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Anul XLV Nr. 10 515 Prima ediție Vineri 11 iunie 1976 6 PAGINI -30 BANI-------  La 11 iunie 1948---------------------- ---------- ——poporul, condus de Partidul Comunist Român, înfăptuia un act fundamental al revoluției socialiste:NAȚIONALIZAREA PRINCIPALELORMIJLOACE DE PRODUCȚIE
PROPRIETA TEA 
SOCIALISTĂ, 

MUNCITORUL 
Șl CLASA 
MUNCI TO A RE 
DUPĂ 28 DE ANI

A intrat în tradițiile clasei muncitoare, ale întregului nostru popor să aniverseze în fiecare an, la 11 iunie, ca unul din marile momente al.e istoriei moderne a patriei, naționalizarea principalelor mijloace de producție. Rezonanța profundă pe care o păstrează în conștiința națiunii noastre socialiste. acest eveniment, petrecut în urmă cu 28 de ani, din inițiativa și sub conducerea Partidului Comunist Român, este întru totul firească : prin naționalizare, și-a găsit împlinirea mărețul ideal al celor ce muncesc, înscris de mișcarea noastră muncitorească pe steagul ei de luptă de la .apariția sa pe scena istoriei, deviza proclamată de Manifestul Comunist ca o cerință esențială a construcției socialiste — exproprierea expropriatorilor. Mijloacele, de producție — fabricile și uzinele, bogățiile subsolului, băncile, mijloacele de transport —au încetat să mai aparțină claselor exploatatoare, revenind pentru prima oară celor în drept să le stăpînească — făuritorii tuturor bunurilor, ai întregii avuții sociale — oamenii muncii.însemnătatea covîrșitoare a actului naționalizării constă în aceea că, răspunzind unei necesități obiective a progresului social, a întregit puterea politică a clasei muncitoare, cucerită prin marile bătălii revoluționare din anii ce au urmat eliberării, cu puterea economică, asigu- rînd astfel lichidarea exploatării omului de către om in industrie, crearea unui puternic sector socialist, cu rol conducător în eco

nomie. în acest fel, a devenit posibilă trecerea la construirea noii orinduiri, la reorganizarea întregii economii pe bazele socialismului.După cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu „naționalizarea, crearea proprietății socialiste au deschis calea trecerii la conducerea planificată a economiei naționale, la folosirea conștientă a legităților economice in interesul sporirii avuției naționale, al dezvoltării armonioase a forțelor de producție. S-au creat premisele aplicării politicii de industrializare socialistă, condiție a lichidării intr-un termen scurt a înapoierii moștenite din trecut, a întăririi independenței naționale, a ridicării nivelului de bunăstare și civilizație ai întregului nostru popor".în perspectiva celor 28 de ani care au trecut de la 11 iunie 1948. naționalizarea apare ca un aci ho- tărîtor al revoluției socialiste, pe temelia căruia au putut fi dobindite toate marile cuceriri și realizări care au schimbat radical înfățișarea țării, viața celor ce muncesc. Puternicul sector socialist creat în industrie s-a dovedit pirghia hotă- ritoare în extinderea, și generalizarea relațiilor socialiste în Întreaga economie. în acest proces, un rol esențial l-a avut transformarea socialistă a agriculturii. încheierea cu succes a cooperativizării mareînd victoria deplină a socialismului în patria noastră.
(Continuare în pag. a IV-a)
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PRIMIRl LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU
Jean Sauvagnargues, ministrul afacerilor 

externe al Franței

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, in ziua de 10 iunie, pe Jean Sauvagnargues, ministrul afacerilor externe al Franței, care face o vizită oficială în țara noastră.La primire au participat tovarășii George Macovescu, ministrul afacerilor externe, și Constantin Flitan, ambasadorul României la Paris.A fost de față Raoul Delaye, ambasadorul Franței la» București.Oaspetele a arătat că are cinstea de a transmite președintelui Nicolae Ceaușescu un salut din partea președintelui Republicii Franceze, Valery Giscard d’Estaing.Președintele Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat pe oaspete să transmită președintelui Valery Gis- card d’Estaing salutul său, împreună cu cele mai bune urări.Șeful statului român și ministrul francez al afacerilor externe au avut un larg schimb de vederi în probleme — bilaterale și internaționale — de interes comun.

în cadrul întrevederii s-a evidențiat cu satisfacție faptul că relațiile tradiționale româno-franceze înregistrează un curs mereu ascendent și rodnic, subliniindu-se că un rol e- sențial în evoluția favorabilă a acestor raporturi de strînsă prietenie și colaborare l-au avut întîlnirile și convorbirile bilaterale la nivel înalt. A fost exprimată, în același timp, dorința reciprocă de a stimula dezvoltarea relațiilor politice, economice, tehnico-științifice și culturale dintre cele două țări, de a promova o cooperare tot mai fructuoasă în industrie și în alte domenii de activitate, în deplin acord cu aspirațiile ambelor popoare, cu năzuințele de pace și progres ale lumii de astăzi.Președintele Nicolae Ceaușescu și ministrul de externe Jean Sauvagnargues au reafirmat voința României și Franței de a întări conlucrarea pe tărîmul vieții internaționale, de a-și aduce, în spiritul angajamentelor asumate în Actul final al

Conferinței de la Helsinki, o contribuție activă la edificarea unei securități reale pe continentul nostru și îij acest cadru la transformarea Balcanilor într-o zonă a înțelegerii și colaborării pașnice, la consolidarea pe plan mondial a cursului pozitiv spre destindere, pentru ca el să devină ireversibil, la rezolvarea justă și durabilă a marilor probleme ale contemporaneității, corespunzător intereselor tuturor națiunilor și realităților vremii noastre.Convorbirea a evidențiat atenția deosebită pe care România și Franța o acordă stabilirii unor relații între state întemeiate pe egalitate și echitate, afirmării dreptului fiecărui popor de a decide singur asupra destinelor sale, instaurării noii ordini e- conomice, care să asigure lichidarea subdezvoltării, prosperitatea fiecărei națiuni și progresul întregii umanități.întrevederea a decurs într-o ambianță de caldă cordialitate și prietenie.
Primarul orașului Ankara

9Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit, joi dimineața, pe Ve- dat Dalokai, primarul orașului Ankara, care, în fruntea unei delegații a municipalității. întreprinde o vizită în țara noastră.A participat tovarășul Gheorghe Cioară, primarul general al Capitalei.Oaspetele a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu salutări cordiale din partea președintelui Republicii Turcia, Fahri Koriitiirk, și a primului ministru, Suleyman Demirel.

Mulțumind, președintele Nicolae Ceaușescu a rugat pe oaspete să a- dreseze. din partea sa, un călduros salut și cele mai bune urări președintelui Fahri Koriitiirk și premierului Suleyman Demirel.Primarul Ankarei a exprimat șefului statului rbmân întreaga gratitudine pentru întrevederea acordată, a relevat caracterul rodnic al vizitei sale, arătînd că părăsește România cu impresii deosebite despre realizările obținute de poporul român în activitatea consacrată progresului multilateral al patriei.

în cadrul convorbirii a fost relevată cu satisfacție dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre țările, și popoarele noastre.Subliniind importanta statornicirii unor raporturi de bună vecinătate și strînsă conlucrare între toate statele din Balcani, președintele Nicolae Ceaușescu a arătat că municipalitățile celor două capitale, București și Ankara, trebuie să contribuie și ele la promovarea relațiilor dintre țările noastre, la întărirea încrederii și cooperării în regiunea balcanică.întrevederea a decurs într-o atmosferă de caldă prietenie.
Ambasadorul Statelor Unite ale AmericiiJoi, 10 iunie, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit pe Harry G. Barnes jr., ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, la cererea acestuia. Cu acest prilej'a avut loc o convorbire, care s-a desfășurat intr-o ambianță cordială, prietenească.

ÎNTREȚINEREA CULTURILOR :
Muncă în echipă, cu spirit de echipă!

Raid în județele Vaslui și Vrancea
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PONDENȚII NOȘTRI; DE PRETUTINDENI,

---------ARTA MONUMENTALĂ ---------- 
dialog al trecutului cu viitorulselor. însăși organizarea congresului devenise o necesitate obiectivă — ne dăm seama mai bine acum, după încheierea lucrărilor lui — ceea ce demonstrează clarviziunea partidului, a secretarului său general. Era absolut necesar ca, în raport cu complexitatea vieții noastre naționale, cu

Bucuria și încrederea cu care am întimpinat cu toții Congresul educației politice și al culturii socialiste s-au dovedit pe deplin justificate. Pe bună dreptate, secretarul general al partidului, în cuvintarea de la încheierea lucrărilor, a a- preciat că acest forum al spiritualității românești a întrecut toate așteptările. Aceasta înseamnă că din strălucita expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, din dezbateri, din întreaga atmosferă a congresului au rezultat idei vii și bogate, clare, obiective de viitor, orientări prețioase pentru toți oamenii de artă și cultură, pentru întreg poporul. De altfel, rezoluția recent apărută demonstrează, prin importanța celor 20 de paragrafe ale ei, ce fertil teren de activitate se deschide în fața tuturor celor chemați să desfășoare muncă ideologică, educativă, creatoare, întru dezvoltarea spiritualității celei noi a României, spiritualitatea socialismului și a comunismului.

tuală a artistului plastic, creator dăruit idealurilor poporului său, omului constructor al vieții noi, optimismului acestui om, încrederii lui in valorile adevărate ale umanității.Asemenea imagini, cu puternică forță educativă au realizat mulți dintre artiștii noștri, spre cinstea lor, in

trecutul ei istoric și pe glorioșii ei înaintași. Artiștii noștri tineri și mai în vîrstă, cercetind cronicile și pisaniile, au reconstituit din ele, ca și din lucrările vechilor zugravi care ne-au lăsat documentele lor în întunecoasele unghere ale străbunelor ctitorii, o bună parte din istoria poporului

statului, să se înalțe asemenea opere constituie un act de ctitorie spirituală iz- vorit dintr-un înalt, sublim și pilduitor patriotism. Țara noastră, cîndva relativ săracă în opere istorice de for public, iși înscrie astfel în cronica de cultură a a- cestor ani adevărul că asemenea opere au început- să devină o prezență caracteristică a cetăților abia în era socialismului, în etapa de dezvoltare multilaterală a noii orinduiri. Mi se pare semnificativ și binevenit că atit expunerea, cit și dezbaterile congresului și rezoluția lui îndeamnă la continuarea acestei opere, în întreaga țară. Pentru că aceasta este imaginea caracteristică epopeii naționale în marmură și bronz, înfăptuită de gindul și simțirea artiștilor devotați poporului. O imagine care obligă prin ea însăși pe fiecare artist de a contribui mai activ la învestirea spațiului 'țării cu opere de largă respirație artistică, de adine suflu patriotic, o- pere care, celebrind trecutul, să dea tărie prezentului în efortul de a-și apropia viitorul.Socotesc că ideile rezoluției congresului, izvorite din expunerea secretarului general al partidului, sint menite să genereze monumentele cu care ne vom in- tilni rnîine în peisajul înoit al țării.

a rotativelor se tipârește „Scinteia Foto : E. Dichiseanu
în marea casă 

cuvîntului tipărit...

Ora 1 noaptea. în marea hală

Aici, la noi,
aICombinatul poligrafic „Casa Scinteii", întreprindere industriala de anvergură, principala unitate a industriei poligrafice românești. De un sfeft de secol, în fiecare noapte, de-aici pornesc ziarele pentru a răspândi în toată țara, odată cu lumina zilei, lumina cuvîntului tipărit. Cuvîntul luminos al partidului. De un sfert de secol, din această citadelă a luminii cuvîntului iau drumurile țării, în fiece clipă, ziarele și revistele în care se cuprind, ca în- tr-o oglindă firească a națiunii, izbînzile dobîndite prin munca devotată a poporului în toate etapele istorice de construcție socialistă a patriei, năzuințele spre mai mult și mai bine, cărora fapta trainică le dă dimensiunea certitudinii. Aici s-au tipărit, în ultimii ani, Programul partidului, documentele Congreselor partidului, o- perele tovarășului Nicolae Ceaușescu — lucrări programatice fundamentale privind înaintarea noastră

fermă pe calea socialismului și comunismului. Aici au căpătat, de curînd, strălucirea cuvîntului tipărit documentele primului Congres al educației politice și al culturii socialiste. Și tot din „teascurile" uriașei „Case a Scinteii" ies anual milioane de exemplare de literatură politică și beletristică, cărțile de școală așezate pe băncile țării, gratuit, înaintea celui dinții clinchet de clopoțel al anului. „Casa Scinteii" s-a născut dintr-o necesitate primordială. Atunci, la- începuturile construcției socialiste, opera de culturalizare, de educație a maselor prin răspîndirea cuvîntului scris reprezenta, în planurile partidului, o urgență comparabilă, să zicem, cu redresarea economică a țării. De a- ceea, în același timp, a fost construit un furnal nou la Hunedoara, dar au fost săpate și fundațiile „Casei Scinteii"; s-a ridicat „Apa- ca“ (fabrica de confecții) dar se înălțau și zidurile

„Casei-Scînteii", vuia cerul de „Hei-rup" !-ul brigadierilor la Bicaz, dar și pe schelele monumentaleiconstrucții din capătul Șoselei.S-au împlinit 25 de ani de cind a intrat în funcțiune prima secțiune a rotativei de ziare. Era în ziua cînd întregul popor sărbătorea a 30-a aniversare a Partidului Comunist Român. „Casa Scinteii" iși inaugura astfel principala activitate — pentru că aproximativ jumătate din spațiu este afectat producției tipografice (aproape 68 de hectare). In rest, clădirea adăpostește instituții al căror obiectiv este cuvîntul scris și tipărit. Aici se elaborează o mare parte a textelor ce se publică în cele 5 cotidiane. 53 de gazete și reviste (cu un tiraj total, la o apariție, de 3 200 000 exemplare) și in cele peste 150 000 de cărți care se tipăresc zilnic la combinatul poligrafic „Casa Scinteii".Așadar, în mai 1951,

tipografi, dintre care- nu puțini munciseră în mici ateliere sau (cum era cazul celor ce tipăriseră ilegal „Scinteia", „România liberă" și alte publicații ale partidului) prin subsoluri, se instalau intr-un combinat poligrafic modern.Pentru prima dată în România poligrafia căpăta statut și amploare de industrie modernă.Dacă treci pragul corpurilor de clădire ale „Casei Scinteii", în care se află secțiile combinatului poligrafic, ai și pătruns intr-un univers industrial fascinant, care îți comunică in același timp sentimentul de forță, dar și de aleasă finețe. Ca să vezi totul trebuie să mergi o zi întreagă, trecind tot timpul printre mașini de cea mai diversă factură: de la delicate tastere pentru benzi perforate
Mihai CARANFKL

(Continuare in pag. a Il-a)

