plenara :
• Se vor extinde „cercurile de dezbateri ideo

logice" ; se vor organiza „dicționare", „cadrane" 
și tribune de actualități politice interne și exter
ne, cicluri tematice pe teme ca „Programul parti
dului — programul viitorului nostru".

• Se vor organiza în unități economice, școli, 
cluburi, case de cultură și cămine culturale sec
ții și cursuri tehnice ale universităților populare, 
lectorate tehnico-științifice, politehnici muncito
rești pentru tineret și alte acțiuni de informare 
tehnico-știlnțilică.

• Institutele de învățămînt superior vor conti
nua eiorturile de integrare a învățămîntului cu 
producția, îndeosebi prin transformarea unora 
din atelierele-școală în unități productive.

• Antrenarea oamenilor muncii, îndeosebi a ti
neretului, la amenajarea, restaurarea și întreți
nerea monumentelor istorice legate de lupta po
porului romăn pentru libertate națională și so
cială.

• Sprijinirea editurii „Facla" In vederea diver
sificării tematicii, ancorării ei în realitate, valo
rificării moștenirii literar-artistice din această 
parte a țării, în limbile română, germană, 
maghiară și sîrbă.

• Se va intensifica activitatea de cercetare și 
valorificare a folclorului timișean — romănesc și 
al naționalităților conlocuitoare.

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

NICOLAE CEAUȘESCU, din care extragem :
Plenara cu activul a Comitetului țudețean de partid Timiș 

exprimă, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din 
județ — români, germani, maghiari, sîrbi și de alte naționalități — 
cele mai profunde sentimente de dragoste și recunoștință față de 
conducerea partidului, față de dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, pentru grija statornică pe care o purtațl 
înfloririi continue a patriei, perfecționării neîncetate a vieții noas
tre sociale, in care un loc primordial îl ocupă vasta activitate de 
făurire a omului nou, cu un larg orizont politic, cultural, științific, 
participant entuziast la măreața operă constructivă ce se desfă
șoară pe meleagurile României socialiste.

Este, pentru noi toți, un motiv de satisfacție faptul că, în anii 
care au trecut de la elaborarea Programului ideologic al partidului, 
viața spirituală a județului a atins cote mereu mai înalte, prin 
dezvoltarea fără precedent a creației tehnico-științifice si literar- 
artistice, a mișcării artistice de amatori, a activității de răspindlre 
a cunoștințelor politice și cultural-știlnțifice.

Plenara noastră a dat mandat reprezentanților județului la Con
gresul educației politice și culturii socialiste să reafirme atașa
mentul profund al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii timi- 
șeni față de politica internă si externă, marxist-leninistă, a parti
dului.

Asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră, iubite tova
rășe secretar general, că organizația noastră județeană de partid 
— acționind cu fermitate și dăruire revoluționară — va milita cu 
abnegație și devotament pentru înfăptuirea neabătută a sarcinilor 
insuflețitoare ce ne revin in cincinalul 1976—1980, astfel încit ju
dețul Timiș să-și sporească neîncetat aportul la înflorirea materială 
și spirituală a națiunii noastre, la transpunerea exemplară în viață 
a obiectivelor grandiosului Program de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism.

Din programul de masuri adoptat de plenară :
• Pînă la 15 iunie se vor analiza rezultatele 

obținute prin aplicarea inițiativelor „Fiecare spe
cialist — un cadru de concepție”, „Contul colec
tor de economii al grupei sindicale", „Să lucrăm 
o zi pe lună cu materiale economisite” și altele, 
stabilindu-se măsuri pentru generalizarea lor ; în 
lunile iunie și iulie, consiliul județean al sindi
catelor va organiza consfătuiri cu comisiile dc 
disciplină din întreprinderi, mai întîi la nivelul 
orașelor și apoi pe județ.

• Se vor iniția întreceri în scopul executării 
unor lucrări de îmbunătățiri funciare pe suprafețe 
cît mai întinse; V.J.C.A.P. va institui un drapel 
și o diplomă de unitate fruntașă, iar Direcția 
agricolă va realiza un buletin de prezentare a re
zultatelor obținute; se va folosi întreaga gamă 
a formelor muncii politice (gazete satirice, foi vo
lante, calcule economice, întîlniri cu specialiști 
etc.) în scopul popularizării avantajelor muncii 
în acord global și al atragerii întregii populații 
sătești Ia munca cîmpului.

• în unitățile de construcții și în comunele limi
trofe orașelor se vor organiza diferite acțiuni 
educative sub genericul „Acasă la navetiști".

• La monumentele istorice din județ se vor or
ganiza acțiuni educative pentru tineret: recitaluri 
și montaje de versuri și cîntece patriotice, cere
monii de primire în rîndul pionierilor, de înmî- 
nare a carnetelor U.T.C.

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

NICOLAE CEAUȘESCU, din care extragem :
Cu deosebită satisfacție vă raportăm, stimate tovarășe secretar 

general, că activitatea politică, Ideologică și cultural-educativă 
desfășurată de organizațiile de partid, pe baza indicațiilor dum
neavoastră, a exercitat o puternică inriurire asupra formării la 
oamenii muncii a unor înalte trăsături moral-splrituale și civice, 
in anii care au trecut de la elaborarea Programului ideologic al 
partidului, încadrați în ampla mișcare națională pentru realizarea 
cincinalului înainte de termen, locuitorii acestor meleaguri legen
dare n-au cunoscut îndatorire mai înaltă decit munca avintată pen
tru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce revin județului in toate 
domeniile vieții economice și sociale.

in spiritul indicațiilor dumneavoastră, date la recenta Consfă
tuire de lucru de la Comitetul Central al partidului, dezbaterile din 
plenara noastră s-au caracterizat prin combativitate revoluțio
nară și spirit militant, prin exigență șl responsabilitate. Avînd în 
vedere sarcinile mari și complexe ce ne revin în cincinalul actual, 
in industrie, agricultură, in construcții și in celelalte domenii, am 
stabilit un ansamblu de măsuri pentru intensificarea activității 
politice în sprijinul producției, pentru aplicarea in viață cu mai 
multă fermitate a principiilor și normelor muncii șl vieții comuniș
tilor, ale eticii și echității socialiste.

Acum, cînd ne aflăm in preajma primului forum național al edu
cației politice șl culturii socialiste, organizat din inițiativa dumnea
voastră. stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, comuniștii, toți oa
menii muncii din județul Vaslui iși reafirmă adeziunea totală și 
aprobă din toată ființa lor intreaga politică internă șl externă a 
partidului și statului, pe care o consideră drept propria lor politica.

Vă încredințăm că vom face totul pentru a ne spori contri
buția la inălțarea României pe noi culmi de civilizație și progres, 
că vom milita neobosit ca patria noastră scumpă să inaintezs 
cu fermitate pe drumul spre comunism.
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DE PARTID
VÎLCEA

Plenara cu activul a Comite
tului județean Vilcea al P.C.R., 
exprimînd atașamentul profund 
al oamenilor muncii de pe aces
te meleaguri la înțeleaptă poli
tică internă și externă a parti
dului, a supus unei analize exi
gente, responsabile, activitatea 
desfășurată în ultimii ani de or
ganele și organizațiile de partid, 
de masă și obștești, de instituțiile 
de cultură și învățămînt din ju
deț pentru înfăptuirea în prac
tică a Programului ideologic al 
partidului.

în raportul prezentat de tova
rășul Vasile Mușat, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Vil
cea al P.C.R., precum și in 
cuvintul celor 80 de vorbitori, 
în plen și în comisii, au fost 
relevate rezultatele muncii rod
nice desfășurate pe tărîm ideo
logic și cultural-educativ pentru 
făurirea conștiinței socialiste a 
maselor. Succesele dobîndite în 
acest domeniu s-au reflectat ne
mijlocit in toate laturile vieții 
economico-sociale a județului.

în perioada analizată a crescut 
rolul activ, mobilizator al or
ganizațiilor de partid în pro
movarea și stimularea inițiative
lor creatoare ale maselor, fiind 
evidențiate îndeosebi acțiunile 
politico-educative desfășurate la 
Combinatul de produse sodice, 
Schela de foraj, întreprinderea 
de utilaj chimic, Combinatul de 
prelucrare a lemnului, la șan
tierele de construcții hidroener
getice, forestiere și industriale 
in vederea reducerii cheltuieliloi 
de producție, economisirii de 
materii prime, organizării știin
țifice a producției și a muncii.

Imprimind lucrărilor plenarei 
un profund caracter de lucru, 
participanții la discuții s-au o- 
prit pe larg asupra obiectivelor 
actualului cincinal,' care includ 
un important program de inves
tiții. Pornind de la aceste trans
formări economice, vorbitorii au 
relevat necesitatea de a se lua 
măsurile corespunzătoare din 
partea instituțiilor de învăță
mînt din județ pentru pregăti
rea în cele mai bune condiții, 
sub aspect politic, moral și pro
fesional, a celor citgva mii de 
muncitori, maiștri și tehnicieni 
care vor lucra la noile capacități 
de producție, precum și sta
bilirea unor măsuri concrete pri
vind mai judicioasa profilare șl 
dezvoltare a unităților școlare 
potrivit specificului ramurilor 
industriale de bază din județ : 
chimia, energetica, construcțiile 
de mașini, economia forestieră.

A reținut, în mod deosebit, 
atenția în cadrul raportului și 
discuțiilor seriozitatea cu care 
a fost analizată activitatea de 
pregătire politico-ideologică a 
comuniștilor, a tuturor oameni
lor muncii. Numeroși vorbitori 
au făcut totodată observații cu 
privire la modul în care învăță- 
mintul politic a fost legat de 
preocupările și problemele spe
cifice locurilor de muncă, ale 
unităților socialiste, subliniindu- 
se că printr-o studiere și mai 
atentă a acestor realități poate 
fi sporită considerabil contribu
ția pe care activitatea politico- 
ideoiogică o poate aduce la for
marea unei atitudini înaintate 
față de muncă.

în spiritul exigenței comunis
te, plenara a stăruit și asupra 
neajunsurilor care se mai mani
festă în aplicarea în viață a 
principiilor și normelor eticii și

echității socialiste. în acest 
sens, vorbitorii au propus mă
suri care să determine creș
terea rolului organelor și or
ganizațiilor de partid în crea
rea unui climat de exigență, de 
responsabilitate partinică pen
tru cultivarea respectului față 
de adevăr, cinste și corectitu
dine, combătîndu-se lipsa de 
fermitate față de abaterile de la 
conduita comunistă.

în cadrul dezbaterilor, de o 
atenție deosebită s-a bucurat 
activitatea cultural-educativă 
de masă. Vorbitorii au evi
dențiat acțiuni interesante în
treprinse de organizațiile de 
partid și instituțiile cultura
le, cum ar fi simpozioanele, 
serile de întrebări și răspun
suri, anchetele și sondajele so
ciologice, precum și cursurile 
de lărgire a cunoștințelor din ca
drul celor 28 universități popu
lare și școli, care au găsit o 
largă audiență în rîndul cetățe
nilor. în orașele și comunele 
Drăgășani, Horezu, Costești, 
Bărbătești, Băbeni, Păușești, în 
multe alte localități și în așeză
minte de cultură funcționează 
cu bune rezultate cenacluri li
terare, cercuri de artă plastică, 
muzicale, asociații și cercuri ale 
folcloriștilor, care au stimulat 
și orientat in mai mare»măsură 
creația originală și au afirmat 
talentele locale. Acțiunile de 
educație patriotică și-au găsit o 
originală reflectare în revitaliza- 
rea unor vechi tradiții populare, 
în preluarea și promovarea unor 
manifestări spirituale din viața 
satului vîlcean, cum sînt „Hora 
costumelor", „Nedeea oierilor 
vîlceni", „Cîntecele Oltului" și 
altele. Muzeele, locurile istorice 
din județ au devenit tot mai 
mult centre de educație patrio
tică a tineretului, locuri de evo
care a gloriosului trecut de lup
tă al poporului și partidului 
nostru. Precizîndu-se că toate 
orașele și comunele dispun de 
o puternică bază materială pen
tru desfășurarea unei bogate ac
tivități culturale de masă, nu
meroși vorbitori au arătat că se 
impun îmbunătățirea muncii or
ganismelor de conducere colec
tivă ale așezămintelor de cultu
ră, antrenarea plenară a activiș
tilor de partid și de stat, a inte
lectualilor la organizarea și des
fășurarea tuturor acțiunilor.

Luînd cuvîntul în încheierea 
dezbaterilor, tovarășul IOAN 
URSU, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., a apreciat rezul
tatele activității politico-ideolo- 
gice și cultural-educative desfă
șurate sub conducerea organiza
țiilor de partid. Vorbitorul a fă
cut o seamă de recomandări 
privind îmbogățirea și diversifi
carea conținutului și formelor 
muncii politice, organizarea și 
desfășurarea acțiunilor educative 
al căror obiectiv trebuie să-1 
constituie cultivarea sentimen
telor patriotice, implantarea în 
conștiința tuturor a convin
gerilor comuniste de muncă 
și viață, a stăruit asupra ce
rinței de a se acționa mai ener
gic pentru aplicarea consecven
tă în munca și activitatea fiecă
rui membru de partid a princi
piilor Codului etic, astfel ca prin 
întreaga lor comportare în mun
că și viață, comuniștii să fie 
modele de urmat pentru colecti
vele din care fac parte, pentru 
toți cetățenii.

Din programul de măsuri adoptat de plenară :
• Comitetul județean de partid va acționa pen

tru îmbunătățirea programelor de pregătire anua
lă, semestrială, trimestrială și lunară a activului 
de partid, a aparatului de partid și de stat, a lec
torilor și propagandiștilor, a cadrelor din con
ducerea organizațiilor de masă și obștești.

• In flecare unitate economică vor ii organi
zate activități politico-educative care să contri
buie la generalizarea experienței înaintate dobîn
dite de unele colective, se vor organiza discuții 
între tormații de lucru și specialiști, acțiuni cul- 
tural-artistice sub genericul „Omagiu muncii și 
fruntașilor" , concursuri pe meserii și altele,

• Cu prilejul sărbătoririi centenarului indepen
denței de stat a României, a 60 de ani de la de- 
săvîrșirea unității naționale a statului român, a 
evocării a 70 de ani de la răscoala din 1907 se 
vor organiza ample manifestări politico-educa
tive în toate orașele și satele județului. Ia care 
își vor aduce contribuția toate instituțiile cultu
rale, școala, organele de presă etc,

• In frecare an se vor desfășura maniiestări ar
tistice ca • „Brigada în competiție", „Hora costu
melor", iestivalul artistic interjudețean „Cîntece
le Oltului" ; se va organiza expoziția itinerantă 
„De la străbuni la noi", se va lărgi cadrul de 
participare a torțelor artistice de masă la ma
nifestările „Decada artei culte" și „La izvorul fer
mecat".

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

NICOLAE CEAUȘESCU, din care extragem :
Dind glas celor mal profunde sentimente ale comuniștilor, ale 

tuturor oamenilor muncii, participanții la plenara cu activul a 
Comitetului |udețean de partid Vilcea îșl exprimâ deplina adeziune 
ta politica Internă și externă marxist-leninistă a partidului și sta
tului nostru, devotamentul, dragostea șl recunoștința fierbinte față 
de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, Ini
țiator șl promotor al întregii noastre politici, patriot și interna
ționalist consecvent, care ne oferiți un strălucit exemplu de acti
vitate prodigioasă, plină de abnegație pentru ridicarea patriei pe 
noi culmi ale progresului șl civilizației socialiste.

Vă raportăm, Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că întreaga 
activitate desfășurată in perioada 1971—1975 a fost concepută șl 
realizată în spiritul Programului ideologic al partidului, al prețioa
selor dumneavoastră indicații, situînd în centrul muncii noastre 
educative formarea șl dezvoltarea conștiinței socialiste, afirmarea 
tot mai deplină, în toate compartimentele vieții economice șl so
ciale, a principiilor și normelor eticii și echității socialiste, a înal
telor trăsături ale moralei comuniste, ale umanismului socialist, 
pentru formarea unui om nou, constructor al noii societăți.

Reprezentanții |udețului Vîlcea la primul Congres al educației 
politice și culturii socialiste au mandatul, încredințat de plenară, să 
exprime hotărirea deplină a comuniștilor, a tuturor oamenilor mun
cii de a face totul pentru înfăptuirea politicii partidului, a indica
țiilor de înaltă valoare teoretică și practică date de dumneavoas
tră, mult Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. Vă asigurăm că orga
nizația |udețeană de partid, organizațiile de masă șl obștești, în
tregul activ din domeniul educației și culturii, toți oamenii muncii 
de pe aceste meleaguri vor acționa cu întreaga lor energie crea
toare pentru transpunerea neabătută in viață a sarcinilor ce ne 
revin din documentele Istorice ale celui de-al Xl-lea Congres, 
pentru prosperitatea șl progresul material și spiritual al națiunii 
noastre socialiste.

IN pregătirea CONGRESULUI EDUCAȚIEI POLITICE Șl CULTURII SOCIALISTE

' Plenara comună a Comitetului Central
al U. T. C. și a Consiliului U.A.S.C.R.

Joi s-au desfășurat lucrările 
plenarei comune lărgite a Co
mitetului Central al U.T.C. și a 
Consiliului U.A.S.C.R., consa
crată dezbaterii modului în 
care acționează organizațiile 
U.T.C. și asociațiile studenților 
comuniști pentru aplicarea în 
viață a Programului ideologic 
al P.C.R., pentru educarea re
voluționară a întregului tineret 
în spiritul Codului principiilor 
și normelor muncii și vieții 
comuniștilor, ale eticii și echi
tății socialiste.

La lucrările plenarei au parti
cipat. din partea conducerii de 
partid și de stat, tovarășii Cor
nel Burtică și Paul Niculescu.

Darea de seamă prezentată 
de Biroul C.C. al U.T.C. și Co
mitetul Executiv al Consiliului 
U.A.S.C.R. a subliniat că peri
oada care a trecut de la Ple
nara C.C. al P.C.R. din 3—5 
noiembrie 1971 a marcat o eta
pă deosebit de importantă în 
activitatea U.T.C. și U.A.S.C.R., 
caracterizată prin intensificarea 
preocupărilor pentru ca întrea
ga activitate politică și cultural- 
educativă să fie orientată cu 
fermitate spre formarea în 
muncă și pentru muncă, spre 
ridicarea continuă a nivelului 
pregătirii politico-profesionale, 
însușirea în profunzime de că
tre tineri a principiilor politicii 
interne și externe a partidului 
și statului nostru ; s-a îmbu
nătățit întreaga activitate de 
educare a tineretului și studen
ților în spiritul înaltelor senti
mente patriotice, respectului 
față de tradițiile de luptă și de 
muncă ale poporului român, 
clasei muncitoare și partidului 
comunist, al dragostei față de 
patria socialistă, al internațio
nalismului și solidarității cu 
forțele revoluționare, demo
cratice și progresiste ale tine
retului și popoarelor din întrea
ga lume.

U.T.C. și U.A.S.C.R. au ac
ționat consecvent pentru forma
rea tinerilor în spiritul Codului 
principiilor și normelor muncii 
și vieții comuniștilor, ale eticii 
și echității socialiste, s-a urmă
rit în măsură sporită lărgirea, 
diversificarea și adîncirea con
ținutului educativ al activității 
culturale, s-a lărgit caracterul 
de masă al activităților sportive 
și turistice ; s-a asigurat perfec
ționarea continuă a acțiunilor 
de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei.