Cultura socialistă și educația politică — într-o unitate inseparabilă
Se desprinde ca un adevăr esențial faptul că viziunea filozofică și politică după care se conduce partidul și statul nostru — entități de construcție și creație științifică — dau în această perioadă o și mai înaltă prețuire științei și artei, așezîndu-le la loc de cinste printre factorii de formare a societății, de e-ducare multilaterală a ma

problematica lumii contemporane, să ne lămurim cit mai bine pozițiile, țelurile, mijloacele și metodele, să ne cunoaștem forțele, izbînzile, limitele — să pornim mai departe Ia treabă, înarmați cit mai bine.Pentru arta noastră, a plasticienilor. am desprins nu un deziderat nou, ci unul reafirmat cu necesarul spor de tărie : misiunea de a crea imagini in care să se întrepătrundă înfățișarea etică, morală și spirituală a oamenilor in mijlocul cărora trăim, imagini in care ei să se recunoască, recunoscind in același timp și fizionomia spiri-

anil din urmă. Astfel, s-au ridicat o seamă de monumente publice din cele mai mari și impunătoare, ca statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul de la Alba Iulia, statuia ecvestră a lui Mircea cel Bătrîn la Tulcea, statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare Ia Vaslui, statuia ecvestră a lui De- cebal la Deva. Alte monumente, reprezentînd grupuri și portrete ale unor personaje ale istoriei, voievozi și eroi ai patriei noastre, au fost edificate în diferite zone ale tării, spre satisfacția poporului nostru care iși iubește patria.

nostru, așezînd-o în mijlocul poporului și la vederea lui. Faptul acesta este desigur de cea mai mare importanță. El reflectă pasiunea artiștilor noștri intru redarea virtuților strămoșești, a valorilor educative, pentru generațiile de azi, pentru cele viitoare, veritabil act de artă și patriotism. Dar. in primul rind, este reflectată valoarea îndemnului Partidului Comunist Român, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a se crea asemenea lucrări.A face ca, prin politica culturală a partidului și
<
*
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O METODĂ EFICIENTĂ IN MUNCA DE PARTID X

Analiza la fata locului
a activității politice șiactivi- economiceîntărirea rolului de conducător politic al organelor și organizațiilor de partid este determinată, în cel mai înalt grad, de stilul și metodele lor de muncă, de sporirea eficienței acțiunilor politice și organizatorice. Pornind de la acest adevăr, Comitetul județean Bacău al P.C.R., organele și organizațiile subordonate se străduiesc să aplice în întreaga sferă a complexei activități politice, economico-sociale pe care o desfășoară forme de acțiune cît mai adecvate, cît mai eficiente, un loc central fiind ocupat de contactul direct, nemijlocit cu colectivele de oameni ai muncii. Prin examinarea cu consecvență a unor probleme la fața locului, fie de către biroul, fie de către secretariatul comitetului județean, se urmărește nu numai cunoașterea situațiilor de fapt, ci și dinamica evoluției unor fenomene economico-sociale.A intrat în obișnuința noastră ca, la începutul și la jumătatea fiecărui an, secretariatul comitetului județean să se deplaseze în organizațiile de partid din întreprinderile industriale mari, cu precădere în cele care ridică sub aspect tehnic, uman sau organizatoric probleme mai importante. Aici, împreună cu organele de partid respective, cu comitetele oamenilor muncii, cu reprezentanții forurilor tutelare, sînt analizate modalitățile concrete de înfăptuire a sarcinilor economico-sociale.Asemenea analize, întreprinse în unități industriale ca întreprinderea de postav Buhuși, Combinatul de celuloză și hîrtie Bacău, Combinatul petrochimic Borzești etc., ne-au demonstrat, între altele, importanța realizării unor controale periodice cuprinzătoare cu scopul de a cunoaște în amănunțime problematica activității politice și economico-sociale specifică fiecărui loc de muncă, înainte de a se trece la analiza în cadrul biroului. Așa, de exemplu, comitetul județean de partid a încredințat unui colectiv de activiști misiunea de a efectua un control complex la Trustul petrolului din Momești, urmărindu-se stilul și metodele de muncă ale organelor șl organizațiilor de partid, ale organelor de conducere colectivă pentru înfăptuirea sarcinilor ce le revin. In același timp, în perioada controlului, majoritatea membrilor biroului comitetului județean au participat la studierea atentă a stilului muncii de partid și economice în unitățile subordonate trustului. S-a ajuns, astfel, la cunoașterea exactă a realităților, concluziile controlului fiind dezbătute în prezența membrilor biroului județean, la trust. Pe acest temei a putut fi acordat un sprijin operativ și calificat în rezolvarea unor probleme ținînd de organizarea atît a activității economice, cît și a celei politico-educative, de finalizarea unor măsuri. în același timp, un membru al comitetului județean sau un activist cu experiență rămîne în unitatea respectivă pînă la soluționarea completă a problemelor ridicate cu prilejul ârialii^elof. ; 'în vederea contîAueT perfecționări a muncii în agricultură, în vederea sporirii producțiilor potrivit rezervelor mari de care dispunem, comitetul județean a organizat, nu o dată, analize și dezbateri cu cadrele de partid și de stat din comunele județului, cu alți oameni ai muncii. în comuna Sascut, de pildă, ne-am deplasat spre a analiza preocuparea comitetului comunal de partid, a organelor și organizațiilor de partid, a conducerilor unităților agricole pentru dezvoltarea zootehniei și creșterea producției animaliere. S-au stabilit măsuri pentru folosirea mai eficientă a forței de muncă, fructificarea materialului biologic, dezvoltarea bazei furajere. Mai trebuie amintit că. trimestrial, secretarii comitetului județean conduc în cel puțin una sau două cooperative agricole de producție mai puțin consolidate ședințe lărgite, asigurîndu-se astfel, prin antrenarea organelor locale de partid, a consiliilor de conducere ale cooperativelor, a comuniștilor și tuturor celorlalți cooperatori, trecerea la înfăptuirea măsurilor pentru întărirea economico-organizatorică a unităților

respective, creșterea eficienței tății desfășurate.In practica muncii noastre a intrat, de asemenea, metoda de a reveni, după o perioadă, în colectivele analizate pentru a urmări modul de traducere în fapt a deciziilor adoptate. Așa, de pildă, la întreprinderea metalurgică din Bacău — unitate mare, recent înzestrată cu o nouă și modernă „platformă" — secția turnătorie nu-și realiza sarcinile de plan. De
aici, numeroase neajunsuri pentru întreaga întreprindere. Biroul comitetului municipal de partid Bacău s-a deplasat în unitate, a analizat situația și a stabilit, împreună cu factorii de răspundere politică și economică de aici, măsuri corespunzătoare. înfăptuirea lor a fost urmărită pe parcurs, iar la un interval de cîteva luni, secretariatul comitetului municipal a luat în dezbatere stadiul îndeplinirii acestor măsuri, con- statînd o îmbunătățire simțitoare a întregii activități.Aceste metode de lucru au preluate, cu bune rezultate, și către organele de stat sau de tre unele organizații de masă, citva timp în urmă, membrii mitetuiui executiv al consiliului popular județean s-au deplasat în comuna Podu-Turcului, unde s-au analizat stilul și metodele de muncă ale biroului executiv al consiliului popular comunal, îndeosebi pe linia gospodăririi, înfrumusețării și sistematizării localității.Iată, deci, o practică ce se dovedește a fi deosebit de eficace. Cu toate acestea, nu peste tot organele de partid apelează la ea, mulțumin- du-se, de multe ori, cu rapoarte concepute pe baza unor date sumare, fără un studiu și o analiză temeinică,

fost de că- Cu co-

dar avînd pretenția de a reflecta întru totul realitatea. Am în vedere, îndeosebi, unele organe comunale de partid care, dorind să contribuie la îmbunătățirea, să zicem, a situației dintr-o cooperativă agricolă, cheamă... „cooperativa" la comitet, în loc ca membrii biroului sau comitetului să se deplaseze la fața locului, în organizație, printre comuniști și ceilalți cooperatori. Fără îndoială, rapoartele scrise își au rostul și importanța lor. Dar viața nu poate fi cunoscută doar din rapoarte, ea oferă în fiecare moment situații deosebite ca sens și semnificație și acestea, din păcate, sint sesizate uneori cu întirziere datorită stilului birocratic de lucru, care mai există în unele locuri. Așa se face că, în mod paradoxal, biroul comitetului județean sesizează neajunsuri aflate la doi pași diile unor comitete comunale, acestea să le fi cunoscut la potrivit, să acționeze pentru narea lor. Știind că există încă asemenea neajunsuri, biroul comitetului județean a luat măsura să se acționeze in așa fel încît metoda analizelor la fața locului să fie generalizată la toate eșaloanele structurii organizatorice.Un asemenea stil de lucru este de natură să ofere organelor de partid, concomitent cu o permanentă și nemijlocită cunoaștere a situațiilor concrete de la fiecare loc de muncă, posibilitatea adoptării unor orientări și măsuri corespunzătoare și, totodată, a unor metode eficiente poli- tico-organizatorice, în vederea sporirii răspunderii membrilor organelor de partid respective, a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii pentru realizarea cu cit mai bune rezultate a sarcinilor ce le revin.

uneori de se- fără ca timpul elimi-

Constantln LACATUȘU,
secretar al Comitetului 
județean Bacdu al P.C.R.

De la ADASAdministrația Asigurărilor de Stat aduce la cunoștința celor interesați că la finele lunii iunie 1976 va avea dioul Televiziunii, amortizare lunară, asigurărilor mixteCu acest prilej niza și o tragere de amortizare specială, la care se vor extrage 5 combinații de litere.La cele două categorii de amortizare, la care se vor extrage 13 combinații de litere, participă toate asigurările mixte de viață pentru care ratele de primă sînt achitate la zi.La ultima tragere de amortizare similară s-au plătit asigu- raților cîștiguri de peste un milion de lei.

loc, în stu- tragerea de obișnuită, a de viață.se va orga-

•v
(Urmare din pag. I)pînă la coloși de genul rotativelor pentru ziare (una singură, cît un bloc cu cite va zeci de apartamente). Mașini de culegere mecanică (a dispărut de mult imaginea tipografului care culege literă cu literă, la mină, și le așază pe vin- galac), linotip—linoquik,monotip, monoturnat... Săli întregi în care se aude țăcănitul ritmic al unor asemenea moderne mașini. Apoi mașini de tipărit, de la mica mașină Boston (încă mai trăiește bătrîna mașină Boston — folosită acum pentru a imprima texte pe folii transparente necesare unor procedee tipografice noi) și pînă la tivă de tipar druek), cu 13 _ .culoare... Mașini plane mari și mașini plane plici, rotative ofset mici și mari, mașini de legat cărți, de broșat, mașini de adunat, de tăiat, de împachetat... Apoi laboratoare, zeci de laboratoare chimice și fotografice, pentru că poligrafia este și domeniul unor intense și foarte speciale procedee

marea rota- adînc (tief- grupuri de

Întreținerea culturilor
Munca In echipa, 

cu spirit de echipă!Aceasta este cerința pentru urgentarea lucrărilor la prășit
La întrebarea : „Cît de lungă este ziua de lucru în agricultură tovarășul Nicolae Patrichi, președintele cooperativei agricole Rînzești, comuna Fălciu, județul VASLUI, ne-a răspuns : „Ziua lumină". „Muncind de dimineață pînă seara, în formații mixte de cooperatori și mecanizatori, am reușit să încheiem al doilea prășit manual și mecanic la floarea-soarelui, sfecla de zahăr și ceapă — ne-a spus în continuare președintele. Lucrăm din plin la pra- șila a doua la porumb, lucrare ce a fost făcută pe circa 50 la sută din suprafață". Obiectivul numărul 1 — îngrijirea culturilor prăsitoare — este înscris pe agenda de lucru a comandamentelor locale, a organizațiilor de partid din numeroase alte comune din județul Vaslui. Prin mobilizarea tuturor forțelor la cooperativa agricolă din Draxeni. prașila a doua manuală și mecanică s-a încheiat la toate culturile. De asemenea, la Dănești, zilnic pot fi întîlniți pe ogoare între 800—1 000 de cooperatori. Faptele demonstrează hărnicia lor. Formațiile de lucru au planuri concrete de acțiune, cu sarcini precise, există responsabilități stabilite pentru fiecare din membrii co-

mandamentului repartizați pe sate șl culturi. Este un stil de muncă operativ încetățenit în multe localități și cooperative agricole din județ.In majoritatea cooperativelor a- gricole și comunelor din județul VRANCEA activitatea în cimp sau in grădinile de legume se desfășoară după programe minuțios stabilite, se

Timboiești, de exemplu, In ziua raidului, cu cîteva Ore înainte de venirea serii, toate cele 50 de echipe erau la lucru. în unele formații de lucru se organizaseră grupe de ajutorare a echipelor care, pînă la acea oră, nu reușiseră încă să-și îndeplinească normele stabilite. „în cooperativa noastră — ne spune ing. loan
Raid în județele Vaslui și Vrancea

ține o evidență riguroasă a muncii efectuate de fiecare formație de lucru și, în cadrul acesteia, de fiecare cooperator și mecanizator. De altfel, aceste probleme au fost analizate recent în ședința operativă a comandamentului județean. Asemenea analize se fac și în cadrul comandamentelor comunale, în consiliile de conducere ale unităților agricole. Măsurile întreprinse pe baza acestor analize au contribuit la întărirea spiritului de disciplină și răspundere, de exigență față de îndeplinirea programului de activitate din actuala campanie agricolă, situație confirmată de mersul general al lucrărilor agricole de sezon. La cooperativa agricolă

echipe nu lucrează cu tot efectivul, nu se respectă orarele stabilite. La cooperativa agricolă din Ciușlea, județul Vrancea, la echipa nr. 2 din cadrul fermei vegetale, participarea la muncă oscilează între 60—70 de oameni din efectivul de 120, iar la brigada mixtă sînt prezenți pe cîmp, în medie pe zi, 70 de cooperatori din 140. Dar și cei ce merg la lucru nu respectă programul unei zile normale de muncă. Or, la Ciușlea, in această perioadă, sînt necesare mai multe brațe de muncă la prășitul porumbului și florii-soarelui. Situația nu este întîmplătoare : conducerea cooperativei agricole nu se ocupă îndeajuns de organizarea muncii, nu urmărește și nu analizează cum este folosită forța de muncă.Asemenea probleme ar trebui analizate temeinic în ședințele de comandament, ar trebui luate în discuție de birourile executive ale consiliilor populare. La Codăești, județul Vaslui, lucrările de întreținere a culturilor sînt întîrziate. La consiliul popular, această situație este atribuită ploilor care au împiedicat, în unele zile, munca pe cîmp. Dar chiar și în zilele cu timp favorabil, numai o parte din cooperatori au ieșit la lucru. „Vom analiza această problemă în ședința comună a comitetului de partid și a biroului executiv al consiliului popular comunal" — ne spunea tovarășul Petru Hurja, vicepreședinte al consiliului popular comunal. Asemenea probleme majore cu care se confruntă organele locale trebuie analizate spre a se stabili măsuri corespunzătoare pentru a putea fi grăbite lucrările de întreținere a culturilor.