In spiritul indicațiilor tovară
șului Nicolae Ceaușescu, s-a 
acordat o atenție sporită activi
tății în rîndul tineretului mun
citoresc. întreaga activitate po- 
litico-educativă a determinat 
mobilizarea și participarea acti
vă a tinerilor din industrie și 
agricultură la realizarea în bune 
condiții și înainte de termen 
a planului cincinal 1971—1975.

Organizațiile U.T.C. din școli 
șl asociațiile studenților comu
niști au participat activ la apli
carea măsurilor privind perfec
ționarea învățămîntului, lega
rea acestuia cu producția și cer
cetarea, acționind consecvent 
pentru creșterea răspunderii 
elevilor și studenților față de 
temeinica pregătire profesională 
și politică.

în cadrul dezbaterilor au luat 
cuvîntul tovarășii : Virgil Ham- 
pu. Damian Gheorghe, Marin 
Pironea, Petru Andea, Despina 
Constantin, loan Fiilop, Neculai 
Crețu, Constantin Samson, Con
stantin Dumitru, Sabina Liliana 
Mihuț, Ion Orezeanu, Georgeta 
Olteanu, Iosif Kelemberger, Ro- 
mica Ursache, Andrei Paszka, 
Iulian Lungu, Constantin Boș- 
tină și Dumitru Bâsceanu.

Vorbitorii au dezbătut, în lu
mina cuvîntării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la deschide

rea Forumului tineretului din 
noiembrie 1975, activitatea des
fășurată de organizațiile U.T.C. 
și A.S.C. în această perioadă, 
s-au referit pe larg la realiză
rile obținute de colectivele de 
tineri, sub directa îndrumare a 
organelor și organizațiilor de 
partid.

Darea de seamă și dezbate
rile au analizat intr-un spirit 
exigent, comunist cauzele și 
modalitățile de înlăturare a 
unor aspecte negative ce se măi 
mențin în munca și viața unor 
tineri. S-a desprins ideea cen
trală că intensificarea activității 
politico-organizatorice trebuie 
să conducă la mobilizarea și 
mai activă a tineretului pentru 
înfăptuirea exemplară a sarci
nilor ce-i revin din hotărîrile 
Congresului al Xl-lea al P.C.R., 
din recentele documente de 
partid și de stat, din cuvîntă- 
rile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. S-a exprimat con
vingerea că ampla acțiune po
litică ce are loc în prezent — 
semnarea „Angajamentului so
lemn" — va determina intensifi
carea eforturilor tuturor ute- 
ciștilor, crearea unui climat de 
hotărîre și angajare plenară în 
muncă a tinerei generații pen
tru îndeplinirea sarcinilor ce-i 
revin din Programul partidu
lui.

Relevînd sentimentele de pro
fundă recunoștință pe care în
tregul tineret al patriei le nu
trește față de P.C.R., față de 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru con
dițiile de muncă și de viață, de 
formare în spirit comunist, care 
îi sînt asigurate, dezbaterile au 
prilejuit reafirmarea adeziunii 
depline a tuturor tinerilor mun
citori, țărani, intelectuali, mili
tari, elevi și studen'ți, români, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități, la politica internă 
și internațională a partidului și 
statului nostru, a hotărîrii lor 
ferme de a acționa neabătut 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
majore ce le revin în întreaga 
activitate economică, socială și 
politică a țării.

Participanții la plenară s-au 
angajat, în numele celor peste 
trei milioane de uteciști, al ti
nerei generații, să contribuie, 
prin întreaga activitate politî- 
co-educativă, la sădirea în con
știința tinerilor a dragostei fier
binți față de patrie și partid, 
față de cuceririle revoluționare 
ale poporului, față de viitorul 
socialist al țării, să cultive 
înaltele simțăminte internațio
naliste, să-și sporească aportul 
la afirmarea în muncă și în 
viață a tineretului, a principiilor 
și normelor eticii și echității 
socialiste.

Plenara a dat mandat repre
zentanților Uniunii Tineretului 
Comunist și ai U.A.S.C.R. 'care 
vor participa la Congresul edu
cației politice și culturii socia
liste să reafirme hotărîrea ne
clintită a întregului tineret al 
patriei noastre de a face totul 
pentru înfăptuirea grandiosului 
Program al partidului de edifi
care a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism.

în încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul Paul Nicules
cu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul educației și învă- 
țămîntului.

Plenara a adoptat un amplu 
program de măsuri privind în
făptuirea de către U.T.C. și 
U.A.S.C.R. a sarcinilor stabilite 
de Congresul al Xl-lea al par
tidului în vederea îmbunătățirii 
continue a activității politico- 
ideologice și cultural-educative 
în rîndul tineretului.

MANIFESTĂRI 1N PREAJMA CONGRESULUI EDUCAȚIEI POLITICE ȘI CULTURII SOCIALIST»!

„Literatură
Desfășurat timp de două zile în 

municipiul Suceava, din inițiativa A- 
sociațiilor scriitorilor din Iași și Cluj- 
Napoca, în colaborare cu Comitetul 
județean Suceava de cultură și edu
cație socialistă, cu participarea a nu
meroși scriitori din cele două mari 
centre culturale ale țării și a unui 
grup de istorici din Iași, ciclul de 
dezbateri „Literatură și istorie" a 
prilejuit un util, un frumos și ine
dit schimb de experiență în organi
zarea unor manifestări culturale cu 
caracter de masă.

Prin alcătuirea programului, or
ganizatorii și-au propus să îmbine 
armonios dezbaterea teoretică de ri
guroasă ținută științifică cu specta
colul artistic de bună calitate. Spec
tacolul a constituit, pentru întreaga 
manifestare, o împlinire firească sub 
ochii cetății a unui efort creator me
ritoriu.

Organizatorii au știut să folosească 
marele potențial istoric, memoria 
trecutului încorporată în piatră. în 
acest fel, suceveana cetate de scaun 
a domnului nostru Ștefan cel Mare a 
devenit, pentru cîteva ore, o uriașă 
scenă de unde și-au luat zborul pu
ternicele și melodioasele cîntece pa
triotice revoluționare, s-au făcut au
zite. în interpretarea autorilor, ver
suri înaripate închinate Sucevei, is
toriei ei. întregului pămînt românesc, 
sau au răsunat pateticele replici ale 
domnitorului Ștefan, din piesa

„Astă-seară jucăm... despre noi"
...Iată cum s-ar mai putea Intitula 

recenta premieră de la Teatrul 
popular din Alexandria. „Un rul
ment numit Calypso" de I. D. Șer- 
ban. O piesă în premieră absolută, 
cu personaje și acțiune desprinse 
din realitățile definitorii ale Alexan
driei acestor ani : implicațiile, în 
cohștiințe, ale construirii, aici, a 
marii și modernei întreprinderi de 
rulmenți. Azi. bătrînul și mănosul 
Deliorman nu mai produce doar 
boabe de grîu și de porumb, ci și 
grăunții metalici ai rulmenților ; ro
ților de floarea-soarelui li s-au a- 
dăugat rotile de oțel în care sînt 
încastrate bilele strălucitoare... Mu
tații impresionante în peisajul fizic 
al locurilor, în profilul economic. 
Dar, mai cu seamă, mutații emoțio-

și istorie"
lui Delavrancea „Apus de soa
re". Această întîlnire fericită între 
muzica corală (realizată cu concursul 
corului liceului militar „Ștefan cel 
Mare" din Cîmpulung Moldovenesc și 
al fanfarei militare), versul politic, 
patriotic și cetățenesc de amplă res
pirație și repertoriul dramatic de in
spirație istorică, justifică interesul 
major al spectatorilor, atenția cu care 
cei peste trei mii de suceveni și tu
riști au urmărit un spectacol frumos 
în adevăratul sens al cuvîntului, a- 
dică bogat în idei, hrănit de gîndurl 
înalte, fără artificii și „numere de 
succes", realizat cu mijloace simple, 
în decor natural, de un grup de pa
sionați creatori.

Marele succes de public (să amin
tim că în afara amfiteatrului, dove
dit neîncăpător, alte mii de oameni 
au ascultat, prin megafoane, desfășu
rarea spectacolului), deplina lor re
ceptivitate și participare confirmă 
dorința spectatorilor de a fi prezenți 
la manifestări cu substanță bogată, 
educative prin mesajul lor patriotic, 
revoluționar.

Faptul constituie încă un argu
ment în sprijinul folosirii depline a 
mărturiilor materiale ale istoriei 
noastre, ca „aule" ale educației pa
triotice, ale cultivării dragostei pen
tru istoria patriei, pentru viitorul ei 
comunist.

V. EMIL

nante, semnificative în conștiințe, 
petrecute în lupta pentru făurirea 
unei noi vetre industriale.

Acestor realități le este dedicată 
noua piesă. Activiștii de partid și 
culturali ai județului și ai orașului 
au consemnat de-a lungul anilor în- 
tîmplări și biografii, momente de 
cumpănă și de bucurie, caractere re
velatoare, pe scurt : viață vie, clo
cotitoare, esențialmente contempo
rană. Pe autor l-au invitat să stea 
de vorbă cu oamenii întreprinderii... 
Iar autorul mărturisește acum în 
programul de sală : „Am stat de 
vorbă ore întregi — și chiar zile — cu 
muncitori, ingineri, activiști de par
tid și sindicali, cu medici, profesori... 
încet-încet, personajele căpătau 
chipul unora dintre cei pe care-i cu

Telegramă adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu
Exprimînd dragostea și atașamentul profund al tineretului față 

de partid, patrie și popor, participanții la plenară au adoptat o 
telegramă adresată Comitetului Central al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se spune :

Plenara comună lărgită a Comitetului Central al Uniunii Tine
retului Comunist și a Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România, analizînd în spirit de înaltă exigență și 
responsabilitate comunistă activitatea politico-educativă desfășurată 
în rîndurile tineretului în vederea înfăptuirii Programului ideolo
gic al partidului, dind glas convingerilor și voinței unanime a tine
rei generații, exprimă conducerii partidului, dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, încrederea nețărmu
rită și adeziunea totală față de politica internă și externă, profund 
științifică a partidului și statului nostru, hotărîrea neabătută a tu
turor tinerilor de a participa activ, alături de întregul popor, la 
traducerea în viață a istoricelor hotărîri ale Congresului al Xl-lea 
al P.C.R., la ridicarea României socialiste pe noi culmi de progres 
și civilizație.

Este pentru noi încă un prilej de ă vă exprima recunoștința 
fierbinte a tineretului patriei pentru condițiile de educare, de mun
că și viață ce îi sînt create, pentru îndrumarea și sprijinul părintesc 
pe care le acordați personal formării și afirmării multilaterale a 
tinerei generații, îmbunătățirii continue a întregii activități a U.T.C. 
și U.A.S.C.R.

Așezînd Programul ideologic al partidului — document de maxi
mă însemnătate, elaborat din inițiativa și cu contribuția hotărîtoare 
a dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — la baza 
întregii noastre activități politico-educative, am acționat cu mai 
multă hotărîre pentru educarea comunistă, revoluționară, prin mun
că și pentru muncă a tineretului, în spiritul patriotismului socialist 
și al solidarității internaționale, pentru aplicarea în practică, în 
toate colectivele de tineri, a Codului comunist de muncă și de 
viață, pentru creșterea continuă a răspunderii tinerilor față de înde
plinirea integrală și la un înalt nivel calitativ a sarcinilor ce le 
revin în vederea înfăptuirii grandioaselor obiective ale dezvoltării 
economico-sociale a patriei noastre.

înaltul dumneavoastră exemplu de devotament și abnegație re
voluționară, întreaga viață consacrată partidului și poporului, cau
zei socialismului, păcii și progresului social animă puternic tinere
tul patriei — în amplul proces de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

Prezența dumneavoastră la Congresul al X-lea al U.T.C., Con
ferința a X-a a U.A.S.C.R. și a IlI-a Conferință națională a Orga
nizației pionierilor și indicațiile date cu acest prilej exercită o 
înrîurire de maximă importanță pentru ansamblul activității de 
educare comunistă a tineretului, canalizează preocupările tuturor 
organizațiilor noastre spre formarea temeinică, multilaterală, a ti
nerei generații pentru muncă și viață.

Comitetul Central al U.T.C., Consiliul U.A.S.C.R., toate orga
nele și organizațiile noastre vor acționa cu fermitate, sub condu
cerea partidului, pentru formarea și educarea tinerei generații în 
spiritul politicii interne și externe a P.C.R., al principiilor și nor
melor muncii și vieții comuniștilor, pentru cultivarea atitudinii 
înaintate, revoluționare în muncă, în familie și societate, pentru 
dezvoltarea răspunderii comuniste a tuturor tinerilor fată de partid, 
patrie și popor. Și în viitor vom urmări ca un obiectiv central 
educarea tinerei generații în spirit profund patriotic, dezvoltarea 
frăției dintre toți tinerii patriei, români, maghiari, germani și de 
alte naționalități, întărirea unității lor, împreună cu întregul popor, 
în jurul Partidului Comunist Român, al conducerii sale.

Vă încredințăm că toți tinerii patriei vor milita neabătut, alături 
de toți oamenii muncii, pentru afirmarea tot mai puternică a ideo
logiei și politicii partidului, a principiilor și normelor eticii și echi
tății socialiste, pentru înfăptuirea cu maximă responsabilitate a 
Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comunism. Ca tineri revoluționari, 
crescuți și educați de partid, vom acționa cu fermitate împotriva 
oricăror manifestări ale ideologiei și moralei burgheze, vom fi in
transigenți față de orice influențe străine politicii partidului.

. Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că înțelegînd cu maturitate răspunderile politice ce revin generației 
noastre — continuatoare a tradițiilor revoluționare și progresiste 
ale clasei muncitoare, ale poporului — vom face totul pentru pro
pășirea patriei, pentru afirmarea demnă a națiunii noastre, liberă, 
independentă și suverană în rîndul națiunilor lumii.

Dînd expresie înaltei mîndrii patriotice și adeziunii depline a 
tinerei generații față de politica externă a partidului și statului 
nostru, față de promovarea consecventă a principiilor respectării 
independentei și suveranității naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, renunțării la forță sau la ame
nințarea cu forța, politică al cărei strălucit promotor sînteți dum
neavoastră, vom acționa, și în viitor, în mod statornic pentru edu
carea tinerei generații în spiritul solidarității internaționale, pentru 
realizarea unității de acțiune a forțelor' revoluționare, progresiste 
și democratice ale tinerei generații, în lupta pentru independentă 
și libertate, pentru colaborare și pace în Europa și în întreaga 
lume.

încredințîndu-vă că, sub conducerea partidului, vom milita în 
strînsă legătură cu toți ceilalți factori în cadrul Frontului Unității 
Socialiste, pentru aplicarea neabătută în viață a Programului P.C.R., 
vă raportăm că reprezentanții tineretului la Congresul educației 
politice și culturii socialiste au primit din partea noastră man
datul de înaltă cinste și responsabilitate de a reafirma adeziunea 
unanimă și deplină a tinerei generații la politica internă și externă 
a partidului și statului nostru, sentimentele de profundă dragoste 
și nețărmurit respect față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului, personalitate 
proeminentă a vieții internaționale, odată cu hotărîrea noastră 
nestrămutată de a ne dărui, trup și suflet, cauzei socialismului, 
de a ne uni eforturile cu cele ale întregului popor, în măreața 
operă de edificare a socialismului multilateral în România, de fău
rire a unei lumi mai bune și mai drepte.

noscusem la locul de muncă. Tot 
ceea ce am încercat să redau îi 
reprezintă".

Și astfel, dintr-o inteligentă și pa
sionată inițiativă „locală", reperto
riul național s-a îmbogățit cu o reu
șită lucrare de actualitate. Reprezen
tația ne-a apărut de două ori emo
ționantă : prin dăruirea și talentul 
artiștilor amatori, dirijați de regizo
rul Nae Cosmescu (Constantin Filip, 
Magdalena Lateș, Puiu Alexandru, 
Cornelia Popescu-Săvoiu, Ionel 
Georgescu, Dona Dragomir, Florea 
Nițu, Lazăr Aurel, Ion Postelnicu, 
Aurora Vastea — maiștri, profesori,

Lingă statuia
La Toplița (Harghita) a avut loc 

solemnitatea dezvelirii unei statui a 
lui Eminescu, luceafărul poeziei ro
mânești. Un prilej de amplă sărbă
toare cultural-educativă și de evo
care a trecerii' poetului prin aceste 
locuri (în 1866, Eminescu s-a oprit 
pe Valea Mureșului, atras de frumu
sețile acestor vechi plaiuri românești. 
Carnetele sale s-au îmbogățit cu 
multș mărgăritare folclorice aparți- 
nînd tezaurului românesc și deopo
trivă al naționalităților care convie
țuiesc aici, în strînsă armonie, de 
multe secole). Iată, mai jos, cîteva 
gînduri ale participanților la solem
nul moment al dezvelirii monumen
tului — datorat sculptoriței Meta 
Geo Medrea.

Primarul orașului. Teodor Bendriș, 
ne-a spus : „Drumul străbătut de 
marele poet a legat, pe o hartă su
fletească, importante locuri româ
nești de pe ambele versante ale Car- 
paților, centre cu mare greutate în 
cultura românească. Sărbătoarea de 
azi stă sub semnul acestui simbol". 
Nagy Janos, profesor la liceul din 
localitate : „Eminescu este o trăsă
tură de unire și între oameni, și în-

„Sunet și lumină"
Recent, incinta Muzeului Arhive

lor Statului a devenit o impunătoa
re scenă de teatru. Printr-o lăudabi
lă inițiativă a teatrului „Lucia Stur- 
dza Bulandra". vizitatorii au putut 
urmări aici spectacolul de sunet și lu
mină „Omul și piatra" (scenariul : 
Lia Crișan, regia ti scenografia:

funcționari) și prin reacțiile sălii : 
repetate aplauze la scenă deschisă, 
tăcere plină de emoție alternată cu 
hohote de rîs sănătos ; la final — 
ovații prelungite, chemări la rampă. 

Coșul de flori oferit actorilor — la 
spectacol a fost prezent întreg biroul 
comitetului județean de partid — a 
cuprins în el simbolul omagierii u- 
nui generos dialog între artă și reali
tatea socialistă, „Astă-seară jucăm... 
despre.noi" trebuie să devină o reali
tate cît mai amplă a mișcării tea
trale — și nu numai a celei de 
amatori.

Petre DRAGU

Luceafărului
tre culturi. El este universal, pentru 
că este profund național. Pentru a- 
ceasta, critica literară a făcut de ne
numărate ori apropierea între poe
zia sa și cea a lui Petofi. Citindu-1 
pe Eminescu, oamenii se simt mai 
oameni, mai strîns legați de ceilalți 
oameni. Aceasta o simțim puternic 
noi, cetățenii României socialiste, 
una dintre puținele țări unde s-a în
făptuit cu adevărat egalitatea și fră
ția tuturor oamenilor muncii". Prof, 
dr. Gavril Scridon, de la Universi
tatea „Babeș Bolyai" din Cluj-Na- 
poca, evocînd personalitatea emi
nesciană, a arătat că viața și creația 
poetului și-au tras sevele din inepui
zabilul izvor al dragostei de patrie, 
al tradițiilor populare, constituind o 
pildă mereu vie pentru creatorii 
noștri.

...Parcul din centrul Topliței a 
devenit, sub semnul Luceafărului, o 
imensă scenă : mii de inimi au vi
brat la unison în ritmurile vestite
lor poeme, ale cîntecelor patriotice 
compuse pe texte aparținînd marelui 
poet.