Davidoiu, președintele cooperativei — avem o experiență îndelungată în ce privește organizarea și retribuirea muncii în acord global pe echipă. O atare formă de organizare a dus la întărirea spiritului colectiv în muncă ; oamenii s-au convins de necesitatea de a munci organizat, de a respecta programul de lucru stabilit. Așa se face că zilnic ies la muncă aproape 1 500 de cooperatori la lucrările de întreținere a culturilor din cimp sau în plantațiile de vie". Bune rezultate, rod al organizării temeinice a muncii, au fost obținute și in cooperativele agricole din Dumbrăveni, Rimniceni, Vulturu, Mihăl- ceni, Bălești și altele.Buna desfășurare a lucrărilor de Întreținere a culturilor, a altor lucrări de sezon face imperios necesar ca membrii consiliilor de conducere ale cooperativelor agricole, comandamentele comunale și organizațiile de partid de la sate să acționeze ferm pentru a se întrona, in fiecare unitate, în fiecare formație de lucru spiritul de organizare, disciplină, exactitate-și punctualitate proprii activității industriale. Or, cu prilejul anchetei noastre în cele două județe — Vaslui și Vrancea — s-a putut constata că nu peste tot s-a introdus ordine și disciplină desăvîrșită in muncă ; mai sint cazuri cînd unele
SIBIU : Vedere din cel moi tinar cartier al orașului — „Hipodrom III" Dichiseanu
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Crăciun LALUCI 
Dan DRĂGULESCU 
corespondenții „Scinteii'

La Slatina, oraș în plină dezvoltare, s-au făcut și se fac eforturi remarca- ibile pentfu perfecționarea aprovizionării populației și, în general, pentru îmbunătățirea servirii publice. Magazinele, cu unele mici excepții, corespund cerințelor populației. Cele noi sînt judicios amplasate și au devenit rentabile. Progrese evidente au fost înregistrate și intr-un sector din ce în ce mai solicitat : alimentația publică. De curînd a fost dat în folosință unul dintre cele mai frumoase hoteluri din țară, cu un mare și bine echipat restaurant. în zona centrală a fost redeschis localul tea", 1 mare parte cu forțele proprii ale lucrătorilor din comerț.Dar în Slatina sînt unități de a- limentație publică multe. Cutre- ierînd orașul și trecînd prin toate, rămîi și cu alte impresii decît cele notate mai sus. Reglementările privind alimentația publică, intrate in vigoare cu aproape un an în urmă, și, in primul rind, Decretul care se referă în mod special la reprofilarea unităților de consum colectiv, la diversificarea rețelei, a mărfurilor, la deschiderea unor localuri noi — birturi, unități familiale, patiserii, localuri pentru desfacerea produselor lactate, de tip „Gospodina", a altor unități specializate — nu se aplică la Slatina decît parțial. Am intrat, de pildă, la un restaurant căruia i se spune „Lacto- vegetarian". Ce e drept, e drept : era bine aprovizionat. Gemeau galantarele de... șunci, de cîrnați și ăfumă- turi de tot felul. Pe scurt : „Lacto" era o veritabilă măcelărie ! Cerind un sortiment mai... vegetarian, vîn- zătoarea ne-a oferit repede o gogoașă caldă. La „Gospodina", tip de unitate cu un profil bine stabilit, unde trebuie puse în vînzare acele mărfuri menite să ușureze munca în gospodărie — preparate și semipreparate — nu se găsea decît un singur sortiment culinar. în rest : serve, mezeluri... Exact tul gării.

Am mers și în alte localuri, mai puțin „specializate" și „reprofilate" deci,t cele amintite. Din pură curiozitate, am colectat intr-o zi ljStelft de bucate de la toate unitățile de consum din oraș. Cu mici excepții, peste seră, locali zi la că în un preparat de legume. Și aceasta, într-un centru de județ înconjurat de grădini, cu o piață bogată în legume

Le-am comparat, mîncărurile erau Parcă se înțelese-, toți comercianțiitot aceleași, de cu seară, ce anume să servească a doua dejun„sau la cină. De remarcat nici un local nu se găsea nici

tehnicieni și de un șef : Florea Stoicescu.— De ce nu adaptați rețeaua comercială la Cerințele publicului și nu aplicați instrucțiunile forurilor superioare '!— Slătineanul nu vrea prea multe sortimente — ne-a răspuns tov. Stoicescu. Dă-i bere și grătar, și-i faci pe plac ! în aceste condiții, spuneți și dv. : avem noi curaj să facem diversificare ? Avem noi curaj să pregătim mincăruri mai sofisticate (!!!) din legume, lapte și altele ? Să zicem că le-am face. Dar dacă nu le

alimentația publică dintr-un oraș sau altul : gradul de civilizație la care se desfășoară actul comercial. Toț dîndu-le slăti'nriijlor numai „bere și grătar", oricum și in orice condiții, alimentația publică din oraș a rămas mult în urma altor întreprinderi similare din țară. Practic, majoritatea localurilor, indiferent de firmă, au fost transformate în bodegi de categoria a IlI-a. Am intrat la crama din centrul orașului care se numește „...raiște". Lipsește de pe firmă prima literă. Ne-am gîndit că poate fi V — adică Vraiște.

*■<■

l „Grădiș- renovat în parte

chimice, galvanice, electro- chimice...Sub acest rapoFt, o tipografie modernă cum este aceea de la „Casa Scînteii" întrunește un număr impresionant de profesii. De altminteri, meseria de tipograf, în vechea sa accepțiune, nu mai există aici. Modernizată, adaptată noului ei statut industrial și social, meseria de tipograf s-a divizat în zeci de alte profesii. Acum poți fi linotipist, monotipist, operator, mașinist, rotar, paginator, legător mecanic sau de artă, tipăritor, stereotipar, foto-poligraf. zincograf, fotograf, grafician, electrician, electronist, mecanic- poligraf, poți avea una din multe alte profesii indispensabile tipografiei, dar nu mai poți fi tipograf... pur și simplu. Este drumul parcurs, de la simpla culegere a literelor de plumb pe vingalac, pînă la selectorul electronic de culori cu care pe drept cuvînt se mindrește colectivul secției ofset. Noi vom continua totuși să-i numim cu termenul generic de tipografi pe cei care, aici, la „Casa

Cînd în locul meniurilor
se

carne, con- ca la bufe-

diversifică...
Raid-anchetă în alimentația publicăla prețuri acceptabile. Am impresia că la Slatina nu cine să se ocupe de sortimentelor, de aprovizionare, de îndrumarea unităților. Dar aflăm — cu mirare ! — precum că alimentația publică locală nu are, ca București, unul sau doi ci patru !— Vin des merceologii tea dv., vă ajută ?Am pus această întrebare responsabili de localuri, iar rați, ne-au întrebat pe noi :— Care merceologi ? !Pentru că a venit vorba treprindere, e timpul să spunem că la Slatina, spre deosebire de alte orașe, alimentația' publică nu e de sine stătătoare, nici măcar „grefată" pe comerțul alimentar din oraș și județ. întreprinderea de alimentație publică vinde și textile, vinde și încălțăminte, și articole chimice, materiale de construcții, și chiar... lemn de foc. Există, totuși, în această întreprindere cu profil ciudat, un compartiment, un birou special pentru alimentație, care dispune, cum am văzut, de mulți merceologi, de cițiva

— unde aproape ‘ ’ mun-Scînteii" jumătate sînt femei cesc și ne dăruiesc bucuria zilnică a cititului, fac să pătrundă pretutindeni cuvin- tul partidului.I-am revăzut, zilele trecute, pe cițiva dintre cei 60 de „ași" care au primit ti-

rămas cu prea are diversificarea
I.A.P.L. din merceologi,prin unita-cîtorva ei, mi-de în-

firmele
din Slatinacine acoperă pier-cumpără nimeni, derile ?Așa ne-a vorbit tov. Stoicescu, o- mul investit să răspundă de bunul mers al alimentației publice din Slatina. Omul care ne-a prezentat drumul spre diversificare ca fiind îm- pînzit numai de capcane ascunse, cu mari pericole pentru situația economică a întreprinderii de alimentație publică. Noi ne-am convins însă că „pericolul" stă tocmai în actuala organizare, în modul de a gîndi al organizatorilor. Dacă s-ar uita mai bine în actele întreprinderii, șeful compartimentului de alimentație publică ar observa ușor că această îngustare a sortimentelor, dusă pînă la maximum, s-a soldat anul trecut cu cîteva recorduri economice nedorite : rata rentabilității abia a depășit 4 la sută, în timp ce media pe țară se apropie de 7 ; producția proprie (fără sucuri, dulciuri etc) abia dacă ajunge la 25 la sută, în timp ce multe întreprinderi, din orașe chiar mai mici decît Slatina, realizează la acest indicativ peste 40 există și un alt care îți dai seama la sută. Dar mai „indicativ" după cum funcționează

Localul o confirmă. La cramă, intr-un nor de fum, prin care nu s-ar putea vedea bine decît, probabil, cu farurile de ceață, se bea bere pe scaune, în picioare, pe scările localului, ba chiar pe porțiunea de trotuar din fața localului. Producția proprie ziua aceea : la sută. Record pe oraș și pe în încăperile cu instalații tare — imposibil de intrat.După cum s-a văzut, pe parcursul raidului firme : „Crama", tovegetarian". î. sificarea rețelei blică s-a făcut la Slatina. Dar atentă constați ficat doar firmele, că alimentația din oraș e încă departe de a fi publică în adevăratul sens al cuvîntului. Acest lucru a fost recunoscut deschis și de directorul I.C.S.M., tov. Ilie Cărnaru, proaspăt numit în această funcție. în ce-1 privește, noul director are intenții bune și poziție fermă față de practicile invechite din comerțul alimentar, față de inerție. „Stă in puterea noastră, spunea el, să imprimăm un suflu nou alimentației publice din oraș, să grăbim procesul de îmbunătățire incit să rințelor

din5—6 țară, sani-
nostru, am numit cîteva ", „Gospodina", „Lac- în aparență, diver- de alimentație pu- „ca la carte" și la o privire mai că s-au diversi-

a activității acestui sector, corespundă cit mai bine ce- publicului".
Gheorghe GRAURE

ce ațiasta cu privire la scris ? Vedeți, aici nu cantitatea contează.Zețarul- Ștefan Barna, șeful secției culegere (zețărie), este aici din 1951, adică de la început. Mai lucrase ca ani la Arad. Ne spunetipograf
Aici, in marea casă 
a cuvintului tipărit...

tlul de fruntaș în întrecerea socialistă pe cincinalul 1971—1975. Așa, de exemplu, maistrul linotipist Traian Antonesie. Lucrează aici de douăzeci de ani ; are acum 37, tocmai vîrsta deplinei maturități.— Dacă s-ar pune cap la cap coloanele de ziare pe care le-ați cules la linotip în cei douăzeci de ani, ce lungime ar ieși ? l-am întreb-'— Nu știu. Dumneavoastră v-ați pus întrebarea

că aici s-a realizat cu adevărat, atît profesional, cit și social : a pregătit un mare număr de tineri și a izbu- ’ tit să contribuie la mai buna organizare a muncii. Mi-a fiecare nițele" crează dabili".Unul dintre ei, tînărul zețar Florian Boșman, primul laureat (premiul I) al primului concurs republican „Cartea de aur" organizat în

arătat, cu mindrie, dintre „nemaipome- mașini la care lu- oamenii săi „formi-

1975 pentru tinerii tipografi. N-are decît 17 ani băiatul și a și ieșit primul pe țară! Un fapt de natură să-i ambiționeze pe tinerii pregătiți aici (combinatul poligrafic formează anual 80 de tin’eri, intr-un liceu industrial de poligrafie, care pregătește cadre pentru întreaga industrie poligrafică).L-am cunoscut și pe inginerul Florian Vladimir, care m-a introdus în unH- versul „tiparului adine". Această formă de imprimare complexă și de aleasă calitate și-a găsit în încă tînărul inginer un slujitor pasionat și de acum un bun cunoscător al subtilităților poligrafice.Nu pot încheia aceste rînduri fără a spune cîteva cuvinte despre tovarășii noștri tipografi care lucrează special pentru ziarul „Scînteia", oameni pentru care avem o deosebită stimă și prețuire. îi întîl- nim zi de zi, noapte de noapte, culegînd litera „cuvîntului potrivit" al partidului, așezînd în pagini,

cu meșteșug și dragoste, faptele de cronică vibrantă și insuflețitoare a țării, tipărind, la uriașa rotativă, cele aproximativ 1.5 milioane exemplare la o singură apariție ale „Scinteii". Din mîna lor caldă, mină de dăruiți caldă a ștafeta, paginilesa, pagini cuprinzînd adevărul comunist, pagini la închegarea cărora, în litera de plumb, el, tipograful, își aduce o contribuție demnă de toată stima.„Tipar înalt", „tipar adine"... Tehnicește, două procedee tipografice complet deosebite. Dar care se întilnesc, in cazul Combinatului poligrafic „Casa Scinteii" in aceeași semnificativă metaforă care exprimă, dincolo de sensul propriu, înălțimea morală și profunzimea socială a unei misiuni înconjurate de stima și prețuirea milioanelor de cititori — deci a întregului popor.

oameni harnici, profesiei, mîna cititorului preia bucurîndu-se de puse Ia indemina

La solicitările mai multor președinți de comitete ale asociațiilor de locatari, precum și ale altor cititori, printre care Gheorghe Stașia și Nicolae Lungu din Dro- beta Tr. Severin, Constantin Martinescu din București, Mircea An- ghelescu din Pitești ș.a. publicăm astăzi citeva din prevederile cuprinse aprobate rîrea nr. mitetuiui blemele Populare, la criteriile de repartizare a cheltuielilor comune de folosință, întreținere și reparații, pe locatarii principali și proprietari, persoane juridice fizice.în conformitate aceste norme, se partizează în funcție de numărul persoanelor următoarele cheltuieli : costul acelor lucrări de întreținere și reparații efectuate la părțile și instalațiile de folosință comună ale clădirilor sau apartamentelor, inclusiv ale instalațiilor de încălzire centrală și hidrofor și ale încăperilor în care acestea care reprezintă obligații in sarcina persoanelor care folosesc părțile și instalațiile comune, conform cap. B din anexa nr. 3 la H.C.M. nr, 860/1973 ; este locul să precizăm că toate cheltuielile pentru lucrările de întreținere și reparații stabilite ca obligații legale in sarcina proprietarilor, potrivit cap. A din anexa nr. 3 la --------1973, se suportă fiecare proprietar parte, în raport cota de proprietate o deține, indiferent că locuiește sau nu în apartamentul respectiv ; plata consumului de apă, cînd aparatul de înregistrare a a- cestuia există pe un grup de clădiri, pe o clădire (bloc) sau o scară, precum cheltuielile pentru nalizare. Posesorii autovehicule, care losesc pentru uzul cestora apa din conductele de alimentare aferente clădirii, plătesc consumul de apă și canal, potrivit cu baremele stabilite de întreprinderea pres-

în normele prin Hotă- 2/1973 a Co- pentru Pro- Consiliilor referitoare
Șicure-

funcționează șilegale stabilite

H.C.M. nr. 860/ de în de ce

peȘi cade fo- a-

tatoare, în funcție de categoria autovehiculului. Pentru ridicarea gunoaielor menajere de la locuință, procurarea, întreținerea și dezinfectarea recipien- • ților de colectare a gunoaielor, pentru dezin- ■ fectarea platformelor pe care se află reci- pienții, precum și pentru vidanjare, cheltuielile se repartizează tot în raport de numărul persoanelor care locuiesc in fiecare locuință. De asemenea, după numărul persoanelor se împart și cheltuielile făcute cu Plata energiei electrice consumate la părțile de folosință comună, pentru funcționarea
Răspuns 

la întrebările 
cititorilor

crematoriului, a hidro- foarelor de clădire și a ascensorului și iluminat).După același criteriu, al numărului de persoane, se calculează și cheltuielile personalului administrativ și de serviciu (împuterniciți, contabili, casieri, îngrijitori), precum și de exploatare, întreținere și reparare (mecanici, fochiști. instalatori). Prin excepție, cheltuielile aferente personalului care lucrează exclusiv la centrala termică se repartizează potrivit criteriilor prevăzute pentru încălzirea centrală. în cazul clădirilor cu destinație de locuință, cheltuielile făcute pentru încălzirea încăperilor folosite în exclusivitate, precum și a celor aflate în folosință comună (casa scării, culoare, spălătorii, uscă- torii, holuri etc.) se repartizează proporțional cu suprafața locuibilă. precum și a dependințelor prin construcție amenajări cu sisteme încălzire coloane, ____________etc.). în apartamentele locuite de mai multi locatari principali și proprietari, suma de plată ce revine fiecăruia din cota calculată pe apartament se stabilește proporțional cu suprafața locativă deținută în exclusivitate de fiecare locatar prin-

(forță
aferente

dotate, sau ulterioare, proprii de (radiatoare, conductori

proprietar tn in cazul chel- aferente con- de gaze lacipal și parte. Și tuielilor sumului sobe, atunci cînd nu există aparate de măsurare a acestuia pentru fiecare apartament, încăpere cu altă destinație decît aceea de locuință sau parte de folosință comună, se procedează tot proporțional cu suprafața locuibilă și a dependințelor, dotate, prin,construcție sau amenajări ulterioare, cu sisteme proprii de încălzire cu gaze, suprafață deținută de fiecare locatar principal și proprietar, persoană fizică sau juridică, în parte.La prepararea apel calde, costul combustibilului necesar, pentru clădirile cu destinație de locuință în anotimpul călduros, cînd a- cesta este consumat numai pentru încălzirea apei, se repartizează, pe principali și proprietari, in raport cu consumul de apă stabilit pentru fiecare dintre aceștia. în anotimpul friguros, cînd nu există montate aparate separate pentru înregistrarea consumului de combustibil necesar preparării apei calde, acesta se stabilește corespunzător mediei consumului din lunile iunie, iulie și august, iar Suma de plată se repartizează pe locatarii principali și proprietari în funcție de consumul de apă.Persoanele care lip- din imobilmai au despre

locatarii

sesc sau dacă scris comitetul asociației de locatari, nu participă în lunile respective la plata cheltuielilor aferente consumului de apă, taxei de canalizare, consumului energiei electrice necesare funcționării crematoriului, combustibilului necesar preparării apei calde, ridicării gunoaielor menajere și vi- danjării. Precizăm, totodată, că locatarii principali și proprietarii care primesc în locuință alte persoane, pe o durată mai mare de 15 zile în cursul a- celeiași luni calendaristice, sint obligați să contribuie și pentru aceștia la plata cheltuielilor comune.. Plata se face pe întreaga lună.

unamulte luni, anunțat în aceasta

Gh. PIRVAN
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Condiție umană, socială și politică
definitorie pentru esența și perspectivele societății noastreClasa muncitoare se deosebește acum fundamental de clasa muncitoare din regimul burghezo-moșieresc, pentru că este o clasă stăpînă, proprietară a mijloacelor de producție, este conducătoarea societății, ea fiind aceea care, în fond, întruchipează națiunea noastră socialistă

NICOLAE CEAUȘESCU

---------PRODUCĂTOR ----------
SI PROPRIETAR

9Schimbarea fundamentală pe care a determinat-o pe plan social actul naționalizării principalelor mijloace de producție — „exproprierea expropriatorilor" — a constituit-o reunirea în persoana fiecărui membru al societății â calității de producător — pe care a avut-o dintotdeauna — cu aceea de proprietar al mijloacelor de producție. Naționalizarea mijloacelor de producție a fost crezul de căpătîi al socialiștilor români, afirmat în urmă cu peste opt decenii în programul de luptă al primului partid al clasei muncitoare : „Prefacerea mijloacelor de producție din proprietate privată a unei clase in proprietate socială a societății întregi și prefacerea producției de mărfuri în producție socialistă condusă pentru societate și prin societate", socotindu-se că numai astfel va fi înlăturată pentru totdeauna „cauza robiei degradatoare a poporului muncitor, ca și cauza tuturor nedreptăților". Această cerință esențială a construirii noii orînduiri s-a aflat înscrisă pe steagul de luptă al Partidului Comunist Român, încă de Ia înființarea sa, în urmă cu 55 de ani. Dubla calitate pe care au dobîndit-o oamenii muncii în țara noastră. în urmă cu 28 de ani, le-a conferit acestora o poziție nouă în societate : din exploatați și lipsiți de orice drept de a decide in privința vieții social-economice a țării și a propriului lor destin, ei au devenit stăpini ai mijloacelor de producție.
Gospodari incomparabil mai capabili 

decît foștii stăpini

----- PRODUCĂTOR ----- 
ȘI CONDUCĂTORDintr-o clasă exploatată și asuprită, cum era în regimul burghezo-moșieresc, clasa’ muncitoare a devenit clasă conducătoare în stat, deținătoare, împreună cu întregul popor, a puterii politice și economice. îndeosebi în ultimul deceniu, după Congresul al IX-lea al partidului, s-au luat măsuri care — pornind de la faptul că adîncirea democrației economice, muncitorești este o necesitate obiectivă și un factor esențial în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate — creează cadrul cel mai prielnic pentru lărgirea și perfecționarea continuă a formelor de participare a oamenilor muncii la conducerea vieții economice și sociale, la conducerea societății, pentru transformarea democrației muncitorești intr-un sistem organic și armonios de conducere a întregii noastre economii.„Dezvoltarea democrației muncitorești, creșterea sentimentului oamenilor muncii de stăpini ai bogățiilor naționale. întărirea răspunderii acestora față de gospodărirea unităților economice, participarea lor Ia conducerea întregii economii — se arată în istoricul Program adoptat de Congresul al XI-lea al P.C.R. — vor constitui obiective esențiale ale politicii partidului, laturi inseparabile ale dezvoltării multilaterale a societății noastre socialiste pe calea spre comunism".

e Preluînd din mîinile burgheziei o industrie cu o structură rudimentară, înapoiată din punct de vedere tehnic și ruinată în mare parte de război și sabotajul capitaliștilor, clasa muncitoare, prin eforturi eroice, prin muncă fără preget, a așezat-o ferm pe făgașul unei dezvoltări moderne, sporin- du-i, an de an, potențialul. Astfel, ÎN MAI PUTIN DE TREI DECENII, ROMANIA A DEVENIT O TARA CU INDUSTRIE ÎNFLORITOARE, APTA SA SUS’ITNA PROGRESUL RAPID AL ÎNTREGII ECONOMII.• Dezvoltarea proprietății socialiste in industrie se reflectă in sporirea masivă a fondurilor fixe ; dacă în anul 1950 fondurile fixe — în bună parte uzate fizic și moral — însumau 207 miliarde lei, astăzi poporul stăpînește, ca proprietar, o avuție națională în fonduri fixe dintre cele mai moderne de aproape 6 ORI mai mare, care dau o producție industrială cit a- proape 38 de Românii ale anului 1948. Este aceasta dovada certă a înaltei capacități a clasei muncitoare de a gospodări avuția socială cu mult mai bine decît fostele clase exploatatoare, sporind-o continuu în ritmuri accelerate. 

electrice, industria optică și electrotehnică, industria tehnicii de calcul, elementelor de automatizare, construcția navelor de mare tonaj, industria îngrășămintelor chimice, antibioticelor, coloranților și altor preparate de sinteză fină, industria petrochimică, a maselor plastice, a- luminiului etc.Astfel, începînd din anul 1970, industria constructoare de mașini, chimia, metalurgia și energetica — sectoare definitorii pentru profilul dnei economii 'thodcrnâ/*4  șfe- alizează mai mult de jumătate din producția industrială a țării față de circa 20 la sută în 1948. O țară a constructorilor de mașini și a chimiștilOr — așa se conturează, tot mai clar, profilul industrial al României !

• Noua calitate a clasei muncitoare, de proprietar al mijloacelor de producție, implică deopotrivă afirmarea capacității sale de a valorifica superior potențialul material și uman al societății noastre. În anii dș după naționalizare au apărut în peisajul industrial al României industria mașinilor de prelucrat metale, echipamentelor energetice, utilajelor tehnologice, rulmenților, tractoarelor și mașinilor agricole, locomotivelor diesel și

0 Afirmarea dreptului de proprietar al clasei muncitoare asupra mijloacelor de producție a descătușat energiile creatoare ale oamenilor muncii, voința lor de a participa cu întreaga capacitate la creșterea avuției sociale. Semnificativ este faptul că, în anul 1975, un lucrător din industrie producea bunuri materiale cu o valoare de aproape 7 ORI mai mare decît în 1950 ; în perioada 1951—1975 creșteri apreciabile a înregistrat productivitatea muncii tocmai în ramurile hotări- toare pentru progresul general al societății ; in energetică — de peste 16 ori, în construcții de mașini — de 14 ori, în chimie — de 13 ori.
e Instituirea dreptului de proprietate al oamenilor muncii a generat mutații radicale în insăși condiția lor de producători ; din truditori cu brațele ei au devenit mî- nuitori prîcepuți ai tehnicii moderne. Muncitorii nu mai lucrează azi în ateliere insalubre, lipsite de cea 

mai elementară protecție a muncii, cum erau în marea lor majoritate cele preluate la naționalizare, ci în hale luminoase, modern utilate, iar tehnica nouă de care dispun le u- șurează considerabil munca. Este de remarcat că s-a redus conside
Fapte semnificative despre 

conștiința muncitoreascăZilnic primim la redacție relatări despre o serie de fapte de muncă care alcătuiesc ceea ce simplu numim expresia înaltei conștiințe muncitorești. Sînt fapte dg .vii^ă, , fapte, pilduitoare care .confer^.' .^enș. și conținut calității duble de proprietar și producător a clasei noastre muncitoare. Iată cîteva din dimensiunile calității de proprietari a oamenilor muncii.Caractere de oțel. Prim-topitorul loan Băncescu de la C.S. Hunedoara și colegii de echipă au lansat către toate echipele de oțelari ale combinatului chemarea muncitorească „Fiecare echipă de oțelari să realizeze peste plan 2 tone oțel in fiecare schimb". Rezultatul ? în numai cinci luni din acest an s-au produs peste plan 18 000 tone de oțel.Autodepășire. Un agregat important din secția de debitare centralizată a întreprinderii „1 Mai" din Ploiești s-a defectat tocmai cind zorul era mai mare. Maistrul Nico- lae Preda și muncitorul Marin Marinescu și-au zis : „Facem reparația în 20 de zile în loc de 35, cit era necesar, după deviz". Și au făcut-o.întîia inovație — un șurub. „M-am angajat la fabrica „Străduința" din Suceava la puțină vreme după actul naționalizării — iși aduce aminte maistrul mecanic principal Anton Rayovscki. Pe a- tunci, punîndu-se problema că fabrica este a noastră , — fabrica 

rabil ponderea acelor profesiuni bazate în exclusivitate pe munca fizică — concomitent cu apariția u- nor profesiuni noi, solicitate de tehnica modernă, cum ar fi cele de operatori, programatori, reglori de circuite automate etc.
fiind de fapt un sărăcăcios atelier de tăbăcit piei — cu toții am înțeles că trebuie să ne facem luntre și punte pentru a urni lucrurile din loc. Eu, de pildă, și asta n-o voi uita niciodată, am pritocit gh..șufub . la o mașină, pe care toți l-au Iau-" dat, zicînd că am făcut o inovație. Nu știu nici acum prea bine cît de important a fost acel șurub, dar învățînd în permanență din tainele tehnicii moderne, legîndu-mă cu toată simțirea de fabrica noastră am reușit să realizez peste 100 de inovații și raționalizări, despre care colegii mei spun că valorează milioane".Competiție pentru... „Trofeul productivității". Brigăzile de mineri de la Leurda sint angajate în întrecerea pentru cucerirea... „Trofeului productivității". Primul candidat la cucerirea lui se anunță brigada condusă de comunistul Ion Scrieciu, care a atins în cursul lunii iunie randamente de 50 tone pe post, ceea ce permite realizarea unei producții zilnice de peste 2 000 tone lignit. „Secretul" unor asemenea performanțe : Tinerețea, energia și entuziasmul țjrigăzii, atitudinea plină de grijă a oamenilor față de utilajele cu care lucrează....Sînt doar cîteva fapte — din multitudinea celor ce se derulează continuu în toate colțurile țării — și care vorbesc de la sine despre noua conștiință a muncitorului român — producător și proprietar al întregii avuții naționale.