I. D. KISS
corespondentul „Scînteii"

Petre Popescu și, respectiv, Doris 
Jurgea). Sute de bucureșteni au avut 
astfel prilejul ca, în locul tradiționa
lelor explicații ale ghidului, să în
cerce emoția întilnirii cu istoria 
transpusă în vers și cînt, cu istoria 
durată in artă.

Conceput ca un comentariu menit

în prezent, pe Șantierul naval din Constanța, oamenii făuresc, 
piesă cu piesă, corpul celei mai mari nave românești — 
petrolierul de 150 000 t.d.w. Peste un an, nava-gigant va primi 
botezul mării, cu tradiționala urare „Vînt bun la pupă I"

Foto : V. Sălăgean

Producție de calitate superioară 
cu cheltuieli materiale reduse
Colectivul întreprinderii de 

Industrie locală „23 August", 
din Cîmpina, și-a fixat ca 
obiective permanente realiza
rea ritmică, lună de lună, a 
sarcinilor de plan și reduce
rea continuă a cheltuielilor la 
mia de lei producție. Ca atare, 
inițiativa „Să realizăm pro
ducția unei zile din lună cu 
materiale economisite" a mo
bilizat toți oamenii secțiilor 
și atelierelor pentru folosirea 
cu chibzuință a fiecărui metru 
cub de lemn, a placajului, a 
materialelor chimice și altele. 
„S-a reușit astfel, ne relatează 
directorul unității, tov. Con
stantin Pîrîianu, să înregis
trăm de la începutul anului și 
pînă in prezent o economie la 
cherestea de fag, de stejar și 
rășinoase de aproape 160 m c 
și la placaj — 24 m c. Adău
gind grija pentru gospodări
rea cit mai eficientă a ener
giei electrice, a combustibilu
lui, înlăturîndu-se orice risipă, 
măsurile luate pentru crește
rea productivității muncii, s-a 
reușit să se obțină reducerea 
cheltuielilor cu 10,34 lei la 
fiecare mie de lei producție 
pe primele 4 luni ale anului".

Se cuvine remarcat că redu
cerea cheltuielilor de produc
ție s-a înfăptuit în condițiile 
diversificării sortimentelor fa
bricate, a îmbunătățirii lor 
calitative. Astfel, în acest an, 
au început să se producă alte 
15 articole noi : mobilă de bu
cătărie, scaune, etajere, mate
riale de Construcții. produse 
ceramice — solicitate mult la 
piața internă și la export. Este 
edificator în acest sens faptul 
că beneficiarii străini au ce
rut, în această perioadă de 
timp, cantități mult mai mari 
de mărfuri decît cele contrac
tate, lucru oglindit în depăși
rea planului la export cu 78 
la sută. Pe panoul întrecerii 
se află numele a numeroși 
oameni harnici și plini de ini
țiativă, care au merite deose
bite în reducerea costurilor dc 
producție. Menționăm doar 
cîteva : șeful de echipă Ion 
Pîrvu, ing. Gheorghe Tudose 
din secția chimicale, maiștrii 
Dumitru Bociu, Vasile Olteanu 
ș.a.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"

să pună în evidență tot ceea ce me
rită văzut aici, spectacolul s-a im
pus tocmai printr-o „curgere" fireas
că, strîns legată de fiecare element 
al complexului, transformind in
cursiunea în timp a vizitatorului in
tr-un moment de trăire artistic-pa- 
triotică. „Călătoria noastră prin 
veacuri — anunță vocea înregistrată 
pe bandă — începe de aici, de la 
vatra unei familii dacice". Și, prin 
intermediul versului și muzicii, la 
care se asociază jocul luminii, evo
carea își derulează firul către vre
murile lui Mihai Viteazul, al cărui 
nume este săpat adine în piatra de 
temelie a acestei ctitorii, către Con
stantin Brîncoveanu, Tudor Vladimi- 
rescu, spre evenimentele revoluției 
de la 1848, pentru a se opri apoi la 
alte pagini de istorie mai recentă, 
care stau la temelia zidirii socialis
te a țării. Un ingenios montaj de 
versuri ale poeților noștri de ieri și 
de azi, de străvechi balade și cînte
ce patriotice noi, împrumută unei 
simple vizite la muzeu valențele unui 
veritabil act de educație civică.

Dincolo de reușita sa, un asemenea 
spectacol (care ar merita să figureze 
în continuare pe afișul actualei sta
giuni teatrale) reține atenția și pen
tru un alt motiv : el reprezintă o 
convingătoare pledoarie pentru con
tinuarea eforturilor în această di
recție, pentru fructificarea altor 
multor posibilități oferite de diver
sele monumente istorice din Capita
lă, în vederea realizării unor specta
cole similare. La tradiționalele spec
tacole de acest gen, programate pînă 
acum în Cișmigiu, Herăstrău și în 
zona Palatului voievodal de la Curtea 
Veche, s-ar putea adăuga și alte mu
zee bucureștene. Chiar o stagiune 
bucureșteană a spectacolelor de sunet 
și lumină nu ni se pare tocmai greu 
de împlinit.

(Ieri a început, la Muzeul de isto
rie a orașului București, a patra 
ediție a sesiunii muzeelor bucureș
tene, sub genericul „Muzeul și con
temporaneitatea". Poate că discuțiile 
pe marginea unor comunicări ca 
„Activitatea educativă in programul 
muzeografiei contemporane", „Muzeul 
și publicul său", „Tînăra generație 
și monumentele orașului". „Rolul 
cercetării arheologice în educarea 
patriotică a tinerei generații" vor a- 
vea în vedere și propunerea de mai 
sus).

Dumitru TIRCOB 
corespondentul „Scinteri"
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Inimi
generoase

îmbolnăvindu-se grav. Florica 
Cherecheș, muncitoare la între
prinderea „Tricotext" din Satu- 
Mare, a fost transportată de ur
gență la spital, unde medicii au 
început o adevărată luptă con- 
tracronometru pentru salvarea 
ei. Aflind că Florica a pierdut 
o foarte mare cantitate de sin
ge, 16 muncitori și muncitoare 
de la „Tricotext" — toți tineri, 
intre 18 și 25 de ani — s-au pre
zentat imediat Ia spital. Toate 
acele inimi, generoase, au bătut 
la unison. Iar acum, pe această 
cale, colega lor Florica le adre
sează o călduroasă mulțumire. 
Din inimă.

După ploile din ultimele zile, rare au refăcut in cea mai mare 
parte a țării rezerva de umiditate (lin sol, plantele prăsitoare se dez
voltă viguros. Pentru a se obține recolte mari Ia hectar este necesar 
ca acum să fie intensificate lucrările (Ic intreținere a culturilor. Din 
(latele centralizate ieri la Ministerul Agriculturii rezultă câ la sfecla 
de zahăr prașila a doua manuală a fost realizată pe 81 la sută din 
suprafața cultivată, lucrările fiind mai avansate in unitățile agricole 
cooperatiste din .județele Dolj, Olt, Timiș, Bihor. Tulcea. Floarea-soa- 
rclui a fost prășită mecanic a doua oară pe 47 la sulă din suprafețe. 
La porumb, prima prașila mecanică a fost realizată pe 62 Ia sulă (lin 
suprafața prevăzută. Ritmul lucrărilor trebuie intensificat pentru ca 
la toate culturile prașila să fie executată la vreme. Aceasta presupune 
multă inițiativă, preocupare stăruitoare din partea conducerilor (le 
unități agricole, a organizațiilor de partid de la sate și a comanda
mentelor locale, pentru organizarea temeinică a muncii, pentru mobi
lizarea la executarea acestor lucrări a tuturor locuitorilor de la sate. 
Ce se întreprinde in această direcție ?

hectare însămințate. Comandamentele 
comunale, conducerile cooperativelor, 
•specialiștii urmăresc cu atenție mo
dul in care se respectă calitatea lu
crărilor. in special densitatea de plan
te la hectar, iau măsuri organizato
rice eficiente pentru a nu permite 
nici o intirziere la intreținere pe nici 
o suprafață oricit ar fi ea de mică, 
întrucit la recoltarea și însilozarea 
furajelor s-a înregistrat o anumită 
răminere in urmă, s-a acționat ur
gent. De pe cele 8 000 hectare culti
vate cu plante pentru siloz trebuie 
să se obțină o producție de 45 000 
tone, dar pină la această dată s-au 
realizat numai 15 000 tone, cu toate

Utilajul 
orfan

Un utilaj de topit smoală, de 
cîteva tone greutate, a fost a- 
bandonat (de multă vreme, unii 
spun că e vorba de vreo 3—4 
ani) pe o porțiune de loc între 
calea ferată și curtea întreprin
derii de colectare a metalelor 
din Slobozia. Acolo am văzut și 
noi ciudata arătare, care ni s-a 
părut neagră de supărare ca... 
smoala. Utilajul a 
struit 
lina" 
caută 
să-l 
cumva s-o găsi, între timp, pro
prietarul, în al cărui inventar 
utilajul figurează la numărul 
5 892.

fost con- 
de întreprinderea „Nico- 
din Iași. Unii zic că se 
acum un muzeu dispus 
adăpostească... Dacă nu

Dintr-o beție 
în alta

in județul Olt, după cum ne relata 
ing. Vasile Ciuciu, directorul direc
ției agricole județene, mii de oameni 
participă .la lucrările de întreținere 
a culturilor. Ca urmare, prașila a 
doua manuală s-a efectuat pe toate 
suprafețele planificate (12 500 hecta
re) la sfecla de zahăr, iar cea meca
nică pe mai bine de 7100 hectare. 
Aceeași lucrare s-a realizat la floa- 
rea-soarelui atlt mecanic, cit și ma
nual pe circa 22 000 ha din cele 
25 000 prevăzute. La porumb, a doua 
prașilă manuală s-a făcut pe 15 700 
hectare, iar cea mecanică pe mai bine 
de 49 000 hectare din cele 105 500 cul
tivate. „După ritmul de lucru — ne-a 
spus interlocutorul nostru — avem 
certitudinea că în această săptămînă 
se va încheia prașila a doua la floa- 
rea-soarelui și va începe execu
tarea celei de-a treia la sfecla 
de zahăr. De asemenea, în cîteva zile 
se va încheia plantarea tutunului și 
a legumelor și se va intensifica re
coltarea furajelor. Avind în vedere 
deficitul de apă din sol, se intensi
fică și irigarea culturilor atit în sis
temele mari Terasa Corabia, Sadova 
Corabia și Stoenești Vișina, cit și in 
cele locale din sursele de apă exis
tente. în acest scop, s-au luat toate 
măsurile pentru buna funcționare a

sistemelor, s-au stabilit grafice pe 
fiecare unitate în parte pentru folo
sirea integrală a motopompelor și 
aripilor de ploaie. (Em. Rouă).

In ședința de luni dimineața a co
mandamentului județean Botoșani 
s-a apreciat că este necesară o in
tensificare a ritmului lucrărilor de 
întreținere a culturilor și s-au stabilit 
sarcini concrete în această direcție. 
Asupra priorităților săptămînii și a 
măsurilor luate ne-a vorbit tovarășul 
Alungulesi Vasile, director adjunct 
la direcția agricolă : „Prima urgen
ță o constituie terminarea în coope
rativele agricole de producție a în
treținerii cu sapa rotativă a porum
bului pe aproape 35 000 hectare și 
a praștiei intii manuale la floarea- 
soarelui pe 7 000 hectare. De aseme
nea, urmează să fie grăbită prașila 
manuală Ia porumb, lucrare executată 
doar pe 15 000 hectare din cele 76 000

că lntr-un șir 
cum sînt cele 
Hănești, I-Iavîrna, 
lucrul a fost bine organizat. Intrucît 
nu avem un număr suficient de 
mașini de recoltat pentru siloz, 
acordăm o mare atenție folosirii ce
lor existente la întreaga capacitate 
și pe toată durata zilei-lumină. 
Schimburile de experiență pe care 
le-am organizat săptămina trecută în 
trei centre din județ și-au atins 
scopul. In fiecare unitate avem acum 
grafice de lucru bine întocmite, astfel 
că fiecare știe cit recoltează mecanic 
și manual, cit trebuie să realizeze 
zilnic și cite zile sînt necesare pen
tru a încheia lucrarea". (E. Nazarie).

Se poate spune că numeroasele 
măsuri luate de comandamentul ju
dețean, de comandamentele comuna
le și de organele agricole județene 
converg către principalul obiectiv al

de cooperative, 
din Avrămeni, 

Ștefănești ș.a.,

generalizării inițiativei multor coope
rative agricole din județul Sibiu — 
..tot satul la întreținerea culturilor" 
— prin care se caută să se ajungă 
in cel mai scurt timp la recuperarea 
iniirzicrilor pricinuite do ploile că
zute in ultima perioadă. E vorba, 
printre altele, do măsura participării 
la lucru, in sprijinul cooperatorilor, 
a tuturor școlilor într-una din zilele 
săptămînii, de organizarea in fiecare 
sat a unor formații mari alcătuite 
din membrii cooperatori, membri ai 
familiilor acestora și din personalul 
tehnico-administrativ al diverselor 
instituții locale, de participarea în nu
măr sporit la prașilă a navetiștilor, 
îndeosebi din schimbul al treilea. Ca 
urmare a acestor măsuri, pină la 
mijlocul acestei săptămini in coo
perativele agricole, la sfecla de za
hăr. prașila a doua a fost efectuată 
pe 77 la sută din suprafața cultivată. 
Pină acum. 19 cooperative agricole 
au și încheiat prașila a doua la 
sfecla de zahăr.

Cu prilejul raidului efectuat în mai 
multe unități agricole, cum sînt cele 
din cadrul consiliilor Agnita, Dum
brăveni, Șeica Mare, Slimnic ș.a., 
a reieșit că și aici sînt organi
zate acțiuni de masă, în spiritul ini
țiativei județene, se face totul pen
tru utilizarea din plin a fiecărei ore 
btine de lucru în cimp.

Trebuie semnalat însă 
mai sint comune unde 
conducere și specialiștii,
populare par să mai facă încă tato
nări în vederea preluării inițiativei. 
Așa se explică de ce unele unități 
din cadrul consiliilor intercoopera- 
tiste Arpaș, Bazna. Sibiu, Tîrnava au 
întirziat prășitul porumbului. Iniția
tiva județeană trebuie să prindă 
viață în cel mai scurt timp și aici, 
dar pentru aceasta e nevoie în pri
mul rînd de mai multă inițiativă din 
partea comandamentelor comunale 
respective. (Nicolae Brujan).

faptul că 
cadrele de 

consiliile

*

..

Invitație la Hanul Conachi
Tuturor celor care drumețesc pe 

frumoasele plaiuri gălățene. coope
rația dc consum Ie adresează invi
tația de a poposi la HANUL CO
NACHI. Este o unitate turistică 
modernă, care se află amplasată 
pe drumul național 25 Galați— 
Tecuci, în decorul pitoresc al unei 
bătrîne păduri de stejari. Hanul 
Conachi este o gazdă ospitalieră 
în orice anotimp al anului, oferind

condiții dintre cele mai bune de 
cazare in camere confortabile, cu 
încălzire centrală. Restaurantul uni
tății servește o gamă bogată de 
preparate culinare, printre care și 
„specialitățile casei" — tochitură 
țărănească la ceaun și frigărui hai
ducești.

In fotografie : Hanul Conachi al 
cooperației de consum din județul 
Galați

Perfecționarea 
organizării 
cursurilor 

de informatică
unei 

sesiza

Mai intii s-a încălzit strașnic 
cu băutură. Apoi s-a urcat la 
volanul autoturismului 
să facă o plimbare pină 
palia. De la beția cu 
trecut la beția vitezei, 
face că n-a mai văzut 
roșie a stopului de la 
secție dirijată, prin care a tre
cut glonț. In aceste condiții, a 
accidentat grav doi pietoni care 
traversau regulamentar strada. 
Și, ca să fie tacimul complet, in
clusiv picătura care revarsă pa
harul, a părăsit și locul faptei, 
încercind să ascundă mașina. 
Drept care, ii anunțăm și pe a- 
ceastă cale pe toți cei care-l cu
nosc pe Ion Matei din Constanța 
să nu-l mai caute la adresa 
știută, adică pe 
lui nr. 2. Patru 
colo.

TAPISERII FRANCEZE
personal 
la Man- 
alcool a
Așa te 

culoarea 
o inter-

caute la
; strada Secerișu- 

ani de-acum in-

în

Altfel decît 
în romanță

Semnalam, cu cîtva timp
urmă, tot în rubrica noastră, 
cum că o frumoasă plantație de 
nuci (circa 300 la număr), din 
zona de sud-est a Ploieștiu- 
lui, se afla intr-o stare jalnică, 
datorită dezinteresului gospoda
rilor locali. Am trecut zilele a- 
cestea prin același parc cu nuci 
și — spre surprinderea noas
tră — am găsit aceeași stare, 
întrucit — nu se știe de ce — 
nimeni nu vrea să-și asu
me răspunderea îngrijirii res
pectivului parc, a ajuns acum 
un fel de maidan, unde se a- 
runcă moloz și gunoaie. Ba, mai 
mult : de la un timp încoace, 
citeva zeci de oi ale unui ce
tățean din comuna Pucheni 
(Prahova) pasc nestingherite in 
parcul aflat in suferință. In 
freamătul frunzelor am deslușit 
parcă vechea romanță, puțin 
schimbată : „La umbra nucului 
bătrîn / Din urbea petrolistă / 
N-aș mai dori să mai rămin/ Să 
scriu tot notă tristă...".

„Boala“ 
certificatelor

cooperativa „Vii- 
municipiul Brăila. 

Constanța Trifan.
Lucra la 

torul" din 
Numele : 
Pentru cei apropiați — Tanța 
sau Tănțica. De la o vre
me încoace a început s-o
facă pe bolnava și s-a apucat 
să falsifice certificatele medica
le, pricinuind întreprinderii o 
pagubă de 8 000 de lei. A fost 
judecată pentru fals și uz de 
fals, drept care i s-a aplicat un 
„tratament" adecvat.

„Eu plătesc!“ 
Și a plătit...

Deși tăcuseră de multișor ulti
mele acorduri ale muzicii, deși 
începuseră să se stingă și lumi
nile din crama de la Botoșani, 
deși se .ridicaseră și scaunele 
pe mese și se repeta într-una : 
„Ora închiderii, vă rog !“, un 
consumator nu se mai indura 
să plece. Era loan Grigoraș, 
care nu voia nici în ruptul 
capului să se scoale de la masă. ~ ... -------- ix vor

decît 
Și 

Eu

Ospătarii l-au prevenit că 
chema miliția. „N-aveți 
— le-a răspuns Grigoraș. 
ce dacă mă amendează ? 
plătesc". Și a plătit. 

Manevră 
fatală

Intr-una din serile trecute, un 
lucrător de la întreprinderea 
„Combustibilul" din București, 
pe nume Vasile Popescu, pilota 
un autocamion care era mane
vrat in incinta depozitului. 
Fiind foarte atent la miș
cările efectuate de șofer și la 
mersul autocamionului, V. P. 
n-a observat că unul din stilpii 
din beton ai porții se prăbu
șește. Surprins de acesta, V.P. 
a fost grav accidentat. Deși i 
s-au dat toate îngrijirile 
cale necesâre, a doua zi 
cedat.

medi- 
a de-

DIN SECOLELE XVI - XX
Primită cu deosebit 

interes încă de la ver
nisajul din Capitală, 
expoziția „Tapiserii 
franceze din secolele 
XVI—XX" (in prezent, 
întrunind sufragiile pu
blicului orădean) face 
parte din acele e- 
venimente ce dau sub
stanță afișului ma
nifestărilor organiza
te în cadrul schim
burilor culturale din
tre România și Fran
ța. O selecție de 
30 de tapiserii, reali
zate in manufacturi 
celebre — printre care 
Aubusson și Gobelins
— oferă publicului 
nostru aspecte din e- 
voluția acestui gen 
de creație cu presti
gioase tradiții în arta 
franceză. în ansamblul 
realității pe care crea
ția în domeniul tapi
seriei își propune s-o 
cuprindă, se întîlnesc, 
intr-o semnificativă re
lație, personaje și sce
ne aparținind eveni
mentelor contempora
ne artistului, aluzii la 
momente istorice ale 
trecutului, la mitolo
giile antichității.