0 Expresia esențială a rolului conducător al clasei muncitoare în toată viața socială constă în faptul că astăzi Partidul Comunist Român constituie forța conducătoare a societății noastre, realitate consfințită în însăși Constituția țării.
o Dacă în trecut reprezentanții clasei muncitoare erau cu totul excluși de la conducerea statului, astăzi muncitorilor le revin. împreună cu reprezentanții țărănimii, ponderea și rolul hotăritor în organele centrale și locale ale puterii de stat : — din cei 349 de deputați aiM.A.N.’, 115 lucrează nemijlocit în producție, dintre care 70 iși desfășoară activitatea în industrie, construcții, transporturi, iar 45 in agricultură ;— din cei 51 441 de deputați al qonsiliilor populare, 29 446 sînt muncitori și țărani.
0 în ultimii ani au fost create noi organisme centrale — din care fac parte un număr important de oameni ai muncii care lucrează nemijlocit în producție — organisme menite să asigure o mai bună îndrumare a activității economico- sociale :— Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, prezidat de secretarul general al partidului ;— Consiliul pentru Problemele Organizării Economico-Sociale ; Consiliul iCăiitral de Control Muncitoresc ăl Activității Economice și'Sociale ; Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare ; Consiliul pentru coordonarea și îndrumarea activității de aprovizionare și prestare a serviciilor către populație etc.
0 Pentru a se asigura participarea nemijlocită a muncitorilor la conducerea vieții sociale, la soluționarea treburilor obștești au fost create, în ultimii ani, noi structuri democratice :— adunările generale ale oamenilor muncii, ca for suprem de conducere a activității în unitățile economice ;— comitetele oamenilor muncii, ca organe colective de conducere in intreprinderi și centrale economice;— consiliile de control muncitoresc și comisiile pe probleme în întreprinderi ;— consfătuirile de lucru ale cadrelor de bază din diferite ramuri de activitate, organizate periodic la nivel republican și local.
0 Numeroși activiști de partid și de stat, directori de centrale și întreprinderi, ingineri-șefi, conducători ai diferitelor compartimente s-au ridicat din rîndurile clasei muncitoare.
0 Au fost lărgite atribuțiile principalei organizații de masă a oamenilor muncii : sindicatele, acestea 

fiind reprezentate de drept în toate organele colective de' conducere — de la comitetele oamenilor muncii pină la Consiliul de Miniștri.întru ilustrarea acestor realități generale, cu caracter definitoriu, ale realității socialiste din România contemporană, ne-am deplasat în- tr-o întreprindere bucureșteană care poate servi drept etalon pentru un proces amplu, desfășurat la scara întregii țări.Aici, în incinta vechii uzine cu nume simbolic : „Timpuri noi" — fosta întreprindere „Le- maître", înălțată acum peste 110 ani pe cheiul Dîmboviței, atît de intim legată de toate evenimentele și mișcările ce au marcat ridicarea muncitorimii, conduse de partidul comuniștilor, la lupta pentru o viață demnă, eliberată de opresiune și exploatare — ți se transmite convingerea că revoluția se află „la ea acasă".în ce se materializează calitatea nouă a clasei noastre muncitoare ■— de conducător al treburilor obștii — aici, la „Timpuri noi" ? în primul rind, îa participarea directă la elaborarea^.uturor deciziilor și planurilor pr. .'ind prezentul și viitorul întreprinderii prin adunările generale ale oamenilor muncii. în cadrul adunărilor sute de muncitori, tehnicieni, ingineri iși spun cuvîntul răspicat și cu un înalt spirit de.responsabilitate, asupra. tuturor problemelor, de la cele mai mari pînă la cele mai mărunte. Important este însă nu numai că iau cuvîntul, dar și faptul că opiniile și punctele de vedere formulate de ei sînt luate în considerație, cele mai multe devenind obiective precise in diferitele planuri și programe, obiective a căror traducere în viață constituie o preocupare statornică a tuturor factorilor de răspundere din uzină. Numai în ultimul an, în adunările generale pe grupe, pe secții, precum și în adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii, s-au făcut 484 propuneri privind măsuri tehnico-organizatorice, înnoiri în procesul de producție, îmbunătățiri ale condițiilor de muncă ; toate propunerile se rezolvă, fie centralizat, fie în cadrul secțiilor și compartimentelor.Un alt mod în care se concretizează rolul muncitorimii de clașă conducătoare îl constituie comitetul oamenilor muncii din care fac parte, alături de tovarăși din conducerea tehnico-administrativă a întreprinderii, muncitori și maiștri cum sînt Constantin Stanciu, secretarul comitetului de partid. Dumitru Răducanu, președintele comitetului sindical, lăcătușul montator Nicolae Păduraru, strungarul de precizie Marin Mălăeru, maistrul 

Constantin Ciobanu. Am asistat Ia cea mai recentă ședință a comitetului și am fost martori ai exercitării pe viu — prin problemele ridicate, prin criticile aduse diferiților factori de conducere, prin propunerile și sugestiile făcute — a acestei funcții definitorii a muncitorului- conducător.La acestea trebuie adăugate și alte forme nu mai puțin grăitoare ale participării la actul conducerii cum sînt : consiliul de control muncitoresc, din care fac parte 11 muncitori și maiștri, echipele de control obștesc, în care sînt cuprinși 129 de muncitori. Se cuvin menționate, de asemenea, și largile atribuții ce au fost conferite în ultimii ani comitetului sindicatului, în rîndul căruia — din 29 de membri — 17 •înt muncitori și maiștri.Profund semnificativ este faptul eă un număr însemnat de muncitori din uzină au făcut și fac parte din organele alese ale puterii de stat (de la Marea Adunare Națională la consiliile populare pe municipiu și pe sector) în calitate de deputați. în prezent, muncitorii Dumitru Răducanu și Ion Gherman îndeplinesc asemenea atribuții, primul în Consiliul popular al municipiului București, cel de-al doilea in Consiliul popular al sectorului 4.De asemenea, de-a lungul anilor, din rîndurile .acestui. colectiv nu- ■ temgroșî muncitori a.u-fpșt trimiși la • diferite școli, de parțjd, în învăță- mintuî mediu și superior de stat, fiind apoi promovați în munci de conducere în uzina lor sau în alte părți.Toată activitatea economică, socială și ideologico-educativă a colectivului atît în uzină, cît și în afara ei se desfășoară sub conducerea nemijlocită a organizației de partid, alcătuită din 886 de membri, din care 732 sînt muncitori.Referindu-se la muncitori și la rolul lor In societatea viitoare, Marx spunea în „Manuscrisele eco- nomico-filozofice" din 1844 : „Dacă vrei să exerciți influență asupra altora, trebuie să fii un om cu reală capacitate de stimulare și antrenare...". Pornind de la acest îndemn, proprietarii și conducătorii uzinei își ridică continuu nivelul politico- ideologic, fiind convinși că numai în felul acesta pot chezășui realizarea în fapt a înaltelor atribuții cu care au fost învestiți de colectivul in care muncesc, de întreaga societate....Și aceasta într-o singură uzină, într-un singur colectiv muncitoresc. Multiplicați aceste date, cifre și fapte cu sutele și miile de întreprinderi din întreaga țară și veți avea imaginea pregnantă a noii condiții sociale și umane a muncitorului în România socialistă.

PRODUCĂTOR ȘI BENEFICIAR A
,/

Din albumul familiei Nicolae Mihalache, muncitor-sudor la întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie" din Capitală: In acest cartier a locuit (fosta zonă Grivița)... Aici locuiește (actualul cartier 
Grivița)... în acest apartament trăiește... La această școală învață copiii săi.

Date concludente de biografie 
muncitorească„în 1947 — ne relatează Nicolae Mihalache — locuiam într-o baracă cu o cameră de 4 X 4 metri. Era o casă din seînduri, fără lumină e- lectrică, fără canalizare, fără cele mai elementare condiții de salubritate. 4 suflete în 16 metri păt-rați.în 1957 am primit casă nouă, la bloc : frumoasă, spațioasă, cu încălzire centrală, cu apă caldă și rece, cu gaze la bucătărie, cu faianță la baie, Ne-am cumpărat pe parcurs mobilă nouă, sufragerie, dormitor, mobilă de bucătărie. Ne-am luat bibliotecă, televizor, radio, frigider, mașină de spălat, aspirator — cam tot ce trebuie traiului modern. Dar bucuria cea mai mare pentru mine a fost în acești ani copilăria fericită a celor două fete ale mele. A- mindouă nu au cunoscut ceea ce 

am cunoscut eu pe vremuri: foamea, sărăcia. Ele au putut învăța fără grijă. Sînt mîndru că amîn- două au școală — lucru atît de greu de realizat pe vremea mea de un muncitor cu copiii săi"....Biografia familiei Nicolae Mihalache nu are nimic spectaculos pentru cei ce cunosc realitățile României de azi : ea se confundă cu biografia comună a clasei noastre muncitoare, practic cu biografia întregului nostru popor. Iată cîteva argumente statistice în acest sens :
0 Astăzi, mai mult de jumătate din populația țării locuiește in case noi, urmind ca pînă în 1980 alte peste 1 100 000 de f amilii să beneficieze de un cămin confortabil.
0 Valoarea bunurilor pe care 

le achiziționează in prezent populația pentru nevoile de viață este de circa 11 ori mai mare decit in 1950.
0 Toți cei peste 4 milioane de copii ai țării — de virstă școlară — învață gratuit.Noua biografie muncitorească a celor ce sînt azi în România producători și, în același timp, beneficiari ai roadelor propriei munci nu se rezumă la atît. Pentru ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii, societatea noastră asigură totodată :
0 UN LOC DE MUNCA GARANTAT PENTRU TOTI MEMBRII SOCIETĂȚII. In ultimii 25 de ani numărul persoanelor încadrate într-o activitate de interes social a crescut cu aproape 4,2 milioane, urmind ca pină în 1980 să se creeze alte 1 MILION noi locuri de muncă.

0 O REPARTIȚIE ECHITABILA, după cantitatea și calitatea muncii prestate. Din 1950 pînă a- cum retribuția medie nominală a sporit de 5,4 ORI.
0 SATISFACEREA GRATUITA A PRINCIPALELOR CERINȚE SOCIAL-CULTURALE :— învățămint gratuit ;— asistență medicală gratuită.Tot din fondurile social-culturale prevăzute în bugetul statului se acordă :— alocații pentru copii ;— ajutoare pentru incapacitate temporară de muncă ;— pensii de bătrinețe.Pe aceste căi fiecare familie primește astăzi, în medie, de la societate — peste ceea ce încasează sub forma retribuției lunare — venituri anuale de 7 420 lei, DE 11,5 ORI MAI MULT DECÎT ÎN 1950.
0 DEZVOLTAREA SANATOA- SA, ECHILIBRATA, FIZICĂ ȘI 

PSIHICA, A TUTUROR MEMBRILOR SOCIETĂȚII. Bunăoară, ca să dăm un exemplu din aria largă a preocupărilor societății pe această linie — de la 200 000 de oameni ai muncii, cîți au beneficiat de odihnă și tratament în 1950, capacitatea stațiunilor de odihnă a crescut astăzi la peste 2 000 000, adică de 10 ori mai mult.
0 Oamenii muncii din România beneficiază astăzi de UN MODERN SISTEM DE ÎNVĂȚAMÎNT, care cuprinde :— invățămîntul preșcolar ;— învățămîntul general obligatoriu de 10 ani ;— 8 tipuri de licee (incluzind liceele industriale, agricole și de specialitate) ;— școlile profesionale ;— școlile postliceale ;— învățămîntul superior.
0 Tfhînd cont de faptul că programul tehnico-științific contem

poran, creșterea gradului de complexitate a tehnicilor moderne, cerințele conducerii și Organizării științifice a producției și a muncii impun acumularea continuă de cunoștințe, împrospătarea lor după terminarea cursurilor obligatorii de învățămint, statul nostru a creat UN SISTEM NAȚIONAL DE PERFECȚIONARE A PREGĂTIRII PROFESIONALE A TUTUROR OAMENILOR MUNCII.De asemenea, printr-o hotărîre specială de partid a fost creat un sistem unitar de perfecționare a tuturor cadrelor de partid, de stat și ale organizațiilor de masă.
0 Societatea noastră se îngrijește în permanentă de creșterea gradului de educație a fiecărui membru al său, astfel îneît constructorul noii societăți socialiste să devină un OM CU LARG ORIZONT DE CULTURA. O dovadă a unor asemenea eforturi o constituie 

și dezvoltarea, de Ia an la an, a bazei materiale a culturii :— Dintr-o țară cu un analfabetism ridicat, România a ajuns astăzi în rîndul primelor 15 țări din lume în ce privește numărul cărților tipărite, raportat la un milion de locuitori.— Radioteleviziunea a pătruns în toate casele, abonamentele la radio și radioficare ridicindu-se la 3.1 milioane, iar televiziunea numă- rînd aproape 2,8 milioane de abonați.— Dacă în 1948 nu existau nici o casă de cultură, nici un club muncitoresc, astăzi numărul lor este de aproape 700.— Din 1950 pînă în prezent s-a mărit de aproape 3 ori rețeaua teatrelor și a instituțiilor muzicale și de peste 5 ori numărul cinematografelor.— A crescut de circa 10 ori — din 1949 pînă astăzi — numărul cărților din bibliotecile țării.
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Necesitatea perfecționării învățămîntului, in concordanță cu sarcinile tot mai complexe ale dezvoltării economiei naționale, a fost subliniată în repetate rinduri de conducerea partidului nostru. Referindu-se la domeniul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a arătat, nu o dată, că în școlile noastre economice trebuie pregătite cadre cu inițiativă și spirit comercial, cu o calificare tot mai înaltă, care să răspundă cerințelor acestei activități, oameni stăpîni pe arta de a realiza schimburi comer- ______________________ciale în condiții avantajoase.In legătură cu această problemă de interes național s-au propus și s-au întreprins -w-k z*o serie de măsuri h yconcrete, valoroa- m 3/fTk tS-se, eficiente. în- I I &tre altele, au fost || III găzduite chiar în -®- V/M. -R-\ paginile ziarului „Scînteia" opinii și puncte de ve- g •dere utile, me- ră -gnite să contribuie S B | E g ■ |la îmbunătățirea I K Ș ?ț $ Iprocesului forma- ■ R M vltiv al cadrelor din domeniul comerțului exterior. -------------------------Aș dori să mă refer, în cele ce urmează, la citeva probleme importante, chiar dacă s-ar putea să repet' dintr-un anumit unghi unele aspecte ale temei in discuție.Pentru început s-ar cuveni să subliniem că un bun lucrător în domeniul comerțului exterior trebuie să se remarce. în primul rînd, printr-o înaltă pregătire politică și profesională, . printr-o cunoaștere temeinică . a uzanțelor de negocieri internaționale, a tehnicilor de prospectare, a pieței, precum și a limbilor de circulație internațională. El trebuie să fie, de asemenea, un bun diplo
mat : să intuiască psihologia partenerului, să știe cum să-1 convingă etc. în fine, un lucrător modern trebuie să fie un strateg comercial, un creator de programe de promovare comercială, care să permită vîn- ,zarea la locul potrivit, în momentul prielnic, a produsului celui mai solicitat, la prețul cel mai rentabil.In funcție de aceste calități indispensabil*  trebuie găsite și modali-

tățile practice de pregătire a cadrelor. In acest sens, aș dori să formulez citeva observații și propuneri.Mai întîi, pe planul instruirii teore
tice : în programa de învățămînt, avînd în vedere că se adresează unor absolvenți de liceu, care au dobîn- dit deja cunoștințe solide de cultură generală, ar trebui mărită ponderea 
disciplinelor de specialitate, a așa- 
numitelor cursuri fixe, care formea
ză arhitectura gîndirii viitoare, con
comitent cu introducerea de cursuri 
mobile, adică cursuri scurte, modifi
cabile de la an la an, in funcție de 
evoluția cerințelor pieței mondiale

rarea diferitelor contracte economice, să înțeleagă nevoile practice ale întreprinderilor de producție și de comerț exterior și să contribuie Ia căutarea de soluții pentru satisfacerea lor, iar mai tîrziu să poată participa chiar la anumite tratative și negocieri comerciale.în ultimul timp, integrarea studenților în activitatea practică — pe linia angrenării nemijlocite în activitatea întreprinderilor specializate — a marcat, fără îndoială, progrese mari în raport cu situația de acum cițiva ani. Astfel, a progresat mult faza de ucenicie, devenind mai com-

compactă și continuă. După părerea mea, practica actuală, fragmentată, nu este eficientă, tocmai din lipsă de continuitate. Aspectele de formalism, ce i se pot reproșa sînt cauzate, in bună parte, de această discontinuitate. Aceeași perioadă consacrată practicii poate fi concentrată într-o lună în timpul iernii și o alta în cursul verii.Un neajuns ce grevează nu o dată activitatea lucrătorului din domeniul comerțului exterior este închistarea lui, la un moment dat, în perimetrul limitat al celor învățate în ceea ce deschide
UN IMPERATIV MEREU ACTUAL