în tapiseriile expu
se putem urmări di
versele atitudini față 
de natură. Prețioase 
ne apar unele tapiserii 
lucrate de meșteri a- 
nonimi în secolul al 
XVI-lea. în „Păstorii"
— provenind dintr-un 
atelier de pe malul 
Loirei — vegetația 
abundentă, de o mare 
prospețime, compune

un cadru pitoresc și 
tonic. Ritmul pc care, 
aici, artistul il reali
zează prin repetarea 
motivului frunzei, este 
în alte compoziții 
(„Cybele") asigurat de 
acumularea unor ele
mente decorative fin 
caligrafiate.

Din creația secolului 
al XVII-lea ne re

ține atenția Simon 
Vouet cu ampla com
poziție, pe o temă mi
tologică, „Samson la 
banchetul filistinilor". 
In aceeași epocă, 
Charles Le Brun este 
autorul unor alegorii 
(„Iama", „Semnul ca
pricornului"), dome
nii în care, ceva mai 
tîrziu, se va afirma și 
Claude III Audran cel 
Tînăr, prezent în ex
poziție cu o lucrare 
din ciclul „Tapiseriile 
celor 12 luni grotești". 
Remarcăm, de aseme
nea, tapiseriile inspi
rate de viața lui Na
poleon, pe care le sem
nează Guillaume Guil- 
lon („Pacea de la Leo- 
ben") sau cele inspi
rate de lumea basmu
lui, cum este „Fru
moasa din pădurea a-

dormită" de Jean Ve- 
ber.

O 
din 
sint 
moderne și 
porane. De la apariția 
impresionismului pină 
in zilele noastre, ta
piseria a continuat să 
exercite aceeași atrac
ție. făcindu-se ecoul 
înnoirilor ce s-au dto- 
dus in planul mijloa
celor dc expresie. Pe 
simezele expoziției 
avem prilejul să ve
dem tapiserii purtind 
amprenta unor viziuni 
și stiluri extrem de 
diferite. Remarcăm nu
me ca Pierre A. M. 
Berroneau, Jean Lur- 
yat, Le Corbusier, 
Marcel Gromaire. Ra
oul Ubac, Henri Geor
ges Adam, Emile Gi- 
lioli, Sonia Delaunay, 
Alexander Calder, Eti
enne Hajdu ș.a.

Organizată după o 
concepție muzeogra
fică de evidentă pro- 
fesionalitate — demnă 
de semnalat este ini
țiativa prezentării si
multane a citorva ta
piserii (în special din 
manufacturile Beau
vais) ce fac parte din 
patrimoniul Muzeului 
de artă al republicii 
— expoziția contribuie 
în chip evident la Îm
bogățirea cunoștințelor 
noastre despre arta 
franceză, lărgind ca
drul relațiilor cultura
le și de prietenie din
tre popoarele român 
și francez.

parts importantă 
lucrările expuse 
creații ale epocii 

contem-

Constantin PRUT

cinema

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„isc.nteii"

• 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 644)
— 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: PATRIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
MODERN — 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20,30, la grădină — 20. GRA
DINA CAPITOL — 20.
• Viață personală : VICTORIA — 
9,30; 11,30; 13,30; 16: 18; 20, CO- 
TROCENI — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Cel alb, cel galben, cel negru:
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16;
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; 
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.
• Trecătoarele iubiri : CASA FIL
MULUI — 19.

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 — 15,30; 17,45; 20.
• Cele 409 de lovituri — 14,15, 
Mandy — 16,15, Omul fără stea
— 18,30; 20,30 : CINEMATECA
(sala Union).

Teroare pe uliță : GRIVIȚA — 
9; 11,15; 13,45; 16; 18,15; 20,15, U- 
NIREA — 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.
•• întilnire la 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.
• Cilina roșie: VIITORUL — 15,30; 
18; 20.
• Cursa grea : MIORIȚA — I; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. GRADI
NA FESTIVAL — 20.

Casa de la miezul nopții : MO
ȘILOR — 15,30; 18; 20.
• Explozia : POPULAR — 15,30; 
18; 20,15.
• Vînătorui din taiga : MUNCA
— 15,45; 19.
ft- 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;
19, GRADINA VITAN — 20.
• La începutul timpurilor : 
HOVA — 16; 18; 20.
• Steaua fericirii captive : 
GREȘUL — 15,30; 19.

15,30;

RA-

PRO-

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Cazul Enăchescu — 20.
• Opera Română : Andrea Chă- 
nier — 19.
ft Teatrul de operetă : 
veselă (premieră)
• Teatrul de comedie : Preșul — 
19,30.
ft- Teatrul Mic : Cu cărțile 
față — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara“ (sala 
Magheru) : Dilema — 19,30, (sala 
Studio) : Patru lacrimi — 19.
• Teatrul Giulești : Cu oltencele 
nu-i de glumit — 19,30.
'•> Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase“ (sala Victoriei) : Groapa — • 
19,30.
• Teatrul ,,I. Vasilescu“ : Un tî
năr mult prea furios — 19,30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română” : Ghiocei... mărgăritare 
— 19,30.

Teatrul ,,Ion Creangă” : Păpu
șa cu piciorul rupt ; Pufușor și 
Mustăcioară — 16.
• Teatrul ..Țăndărică” (sala Vic
toriei) : Ileana Sînziana — 17, 
(sala Academiei) : Punguța cu doi 
bani — 10.
• Circul București : Circul pe 
gheață. Spectacol susținut de Cir
cul Mare din Moscova — 19,30.
» Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Ciuta — 19,30.

Văduv*
19,30.

p*

In fața unei vitrina de pa Bulevar
dul Republicii din Brăila se opresc 
zilnic o mulțime de curioși. Dincolo 
de cristal, pe un panou sint expusa 
40 de fotografii. La stingă și la 
dreapta acestora, pe verticală, se 
poate citi : „Nu faceți ca ei !“ Spi
cuim din comentariile care însoțesc 
fotografiile respective : „Locatarii 
imobilului de pe strada Plevnei 37 
depozitează gunoiul în stradă" ; 
(idem locatarii imobilelor de pe stra
da Plevnei 47, strada Unirii 120, stra
da Mihai Bravu 120) ; „Cooperativa 
„Tehnocasnica" a mutat secția de 
geamuri, lăsîndu-șl cioburile la ve
chiul domiciliu" ; „Pe strada Mihai 
Bravu 163, proprietarul a ichilodit 
copacii, transformînd trotuarul în 
depozit de crengi" ; „Cum înțeleg 
unii de la I.U.G. «Progresul» să păs
treze curățenia" ; „Unitatea O.C.L. 
industriale nr. 38 și Automoto din 
Piața Poporului au blocat strada și 
trotuarul, iar gunoiul e dosit pe sub 
lăzi"...

Oamenii se uită, comentează. Ca 
și noi, după care am pornit intr-un 
raid pe străzile orașului. Iată-ne pe 
strada Ciocârliei. Alături de un con
tainer supraîncărcat se află o grăma
dă de gunoi menajer mal mare decît 
recipientul. în cartierul „Hipodrom", 
între blocurile D-l, H-5, H-6, două 
containere stau goale ; în schimb, 
în jurul lor, pe cîțiva metri pătrați, 
sînt împrăștiate mormane întregi de 
resturi menajere. Ni se explică: „este 
«opera» clinilor și a pisicilor". Pe 
strada Zidari, colț cu Fortificației, 
chiar în fața unuia dintre sediile sa
lubrității, gunoiul formează o pirami
dă pe cit de inestetică, pe atît de 
insalubră. Notăm o replică : „Știți de 
ce s-a adunat aici atîta gunoi ? Dacă 
se duce un om cu un lighean de res
turi menajere, lucrătorii de pe ma
șinile salubrității nu-i dau nici o 
atenție fără... ciubuc. Atunci, unii 
dintre ei, supărați, vin și aruncă gu
noiul chiar lingă sediul lor". în car
tierul Brăilița, la intersecțiile străzi
lor Cezar Petrescu, Valea Călugăreas
că și Tirgoviște cu strada Vidin, gu-

noiul se pare că n-a fost ridicat de 
cîteva săptămini.

— Păi nici n-a mal fost ridicat — 
ni se face cunoscut de către lo
cuitorii străzilor amintite. Pe la 
noi mașinile salubrității vin foar
te rar, iar acum, de cind 
căldura, ne-au năpădit și muștele...

cu

Răspunzind 
scrisori care 
redacției calitatea ne
corespunzătoare a 
cursurilor de infor
matică, precum și, sla
ba pregătire a unor 
lectori, Institutul cen
tral pentru conducere 
și informatică ne-a 
trimis un răspuns e- 
dificator. In primul 
rind, sesizarea esle 
considerată dc tui real 
folos în aprofundarea 
cunoașterii modului de 
desfășurare a cursuri
lor de informatică or
ganizate în diferite 
instituții. în urma a- 
nalizei efectuate au 
fost sesizați M.T.Tc. 
și Universitatea : 'pu- 
lară București (la care 
se referea sesizarea — 
n.n.), solicitindu-li-se 
inlocuirea unor lec
tori cu specialiști 
pregătiți și in dome
niul pedagogic ; veri
ficarea evidentelor 
zilnice, a prezenței, 
numărului real de ore 
efectuate, sumelor în" 
casate, precum și re
cuperarea eventualelor 
sume acordate nejus
tificat ; verificarea 
modului și condițiilor 
în care s-au distribuit 
cursanților materialele 
didactice.

Referindu-se la vii
toarele cursuri de in
formatică 
organiza, 
gerat 
populare
le : profilul cursurilor, 
programa analitică și 
planul calendaristic al 
acestora să aibă avi
zul I.C.I., să fie orien
tate pe calculatoarele 
FELIX, cu care este 
dotată economia
țională ; lectorii care 
se ocupă de aceste 
cursuri să fie recrutați 
dintre cei mai cunos- 
cuți si experimentați 
specialiști în domeniul 
respectiv ; să se ve
rifice pregătirea ante
rioară a cursanților, 
urmărindu-se consti
tuirea lor pe grupe o- 
mogene. să se contro
leze sistematic activi
tatea financiar-conta- 
bilă implicată de or
ganizarea și desfășu
rarea cursurilor ; res
pectarea întocmai a 
programei, planului

calendaristic șl oraru
lui stabilit.

In încheiere sint a- 
dresate mulțumiri re
dacției pentru spri
jinul acordat, institu
tul propunîndu-și să 
urmărească cu atenție, 
permanent calitatea 
cursurilor, «ă ia mă
surile adecvate pentru 
creșterea eficientei a- 
cestora.

0 enigmă 
care se cere 

dezlegată
Ia C.A.P. Braniște, 

unde este președinte 
Stan Constantin, ani
malele nu sint bine 
îngrijite, se arată in
tr-o scrisoare trimisă 
redacției. Din negli
jența șefei de fermă. 
Ioana Păvăloiu, și a 
conducerii cooperati
vei, sfecla furajeră s-a 
degradat, iar animale
le n-au hrana necesa
ră — se spune in 
continuare. Magazine
rul Gh. Bădină, rudă 
cu inginerul-șef, nu-și 
face datoria. își crește 
porcii la moară, hră
ni ndu-i cu uium ne
plătit : deschide maga
zia după oră. .9. în 
timp ce cooperatorii il 
așteaptă de la ora 7.

Redacția a tri
mis această sesizare 
U.J.C.A.P. - Mehedinți, 
pentru cercetarea fap-

tclor și luarea măsu
rilor cuvenite. După o 
intirziere de trei luni 
de zile, incălcindu-se 
în acest fel legile pri
vind timpul de solu
ționare a scrisorilor 
oamenilor muncii, ne-a 
sosit, în sfîrșit, răs
punsul, pe care-l re
dăm : „în urma cerce
tărilor efectuate a re
ieșit că întreaga can
titate de sfeclă fu
rajeră a fost insiloza- 
ta in toamna anului 
1975 și a fost consu
mată in întregime, fără 
a avea pierderi, ani
malele sint îngrijite și 
furajate corespunză
tor ; membrii coopera
tori sint retribuiți pe 
bază de venit garan
tat : magazinerul Gh. 
Bădină nu-și crește 
porcii la moară. Pre
ședintele Stan Con
stantin a fost scos din 
funcție, iar magazine
rul Gh. B. înlocuit — 
in ședința de consiliu 
din 1 mai 1976“.

Răspunsul ne pune 
în încurcătură : pe de 
o parte, ceea ce se spu
nea in scrisoare n-ar 
fi adevărat ; iar pe 
de alta — se ia măsu
ra înlocuirii președin
telui ’ și"1‘4 magazine
rului. Dacă nu e un 
secret, solicităm to
varășului președinte al 
U.J.C.A.P., semnatarul 
răspunsului, să ne dez
lege această enigmă.

CONCIS, LA OBIECT
ce se vor 
s-au su- 

Universit&ții 
următoare-

na-

Consiliul popular al municipiului Buzău : 
Pentru neglijența manifestată la fabricarea pii- 
nii (condiții de igienă necorespunzătoare) au fost 
sancționați laborant» Dina Pirneg și Ginta 
Mortasifu, șeful procesului tehnologic, Nicolae 
Untaru. și frămîntătorul Gogu Zidaru. Cazul 
respectiv a fost prelucrat cu toți angajat» fa
bricii si se va discuta, în continuare, în gru
pele sindicale din celelalte unități de produc
ție.

Consiliul popular al municipiului Craiova : 
în anul 1976 se va pune în funcțiune o nouă 
sursă de apă (sț află în stadiul de finisaj) 
care va rezolva definitiv problema apei potabile 
in municipiul Craiova.

Consiliul popular al municipiului Sibiu : 
Sub pretextul că erau prea aglomerați, reeep- 
ționerii hotelului „împăratul romanilor" obiș
nuiau să primească banii pentru cazare, ur- 
mînd să elibereze nota de plată ulterior (după 
citeva ore sau chiar » doua zi). în urma con
travențiilor săvîrșite, recepționerul Liviti Dur- 
dun a fost sancționat cu amendă. Conducerea 
O.J.T. va aplica și sancțiuni disciplinare.

Dată fiind gravitatea acestei practici, ar fi 
nimerit ca sancțiunile să fie de o asemenea 
natură Incit să nu le mai dea posibilitatea res
pectivilor să mai frustreze statul și să mai 
înșele cetățenii. Așteptăm precizări.

prezintă orașul din foarte mult* 
puncta de vedere. Motiv pentru care 
numai în primul trimestru al «cestul 
an am cheltuit cu lucrările de gos
podărire și curățenie peste două mi
lioane de Iei. în același timp, am 
desfășurat și deefășurăm o amplă 
muncă de educare a cetățenilor cu

„Brăila se străduiește
să devină un oraș 

bine îngrijit"
ne asigura primarul municipiului. 

Pentru câ - addugâm noi - 
deocamdatâ nu este

Asemenea opinii am înregistrat ți 
în cartierele Viziru, 1 Mai, Radu Ne
gru.

înseamnă oare că Brăila este un 
oraș în care toate străzile sînt nemă
turate ? Nu ! pentru că, intr-adevăr, 
străzile din centru sînt relativ bine 
întreținute.

Pentru un răspuns competent dăm 
cuvîntul tovarășului Marcel Andre- 
escu, primarul municipiului :

— In prezent, numărul străzilor 
Brăilei a trecut de 450, iar lungimea 
lor este de aproximativ 250 kilome
tri. Suprafața bulevardelor, a spa
țiilor verzi și a parcurilor măsoară 140 
hectare. Noi, edilii, considerăm stra
da ca pe o carte de vizită care ne re-

ajutorul deputaților, al comitetelor 
de străzi, oomisiilor de femei, orga
nizațiilor U.T.C. și de pionieri, 
creat brigăzi complexe pentru 
ciplinarea acelora care nu se înca
drează încă în etica străzii, 
străduim să-i convingem pe 
că. luptînd împotriva poluării stră
zilor, a mediului, luptăm, de fapt, 
pentru sănătatea noastră, a tuturor, 
pentru condiții civilizate de viață. 
Nu-i mai puțin adevărat că nici în
treprinderea județeană de gospodărie 
comunală și ’ " “
asigure și să 
șului.

— De ce ? 
întrebarea,

Am 
dis-
Ne
toți

locativă nu reușește să 
mențină curățenia ora-

Neculal ROȘCA

»«t-o tovarășului Costin Fetrach», 
director la I.J.G.C.L., car* ne-a răi- 
pune :

— în urmi ou trei ani, Brill* „pro
duc**" 300 metri eubl reșturi mena
jere pe si. Acum cifr* s-a dublat, 
fiind de 606 mc pe zi. Avem 50 de 
mașini afectate salubrității. Ca nu
măr ar fl suficiente. Dar ea diversi
ficare (pentru măturat, stropit, trans
port etc.) nu eint Acum, o mașină 
duc* doer un container, deci 3 mc de 
gunoi, cale d* 31 kilometri. în curînd, 
datorită unor modificări, v* putea 
transport* două. Adăugați 1* aces
tea șl faptul că, în Întreprinderea 
noaatră, fluctuați* personalului eete 
toarte mare și veți înțelege de c* 
nu putem garanta ridicare* gunoton 
Iul dedt la 7—1 sil* o dată.

— Unii eueția că nlei la ***** ta4 
torre! nu-l ridicați...

— în unele locuri e* hstimp» 
din caua* cetățenilor. 81 iată d* ce. a 
deși Întreprinderea noastră * pue în 
vînaar* cutii de cite 30 kilograme, 
•rmetle Închise, foarte puțini oameni 
șt le-au procurat. Mal aven» navln- 
dute vreo 400 de bucăți. Nu e vorba 
aici numai de criteriul estetic eri d* 
acela *1 uniformității. Implicațiile 
sint mai largi. Neavind astfel de cu
tii, oimul improvizează. Unul depu
ne gunoiul lntr-un lighean spart, al» 
tul intr-un fost coș de nuiele — toa
te descoperite — și le scoate în stra
dă cam la ora cind crede el că ar 
veni mașinile noastre...

Acestea sînt faptele. Unii cetățeni 
dau vina pe serviciile salubrității, iar 
acestea, la rîndul lor, pe cetățeni. Ar 
trebui să se înțeleagă bine că numai 
eforturile conjugate ale edililor și lo
cuitorilor pot transforma Brăila în- 
tr-un oraș cu adevărat curat, nu nu
mai pe străzile centrale, ci pe întreg 
cuprinsul așezării.

Mircea BVNEA 
corespondentul „Scintei!
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Vizita vicepreședintelui Republicii Unite Tanzania, 
vicepreședinte al partidului TANU, prim-ministru 

al guvernului, Rashidi Mafaume Kawawa 
încheierea convorbirilor oficiale Cronica z

Cu privire la ședința Consiliului militar al Forțelor Armate 
Unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia

în cursul dimineții de joi s-au 
Încheiat, la Palatul din Piața Victo
riei, convorbirile oficiale dintre Emil 
Bobu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, și Rashidi Mafaume Ka
wawa, vicepreședinte al Republicii 
Unite Tanzania. vicepreședinte al 
partidului TANU, prim-ministru al 
guvernului.

La convorbiri au luat parte Gheor
ghe Oprea, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, Uie 
Cîșu, membru al C.C. al P.C.R., ad
junct al ministrului muncii, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afaceri
lor externe. Constantin Stanciu, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, Ion Stanciu. adjunct al 
ministrului agriculturii și industriei 
alimentare, Radu Enachc, secretar al 
C.C. al U.T.C., Cornelia Filipaș, se-

★
Vicepreședintele Republicii Unite 

Tanzania, Rashidi Mafaume Kawa
wa, împreună cu tovarășul Emil 
Bobu și alte persoane oficiale tan- 
zaniene și române au vizitat, joi 
după-amiază, Combinatul de indus
trializare a lemnului București— 
Pipera.

Din explicațiile furnizate de gazde 
In fața unei machete, ca și pe 
parcursul vizitei prin unele secții,

CU PRILEJUL APROPIATULUI CONGRES
Al PARTIDULUI POPULAR REVOLUȚIONAR MONGOL

Cu prilejul apropiatului congres al 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, ambasadorul R.P. Mongole 
la București, Giambyn Niamaa, a or
ganizat joi o conferință de presă. Au 
participat reprezentanți ai presei cen
trale. Agenției Române de Presă 
„Agerpres", ai unor publicații social- 
politice și economice, atașați și co
respondenți de presă străini acredi
tați la București.

Ambasadorul Giambyn Niamaa a 
vorbit despre realizările de seamă ale 
poporului mongol in cel de-al cinci
lea plan cincinal, cînd produsul social 
global a crescut cu 44 la sută, iar 
venitul național cu 38 de procente. A

Produse noi la „Porțelanul" 
Curtea de Argeș

Deși tinăr. colectivul de mun
că al întreprinderii „Porțelanul" 
din Curtea de Argeș — unitate 
intrată in producție acum doi 
ani — și-a căpătat un bun re
nume pe piața internă și exter
nă pentru calitatea și frumuse
țea articolelor de menaj și de
corative pe care le realizează. 
Acest lucru se datorează și pre
ocupării stăruitoare pentru in- 
ncirea producției, spre a satis
face cît mai corespunzător ce
rințele beneficiarilor. O dova
dă : 85 la sută din producția

De la
Casa de Economii și Consem- 

națiuni face cunoscut că tragerea 
la sorți pentru luna mai a.c. a 
obligațiunilor C.E.C. va avea loc 
în Capitală, luni 31 mai. ora 
16,30, în sala noului cinemato
graf „EFORIE" din str. Eforie 
nr. 2 (colț cu str. Beldiman)

Cu acest prilej, Casa de Eco-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORTBoxerii iranieni și-au încheiat turneul în țara noastră
Lotul boxerilor iranieni, care a în

treprins un turneu de patru săptă- 
mîni în țara noastră, efectuînd an
trenamente în comun cu boxerii ro
mâni și susținînd meciuri în Bucu
rești, precum și în binecunoscutele 
centre pugilistice din Brăila și Galați, 
s-a întrecut ieri, în sala Dinamo din 
Capitală, cu o puternică selecționată 
bucureșteană.

Intîlnirea a cuprins multe meciuri 
spectaculoase, aprig disputate, și s-a 
încheiat la egalitate : 18—18. Din re

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
POLO: ,,Trofeul Tungsram”

La Budapesta a început competi
ția internațională de polo pe apă pen
tru „Trofeul Tungsram". în primul 
joc, echipa României a învins cu sco
rul de 4-3 (1—0, 1—1. 1—1, 1—1) re
prezentativa Mexicului. în următorul 
meci, ea a întrecut echipa S.U.A. cu 
8—7 <1—1. 4—0, 3—3, 0—1). Alte re
zultate : Ungaria — Canada 11—3 ; 
Olanda — Cuba 8—5 ; S.U.A. — Un
garia (tineret) 6—5.

BASCHET : In campionatul 
european feminin

în turneul final al campionatului 
european feminin de baschet de la 
Clermont-Ferrand, echipa U.R.S.S. a 
învins cu scorul de 83—56 (38—29) se
lecționata Franței. Iugoslavia a între
cut, după prelungiri, cu 90—81 
(36—46). selecționata Poloniei.

LUPTE : începe turneul de la 
Constanta

Astăzi, in sala sporturilor din Con
stanța începe un turneu internațional 
de lupte greco-romane. La stai tul 
competiției sint prezenți. alături de 
cei mai buni sportivi români care se 

cretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., Maria Ciocan, membră a 
Biroului Consiliului Național al Fe
meilor, Ion Mielcioiu, director in 
M.A.E.

Din partea tanzaniană au partici
pat Thomas Mussa, membru al C.C. 
al TANU, R. Kalubu, membru al C.C. 
al TANU. C. Tungaraza. ministrul 
muncii și asigurărilor sociale. Al. 
Daniel Mloka, ambasadorul Tanzaniei 
la București. Mohamed Chimsala, 
președinte al TANU în regiunea 
Ruvuma, căpitan Mohamed Juma, 
comisar al municipiului Zanzibar. 
Mariam Lukandamila, membră a 
C.C. al Uniunii Femeilor din Tan- 
ganika, maior R. Makame, reprezen
tant al T.Y.L. — Liga Tineretului 
TANU — președintele regiunii de 
coastă, Rashidi Utukulu. adjunct al 
secretarului general al NUTA — U- 
niunea Națională a Sindicatelor din 
Tanzania, B. Muganda, directorul 
Direcției pentru Europa din M.A.E.

★
oaspeții tanzanieni au luat cunoș
tință de profilul și activitatea de 
producție a acestei unități economice 
— una dintre cele mai mari de acest 
fel din țară — au avut posibilitatea 
să aprecieze nivelul atins de Româ
nia în ceea ce privește exploatarea, 
valorificarea și industrializarea lem
nului. Expoziția de mobilă din in
cinta combinatului, vizitată în final, 
a întregit oaspeților imaginea despre 
posibilitățile creatoare ale colecti- 

continuat să se îmbunătățească struc
tura economiei naționale în care in
dustria a căpătat o pondere mai 
mare. Baza tehnico-materială a agri
culturii a fost mult întărită. De ase
menea, în acești ani au fost întreprin
se acțiuni complexe pentru ridicarea 
bunăstării materiale și a nivelului 
cultural al populației. Vorbitorul a 
înfățișat apoi direcțiile principale de 
dezvoltare a economiei naționale și 
culturii Republicii Populare Mongole 
în anii 1976—1980.

în încheiere, au fost prezentate fil
me documentare mongole.

(Agerpres)

contractată în 1976 este formată 
din produse care s-au introdus 
în fabricație de serie în acest 
an. Este vorba de 70 de modele 
noi — servicii de masă, cafea, 
ceai, bibelouri și multe alte o- 
biecte decorative prezente în 
magazinele de desfacere. în u- 
nitățile de alimentație publică, 
in casele multor cetățeni. Pen
tru anul viitor au fost încă de 
pe acum pregătite 20 de modele 
noi din care 15 decorative, soli
citate dc comerț prin comenzi 
ferme (Gh. Cirstea).

C. E. C.
nomii și Consemnațiuni va acor
da 5 917 cîștiguri între 50 000 și 
800 de lei, în valoare totală de 
5 749 000 lei.

După tragerea la sorți se va 
prezenta un film în premieră.

Cei interesați sînt rugați să ia 
parte la această tragere la sorți.

prezentativa bucureșteană s-au re
marcat Ion Vladimir, Ilie Gheorghe, 
Gheorghe Băjenaru și Valentin Vrîn- 
ceanu. Dintre sportivii oaspeți — cu
rajoși, combativi, cu o bună pregăti
re fizică — s-au distins Enterani Far- 
sid, Azerhazi Mohamed, Aii Bahri, 
Abdul Ansari și Said Bashiri.

La gală a fost prezent Pedros Na- 
zarbegian, vicepreședinte al Asocia
ției Internaționale de Box Amator, 
invitat al Federației Române de Box.

pregătesc pentru J. O. de la Montreal, 
campioni renumiți din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. F. Germania, Iu
goslavia, Maroc. Norvegia, Polonia, 
Ungaria și U.R.S.S.

ATLETISM
La concursul atletic de la „Crystal 

Palace" din Londra, recordmanul 
României în proba de triplu salt. Ca
rol Corbu, a obținut victoria cu un 
rezultat de 16,19 m. Pe locul doi s-a 
clasat Livers (S.U.A.) cu 16,12 m.

HANDBAL
A început turneul internațional fe

minin de handbal de la Neubranden
burg. în prima zi au fost înregistrate 
următoarele rezultate : R. D. Germa
nă — Norvegia 15—9 (8—6) : U.R.S.S. 
— R. D. Germană II 14—8 (6—1).

VOLEI
în prima zi a turneului internațio

nal masculin de volei de la Berlin, 
echipa României a învins cu 3—1 
(14—16, 15—6. 15—13, 15—4) reprezen
tativa Cehoslovaciei. Meciul a durat 
72 de minute. Alte rezultate : 
U.R.S.S. — R. D. Germană 3—0 ; 
Cuba — Ungaria 3—0.

Convorbirile s-au axat pe aspec
tele dezvoltării și diversificării rela
țiilor dintre România și Tanzania, 
stabilindu-se în acest sens măsuri 
pentru adîncirea colaborării și coope
rării bilaterale în domeniile minier, 
agricol, chimic, în industria ușoară 
și cea de prelucrare a lemnului, 
precum și în ceea ce privește schim
burile comerciale. S-au trecut, tot
odată. în revistă obiectivele ce vor 
figura pe agenda de lucru a viitoa
rei Comisii mixte guvernamentale 
româno-tanzaniene de cooperare eco
nomică și tehnică și s-a căzut de 
acord asupra Comunicatului comun 
ce va fi dat publicității.

S-a procedat, de asemenea, la un 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme internaționale, evidențiindu-se 
pe acest plan identitatea punctelor 
de vedere.

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

(Agerpres)
★

vului de muncă de aici de a realiza 
produse ce răspund exigențelor be
neficiarilor interni și externi.

Semnind, la încheierea vizitei, în 
cartea de onoare. vicepreședintele 
Rashidi Mafaume Kawawa și-a ex
primat, alături de considerația sa 
față de cele văzute, convingerea în
tr-o fructuoasă cooperare româno- 
tanzaniană în domeniul forestier.

(Agerpres)

FORMULE NOI DE 
VACANȚĂ PENTRU 

BUCUREȘTENI
Diriguitorii turismului din 

Capitală (I.T.H.R.B.) se arată, 
la început de sezon estival, deo
sebit de ingenioși cu organiza
rea timpului nostru liber. în 
programul acestora figurează 
cîteva formule noi de vacanță, 
menite să satisfacă cele mai di
verse cerințe.

Prima formulă se intitulează : 
„Bun găsit, litoral 1“ în ce con
stă aceasta ? în organizarea 
unor excursii de trei zile cu 
autocarul, care includ „un tur 
de litoral" și. desigur, de acli
matizare. înscrierile se fac la fi
lialele I.T.H.R.B. din bd. Ni- 
colae Bălcescu nr. 35 și bd. Re
publicii nr. 63. A doua formulă 
— realizată prin transport cu 
trenul — se intitulează : „Bine 
te-am găsit. Mamaia 1“ Excursii
le durează 2 zile. O altă formulă 
de odihnă : „Duminica, la iarbă 
verde, la munte, în excursie 1“ 
Din patjju puncte fixe ale Capi
talei, cu achițarea costului 
direct în autocar, se organizează 
plecări pe cele mai diferite 
trasee (Cheia, Valea Prahovei, 
Poiana Brașov ș.a.). Punctele 
fixe de plecare sînt : cinemato
graful „Favorit", pentru cartie
rul Drumul Taberei ; centrala 
telefonică din bulevardul Meta
lurgiei. pentru cartierul Ber- 
ceni ; restaurantul Miniș. pen
tru cartierele Titan și Balta 
Albă : restaurantul Cina, pentru 
zona centrală a orașului. Orele 
de plecare : 6,30—7 dimineața.

O altă informație utilă : în 
costul excursiei, care variază 
în funcție de traseul ales, se 
include și un dejun De aseme
nea. în costul excursiei de o zi, 
turiștii au posibilitatea să vizi
teze muzee, cabane, să facă 
plimbări de agrement cu tele- 
cabine și alte mijloace de trans
port pe cablu. (C. Priescu).

FOTBAL
în orașul Poznan g-a disputat, în 

nocturnă, meciul internațional amical 
de fotbal dintre reprezentativele Po
loniei și Irlandei. Oaspeții au obținut 
o meritată victorie cu scorul de 2—0 
(2—0). Cele două goluri au fost mar
cate de Given» în minutele 4 și 11.

în meciul retur din semifinalele 
campionatului european de fotbal 
pentru echipe de tineret (jucători sub 
23 de ani), la Kerkrade, selecționata 
Olandei a învins cu 1—0 (0—0) for
mația U.R.S.S. Pentru finală s-a ca
lificat însă echipa sovietică, învin
gătoare în primul joc cu 3—0.

Peste 15 000 de spectatori au urmă
rit la Budapesta meciul internațional 
amical de fotbal dintre echipele Un
gariei și U.R.S.S. Jocul s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate : 1—1 
(1—0). Gazdele au deschis scorul în 
minutul 10 prin Fekete. iar oaspeții 
au egalat în minutul 77 prin Naza
renko, care a primit o pasă de la 
Blohin.

TENIS
Campionatele internaționale de te

nis ale Italiei au continuat pe tere
nurile de la „Foro Italico" din Roma. 
Principalele rezultate înregistrate : 
Newcombe (Australia) — Kamiwa- 
zumi (Japonia) 7—6, 7—6 ; Vilas (Ar
gentina) — Martin (S.U.A.) 6—3.
7—5 ; McNair (S.U.A.) — Tanner 
(S.U.A.) 7—6, 7—6 ; Franulovici (Iu
goslavia) — Cano (Argentina) 6—4,
6— 1 ; Barazzutti (Italia) — Masters
(Australia) 6—2, 6—1 ; Gerulaitis
(S.U.A.) — Reid (S.U.A.) 7—5. 6—2 ; 
Panatta (Italia) — Zugarelli (Italia)
7— 6. 6—3 ; Dibbs (S.U.A.) — Pecci 
(Paraguay) 6—3, 6—3 ; Kodes (Ceho
slovacia) — Alvarez (Argentina) 6—3. 
6—3.

în turneul feminin, printre cele 
patru jucătoare calificate în semi
finale se numără și tinăra tenismană 
româncă Florența Mihai, care a 
reușit să o elimine în două seturi, 
cu 6—1, 6—4, pe americana Beth 
Norton.

Excelenței Sale Domnului NICOL AE CEAVȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Poporul și Guvernul Republicii Sri Lanka mi se alătură în a mulțumi 
Excelenței Voastre, guvernului și poporului țării dumneavoastră pentru 
amabilul mesaj de felicitare trimis cu prilejul celei de-a IV-a aniversări a 
Republicii Sri Lanka.

La rindul meu, vă adresez aceleași sincere salutări șl bune urări.

WILLIAM GOPALLAWA
Președintele Republicii Sri Lanka

Joi dimineața, Gheorghe Rădules- 
cu, viceprim-ministru al guvernului, 
a primit pe Gavra Popovici, direc
tor executiv adjunct la Banca In
ternațională pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare (B.I.R.D.), care face o 
vizită in țara noastră.

La primire au participat Mihai 
Diamantopol, președintele Băncii de 
Investiții, și Ion Rușinaru, președin
tele Băncii pentru Agricultură și 
Industrie Alimentară.

Cu acest prilej, au fost discutate 
unele probleme ale relațiilor dintre 
România și B.I.R.D.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

★
Tovarășul Ilie Verdeț, membru al 

Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. a primit, joi 
dimineața, delegația Uniunii Cerce- 
tașilor Polonezi, condusă de tovară
șul Jerzy Wojciechowski — președin
te, care a efectuat o vizită în țara 
noastră, la invitația Consiliului Na
țional al Organizației Pionierilor.

La primire a participat tovarășul 
Constantin Boștină, președintele Con
siliului Național al Organizației Pio
nierilor.

★
în continuarea vizitei pe care o în

treprinde in țara noastră, delegația 
militară sovietică, condusă de gene
ralul de armată Alexei Alexeevici 
Epișev, șeful Direcției superioare po
litice a armatei și flotei maritime mi
litare sovietice, a avut întilniri de 
lucru la Consiliul politic al Comanda
mentului marinei militare și la Con
siliul politic al unui comandament de 
armată. Oaspeții sovietici au vizitat, 
de asemenea, Muzeul militar central 
din Capitală și Casa armatei din 
Mangalia.

★
Joi dimineața a părăsit Capitala 

ministrul sănătății al Republicii 
Populare Congo, Kouka Mbemba, 
care, la invitația Ministerului Sănă
tății, a făcut o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
oaspetele a fost salutat de prof, dr 
Radu Păun, ministrul sănătății, de 
alte persoane oficiale.

A fost de față Leon Sonde. însărci
natul cu afaceri ad-interim al Repu
blicii Populare Congo la București.

ADAS în sprijinul șoferilor profesioniști
în ultimii ani, pe măsura 

sporirii parcului auto și a intensi
ficării traficului rutier au fost luale 
măsuri pentru prevenirea acciden
telor de circulație — multe dintre 
ele soldindu-se cu consecințe din
tre cele mai grave. Din păcate, sta
tisticile întocmite pe anul 1975. de 
pildă, nu indită O scădere' a numă
rului de accidente și a victimelor a- 
cestora. in comparație cu anul pre
cedent.

Pentru protejarea victimelor ac
cidentelor de circulație și repararea 
prejudiciilor suferite de acestea, 
prin avarierea sau distrugerea unor 
bunuri, prin vătămarea corporală 
sau decesul unor persoane. în țara 
noastră a fost introdusă — încă din 
anul 1972 — asigurarea prin efec
tul legii de răspundere civilă auto 
pentru pagubele produse prin ac
cidente de autovehicule deținute 
de către persoanele juridice și cele 
fizice.

în rîndurile conducătorilor auto 
există o categorie numeroasă pen
tru care ADAS a pus în apli
care o foarte utilă și oportună asi
gurare de răspundere civilă auto. 
Este vorba de cei angajați, care lu
crează ca) șoferi profesioniști în or
ganizații socialiste și unități coo
peratiste. Pentru a veni in spriji
nul acestora. ADAS a introdus 
asigurarea facultativă de răspun
dere civilă a conducătorilor auto

tv
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba engleză (nivel me

diu).
17,00 Emisiune în limba germană.
18,45 Tragerea Loto.
18,55 Din lumea plantelor și animalelor.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Revista economică TV.
20.30 Cîntec nou pe plai străbun. Cin- 

tă corul uzinelor „Tractorul" din 
Brașov.

20,40 Film artistic : „In munți crește un

Organizarea științifică 
a producției și a muncii
(Urmare din pag. I)
tului fizic, și o creștere substanțială 
a productivității muncii.