Puncte de vedere

TEATRUL POLITIC — 
TEATRU AL CETĂȚII" — este tema unui simpozion organizat ieri, la Satu-Mare, în cadrul „Săptăminii teatrale sătmărene", cu care ocazie sînt prezentate publicului numeroase spectacole ale teatrului din localitate și ale altor colective teatrale din țară. • „S1NTEM FII AI ACES
TUI PÂM1NT" — este intitulat ciclul de manifestări politico- educative ce au loc la monumentul lui Ștefan cel Mare de la Podu-Inalt. își dau concursul formații artistice ale tinerilor din întreprinderi, instituții și școlile orașului Vaslui. • „PATRIEI — INIMA, FAPTA ȘI G1NDUL" — syb acest generic, ia dfcftjhh tură din orașul Beclean, județul Bistrița-Năsăud, a avut loc o serie de manifestări cultural-educative dedicate fruntașilor în producție de pe platforma industrială locală. • AGENDĂ VR1N- 
CEANĂ. La așezămintele culturale din județ au loc manifestări cultural-educative sub genericul „Programul partidului
— Carta de aur a României 
socialiste". In întreprinderi și instituții din Focșani au fost organizate mese rotunde și expuneri pe temele „Județul Vrancea în anii socialismului", „Istoria anilor noștri — istoria contemporană a României socialiste", „Etică și civilizație". Casa de cultură a sindicatelor din. Focșani a găzduit consfătuirea „Fruntașii ’cincinalului — fruntașii vremurilor noi", urmată de un spectacol cultural-artistic.
• Prima expoziție din cadrul 
SALONULUI DE ARTĂ PLAS
TICA AL JUDEȚULUI GOR.I — inaugurată zilele trecute la Casa de cultură a sindicatelor din municipiul Tg. Jiu — grupează lucrări reprezentative de grafică, pictură și sculptură ale unor ta- lentați artiști amatori gorjeni.
• „SĂPTĂMINĂ CULTURALA 
DE LA REGHIN", aflată în plină desfășurare, programează simpozioane, expuneri și dezbateri pe teme ca „Sub semnul luptei pentru independența și libertatea poporului român", „Congresul educației politice și al culturii socialiste — moment de seamă in făurirea omului societății socialiste multilateral dezvoltate", „Județul Mureș — prezență vie, plină de personalitate, pe harta întinerită a României socialiste" ș.a. • La Arad, în „ZILELE UNIVERSITĂȚII 
POPULARE", sînt dezbătute — in simpozioane și mese rotunde— probleme de deosebit interes, precum : istoria existentei Aradului, tradițiile vieții politice și culturale ale orașului, participarea acestuia la lupta de eliberare socială și națională, pentru unitatea și independenta patriei.
• CASA AGRONOMULUI DIN 
SLOBOZIA a editat broșura „10 542 kg porumb boabe la hectar, performanță cu putere de exemplu a iscusinței colective" — o experiență a cooperatorilor din comuna Borcea — și pliantul „Tot satul în cîmp". • AGENDA SIBIANA. Sala școlii sportive și Casa artelor din Sibiu găzduiesc interesante expoziții care ilustrează orientarea educației prin muncă a elevilor și activitatea productivă a acestora. Prima, reunește un bogat material didactic, precum și numeroase produse realizate de elevii din licee in cadrul practicii productive (cu un plan de producție, in acest an, de 17 milioane lei). Cea de-a doua, „Minitehnicus ’76", prezintă peste 200 de lucrări tehnice executate în cadrul cercurilor școlare și ale caselor pionierilor. Clubul „Univers XX" de pe lingă Casa de cultură a sindicatelor din Sibiu a organizat o masă rotundă cu tema „Educația materialist-științifică, o- biectiv prioritar al etapei actuale", la care au luat parte tineri din întreprinderile și școlile locale, cadre didactice, activiști culturali.

Corespondenții „Scînteii"

(de pildă, cursuri de uzanțe maritime, de negocieri cu țările dezvoltate, țările în curs de dezvoltare, țările socialiste ș.a.m.d.). Aceste cursuri „mobile" ar putea fi introduse în ultimul an de învățămînt și continuate apoi sub formă de cursuri postuniversitare, fiind realizate cu concursul unor echipe mixte de lectori — practicieni și cadre didactice. S-ar impulsiona astfel puternic, pe parcursul procesului formativ, trecerea de la stadiul de memorare la stadiul de gîndire economică, creativă,' deschisă inițiativei.In al doilea rînd, se impune ca — printre alte pîrghii de îmbunătățire a pregătirii lucrătorului de comerț exterior — să se perfecționeze prac
tica studenților, poate mult decît în ceea ce gătirea teoretică, unde învățămînt maturitate desfășoară, săptămînă pind din anul I (din anul II, practică specializată), fiind încheiată la sfîrșitul anului cu o practică de o lună, finalizată intr-un colocviu, a cărui notă contribuie la absolvirea anului de studii. Această practică este utilă, dar încă insuficientă față de nevoile curente ale comerțului exterior. De la faza inițială, de ucenicie modestă — concretizată în a ști să alcătuiască cu exactitate niște acte și a urmări realizarea lor — studentul trebuie să participe apoi la elabo-

au ajuns și echilibru.în prezent, în cursul anului.
chiar mai privește pre- planurile de la oarecare Practica se cite o zi pe înce-

pactă, mai sistematică. In schimb, participarea studentului la studierea cerințelor întreprinderilor de producție și de comerț exterior, la elaborarea de contracte este încă sporadică, iar la negocieri este extrem de rară. ‘Ca profesor în învățămîntul superior și ca vechi lucrător in domeniul ' comerțului exterior consider că cea mai mare lipsă care se impune a fi înlăturată este problema răspunderii studentului la locul de practică. Acum, el este considerat un invitat de moment, un „pasager" prin întreprindere și, uneori — de ce să n-o recunoaștem — un. intrus, care cam „încurcă" pe unul și pe altul. Este nevoie de o formă de practică în care studentul să poarte răspunderea pentru ceea ce face, ca și oricare alt lucrător din comerțul exterior. încre- dințîndu-i-se sarcini de practică pe măsura răspunderii lui, trebuie folosit și instrumentul de control și apreciere care să transforme practica într-o activitate de primă importanță în procesul pregătirii. De pildă, nota pe care o primește studentul la locul de muncă, hotărîtă de profesorul de specialitate și șefii serviciilor din întreprindere, să fie adunată la media studentului, nu ca o notă între altele, ci cu pondere mai mare : să se considere cit media pe un an, adică să fie ca o „a doua notă de diplomă", sau să se confere o diplomă specială și pentru practică. • De asemenea, ar fi folositoare introducerea unui sistem de practică

trecut, drumul spre rutină. El nu mal timp — și în nele cazuri „apetit" ■— pentru îmbogățirea zontului de noștinț.e prin lecturi, prin forme de pregătire. De aceea, ar trebui create mai multe posibilități concrete lărgirea < lui său : : cursuri versitare, pări la o facultate ales a care provin alte decît exterior, dar și a celor de la comerț exterior — drept, de exemplu) simpozioane și , organizate cu

pentru orizontu- reciclări, postuni- , partici- > a doua (mai acelora din specialități comerțul
la Facultatea de și la doctorate, la i dezbateri științifice, concursul cadrelor din invățămint și din întreprinderi. De asemenea, se impune perfecționarea continuă a însușirilor profesionale prin munca în echipă a lucrătorilor mai tineri cu experți de mina întîi, prin formarea de echipe de lucru multiprofesionale (lucrători de comerț exterior împreună cu tehnicieni, juriști, oameni de relații externe), precum și prin participări la conferințe internaționale și la schimburi de păreri cu experți de peste hotare din același domeniu sau chiar din domenii adiacente, complementare. Pentru a evita o participare formală, ar trebui ca rezultatele a- cestor participări la simpozioane, dezbateri etc. să se reflecte într-un coeficient, o cotă în nota de promovare, adică să fie dat un calificativ și în funcție de preocupările pentru perfecționarea pregătirii profesionale.Iată doar citeva opinii cu privire la crearea cadrului celui mai adecvat transpunerii în practică a concepției și programului de formare și utilizare a cadrelor de comerț exterior. Considerăm că îmbunătățirea în viitor a pregătirii multilaterale a cadrelor noastre economice poate fi cheză- șuită tocmai de receptivitatea și a- daptabilitatea la Cerințele noului pe bazele solide ale experienței pozitive acumulate.

Prof. univ. dr. 
Alexandru ZAMFIR 
Academia de studii economice

Blocuri noi de locuințe la Drobeta Turnu-Severin

Grigore POPESCU și Sorin N. RÂDULESCU
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„Sociologia medicinei — 
teoretice și practice"
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IVERS

Profesorii
de turism"
învată»Cu două autocare, 80 de ghizi voluntari ai Oficiului județean făcut prin ci să 2 800 călă- pe

I
I 
I
Ide turism Prahova au timp de 7 zile o călătorie țară. Dar nu să se plimbe, învețe. Pe parcursul celor de kilometri, cit a măsurat toria, ghizii au trecut, rînd rînd, la „pupitrul" de prezentare, ca și cînd s-ar fi aflat „în exercițiul funcțiunii", în timp ce colegii erau ascultători și examinatori. La înapoiere, s-a tras linie și s-au pus note. Cele mai bune note le-au obținut contabilul Adrian Angelescu, profesoara Nina Neagu, tehniciană Mirela Bogdan și merceologul Filofteia ■Tărchilă, toți din Ploiești. Se spune că a fost o călătorie deosebit de utilă pentru „profesorii" turismului prahovean.

I
I

eforturi pentru a satisface o gamă largă de cerințe conform progresului tehnlco-social ca și exigențelor populației, iar activitatea medicală trebuie privită atît prin caracterul social al prestațiilor, cit și prin contribuția acestora la îmbunătățirea raportului sănătate — muncă — productivitate. Autorii, bazați pe o concepție unitară asupra aspectelor bio-psi- ho-soc^ale ale sănătății Șy bolii necesitatea acestora i actului temporan, ca știință ciale și mentuluiAutorii convingător că în condițiile industrializării, urbanizării, ale procesului de intensă culturalizare a maselor, de construcție a noii societăți. practica medicală dobindește noi dimensiuni în contextul noului concept al stării de sănătate. Autorii analizează sociologia medicinei ca pe una din cele mai tinere ramuri ale științelor medicale, de pe poziția marxistă, ceea ce conferă lucrării o unitate teoretică ; ei fac, de asemenea, o incursiune previzională în medicina deceniilor următoare, reușind să evidențieze rolul pe care îl are revoluția tehnică asupra tratamentului curativ, ca și rolul medicinei preventive.Scrisă cu talent șl

boala în condițiile civilizației actuale. Lucrarea trebuie privită ca o reală contribuție la mai buna cunoaștere a relațiilor complexe dintre medicină și mediul social, clarificînd raportul dintre sănătate și boală, dintre preventiv și curativ, precum și strategia care trebuie folosită pentru asigurarea unei asistențe calificate întregii populații. Pe bună dreptate se insistă asupra acțiunilor de supraveghere a omului sănătos, asupra preve

Lucrarea „Sociologia medicinei", recent apărută cală ră specialitate din țară și una dintre puținele cărți de acest gen pe plan european. Autorii— conf. dr. Grigore Popescu, medic, și Sorin N. Rădulescu, sociolog— au reușit să prezinte într-o concepție originală, de riguroasă nută științifică, utile specialiștilor, contribuții la elucidarea rolului social al medicinei contemporane.Prin problematica pe care o abordează, prin structură, metodică și conținut, lucrarea răspunde indicațiilor actuale și de perspectivă ale politicii partidului în legătură cu integrarea medicinei și medicului în dinamica vieții sociale în raport cu nevoile reale ale practicii medicale. Bazată pe o informație amplă, cartea reprezintă un ghid teoretic și practic pentru inițierea tinerelor generații de medici și cercetători sociali, dezvoltînd în mod argumentat ideea, anunțată încă din primele pagini, potrivit căreia, in pregătirea medicală, biologicul și socialul trebuie să aibă aceeași ipondere in prospectivă și practicii Aceasta este, teri, o trăsătură specifică a medicinei moderne, care reclamă tot mai insistent aportul socio-

Calendele
tulcene

DEL

demonstrează integrării in contextul medical con- al medicinei a acțiunii so- a comporta- social.demonstrează

Tulcenii se mîndresc — șl pe bună dreptate — cu două dintre cele mai noi edificii ale orașului : gara fluvială și autogara. Numai că efortul edililor este umbrit de un „amănunt' provoacă La gara panouri, dar toate trei indică orarul navelor din... 1975. La autogară, în locul clasicului panou cu mersul autobuzelor, este afișat un anunț cu programul... C.F.R., TAROM și NAVROM, dar și acest anunț cu valabilitate tot pentru... 1975. Cînd va veni oare Anul nou și pe la numitele instituții ?
Cursă

necazuri fluvială care călătorilor, există trei
nirii îmbolnăvirilor, protejării și preîntîmpi- nării eșecurilor fizice și psihice, problema sănătății și a bolii în contextul revoluției teh- nico-științifice avînd un caracter atît profesional, cit și de ordin social.Științele medicale moderne, arată autorii, se confruntă astăzi cu probleme spectaculoase, imprevizibile chiar cu o generație în urmă. In același timp, progresele științifice biochimiei, biologiei, psihologiei sibilitățile re a cauzelor și a efectelor bolilor, a eficienței intervențiilor medicale, ceea ce a condus la modificarea, concep- țiii8F,L> 1 nietodpiqr , l&cru' dfti "Ynedicină, de comun acord cu- lalte .științe. Așa subliniază autorii, ința a schimbat dicina tot atît mult cit industrializarea a schimbat societatea". De aceea, științele medicale industrializate și specializate depun

neterminată
Ion Anea din Vaslui a plecat 

cu bicicleta la plimbare. Pedala 
pe străzile orașului de mama 
focului. Văzindu-l, gindeai că e 
la un concurs de ciclism, nu alta. 
Deodată, a fost stopat din vi
teză de insuși proprietarul bici
cletei. Am uitat să vă spunem 

' că Ion Anea „găsise" bicicleta, 
cu citeva zile in urmă, pe o stra
dă din oraș. Mult s-a mai mirat 
Anea că a fost prins, deși îi fă
cuse bicicletei destule „modifi
cări". Ba, mai mult : își propu
sese să o și vopsească. Dar n-a 
mai avut cind.
j . ...
Șoarecii — 
„călători

I
I
I

II I
I
I
I

17,40
17.50
18.05
19,05

abordarea a teoriei medicale, de altmin-

cele- cum „Ști- me- de

in domeniul biofizicii, sociologiei, au mănt node cunoaște-

PROGRAMUL 2 
17.00 Telex.
17,05
17,15

(Urmare din pag. I)

28 DE ANI DE LA NAȚIONALIZARE

socialis- noi cum oameni- de con-

puternică afirmare prin sis- democrației muncitorești, tot

Popasuri 
turistice în

județul Bihor
■ >In noul sezon estival, cooperația de consum din județul Bihor oferă atractive locuri de popas în zone de un pitoresc aparte. Astfel, pe valea Crișului Repede, la 20 km de orașul Aleșd, spre Pădurea Neagră, se află elegantul motel „Poiana Florilor", amenajat intr-un vechi castel de vinătoare. El oferă condiții de cazare in camere confortabile, are un restaurant (unde se pot servi gustoase specialități culinare bihorene), săli de lectură și jocuri distractive.Cooperația de consum bihorca- nă dispune, de asemenea, de o braserie cu camping la Inand (la 26 km de Oradea spre Arad) și o braserie la Stina din Vale. La 19 km de Oradea. spre Cluj-Napoca, un popas agreabil oferă, de asemenea, braseria și campingul Săcădat.în fotografie: Motelul „Poiana Florilor" al cooperației de consum din județul Bihor.