Organizarea științifică a producției 
și a muncii implică, deopotrivă, utili
zarea rațională a forței de muncă in 
fiecare întreprindere. O deosebită im
portanță, în acest sens, are stabilirea 
unui raport cit mai judicios între per
sonalul productiv și cel neproductiv, 
funcționăresc, în strînsă corelare cu 
cerințele reale ale producției, cu mă
surile ce trebuie stăruitor aplicate in 
vederea mecanizării complexe a 
transporturilor interne, a lucrărilor 
de încărcare-descărcare, reorganizării 
unor fluxuri de fabricație, raționali
zării muncii în compartimentele ad
ministrative etc. Cu cît va crește pro
porția celor care lucrează nemijlocit 
în producție, a celor care realizează 
efectiv bunuri materiale, cu atît mai 
mult va spori avuția națională, va 
crește venitul național și, implicit, 
bunăstarea întregului popor.

Acțiunea de organizare științifică a 
producției poate și trebuie să fie in
tensificată. Tocmai pentru a asigura 
o mai bună cunoaștere și evaluare a 
posibilităților de perfecționare a or
ganizării, pentru a antrena un număr 
mai mare de oameni la această ac
țiune, în întreprinderi au fost 
constituite comisiile pentru proble
me de organizarea producției și a 
muncii. De asemenea, la nivelul ju

i I e i
Delegația de activiști ai P.C.R., 

condusă de tovarășul Gheorghe Pe
trescu. membru al C.C. al P.C.R.. 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Dolj al P.C.R.. care, la invitația 
C.C. al P.C.U.S., a efectuat o vizită 
pentru schimb de experiență in 
Uniunea Sovietică, s-a inapoiat în 
Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
delegația a fost salutată de tovarășul 
Lucian Drăguț, membru al Comisiei/ 
Centrale de Revizie a P.C.R., vice
președinte al Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale, de activiști de 
partid.

Au fost prezenți. de asemenea, re
prezentanți ai Ambasadei U.R.S.S. 
la București.

★
Ambasadorul Republicii Vietnamu

lui de Sud la București. Lam Van 
Luu, a organizat joi o întîlnire prie
tenească la care au participat re
prezentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, presei centrale. Agenției 
Române de Presă „Agerpres", pre
cum și ai unor publicații.

Cu acest prilej, ambasadorul Lam 
Van Luu a exprimat calde mulțu
miri și profundă recunoștință Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, guvernului și poporului 
român pentru sprijinul acordat po
porului vietnamez in lupta sa eroică 
pentru libertate, suveranitate și in
dependență națională. Totodată, el a 
mulțumit presei române, care a spri
jinit prin activitatea sa aspirațiile 
legitime ale poporului vietnamez.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Argentina, joi a avut loc în 
Capitală o manifestare organizată de 
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea.

Scriitorul Toma George Maiorescu 
a împărtășit asistenței impresii de 
călătorie din această țară. în conti
nuare a fost prezentat un program 
de filme argentinene. Au participat 
membri ai conducerii I.R.R.C.S.. re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe. Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, ziariști.

Erau prezenți Tulio Oscar Sugasti, 
ambasadorul Argentinei la București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

angajați in această calitate, pentru 
pagubele produse prin accidente 
provocate cu autovehiculele apar- 
ținind organizațiilor socialiste. Ast
fel. dacă un șofer, care a Încheiat o 
asemenea asigurare, conducind un 
autovehicul aparținînd organizației 
socialiste al cărei angajat este, a 
produs din vina sa un accident 
și a provocat uagube unei terțe 
persoane, el nu va mai fi obligat 
să restituie despăgubirea pe care 
ADAS a plătit-o celui păgubit.

Asigurarea de răspundere civilă 
a conducătorilor auto profesioniști 
se poate încheia pe o perioadă de 
1 an sau de 6 luni. Prima de asi
gurare ce se plătește de către cei 
care conduc orice fel de autovehi
cule. cu excepția motociclurilor, 
este de 125 lei la asigurările în
cheiate pe o perioadă de un an și 
de 70 lei pe o perioadă de șase 
luni. Pentru cei care conduc mo- 
tocicluri (cu și fără ataș) cu o ca
pacitate cilindrică mai mare de 69 
cmc. prima de asigurare este de 28 
Iei pe an și de 16 lei pe o perioadă 
de șase luni.

Pentru obținerea de relații su
plimentare și pentru încheierea de 
asigurări, conducătorii auto profe
sioniști se pot adresa responsabili
lor cu munca ADAS din unită
țile socialiste, agenților și inspecto
rilor de asigurare sau, direct, ori
cărei unități ADAS.

brad verde" — producție a stu
diourilor iugoslave. Premieră TV. 

22,00 Scurtă întîlnire muzlcal-coregra- 
flcă.

22,10 24 de ore.
PROGRAMUL II

17,00 Telex.
17,05 România de azi. România de miine. 
17,45 Șah mat in... 15 minute.
18,00 Ritmurile jazului.
18.20 Vîrstele peliculei.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Treptele afirmării : Ciclul „Tri

buna tinerilor muzicieni".
20.30 Viața economică a Capitalei.
20,50 Seară de balet : „Călin" de A. 

Mendelsohn, după poemul lui Mi
hai Emlnescu.

22,05 Pagini de umor : Ce vrăji a mal 
făcut nevasta mea.

dețelor funcționează cabinetele teri
toriale de organizare științifică, me
nite să coordoneze și să îndrume cu 
competență diferite acțiuni din între
prinderi privind organizarea rațio
nală a producției și a muncii, să ge
neralizeze experiențele și metodele 
deosebite. Ținind seama de ro
lul important pe care îl au aceste 
organisme în domeniul respectiv, 
este necesar ca organele și organiza
țiile de partid, consiliile oamenilor 
muncii să le activizeze puternic, să le 
orienteze spre găsirea permanentă 
de noi posibilități și modalități de 
îmbunătățire a organizării producției 
și a muncii, în strinsă legătură cu 
realitățile și cerințele din fiecare în
treprindere.

întreaga activitate de perfecționare 
a organizării producției și a muncii 
trebuie să se desfășoare sub condu
cerea și îndrumarea nemijlocită a or
ganelor și organizațiilor de partid. 
Ele sint chemate să cultive în 
conștiința fiecărui comunist, a tuturor 
lucrătorilor din întreprinderi înțele
gerea importantei deosebite a acestei 
acțiuni pentru înfăptuirea sarcinilor 
de plan, pentru sporirea rodniciei 
muncii și a eficienței economice, să 
stimuleze pasiunea și priceperea, spi
ritul practic și receptivitatea față de 
nou, inițiativele și propunerile va
loroase, să imprime acțiunii de orga
nizare științifică a producției și a 
muncii un caracter permanent.

în zilele de 25—27 mai 1976, în 
U.R.S.S. — orașul Kiev — sub pre
ședinția comandantului suprem al 
Forțelor Armate Unite, mareșal al 
Uniunii Sovietice, I. I. Iakubovski, 
s-a desfășurat ședința ordinară a 
Consiliului militar al Forțelor Armate 
Unite ale statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia.

Convorbiri
La București a fost semnat joi 

Acordul pe termen lung dc colabora
re economică, industrială și tehnică 
cu Uniunea Economică Belgo-Luxem- 
burgheză.

Documentul prevede dezvoltarea 
pe multiple planuri a relațiilor eco
nomice bilaterale, extinderea coope
rării în construcția de mașini, meta
lurgie. chimie și petrochimie etc, 
precum și pe terțe piețe.

Acordul a fost semnat de Ion Pă- 
țan, viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, și 
de Michel Toussaint, ministrul co
merțului exterior al Belgiei.

Au fost prezenți Constantin Stan-

„Zilele cărții
Ca în fiecare an. la sfirșitul lunii 

mai și începutul lunii iunie se desfă
șoară, in întreaga țară, „Zilele cărții 
pentru copii". Actuala ediție a mani
festării a debutat joi și poartă o 
semnificație aparte. înscriindu-se in 
seria acțiunilor inițiate în pregă
tirea Congresului educației politice 
și culturii socialiste. Timp de o săp- 
tămină. mieii cititori au ocazia să 
se intilncască cu scriitori preferați 
și redactori de carte — cu ocazia 
lansării unor noi volume.— să ia 
parte la recitaluri de poezie și con
cursuri literare, la vernisaje ale 
unor expoziții de desene inspirate 
din literatura pentru copii. în li
brării, biblioteci, școli sau case ale 
pionierilor din toate reședințele dc 
județ au fost inaugurate, cu acest 
prilej, expoziții de carte cu vinzare. 
în Capitală, pe lingă acțiunile găz
duite de librăria „Mihai Eminescu" 
este programat festivalul literar-ar-

vremea
Ieri in țară : Vremea a fost în gene

ral instabilă in Banat, Crișana. Tran
silvania, Maramureș, nordul Moldovei 
și zona de munte, unde cerul a pre
zentat înnorări accentuate și. local, au 
căzut ploi sub formă de averse însoți
te de descărcări electr ce. La Vîrf'ul 
Omu s-a semnalat grindină, Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit. Tempera
tura aerului la ora 14 era cuprinsă în
tre 15 grade la Zalău și Joseni și 26 
de grade la Becliet, Tr. Măgurele. Ro
șiori de Vede, Alexandria, Giurgiu și 
București. Tn București : Vremea a 
fost în general frumoasă, cu cerul mai 
mult senin dimineața, variabil după-

MARGINALII
Adevărata profesiune 
a preacuviosului Moon

șeful și 
unei du- 

secte, cu se
ta New York, 
poartă

„biserică

starului 
Times", 
cotidian

Preocupările „spiri
tuale" curente ale sud- 
coreeanului Sun My- 
ung Moon, 
animatorul 
bioase 
diul 
care poartă numele 
de „biserică a uni
ficării" și despre care 
s-a vorbit foarte mult 
in ultimul timp in 
paginile presei occi
dentale, au fost in 
mod dezagreabil tul
burate de o foarte lai
că anchetă a 
„New York 
Cunoscutul 
dezvăluie un șir de ac
tivități extrareligioase 
ale „mooniștilor". cel 
puțin bizare pentru 
niște cuvioși impresari 
ai paradisului. S-a 
aflat, astfel, că reve
rendul întreține rela
ții nu tocmai evanghe
lice cu serviciul de 
spionaj de la Seul și 
că fire misterioase 
duc pînă la „președin
tele" sud-coreean Pak 
Cijan Hi. De altfel, 
„traducătorul oficial" 
al lui Moon nu este 
altul decit colonelul 
Bo Hi Pak, fost atașat 
militar la ambasada 
din Washington a re
gimului de la Seul, 
personaj care, la vre
mea respectivă, era în
sărcinat să tină legă
tura intre marionete-

„Fie că se produc sau nu catastrofe.
Lloyd's ciștigă"

In marele hol al 
companiei de asigurări 
„Lloyd’s" din City este 
instalat faimosul clo
pot „Lutine", numit 
astfel după o navă 
franceză capturată de 
corsarii britanici in 
1793. Cînd acest clopot 
sună de două ori, în
seamnă că este de aș
teptat o veste bună. 
Cind sună insă o sin
gură dată, toți cei pre
zenți știu că undeva, 
pe întinsul mărilor și 
oceanelor, s-a întim- 
plat o nenorocire. Si, 
in ultima vreme, ase
menea catastrofe s-au 
înmulțit. In momentul 
cind „Lutine" sună o 
dată, un funcționar al 
companiei, cu o pană 
de giscă, înscrie in re
gistrul pierderilor, care 
datează din 1774, nu
mele navei, deplasa
mentul și data pieirii 
sale. Așa se anunță 
dispariția unui vas a- 
sigurat de „Lloyd’s", 
care, în acest fel. se 
obligă să despăgubeas
că pe proprietari, in 
conformitate cu con
tractul încheiat.

Compania a luat 
naștere in 1688, cînd, 
într-o mică tavernă

Ic de la Seul și C.I.A., 
ceea ce îl recomandă 
ca un aghiotant versat 
in materie.

A fost identificat și 
obiectivul principal al 
acestor practici cu e- 
vidente trăsături ex- 
trabisericești : explo
rarea asiduă a tuturor 
posibilităților de a ob
ține sprijin pentru 
regimul antipopular și 
corupt de la Seul. In 
acest scop, după măr
turisirile unui 
bru al sectei, 
ganizate, sub 
rea moonistă, 
de cite 50 de 
bine pregătiți în prea
labil, care fac periodic 
naveta intre New York 
și Washington, unde 
desfășoară o intensă 
activitate printre mem
brii Congresului S.U.A. 
„Predicile" mooniste 
au stirnit insă reacția 
indignată a unei părți a 
parlamentarilor ame
ricani, iar acum, in 
urma articolului din 
„New York Times", 
autoritățile s-au văzut 
nevoite să anunțe ofi
cial deschiderea unei 
anchete pentru a sta
bili dimensiunile exac
te ale activității lui 
Moon, ca agent stipen
diat al guvernului de 
la Seul. Tocmai aceas
tă calitate de agent

mem- 
sînt or- 
oblădui- 
grupuri 

aclepti

- > — 
londoneză, proprie
tarul acesteia, Edward 
Lloyd, negocia cu ar
matorii, căpitanii de 
nave și comercianta 
primele polite de asi
gurare. Astfel s-au pus 
bazele unei mari insti
tuții care încheie as
tăzi contracte de asi
gurare nu numai pen
tru nave, ci, pentru 
practic orice, de la 
automobile și avioane 
piuă la... picioarele u- 
nei balerine celebre 
sau degetele unui pia
nist reputat.

Cei 1600 de membri 
asociați ai companiei 
(„underwriters") — oa
meni de afaceri, ban
cheri, proprietari — 
grupați in 
specializate 
marină, aviație, auto
mobile și „diverse"), 
din ale căror mijloa
ce financiare este ali
mentat fondul comun 
de rulment „impart 
riscurile și beneficiile", 
după cum sună sta
tutul companiei, scopul 
fiind obținerea de be
neficii cit mai mari. 
$i intr-adevăr. în cei 
aproape 300 de ani 
de existentă, toți mem
brii asociați ai compa-

sectoare 
(pentru

Consiliul militar a analizat pro
bleme ale activității curente a For
țelor Armate Unite și a adoptat re
comandări puse de acord.

Ședința Consiliului militar s-a des
fășurat in spiritul prieteniei frățești 
și colaborării strinse a armatelor sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia.

economice
ciu. adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării econo
mice internaționale, precum și Jac
ques Graetfe, ambasadorul Belgiei la 
București.

★
Ministrul afacerilor externe, Geor

ge Macovescu. s-a intilnit joi cu mi
nistrul comerțului exterior al Bel
giei, Michel Toussaint.

Au fost abordate, cu acest prilej, 
aspecte ale relațiilor româno-bel- 
giene.

★
în aceeași zi. ministrul belgian a 

avut o 'întrevedere la Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini cu 
loan Avram, (Agerpres)

pentru copii"
fistic „Pionierii. vestitorii primă
verii", ce va avea loc la Muzeul sa
tului.

„Zilele cărții pentru copii" consti
tuie, in același timp, ocazia unei re
trospective a producției editoriale 
românești rezervate celor mici. în 
ultimii cinci ani, spre exemplu. Edi
tura „Ion Creangă", specializată în 
acest gen de carte, a scos de sub 
tipar circa 800 titluri, intr-un tiraj 
ce atinge 30 milioane exemplare, lu
crări în română și in limbile națio
nalităților conlocuitoare.

★
De o bună apreciere se bucură 

cartea românească pentru copii și 
peste hotare. în aceeași perioadă. 
Editura „Ion Creangă" a exportat 
peste 10 milioane volume în limbile 
engleză, franceză, germană, rusă, 
spaniolă, suedeză, bulgară, maghiară, 
poloneză, cehă ș.a.

(Agerpres)

amiază. Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit.

Timpul probabil pentru 29, 30 și 31 
mai. In țară : Vreme în general insta
bilă. Cerul va fi temporar noros. Vor 
cădea ploi sub formă de averse înso
țite de descărcări electrice, mai frec
vente în zonele de deal și de munte. 
Vîntul va sufla potrivit, cu intensifi
cări de scurtă durată, predominînd din 
sectorul nord-vestic. Temperatura va 
înregistra o scădere în a doua parte a 
intervalului. Minimele vor fi cuprinse 
între 6 și 16 grade, mai coborîte în nor
dul țării, iar maximele între 18 și 24 
de grade, mai ridicate în sud-est. Tn 
București : Vremea va fi în general 
instabilă. Cerul va fi variabil, mai mult 
noros. Ploi de scurtă durată. îndeosebi 
după-amiază. Vint potrivit cu intensi
ficări temporare. Temperatura ușor 
variabilă.

ale moo- 
La toa- 

trebuie a-

explică — pe Ungă 
contribuțiile substan
țiale ale multor „eno
riași" naivi — averea 
de care dispune Moon: 
nu de mult a cumpă
rat in plin centru al 
New York-ului o clă
dire pentru a o trans
forma in sediu al sec
tei ; el este, totodată, 
și proprietar al mai 
multor întreprinderi 
din Coreea de sud, 
printre care o fabri
că de armament. De
sigur, ca ilustrare a 
predilecției pentru 
„înarmarea spiritua
lă", unul din punctele 
principale 
nismului... 
te acestea 
dăugate. potrivit dez
văluirilor din „New 
York Times", și primi
rea unor importante 
subvenții din partea 
unor politicieni japo
nezi. de extremă dreap
tă. in frunte cu Yoshio 
Kodama, implicat in 
cunoscutul scandal 
„Lockheed".

Spionaj, trafic de in
fluență, corupție și al
tele asemănătoare — 
iată tot atitea elemen
te care definesc su
gestiv fizionomia mo
rală a propovăduitori
lor moonismului și a 
patronilor acestora.

Llviu RODESCU

care 
plătească 

respective, 
companiei

nici au realizat profi
turi _ apreciabile. De 
pildă, in 1974. compa
nia a înscris la capito
lul profituri suma de 
aproape 100 milioane 
lire sterline.

tn ultimele luni a 
crescut numărul cata
strofelor maritime și 
aviatice, iar cutremu
rele și uraganele au 
pustiit diferite regiuni 
ale globului. In aseme
nea împrejurări, unele 
ziare . au început să 
..deplîngă" soarta com
paniei „Lloyd’s", 
trebuie să 
asigurările 
Statisticile __ ___
arată insă că „Lloyd's" 
o duce bine : încasea
ză anual polițe de asi
gurare de 1000 mili
oane lire sterline, ceea 
ce face ca sumele plă- 
tite. cu titlu de asigu
rări să apară derizorii. 
Tocmai aceasta a și 
determinat pe comen
tatorul postului de te
leviziune B.B.C. să 
constate : „Fie că se 
produc sau nu ca
tastrofe, -Lloyd's- ciș
tigă".

N. PLOPEANU
Londra J



PAGINA 6 SClNTEIA - vineri 28 mai 1976

încheierea vizitei primului ministru al guvernului
român, Manea Mănescu, in Republica Sri Lanka
COLOMBO 27 (Agerpres). — Joi 

dimineața s-au încheiat la Colombo 
convorbirile oficiale între primul mi
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, Manea Mănescu, și 
primul ministru al Republicii Sri 
Lanka, Sirimavo Bandaranaike. După 
încheierea convorbirilor a avut loc 
ceremonia semnării documentelor 
realizate de cele două părți : Comu
nicatul comun, semnat de cei doi 
prim-miniștri ; programul de schim
buri culturale pe anul 1977, semnat 
de Cornel Pacoste, adjunct al mi

nistrului afacerilor externe, și W. T. 
Jayasinghe, secretar al ministrului a- 
părării și afacerilor externe ; proto
colul sesiunii Comisiei mixte guver
namentale de cooperare economică 
România—Sri Lanka, semnat de 
Gheorghe Lazăr, adjunct al minis
trului economiei forestiere și mate
rialelor de construcții, și H. D. S. Gu- 
nasekeron, secretar al Ministerului 
Planificării și Afacerilor Economice, 
președinții celor două părți în co
misia mixtă.