țț&ibilita- :undâ în toate mediile de existență umană pentru a depista cauzele, a identifica factorii, sensurile diferitelor procese, fenomene, fapte socio- medicale, spre a da astfel răspunsuri proble- melbr majore pe care le ridică sănătatea și

țUlBr." " rrîefodplqr.. p^șjune, lucrarea (pre-’ ................................ fațată de acad. Șt.Milcu și prof. dr. docent O. Berlogea) constituie o carte de ținută, o monografie de pionierat, contribuție meritorie la edificiul tivității științifice mânești. | frauduloși"
Acad. Aurel MOGA

X S . •
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16,00 Trofeul Tomis la volei feminin: 
România — Cuba.

17,00 Emisiune in limba germană.
18.45 Tragerea loto.
18,55 Imagini din Marea Britanie.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Revista economică TV.
20.30 Film artistic : „Ziua fiilor mei".
21,40 Artiști ai scenei lirice românești: 

soprana Maria Slătinaru-Nlstor.
22.10 24 de ore.

Melodii populare.
Reportaj T: „Promoția a X-a — 
nota 10".
Zece minute cu Eva Kiss. 
Șah mat... in 15 minute. 
Virstele peliculei.
Șlagăre In interpretarea orchestrei 
conduse de Marcel Ionescu.

19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Treptele afirmării.
20,25 Viața economică a Capitalei,
20,45 Pagini de umor : Ce vrăji a mâl 

făcut nevasta mea.
21,10 Telex.
21,15 Teatrul TV : „Puterea șl Adevă- 

de Titus Popovlci.

Nu puțini sînt cei care fac zilnic naveta cu trenurile personale Baia Mare — Satu-Mare și Baia Mare — Jibou. De la un timp încoace, trenurile respective circulă mai bine și oamenii n-au a se plînge de ele. Dar altul e baiul. După cum ne mărturisea navetistul Gheorghe Ocean, nici n-apucă bine călătorii să se urce și trenul s-o ia din loc, că se și pomenesc cu musafiri ciu- dați și — evident — nepoftiți : șoareci. Cite unul, cite doi, șoarecii încep să dea tircoale bagajelor. Se pare că și-au făcut culcuș prin pernele banchetelor și pe sub i ‘ 'mentelor. cuvenitul spre a se cu acești
Altă boală,

caloriferele comparti- Drept care „semnal de vedea ce se întimplă „călători frauduloși".
alt»»®

tragem alarmă",

Astăzi proprietatea socialistă sub ambele ei forme, de stat și cooperatistă — este atotcuprinzătoare in economia națională, formează baza intregului nostru sistem social, sursa propășirii materiale și spirituale a poporului. Tocmai datorită caracterului socialist al proprietății, politicii de industrializare socialis-pe în de de _____  ___ _ la economia înfloritoare de azi, în plin proces de modernizare, cu un ritm de dezvoltare printre cele mai înalte din lume. Este grăitor pentru progresul economic al României faptul că, față de anul naționalizării, producția industrială globală a fost, în 1975 de aproape. 38 ori ! mare. Dacă în 1948, industria mică și cea a construcțiilor de șini — ramuri de avangardă

tă, România a putut străbate, mai puțin de trei decenii, calea care alte state au străbătut-o decurs de secole — de la starea înapoiere economică, moștenită la regimul burghezo-moșieresc,

clasa muncitoare a știut să le administreze superior, să rezolve cu succes sarcinile vaste ale operei de edificare a unei industrii noi, moderne, structurate corespunzător cerințelor revoluției tehnico-științifi- ce contemporane.Realizărilor obținute, care inspiră legitimă mindrie și satisfacție, li se adaugă perspectivele grandioase deschise de hotărîrile Congresului al XI-lea, de Programul partidului. Muncitorii, care cu 28 de ani în urmă preluau de la capitaliști o industrie slab dezvoltată, mijloace de producție rudimentare, in multe cazuri aduse la ruină, nu-și puteau, desi-

mai perfecționat m răstimpul ultimilor ani, sistem pe baza căruia este înfăptuită întreaga organizare și conducere a industriei te. Crearea unor structuri sînt adunările generale ale lor muncii, ca for suprem ducere a activității în unitățile economice, comitetele oamenilor muncii, consiliile de control muncitoresc, a statornicit condiții tot mai bune ca muncitorii să participe direct și nemijlocit la elaborarea și definitivarea planurilor de stat, a principalelor legi și măsuri aplicate în economie, ca și în celelalte domenii, la condu-

re a dezvoltării și modernizării industriei, a solicitat și solicită ridicarea calificării profesionale și a nivelului de cultură al muncitorilor, acest proces fiind puternic stimulat prin ansamblul de măsuri a- doptate de partid și de stat pentru mărirea duratei învățămîntului o- bligatoriu, extinderea învățămîntului mediu, dezvoltarea învățămîntului profesional, crearea liceelor de specialitate, perfecționarea învăță- mintului seral și fără frecvență, introducerea sistemului național de perfecționare continuă a pregătirii profesionale a tuturor oamenilor muncii prin cursuri de reciclare.

mai chi- ma- T................. ......7___ ____  „ ___ aleprogresului tehnic — furnizau doar 13,5 la sută din totalul producției industriale, în 1975 ele dădeau 44 la sută, urmînd ca la sfîrșitul actualului cincinal ponderea celor două ramuri, să ajungă la aproape 50 la sută. Au fost create și dezvoltate numeroase ramuri industriale noi, moderne, de înaltă tehnicitate, în măsură să asigure valorificarea, în condiții de eficiență mereu superioară, a potențialului material și uman al țării. Miile de obiective industriale noi, construite în acești ani, au trezit la viață economică și culturală intensă zone întregi ale țării care in trecut vegetau în înapoiere.Toate acestea vorbesc de la sine despre capacitatea orinduirii bazate pe proprietatea socialistă de a asigura ampla mobilizare a resurselor țării, de a coordona la scară națională eforturile constructive ale poporului și a le orienta în direcțiile hotăritoare pentru progresul social. Puternicul potențial industrial ai României de astăzi este dovada elocventă a justeței politicii Partidului Comunist Român, a faptului că, preluind in mîinile sale principalele mijloace de producție.

gur, închipui că într-un viitor a- propiat va deveni posibilă stabilirea obiectivului ajungerii din urmă și ridicării țării noastre la nivelul țărilor industriale dezvoltate ale lumii.La 28 de ani de la naționalizare, nu numai structura economică și socială a țării este radical schimbată. ci însăși clasa muncitoare dezvăluie o fizionomie nouă, deosebită fată de trecut și în continuă înnoire. Este vorba, desigur, nu doar de creșterea vertiginoasă a rîndurilor ei in procesul industrializării, deși și aceasta are o mare importanță in întărirea rolului ce-1 îndeplinește, de clasă conducătoare în societate, ci mai ales de profunda transformare în condiția ei socială, exprimată prin faptul că la calitatea de producători, pe care au avut-o întotdeauna muncitorii in decursul istoriei, s-a adăugat aceea de proprietari ai mijloacelor de producție. De- ținind, împreună cu întregul popor, puterea politică și economică, clasa muncitoare, in frunte cu partidul ei comunist, îndeplinește efectiv rolul de forță socială conducătoare în societatea noastră. Acest rol își găsește o temui

cerea întreprinderilor. Se poate a- firma că niciodată viața noastră socială nu a evidențiat atît de pregnant ca in acești ultimi ani faptul că muncitorii sînt adevărații stăpîni, realmente clasa conducătoare in societatea noastră.Producători și proprietari ai mijloacelor de, producție, muncitorii au devenit, în mod firesc, beneficiarii roadelor muncii lor, destinate să slujească progresului întregii societăți, îmbunătățirii condițiilor de viață ale fiecăruia. Este un adevăr pe care-1 exprimă cu cea mai mare forță de convingere condițiile de viață și de muncă de care se bucură astăzi oamenii muncii — incomparabile cu cele din trecut și în continuă îmbunătățire, pe măsura dezvoltării economice, a creșterii avuției naționale.La profundele schimbări determinate de naționalizare in condiția socială a clasei muncitoare, care de altfel formează subiectul paginii speciale publicate în ziarul nostru de astăzi, se adaugă cele privind profilul spiritual al muncitorilor, pregătirea lor profesională, orizontul cultural, nivelul de conștiință. Cadrul tehnic și material perfecționat al producției, creat ca urma-

In același timp, sub înrîurirea transformărilor generale din societate, a muncii politico-ideologice și cultural-educative desfășurate de partid, s-a dezvoltat conștiința socialistă a clasei muncitoare. Purtătoare fermă a ideologiei partidului comunist, a eticii noi, socialiste, clasa muncitoare reprezintă nucleul incandescent al societății noastre, care iradiază in rîndurile întregului popor spirit revoluționar, ordine și disciplină, tenacitate și perseverentă in realizarea sarcinilor construcției socialiste.Aniversăm împlinirea a 28 de ani de la naționalizare în condițiile în care întregul popor se află angajat în înfăptuirea obiectivelor noului cincinal, ale Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism. Concomitent cu dezvoltarea bazei materiale a societății, partidul a stabilit obiectivul, definit cu atita claritate Ia recentul Congres al educației politice și al culturii socialiste — al formării omului nou, cu o înaltă conștiință. ca o latură esențială a construcției socialiste, o condiție a îndeplinirii cu succes a tuturor sarcinilor dezvoltării economico-so- ciale. Aceste obiective mărețe in-

flăcărează conștiințele, mobilizează energiile creatoare ale națiunii.înțelegerea de către clasa muncitoare a înaltelor îndatoriri și răspunderi ce-i revin față de prezentul și viitorul țării se exprimă in atitudinea înaintată față de muncă, în devotamentul și abnegația cu care muncește pentru realizarea sarcinilor de plan, pentru ridicarea parametrilor calitativi, pentru asigurarea unei înalte eficiente a activității productive.în același timp un test al înaltei conștiințe muncitorești îl constituie atitudinea înaintată față de avuția obștească, eforturile neobosite pentru dezvoltarea proprietății socialiste, principalul izvor al înfloririi economico-sociale a țării, al bunăstării întregii națiuni.în mîinile clasei muncitoare, ale poporului se află astăzi bunu. i de o valoare însutită și înmiită față de aceea din momentul naționalizării ; a asigura administrarea și sporirea continuă a acestora, organizarea științifică a producției și a muncii, îndeplinirea riguroasă a sarcinilor de plan, o înaltă disciplină socialistă a muncii, producție de calitate, combaterea oricăror manifestări aîe risipei, gospodărirea cu strictețe a materiilor prime și a materialelor — iată sarcini dintre cele mai importante pentru fiecare muncitor, pentru toți cei ce muncesc. Prin atitudinea înaintată față de muncă și față de avuția obștească, prin munca plină de elan și dăruire pentru îndeplinirea exemplară a obiectivelor cincinalului, oamenii muncii dovedesc că au înțeles ce înseamnă conștiința și educația socialistă, că și-au însușit în întregime spiritul și orientările trasate ia recentul congres.Pentru fiecare colectiv muncitoresc, pentru fiecare citadelă muncitorească nu există un mod mai potrivit de a cinsti aniversarea naționalizării decît de a-și mobiliza și mai mult forțele și capacitatea creatoare pentru a dezvolta continuu proprietatea socialistă, a adăuga înfăptuirilor de pînă acum altele mereu mai însemnate, a transpune în viață sarcinile pe acest an și pe întreg cincinalul, a asigura înaintarea tot mai rapidă pe calea socialismului și comunismului.

După o săptămină de la ieșirea 
sa din spitalul județean din 
Tirgu-Jiu, unde fusese internat, 
Dumitru Vasile, angajat la șan
tierul 4 Vădeni, a revenit la 
obișnuitul control medical. După 
control, l-a rugat pe doctor să-i 
dea voie să-i revadă pe cei din 
salonul cu care a împărtășit 
multe zile și nopți de suferință. 
Bucuros de revedere, Dumitru 
Vasile i-a întrebat, pe fiecare, la 
plecare, dacă n-au nevoie să le 
facă niscai cumpărături din oraș, 
că doar „am simțit și eu, pe 
pielea mea, ce înseamnă să fii 
bolnav la pat". A strips repede 
o sumă frumușică de bani și 
tot așa de repede s-a dus după 
cumpărături. Și dus a fost. „Poa
te e cazul să i se aplice un nou 
tratament — ne scriu foștii săi 
colegi de suferință — pentru că, 
in mod sigur, mai 
boală". Intr-adevăr, 
tora — decît medici 
iască.

Pofta"

\

suferă de o 
E rindul al- 
— să-l lecu-

lui PlăcintăVasile Plăcintă, mecanic la întreprinderea forestieră de exploatare și transport Nehoiu, județul Buzău, călătorea deunăzi în cabina autocamionului 21-BZ- 2587 spre un parchet de exploatare a lemnului, din inima pădurii. La un moment dat, lui Plăcintă i-a venit o teribilă poftă de șoferie, deși nu avea permis de conducere. Șoferul Constantin Moraru a cedat insistențelor, Iăsindu-1 pe Plăcintă la volan. In scurt timp, la una din curbele drumului forestier, din cauza vitezei excesive, Plăcintă nu a mai putut controla camionul, care s-a răsturnat. Pe platforma lui se aflau cinci muncitori. în accident, unul și-a pierdut viața, iar ceilalți au fost răniți.
Rubricd redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Vizita ministrului afacerilor externe al Franței
9ne al Republicii Socialiste România, George Macovescu, și a soției sale.Au participat Virgil Teodorescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Bujor Almășan, Florea Dumitrescu, miniștri, general-colonel Ion Coman, prim-adjunct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major, Constantin Flitan, ambasadorul României la Paris, alte persoane oficiale.Au luat parte persoanele oficiale franceze care îl însoțesc pe oaspete și Raoul Delaye, ambasadorul Franței la București.în timpul dineului, cei doi miniștri de externe au rostit scurte toasturi.