în cursul dimineții, primul minis

tru al guvernului român a plecat spre 
patrie. La plecare, pe aeroport, a fost 
salutat cu deosebită căldură și cor
dialitate de primul ministru, Siri
mavo Bandaranaike. Erau prezenți 
membri ai guvernului Sri Lanka, pre
cum și șefii misiunilor diplomatice 
acreditați la Colombo.

După intonarea imnurilor de stat 
ale celor două țări a fost trecută în 
revistă garda de onoare aliniată pe 
aeroport.

A fost de față ambasadorul român 
la Colombo, Petre Tănăsie.

COMUNICAT COMUN
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România. Manea 
Mănescu. a făcut o vizită oficială de 
prietenie in Republica Sri Lanka, la 
invitația primului ministru al Repu
blicii Sri Lanka, doamna Sirimavo 
R. D. Bandaranaike, în perioada 
24—27 mai 1976.

în timpul vizitei, primul ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România. Manea Mănescu, a fost pri
mit de William Gopallawa, președin
tele Republicii Sri Lanka, cu care a 
avut convorbiri cordiale.

Primul ministru al guvernului ro
mân a transmis, din partea președin
telui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu un călduros mesaj 
de prietenie, salutări cordiale și 
urări de sănătate și fericire perso
nală președintelui Republicii Sri 
Lanka, William Gopallawa, și pri
mului ministru, doamna Sirimavo 
Bandaranaike, precum și urări de 
progres și prosperitate poporului 
prieten al acestei țări.

Președintele Republicii Sri Lanka, 
William Gopallawa, și primul mi
nistru, Sirimavo Bandaranaike, mul
țumind pentru mesajele prietenești 
primite, au rugat, la rîndul lor, pe 
primul ministru al guvernului român 
să transmită președintelui Republi
cii Socialiste România și tovarășei 
Elena Ceaușescu sincere și calde 
salutări și urări de deplin succes și 
fericire personală, precum și urări 
de prosperitate și progres poporului 
român prieten.

Primul ministru al guvernului ro
mân și delegația care l-a însoțit au 
vizitat obiective economice și cultu
rale din Sri Lanka. Oaspetele român 
și persoanele care l-au însoțit s-au 
bucurat pretutindeni de o primire 
călduroasă, care reflectă bunele re
lații de prietenie și colaborare sta
tornicite între cele două țări și po
poare.

în timpul vizitei, între primul mi
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România și primul ministru 
al Republicii Sri Lanka au avut loc 
convorbiri oficiale, care s-au desfă
șurat într-o atmosferă de prietenie 
cordială, de deplină înțelegere și res
pect reciproc.

La convorbiri au participat :
— din partea Republicii Socialiste 

România tovarășii : Nicolae Ionescu, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Petre Tănăsie. am
basadorul României la Colombo, Ion 
Șt. Ion, secretarul Consiliului de Mi
niștri, Gheorghe Lazăr, adjunct al 
ministrului economiei forestiere și 
materialelor de construcții, Alexan
dru Ignat, consilier al primului mi
nistru. și Marcel Dinu, director în 
Ministerul Afacerilor Externe.

— din partea Republicii Sri Lanka : 
T. B. Illangaratne, membru al 
parlamentului, ministrul administra
ției publice, afacerilor interne și co
merțului, Felix R. Dias Bandara
naike, membru al parlamentului, mi
nistrul finanțelor și justiției, Ratna 
Deshapriya Senanayke, membru al 
parlamentului, adjunct al ministrului 
planificării și afacerilor economice, 
H. D. S. Gunasekeron, secretar al 
Ministerului Planificării și Afacerilor 
Economice, M. D. D. Pieris, șeful de 
cabinet al primului ministru, W. T. 
Jayasinghe, secretar al ministrului 
apărării și afacerilor externe, M. 
Shanmuganathan, secretar a.i. al Mi
nisterului Comerțului, A. Basnayake, 
director general în Ministerul Aface
rilor Externe, M. Balasubramaniam 
și J. B. Nakkawita, directori în Mi
nisterul Afacerilor Externe.

în cadrul convorbirilor, cel doi 
prim-miniștri s-au informat reciproc 
cu privire la dezvoltarea economico- 
socială a țărilor lor și la rezultatele 
obținute. Ei au analizat evoluția re
lațiilor . bilaterale și au făcut un 
schimb larg de vederi asupra unor 
probleme internaționale majore de 
interes reciproc.

Cei doi prim-miniștri au constatat 
cu deosebită satisfacție că relațiile 
dintre România și Sri Lanka au cu
noscut o continuă dezvoltare și di
versificare pe multiple planuri. Un 
moment deosebit de important în ra
porturile dintre cele două țări l-a 
constituit vizita în România a pri
mului ministru al Republicii Sri Lan
ka, doamna Sirimavo R. D. Banda
ranaike, în septembrie 1974.

Convorbirile purtate la București 
de președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, cu pri
mul ministru al Republicii Sri Lanka, 
hotărîrile convenite cu acest prilej 
au condus la intensificarea relațiilor 
politice, economice, tehnico-științifi- 
ce și culturale dintre cele două țări, 
corespunzător aspirațiilor celor două 
popoare, cauzei păcii și cooperării în 
lume.

Continuînd dialogul Început la 
București, cei doi prim-miniștri au 
constatat cu deosebită satisfacție 
creșterea schimburilor comerciale, 
extinderea cooperării economice și
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tehnice și încheierea, în anul 1975, 
a primului acord comercial de lungă 
durată între România și Sri Lanka.

Relevînd experiența pozitivă a ce
lor două țări în cooperarea econo
mică și bilaterală și încheierea cu 
succes, la Colombo, în luna mai 1976, 
a primei sesiuni a Comisiei mixte 
interguvernamentale, cei doi prim- 
miniștri au stabilit ca organe
le de resort din România și Sri 
Lanka să-și intensifice eforturile 
pentru îndeplinirea prevederilor pro
tocolului sesiunii, pentru dezvoltarea 
raporturilor economice și bilaterale, 
pe o bază permanentă, îndeosebi in 
domeniile cooperării în producția in
dustrială și agricolă, al transporturi
lor și pregătirii de cadre.

în timpul vizitei a fost semnat un 
program de schimburi culturale. Șe
fii celor două guverne au convenit 
să promoveze contactele directe în
tre instituțiile de resort din Sri Lan
ka și România, ca un mijloc specific 
de dezvoltare în viitor a legăturilor 
bilaterale. Ei au căzut de acord, de 
asemenea, să promoveze schimbul de 
experiență dintre organismele de pla
nificare din cele două țări, ceea ce 
va contribui la identificarea de noi 
posibilități de cooperare bilaterală.

Abordînd principalele probleme in
ternaționale actuale, cei doi prim-mi
niștri au analizat schimbările care 
au avut și au loc în lume și au scos 
în evidență în mod deosebit voința 
de nezdruncinat a națiunilor de a-și 
făuri de sine stătător viitorul, în con
formitate cu drepturile, aspirațiile și 
interesele lor proprii. Ei au reafirmat 
necesitatea ca relațiile intersta
tale să fie așezate pe respecta
rea strictă a independentei și suvera
nității naționale, integrității terito
riale, egalității în drepturi, neameste
cului în treburile interne, renunțării 
la forță sau la amenințarea cu forța, 
colaborării și avantajului reciproc. 
Primii miniștri au scos în evidență 
necesitatea ca toate statele, indife
rent de mărime, potențial economic, 
nivel de dezvoltare sau sistem social- 
politic, să participe direct și activ la 
examinarea și soluționarea marilor 
probleme care confruntă în prezent 
omenirea.

Cei doi prim-miniștri consideră că 
una din problemele fundamentale ale 
epocii contemporane, care interesea
ză toate statele, o constituie elimi
narea rămînerii în urmă din punct 
de vedere economic, a împărțirii 
lumii în țări bogate și sărace. Ei 
și-au manifestat convingerea că so
luționarea acestei probleme poate fi 
făcută numai prin instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale, 
bazată pe raporturi de egalitate și 
justiție, menită să grăbească pro
gresul fiecărei țări și să reducă de
calajele dintre țările dezvoltate și 
cele în curs de dezvoltare. Totodată, 
părțile consideră imperios necesar ca 
între toate statele lumii să se stabi
lească relații noi, întemeiate pe su
veranitatea fiecărei țări asupra re
surselor sale naturale, pe libertatea 
de a-și alege calea dezvoltării lor 
politice, economice și sociale.

Primul ministru al Republicii Sri 
Lanka, doamna Sirimavo R. D. Ban
daranaike, a exprimat o înaltă apre
ciere față de contribuția remarcabilă 
a președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, la ela
borarea conceptului noii ordini eco
nomice și politice internaționale, față 
de aportul său la opera de edificare 
a securității, păcii și colaborării în 
întreaga lume.

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România a expri
mat mulțumiri călduroase pentru 
sprijinul primit din partea Republicii 
Sri Lanka la admiterea României în 
„Grupul celor 77“. Cei doi prim-mi
niștri au apreciat că admiterea Ro
mâniei în „Grupul celor 77“ repre
zintă a expresie a spiritului de soli
daritate și cooperare existente între 
România și celelalte țări în 'curs de 
dezvoltare, a eforturilor comune pen
tru promovarea libertății și indepen
dentei naționale, a unor relații noi, 
bazate pe respect reciproc și înțele
gere între toate națiunile.

Cei doi prim-miniștri au eviden
țiat rolul pozitiv al mișcării de ne
aliniere in procesul de afirmare și 
consolidare a noilor principii în re
lațiile internaționale. Ei au salutat 
rezultatele obținute de această miș
care în lupta împotriva tuturor for
melor de dominație străină, ca și ro
lul crescînd al mișcării în promova
rea independenței reale a tuturor 
statelor, pentru democratizarea vieții 
internaționale.

Cei doi prim-miniștri au apreciat 
că a V-a Conferință la nivel înalt 
a șefilor de stat și guvern ai ță
rilor nealiniate, care va avea loc la 
Colombo în august 1976, va oferi po
sibilitatea ca țările nealiniate să pro
moveze cu fermitate principiile noii 
ordini economice și politice interna
ționale.

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, Manea 
Mănescu, și-a exprimat satisfacția

față de faptul că Sri Lanka a fost 
aleasă ca țară-gazdă a viitoarei con
ferințe la nivel înalt a statelor neali
niate. El a subliniat că acest fapt 
constituie o dovadă a aprecierii de 
care se bucură pe plan internațio
nal politica externă a Guvernului Re
publicii Sri Lanka și, îndeosebi, 
participarea sa activă la mișcarea de 
nealiniere. încă de la începuturile a- 
cesteia. Primul ministru român a a- 
vut cuvinte de deosebită apreciere 
la adresa contribuției remarcabile pe 
care doamna Sirimavo R. D. Ban
daranaike a adus-o la progresele 
realizate de mișcarea de nealiniere 
și la creșterea eficacității acesteia în 
viața internațională.

Primul ministru al guvernului ro
mân l-a informat pe primul minis
tru al guvernului Sri Lanka despre 
dorința Republicii Socialiste Româ
nia de a participa. în calitate de ob
servator. la activitatea mișcării de 
nealiniere, cu începere de la apropiata 
conferință la nivel înalt de la Colombo, 
precum și despre cererea oficială for
mulată de România în acest scop. 
Primul ministru al Republicii Sri 
Lanka a exprimat aprecierile sale 
cu privire la poziția guvernului ro
mân față de mișcarea de nealiniere 
și a luat cunoștință cu interes de ce
rerea oficială făcută de România.

Cele două părți și-au exprimat sa
tisfacția față de încheierea cu succes 
a Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa și au apreciat că 
realizarea unui sistem real de secu
ritate și cooperare în Europa va avea 
o influență pozitivă asupra păcii și 
cooperării și în alte zone ale lumii.

Cele două părți și-au exprimat în
grijorarea față de situația gravă din 
Orientul Apropiat și au subliniat con
vingerea lor că realizarea unei păci 
juste și durabile în această regiune 
trebuie să se bazeze pe îndeplinirea 
rezoluțiilor adoptate de O.N.U. în 
acest domeniu și să conducă la re
tragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate în urma războiului din 
1967 și la respectarea drepturilor na
ționale legitime ale poporului pa- 
lestinean, inclusiv dreptul de a-și 
crea propriul său stat independent.

Primul ministru al guvernului ro
mân a reafirmat sprijinul țării sale 
față de inițiativa Republicii Sri Lan
ka de promovare a Oceanului Indian 
ca zonă a păcii, precum și pentru 
îndeplinirea declarației adoptate de 
O.N.U. în acest domeniu.

Primul ministru al Republicii Sri 
Lanka a reafirmat sprijinul guver
nului său pentru inițiativa guvernu
lui român cu privire la transforma
rea regiunii Balcanilor într-o zonă 
lipsită de arme nucleare, precum și 
pentru promovarea unei ample coo
perări între statele din această par
te a lumii.

Cei doi prim-miniștri au scos în 
evidență necesitatea trecerii la mă
suri concrete și eficace care să ducă 
la înfăptuirea dezarmării generale și, 
în primul rind, a dezarmării nuclea
re. în acest cadru, ei au subliniat 
necesitatea încetării cursei înarmări
lor, lichidării bazelor militare de pe 
teritoriile altor state, desființării 
blocurilor militare și creării de zone 
de pace, libere de arme nucleare, 
în diferite părți ale lumii.

Cele două părți au subliniat nece
sitatea ca Organizația Națiunilor 
Unite să devină un instrument mai 
eficace pentru menținerea și întă
rirea securității internaționale, pen
tru rezolvarea problemelor interna
ționale și promovarea înțelegerii și 
cooperării între toate statele. Ele au 
subliniat că O.N.U. rămîne cadrul 
cel mai potrivit pentru participarea 
tuturor statelor, și îndeosebi a celor 
mici și mijlocii, la soluționarea de
mocratică a diferitelor probleme care 
interesează omenirea. Cele două părți 
consideră că toate statele trebuie să 
depună eforturi noi pentru îmbună
tățirea activității acestei organizații.

Cele două părți au apreciat că vi
zita oficială de prietenie a primu
lui ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România în Republica 
Sri Lahka și convorbirile rodnice 
care au avut loc cu acest prilej con
stituie un moment important pentru 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două popoare, 
servind cauzei păcii și înțelegerii in
ternaționale.

Primul ministru al guvernului ro
mân a exprimat calde mulțumiri 
pentru primirea și ospitalitatea cor
dială ce i-au fost rezervate, perso
nal, precum și delegației care l-a în
soțit, pe timpul vizitei, de către pri
mul ministru, doamna Sirimavo R. D. 
Bandaranaike, guvernul și poporul 
Republicii Sri Lanka.

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, Manea 
Mănescu, a adresat primului minis
tru al Republicii Sri Lanka, doamna 
Sirimavo R. D. Bandaranaike, invi
tația de a efectua o vizită oficială 
de prietenie în Republica Socialistă 
România. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere, data vizitei urmind a fi 
stabilită pe cale diplomatică.

MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România 

Colombo, 27 mai 1976

SIRIMAVO R. D. BANDARANAIKE
Prim-ministru

al Republicii Sri Lanka

Escală în Kuweit
KUWEIT 27 (Agerpres). — în drum 

spre București, venind de la Colom
bo, primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, Ma
nea Mănescu, a făcut o escală în Ku
weit, unde a fost întîmpinat de 
membri ai guvernului kuweitian. Cu 
acest prilej, într-o atmosferă de 
caldă prietenie, s-au purtat discuții

Sos
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tova
rășul Manea Mănescu. s-a înapoiat 
joi seara în Capitală, după vizitele 
întreprinse în Iran, India și Sri 
Lanka.

privind relațiile bilaterale, subliniin- 
du-se în mod deosebit cursul pozitiv 
luat de acestea după convorbirile 
purtate în această primăvară în Ku
weit între președintele Nicolae 
Ceaușescu și emirul Sabah Al Salem 
AI Sabah.

Abdel Aziz Hussein, ministru de 
stat pentru problemele Președinției 
Consiliului de Miniștri, ministru ad- 

irea în C
La sosire, pe aeroportul Otopeni, 

erau prezenți Emil Drăgănescu. Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea, viceprim- 
miniștri ai guvernului. George Ma- 
covescu, Nicolae Agachi și Bujor 
Almășan, miniștri. Emilian Dobrescu, 
ministru secretar de ștat, prim-vi-

URSS Manifestări consacrate 
aniversării P. C. R.

MOSCOVA 27 — Corespondentul 
Agerpres transmite : în cadrul ma
nifestărilor organizate în U.R.S.S. cu 
ocazia celei de-a 55-a aniversări a 
creării Partidului Comunist Român, 
la Academia de științe sociale de pe 
lîngă C.C. al P.C.U.S., ambasadorul 
României în Uniunea Sovietică, 
Gheorghe Badrus, a vorbit despre 
drumul de luptă al Partidului Comu
nist Român, succesele dobîndite de 
poporul nostru în dezvoltarea econo- 
mico-socială a tării, despre relațiile 
internaționale ale partidului și poli
tica externă a României socialiste.

Au participat M.T. Iovciuk, recto
rul academiei, alți reprezentanți ai 
conducerii instituției, cadre didacti
ce, doctoranzi.

★
La 27 mai, Alexandru Ungur, con

sulul general al României ia Kiev, a 
prezentat în fața cursanților Școlii 
superioare de partid de pe lîngă C.C. 
al P.C. din Ucraina o expunere des
pre semnificația istorică a creării 
Partidului Comunist Român, politica 
internă și activitatea internațională 
ale partidului.

Cu prilejul primei aniversări a Tratatului de prietenie 

și colaborare dintre România și R.P.D. Coreeană

Intîlnire prietenească la Phenian
PHENIAN 27 (Agerpres). — La 26 

mai, cu prilejul primei aniversări a 
Tratatului de prietenie și colaborare 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Democrată 
Coreeană, ambasadorul român, Du
mitru Popa, a organizat, la Phenian, 
o întîlnire prietenească.

La întîlnire au participat Hă Dam, 
vicepremier al Consiliului Adminis
trativ, ministrul afacerilor externe al 
R. P. D. Coreene, Kim Ghil Nien, 
prim-adjunct al șefului Secției inter
naționale a C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, Li Ghi San, adjunct al 
ministrului relațiilor economice ex
terne, Kim Sak Gin, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, Cian 
Ciol, adjunct al ministrului culturii și 
artelor. Hoang Ne Ik, vicepreședinte 
al Comitetului pentru relații culturale 
cu străinătatea, activiști de partid și

de stat, reprezentanți ai unor organi
zații obștești, ziariști.

Ambasadorul României și vicepre- 
mierul Hă Dam au rostit alocuțiuni 
în care a fost evidențiată importanța 
Tratatului de prietenie și colaborare 
dintre Republica Socialistă România 
și R.P.D. Coreeană pentru dezvol
tarea în continuare a relațiilor de 
strînsă prietenie, colaborare frățească 
și solidaritate între partidele și po
poarele din cele două țări. A fost 
subliniată, totodată. însemnătatea in
ternațională deosebită a acestui do
cument.

S-a toastat pentru întărirea și dez
voltarea continuă a relațiilor de prie
tenie și colaborare frățească româno- 
coreene, în sănătatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășului 
Kim Ir Sen.

Propunerile programatice ale P. C. I.
- puncte de referință in confruntarea electorală

ROMA 27 — Corespondentul Ager
pres transmite : într-un comunicat 
al Direcțiunii Partidului Comunist 
Italian, reunită la Roma împreună 
cu secretarii regionali ai partidului, 
se arată, printre altele, că „propu
nerile programatice și sugestiile 
P.C.I. pentru o înțelegere între toate 
forțele democratice și antifasciste, 
capabile să ducă la alcătuirea unui 
guvern care să corespundă situației 
de necesitate, care să scoată tara 
din criza în care se află, au avut un 
larg ecou în opinia publică și au 
devenit un puncf de referință în con
fruntarea electorală". După ce rele
vă că democrația creștină. în dorin
ța de a menține actualul monopol

de putere, . încearcă să reducă cam
pania electorală la o ciocnire fron
tală între P.D.C. și P.C.I., documen
tul subliniază că „cel mai mare pe
ricol pentru Italia este acela de a 
menține actuala situație, deoarece 
aceasta ar îpsemna ca întreaga viață 
a tării, economia, viața morală și 
culturală, instituțiile statale să cu
noască o tot mai îngrijorătoare de
gradare". „Țara are nevoie — rele
vă documentul — de un guvern care 
să inițieze soluționarea problemelor 
dramatice ale maselor populare și 
muncitoare, ale utilizării forței de 
muncă, ale nivelului de trai, ale or
dinii democratice, securității, mora
lității în viața publică".

Sesiunea Consiliului Executiv al UNESCO
PARIS 27 (Agerpres). — In perioa

da 26 aprilie — 26 mai s-a desfășurat 
la Paris sesiunea Consiliului Execu
tiv al UNESCO.

într-o declarație făcută agenției 
France Presse, directorul general al 
UNESCO, Amadou Mahtar M’Bow, a 
relevat că sesiunea a avut o „excep
țională importanță", ea marcînd, in
contestabil, o cotitură în viața orga
nizației în momentul în care se apro
pie de împlinirea a trei decenii de 
existență.

Amadou Mahtar M’Bow a precizat 
că o mare parte din dezbateri a fost 
consacrată problemelor instaurării 
unei noi ordini economice interna
ționale. precum și contribuției pe 
care UNESCO trebuie să și-o aducă 
la realizarea acestei ipiportante sar
cini în lumina hotărîrilor ultimelor 
două sesiuni extraordinare ale 
Adunării Generale a O.N.U.

Consiliul Executiv a examinat, de 
asemenea, pentru prima oară, un pro
iect de plan pe șase ani al organiza
ției, care va fi supus spre adoptare 
Conferinței generale a UNESCO, pre
văzută să se. desfășoare în perioada 
26 octombrie — 30 noiembrie la 
Nairobi (Kenya).

Totodată, Consiliul Executiv a

adoptat o rezoluție în care este subli
niată din nou importanța hotărîrilor 
Conferinței europene pentru secu
ritate și cooperare. Este necesar, se 
spune în rezoluție, ca statele semna
tare ale Actului final al conferinței 
să-și aducă contribuția la întărirea 
păcii și securității în întreaga lume, 
la cauza progresului economic și so
cial al tuturor popoarelor. In rezolu
ție se arată, de asemenea, că progra
mul de activitate al UNESCO pe 
perioada 1977—1978 include noi mă
suri în domeniile învățămîntului, 
științei și culturii asupra cărora au 
convenit statele semnatare ale Actu
lui final și care sînt îndreptate spre 
îndeplinirea prevederilor acestui do
cument.

agențiile
La Pekin, președintele Mao

BELGRAD

Convorbire tovărășească
BELGRAD 27 — Corespondentul 

nostru transmite : Tovarășa Lina 
Ciobanu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședinta Consiliului Național al Fe
meilor din Republica Socialistă Ro
mânia, aflată în vizită în Iugoslavia, 
a fost primită, joi, de Aii Șukria,

membru al Comitetului Executiv al 
Prezidiului C.C. al U.C.I.

A avut loc o convorbire, desfășu
rată într-o atmosferă prietenească, 
în legătură cu colaborarea dintre 
cele două partide, între organizațiile 
politice și obștești din Iugoslavia și 
România.

ORIENTUL APROPIAT
• Siria a hotârît prelungirea cu 6 luni a mandatului forțelor 
Națiunilor Unite • încheierea dezbaterilor din Consiliul de 
Securitate asupra situației din teritoriile arabe ocupate de Israel 

• Situația din Liban
DAMASC 27 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt oficial a anunțat 
joi, la Damasc, că guvernul Siriei a 
hotărît să reînnoiască pentru încă 
șase luni mandatul forțelor de obser
vatori O.N.U. pe înălțimile Golan 
(F.U.N.U.). Această hotărîre a fost 
anunțată după convorbirile de joi 
dimineața de la Damasc dintre pre
ședintele Siriei, Hafez El Assad, și 
secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim.

★
„Am avut convorbiri foarte con

structive și utile cu președintele Si
riei, Assad, și ministrul afacerilor 
externe, Khaddam. Președintele Si
riei a căzut de acord ca actualul 
mandat al forțelor Națiunilor Unite 
să fie prelungit pe următoarele șase 
luni" — a declarat ziariștilor iugoslavi 
și străini Kurt Waldheim, secretarul 
general al O.N.U., care a făcut b es
cală la Belgrad în drum spre New 
York. El a spus că în cursul convor
birilor cu președintele Siriei a ajuns 
la concluzia că la Damasc se dorește 
intensificarea tratativelor. Pe baza 
rezultatelor convorbirilor avute cu 
reprezentanții guvernului sirian, a 
spus secretarul general al O.N.U., 
voi prezenta Consiliului de Securita
te un raport suplimentar, ceea ce va 
constitui pasul următor în direcția 
procesului tratativelor. Acum se 
poate aștepta ca Consiliul de Secu
ritate să accepte rezoluția cu privire 
la prelungirea mandatului forțelor 
O.N.U., a adăugat el.

Răspunzînd la o întrebare, Wald
heim a spus că în cursul convorbiri
lor a fost examinată global criza din 
Orientul Apropiat și că a avut un 
schimb de păreri foarte interesant 
în legătură cu diferitele aspecte ale 
acestei probleme.

împreună cu Miloș Minici, vicepre
ședinte al Consiliului Executiv Fede
ral, secretar federal pentru afacerile 
externe, care l-a întîmpinat la aero
portul Belgrad, Waldheim a avut un 
schimb de păreri în probleme ale si
tuației internaționale și ale activi
tății Națiunilor Unite.

NAȚIUNILE UNITE 27 (Ager
pres). — La Națiunile Unite s-au în
cheiat dezbaterile Consiliului de 
Securitate asupra situației din terito
riile arabe ocupate de Israel, inițiate 
la cererea R.A. Egipt.

Președintele consiliului pe luna în 
curs, ambasadorul Louis de Guirin- 
gaud (Franța), a dat citire unei decla
rații care exprimă opinia majorității 
membrilor Consiliului de Securitate, 
soluție adoptată in lipsa unui con
sens. Documentul exprimă preocupa
rea serioasă în legătură cu situația 
din aceste teritorii și cheamă Israelul 
să respecte strict Convenția de la Ge
neva privind protecția persoanelor 
civile în timp de război și să se ab
țină de la orice măsuri care ar con
stitui o violare a acestei convenții.

Declarația deplînge. de asemenea, 
— în numele majorității membrilor 
consiliului — „măsurile adoptate de 
Israel în teritoriile ocupate — care 
modifică compoziția demografică din 
aceste teritorii — și, îndeosebi, cele 
privind stabilirea de coloni", subli
niind că „astfel de măsuri constituie 
un obstacol în calea păcii".

Reprezentantul Statelor Unite în 
consiliu, William Scranton, a decla
rat, după prezentarea declarației, că 
S.U.A. se disociază de textul aces
teia, nefiind de acord cu conținutul 
său.

★
BEIRUT 27 (Agerpres). — Pre

ședintele ales, Elias Sarkis, a avut 
joi o nouă rundă de convorbiri în ve
derea găsirii unei soluții pașnice a 
crizei libaneze. Cea mai importantă 
a fost apreciată întîlnirea cu un re
prezentant al grupării de forțe poli
tice în fruntea căreia se află Partidul 
Socialist Progresist, condus de Kamal 
Joumblatt. Inițiativa lui Elias Sarkis 
urmărește găsirea unei formule de 
compromis între diversele grupări 
politice libaneze pentru realizarea 
unui program de reforme de natură 
să elimine cauzele care au dus la 
actuala criză.

Ziua de joi a fost relativ calmă în 
Liban, după ce în noaptea precedentă 
au avut loc lupte care s-au soldat cu 
60 de morți și peste 100 răniți.

Conferința ministerială O.P.E.C.
DENPASAR 27 (Agerpres). — în 

cuvîntul inaugural rostit in cadrul 
primei ședințe a lucrărilor confe
rinței ministeriale a Organizației 
țărilor exportatoare de petrol, care 
se desfășoară în localitatea Denpasar 
din insula indoneziană Bali, pre
ședintele țării-gazdă, Suharto, a re
levat că eforturile celor 13 țări mem
bre ale O.P.E.C. de a efectua un 
control al preturilor la petrol sînt 
strîns legate de acțiunea țărilor în 
curs de dezvoltare de a înfăptui o 
nouă ordine economică internaționa
lă mai dreaptă și cu un caracter 
progresist. El a relevat că reuniunea 
O.P.E.C. are loc in momentul în care 
„Grupul celor 77“ susține, la reu
niunea U.N.C.T.A.D., punctele de 
vedere ale țărilor in curs de dez
voltare legate, între altele, de rea
lizarea unui mecanism comercial

internațional asupra materiilor pri
me care să ducă la stabilizarea pre
turilor la un nivel satisfăcător pen
tru aceste țări. Șeful statului indo
nezian s-a pronunțat, în încheiere, 
pentru revizuirea prețului petrolu
lui in cadrul actualei sesiuni.

Participanții la reuniune au adop
tat ordinea de zi a conferinței, care 
cuprinde discutarea problemelor le
gate de revizuirea prețului petrolu
lui și o serie de chestiuni adminis
trative, între care și eventuala mu
tare a sediului organizației de la 
Viena. Dezbaterile propriu-zise au 
început joi după-amiază, cînd a fost 
prezentat un raport al Comisiei eco
nomice a O.P.E.C. Experții din aceas
tă comisie au elaborat, timp de o 
săptămînă. un document privind pro
blemele aflate pe agenda de lucru a 
conferinței ministeriale.

de presă transmit:

interim al afacerilor externe, a ex
primat aprecierea guvernului kuwei
tian față de eforturile României pe 
linia soluționării politice a conflictu
lui din Orientul Apropiat, a proble
mei palestinene, evidențiind rolul 
pozitiv jucat de România în rîndul 
țărilor în curs de dezvoltare și al ce
lor nealiniate.

ap itală
cepreședinte al Comitetului de Stat 
al Planificării, alte persoane ofi
ciale.

Erau de fată Aii Reza Bahrami, 
ambasadorul Iranului, și A. N. 
Seshadri. însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Indiei la București.

PLATFORMA ELECTORALĂ 
A UNIUNII CREȘTIN-DEMOCRATE 

DIN R.F.G.
HANOVRA 27 (Agerpres). — Cel 

de-al XXIV-lea Congres al Uniunii 
Creștin-Democrate din R.F.G., întru
nit la Hanovra. a adoptat platforma 
electorală a principalului partid de 
opoziție din R.F.G. Platforma aduce 
critici politicii guvernului P.S.D.- 
P.L.D., considerînd necesară o schim
bare a cursului' acesteia. Totodată, 
U.C.D. își expune propria sa linie în 
probleme interne și externe, punînd 
accentul pe promovarea consecven
tă a economiei de piață și pe limi
tarea activității statului la probleme 
pe care particularii sau instituțiile 
sociale nu le pot îndeplini singure. 
Dreptul de a deține servicii publice 
urmează să fie revizuit, în viziunea 
U.C.D., în sensul excluderii „dușma
nilor ordinii democratice" din servi
ciile publice. Pe plan extern. U.C.D. 
evidențiază că la baza relațiilor ex
terne ale R.F.G. trebuie să rămînă 
alianța cu Occidentul.

Tzedun l-a primit, joi, pe primul mi
nistru al Pakistanului, Zulfikar Aii 
Bhutto, aflat într-o vizită oficială în 
R. P. Chineză, și a avut cu acesta 
o convorbire cordială, prietenească — 
informează agenția China Nouă. A 
fost prezent premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Hua Kuo-fen.

nierea este baza politicii externe" a 
țării sale. El a subliniat că in pre
zent conceptul nealinierii este mai 
important decît în 1961, cînd a avut 
loc prima conferință la nivel înalt a 
statelor nealiniate de la Belgrad.0 înțelegere privind coope-

La Phenian a fost dat publi_ 
citații comunicatul privind convorbi
rile care au avut loc între președin
tele R. P. D. Coreene, Kim Ir Sen, și 
primul ministru al Pakistanului, Zul
fikar Aii Bhutto, în care se relevă 
satisfacția părților față de stadiul re
lațiilor reciproce și hotărîrea lor de 
a le promova în continuare.

Convorbiri greco-turce.
Joi s-au deschis la Geneva lucrările 
celei de-a cincea runde a convorbiri
lor greco-turce cu privire la proble
ma survolării bazinului Mării Egee.

rarea științifică și . tehnologică în 
domeniul agriculturii și industriei a- 
limentare între Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare din 
România și Ministerul Agriculturii, 
Alimentației și Pescuitului din Ma
rea Britanie a fost semnată la Londra.

încheierea reuniunii 
Consiliului ministerial 

al C.E.N.T.O.
LONDRA 27 (Agerpres). — La 

Londra s-a încheiat a XXIII-a 
sesiune a Consiliului ministerial 
al Organizației Tratatului Central 
(C.E.N.T.O.). Comunicatul final dat 
publicității evocă, pe lingă aspectele 
colaborării militare dintre parteneri, 
și o serie de probleme privind coo
perarea în domeniile economic, cul
tural și tehnico-științific. In special, 
cele trei țări din Orientul Mijlociu 
membre ale C.E.N.T.O. — Iran, Pa
kistan și Turcia — acordă o atenție 
specială extinderii unei astfel de 
cooperări.

Apreciind conflictul arabo-israe- 
lian drept „o amenințare gravă la 
adresa păcii mondiale", documentul 
reafirmă „importanța pe care țările 
membre o acordă continuării efor
turilor destinate realizării unei so
luționări generale care să rezulte 
într-o pace justă și durabilă" în 
această zonă.

La Nicosia a avut loc 3oi 0 
primă întrevedere a negociatorilor 
comunităților greacă și turcă din Ci
pru, Tassos Papadopoulos, și, respec
tiv, Urnit Suleyman Onan. Convor
birile, consacrate unor probleme cu 
caracter umanitar, au fost prezidate 
de reprezentantul special al O.N.U. 
în Cipru. Javier Perezde Cuellar.

Candidatură. otel° Saraiva 
de Carvalho, fostul șef al Comanda
mentului operațional continental — 
„Copcon", și-a anunțat joi. în cadrul 
unei conferințe de presă, candidatu
ra pentru alegerile prezidențiale care 
vor avea loc la 27 iunie a.c. în Por
tugalia. El s-a prezentat ca un can
didat solicitînd sprijinul organizații
lor populare de bază, și nu al par
tidelor politice.

Secretarul de stat al 
S.U.A., Henry Kissinger, și-a în
cheiat turneul întreprins în mai mul
te țări vest-europene. Ultima etapă 
a acestuia a constituit-o capitala bri
tanică. unde Kissinger a participat 
la lucrările sesiunii Consiliului mi
nisterial al C.E.N.T.O. și a avut con
vorbiri cu o serie de oficialități ale 
țării-gazdă.

Ministrul afacerilor ex
terne al Indiei, Y R chavan- 
a declarat în parlament că „neali-

PRAGA 27 — Corespondentul 
Agerpres transmite: Corul „Ma
drigal", aflat în Cehoslovacia 
pentru a-și da concursul la Fes
tivalul muzical internațional 
„Primăvara la Praga", a oferit, 
joi după-amiază, în Bazilica Sf. 
Gheorghi de la Hradul praghez, 
un concert extraordinar. Au 
luat, parte J. Gregor și J. Za- 
hradnik, vicepreședinți ai Gu
vernului R.S.C., Evzen F.rban. 
președintele Consiliului Natio
nal Ceh. reprezentanți ai minis
terelor culturii și afacerilor ex
terne. ai vieții publice, cultu
rale și artistice a capitalei ce
hoslovace. șefi și membri ai 
corpului diplomatic.

Președintele Zambiei, Ken- 
neth Kaunda. a primit pe Sam Nu- 
joma, liderul Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
aflat la Lusaka intr-o vizită oficială.

Guvernul Angoleia adoptat 
hotărîrea privind organizarea alege
rilor pentru organele populare ale 
puterii de stat la 27 iunie 1976.

Lucrările seminaruluirec- 
torilor universităților din statele sem
natare ale Actului final al Conferin
ței pentru securitate și cooperare eu
ropeană au început la Triest. Semi
narul. la care sînt prezenți peste 60 
de rectori și oameni de știință din 
toate statele europene, precum șt din 
S.U.A. și Canada, urmează să discute 
timp de trei zile probleme ale dezvol
tării colaborării și înțelegerii dintre 
institutele de învătămînt superior de 
pe continent. Din tara noastră parti
cipă prof. Paul Miclău. decanul Fa
cultății de limbi romanice a Univer
sității din București.

Convorbiri sovieto—polo- 
jțg Agenția T.A.S.S. informează că 
Piotr Jaroszewicz, președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Polone, a 
făcut o scurtă vizită in U.R.S.S.. unde 
a avut convorbiri cu Aleksei Kosî- 
ghin, președintele Consiliului de Mi
niștri al Uniunii Sovietice, intr-o 
serie de probleme importante ale co
laborării sovieto-polone.

In Irlanda de Nord, ele* 
mente extremiste au ucis joi două 
persoane. Membri ai organizației 
clandestine Armata Republicană Ir
landeză au continuat, pe de altă 
parte, atacurile împotriva forțelor de 
poliție, fără ca în rîndul acestora să 
se înregistreze noi victime.

Insulele Bahamas au deve* 
nit cel de-al 130-lea membru al Or
ganizației Internaționale a Muncii 
(O.I.M.), anunță un comunicat dat 
publicității la Geneva.

Incident. Miercurb *n apele de 
pescuit ale Islandei s-a produs un 
nou incident in cadrul „conflictului 
codului". Canoniera islandeză „Ae- 
gir". din forțele de pază a coastelor 
islandeze, a intrat in coliziune cu 
fregata britanică ..Tartar" în cadrul 
acestui incident, fregata britanică a 
fost ușor avariată — a precizat la 
Londra un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Apărării.

GieVă. Muncit°ri’ portuari din 
orașul american Philadelphia au în
cetat joi lucrul. în semn de protest 
față de neelaborarea unor noi con
tracte colective în locul celor expirate 
la 1 ianuarie. Negocierile purtate in
tre reprezentanții sindicatelor și au
torităților nu au dat pînă acum nici 
un rezultat.

Renumitul pianist Arthur 
Rubinstein, în vîrstă de 88 de 
ani. a susținui la Toulouse ultimul 
său concert public din Franța. îna
intea retragerii din viața artistică. 
Concertul de adio va avea Ioc în cu- 
rînd la Londra.

Parlamentul suedez 3 h°- 
tărît să interzică consumul de bere 
alcoolizată, intrucit. după cum s-a 
constatat, aceasta provoacă alcoolism 
in rîndul adolescenților.
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