In cursul zilei de joi au avut loc, la Ministerul Afacerilor Externe, convorbirile oficiale dintre George Macovescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, și Jean Sauvagnargues, ministrul afacerilor externe al Franței.Cei doi miniștri au evidențiat cu satisfacție evoluția favorabilă a relațiilor dintre România și Franța, relații întemeiate pe îndelungi tradiții de prietenie, amplificate ca urmare a întilnirilor și convorbirilor româno-franceze la cel mai înalt nivel, și au reafirmat voința comună de a adinei cooperarea reciproc a- vantajoasă pe plan economic, cultural, tehnico-științific, de a extinde contactele dintre cele două popoare în toate domeniile.S-au abordat, totodată, aspectele principale ale vieții internaționale, schimbul de opinii în această privință reliefînd apropierea punctelor de vedere și poziții asupra ansamblului problemelor discutate.

La convorbiri, desfășurate într-o atmosferă de prietenie și cordialitate, au luat parte Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Constantin Flitan, ambasadorul țării noastre la Paris, Iuliu Dobroiu, Dumitru Trancă, Gheorghe Bădfescu, directori în M.A.E. Din partea franceză au participat Raoul Delaye, ambasadorul Franței la București, Christian d’Aumale, ministru plenipotențiar, directorul Direcției economice și financiare, Louis Delamare, ministru plenipotențiar, directorul Direcției informații și presă, Jacques Anțireani, ministru plenipotențiar, directorul Direcției Europa din M.A.E.
★Ministrul afacerilor externe Franței, Jean Sauvagnargues, soția, a oferit, joi, un dineuonoarea ministrului afacerilor exter-

al cu în
*Joi dimineața, Jean Sauvagnar- gues a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism. (Agerpres)

Conferință de presă /

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ
fc-- . ■■ . ■ ■ -------- , , . ..... , ............................ ... ... . .

A MARII BRITANII

Maiestății Sale regina ELISABETAPALATULîmi este deosebit de plăcut să vă adresez, cu prilejul Maiestății Voastre, cele mai sincere felicitări, urări de sănătate și fericire
a Il-aBUCKINGHAM zilei de naștere

apersonală, de progres și bunăstare poporului britanic prieten.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare existente Intre România și Marea Britanie se vor dezvolta continuu, spre binele popoarelor român și britanic, al păcii și cooperării internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Preocupare pentru materii prime

Celui de-al XXV-lea Congres 
al Partidului Comunist din AustraliaSYDNEYDragi tovarăși,

Joi după-amiază, ministrul de externe al Franței, Jean Sauvagnargues, în cadrul unei conferințe de presă la care au participat reprezentanți ai unor publicații centrale, ai radiotele- viziunii și Agenției române de presă — „Agerpres", a relevat cu satisfacție rezultatele vizitei în țara noastră și evoluția pozitivă a relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și Franța. în acest context, ministrul francez a declarat : „Am avut onoarea de a fi primit chiar astăzi de președintele României, Nicolae Ceaușescu, și am fost impresionat de faptul că domnia sa mi-a acordat o întrevedere atît de lungă, in cursul căreia au fost abordate aspecte esențiale ale vieții politice internaționale, convorbire deosebit de plină de învățăminte pentru mine. A- ceastă întrevedere mi-a permis să beneficiez pe deplin de opiniile președintelui Nicolae Ceaușescu, apro- fundind astfel pozițiile de fond ale politicii țării dumneavoastră, care —

nu mai este nevoie să o spun — este considerată în Franța ca jucînd un rol important pe scena internațională. Vederile României sint foarte apropiate de vederile Franței în multe probleme. Noi sîntem de acord asupra esențialului t- și aceasta contează — adică asupra necesității de a introduce intr-o lume confruntată de probleme dificile mai multă ordine, asupra necesității de a progrpsa spre o nouă ordine politică și economică mondială, asupra necesității de a progresa către o mai mare democratizare a relațiilor internaționale în condițiile respectării principiilor independenței naționale, suveranității, neamestecului in treburile interne".Oaspetele a relevat că prezența sa la București face parte din suita de contacte politice care mențin permanent viu dialogul româno-francez, ceea ce demonstrează importanța pe care atît o parte, cit și cealaltă o a- cordă dezvoltării continue a raporturilor bilaterale. In acest sens, minis-

trul francez a declarat : „Concertarea acțiunilor franco-române s-a dovedit deosebit de utilă și fructuoasă. Desigur, este necesar ca această concertare să se bazeze pe o cooperare bilaterală cit mai intensă. Pot spune că am constatat și cu prilejul actualei mele vizite evoluția pozitivă a raporturilor dintre țările noastre și că pot fi făcute progrese în continuare. Putem fi foarte optimiști în privința evoluției relațiilor franco-române, în- trucît este în interesul ambelor țări de a dezvolta continuu, cu perseverență, relațiile dintre ele, legăturile dintre cele două popoare, unite de a- tîtea ori de-a lungul istoriei".Răspunzînd întrebărilor puse de ziariști, ministrul francez a relevat poziția țării sale în unele probleme actuale internaționale, subliniind importanța cooperării bilaterale și multilaterale pentru instaurarea unui climat de înțelegere și colaborare între toate statele, pentru consolidarea cursului spre destindere în lume.
1NTÎLN1RE LA CONSILIUL CENTRAL AL U.G.S.RTovarășul Gheorghe Pană, președintele Consiliului Central al U.G.S.R., s-a întilnit, joi dimineața, cu Abdul Aziz, secretar general al Congresului Democratic al Muncitorilor din Sri Lanka, care efectuează o vizită de prietenie în țara noastră.Cu acest prilej a avut loc un schimb de informații cu privire la activitatea desfășurată de cele două

centrale sindicale pe plan intern și internațional, precum și asupra dezvoltării relațiilor și colaborării dintre sindicatele din România și Siri Lanka.La întilnire, desfășurată într-o atmosferă caldă, prietenească, a participat tovarășul Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al Consiliului Central.
Primire la Ministerul Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice InternaționaleTovarășul Ion Pățan, viceprim- ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a primit, în cursul zilei de joi, pe Isao Masa- mune, președintele Băncii Industriale a in -fi nipoiIn aceeași zi, oaspetele a fost primit de Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor.în cadrul întilnirilor au fost abor-

Japoniei, care ne vizitează țara 'runtea unei delegații financiare >ne. i ■

date probleme privind dezvoltarea relațiilor economice intre cele două țări.
★Joi după-amiază a sosit într-o vizită in țara noastră președintele Organizației pentru promovarea comerțului exterior a Japoniei, NishimuraJumpei.Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de Roman Moldovan, președintele Camerei de Comerț și Industrie.

A apărut : ,.ANALE DE ISTORIE1 nr. 2/1976

Revista

Cronica zileiAtașatul militar, aero și naval al Finlandei la București, lt. col. Keijo Pennanen, a oferit joi seara, în saloanele ambasadei, un cocteil cu lejul Zilei landeze.Au luat sile Ionel,
torțelor de apărare Va-

Avem plăcerea de a transmite delegaților la cel de-al XXV-lea Congres al Partidului Comunist din Australia, militanților și tuturor membrilor partidului dumneavoastră, clasei muncitoare australiene un cald salut și cele mai sincere urări de succes din partea secretarului general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a tuturor comuniștilor și a întregului nostru popor.Apreciind tradițiile de luptă ale comuniștilor australieni, urmărim cu simpatie activitatea partidului dumneavoastră consacrată apărării intereselor vitale ale clasei muncitoare, înfăptuirii aspirațiilor de progres social, democrație și pace ale poporului australian.Congresul partidului dumneavoastră are loc în condițiile unor profunde schimbări în raportul de forțe pe plan mondial în favoarea socialismului și a păcii, ale unui puternic avînt al luptei maselor populare pentru transformarea relațiilor de producție și sociale, pentru înnoirea raporturilor interstatale, pentru lichidarea stărilor de inechitate, pentru făurirea unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta noastră. Aceasta creează largi posibilități luptei popoarelor pentru consolidarea păcii și securității internaționale, lichidarea împărțirii lumii în țări sărace și țări bogate, eliminarea vechii politici imperialiste de forță și dominație, stingerea focarelor de încordare și conflict, înfăptuirea dezarmării, in primul rînd a dezarmării nucleare, pentru triumful cauzei păcii, democrației și socialismului.Intensificarea acțiunii maselor populare, a opiniei publice, întărirea colaborării pe plan național și internațional a tuturor forțelor revoluționare, democratice și progresiste, a întregului front antiimperialist joacă un rol deosebit în lupta pentru pace, înțelegere și cooperare între popoare, pentru afirmarea și respectarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî în mod liber soarta, pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale.Sintem încredințați că legăturile prietenești și solidaritatea internaționa- listă dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Australia se vor dezvolta continuu, contribuind la adincirea și amplificarea relațiilor dintre popoarele noastre, la întărirea colaborării și unității partidelor comuniste ți

Mănoasa cîmpie care se întinde de o parte și de alta a rîului Ouse este străbătută, din loc în loc, de coline domoale, presărate cu numeroase pășuni și livezi. Aici, pe o distanță de numai 10 mile, între York și Selby, peisajul îngrijit, în care verdele crud al vegetației contrastează puternic cu cenușiul panglicilor de asfalt ale șoselelor și cu roșul cărămiziu al clădirilor, oferă o imagine de calm și creează impresia că nimic nu s-a schimbat sau nu se va schimba timp îndelungat. Cel puțin așa par lucrurile la „suprafață", pentru că în „adîncuri" se anunță schimbări importante, chiar și acolo unde călătorului i se înfățișează priveliștea unei tihne netulburate.De curind, guvernul britanic a aprobat proiectele de construire a celei mai mari mine de cărbuni din întreaga țară, in scopul valorificării uriașelor rezerve de „aur brun" existente în regiunea respectivă. Se prevede ca după 1980 producția acestei mine, in care vor lucra 4 000 mineri, să atingă 10 milioane tone anual- La ora actuală, in Marea Britanie pentru extragerea unei a— semenea cantități de cărbune este nevoie de 16 000 mineri. Sint cifre care oferă posibilitatea să se aprecieze nivelul de dotare tehnică a viitoarei mine.

Punerea în valoare 
a bogățiilor existente, identificarea de noi resurse reprezintă o preocupare constantă a guvernului britanic. Dovezi ale acestei o- rientări intilnești oriunde ai călători pe meleagurile britanice. In zonele nordice se depun eforturi pentru sporirea continuă a producției de petrol, extras de sub apele Mării Nordului. In Devon, Cornwall și Scoția s-au descoperit rezerve de uraniu ; in Țara Galilor și în sud-vestul Marii Britanii se explorează diverse metale neferoase. Sint chemate la viață vechile mine de zinc din sud-estul țării, ale căror rezerve fuseseră considerate epuizate, după standardul deceniilor trecute. Preocuparea pentru asigurarea industriei cu materii prime, pentru valorificarea unor noi surse de e- nergie ridică în fața științei și tehnologiei britanice probleme complexe. De altfel, în toate proiectele elaborate de guvern în direcția redresării și dezvoltării economiei este solicitată în mod intens participarea directă a cercetării științifice.Paralel, un rol tot mai important sint chemate să-1 joace, în această direcție, extinderea colaborării economice internaționale, lărgirea și diversificarea participării la circuitulvalori pe

pune lumea contemporană. Acesta este cadrul larg în care se înscriu și bunele relații statornicite Intre România Britanie, dispun de premise favorabile in vederea unei continue dezvoltări. Intilnirile și convorbirile purtate la București și la Londra de președintele Nicolae Ceaușescu cu factorii de cea mai înaltă răspundere, cu personalități marcante ale vieții politice Marea Britanie, pus bazele unei borări trainice România și Britanie, în concordanță cu cerințele coexistenței pașnice între țări cu orin- duiri diferite, cu spiritul și litera Actului final al Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa. Această colaborare îmbrățișează diferite domenii de activitate, găsindu-și materializare în amplificarea schimburilor — care ar putea atinge în viitorii ani nivelul de un miliard de dolari — in multiple acțiuni de cooperare folositoare ambelor părți.Corespunzînd pe deplin intereselor popoarelor român și britanic, o asemenea evoluție se înscrie, totodată, ca un aport cert la cauza Înțelegerii, colaborării și păcii in Europa și în lume.

și Marea relații ce

din au cola- între Marea deplină

muncitorești, pe baza principiilor marxist-leniniste ale independenței, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, respectării dreptului fiecărui partid de a-și elabora politica -*  —x * -x -*  x “revoluționară corespunzător condițiilor pria țară.Ne exprimăm, totodată, dorința de bune de colaborare și prietenie dintre
internă și externă, strategia și tactica istorice, naționale și sociale din pro-a acționa pentru dezvoltarea relațiilor _____ __________________  T. r_________  _______ Republica Socialistă România și Australia, ceea ce corespunde intereselor popoarelor noastre, cauzei păcii ți înțelegerii internaționale.Sîntem convinși că lucrările și hotărîrile actualului congres vor marca un moment important în viața partidului, vor determina creșterea continuă a influenței și dumneavoastră australian. capacității sale de acțiune și vă urăm succes in activitatea pusă în slujba , clasei muncitoare, a întregului popor

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

MADRID

Luări de poziție după hotărîrea Cortesurilor 
privind legalizarea unor partide politiceMADRID 10 (Agerpres). — Intr-un comunicat dat publicității la "Madrid, Partidul Muncitoresc Socialist Spaniol subliniază că „va continua lupta pentru deschidere democratică, pentru cucerirea libertăților fără restricții și restabilirea suveranității poporului". în același timp, documentul precizează că aprecierea din punct de vedere politic a textului legii adoptate, miercuri, de Cortesuri, privind legalizarea unor partide politice, cu excepția partidului comunist și a altor formațiuni politice, Va fi făcută in cadrul reuniunii Consiliului Executiv al P.S.M.S.La rîndul său, Marcelino Camacho,

liderul Comisiilor muncitorești (sindicatele interzise de guvern), a a- preciat că această hotărîre reprezintă „o manevră a guvernului pentru salvarea dictaturii. Guvernul trebuie judecat după ceea ce face în practică, și nu după ceea ce spune" a adăugat el.Camacho a atras atenția că Spania au loc, în fiecare zi, noi restări. Discriminarea aplicată prezent de autorități în ceea ce privește pe reprezentanții opoziției, dintre care unii se află în închisoare, iar alții în libertate, „urmărește să divizeze opoziția și să mențină dictatura", a subliniat el.

în a- ln îiparte general-colonel adjunct al ministrului a- părării naționale, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, generali și ofițeri. Au fost prezenți șefi ai unor misiuni diplomatice, atașați militari, aero și navali, membri ai corpului diplomatic.
★Academia Republicii Socialiste Romania — Comitetul român de istoria șl filozofia științei și Centrul universitar București au organizat, joi in Capitală, o masă rotundă cu tema „Filozofia și sistemul științelor". In cadrul dezbaterilor, la care au. luat, parte un mare număr de cadre. didqcțice din JnyMâftgntuJ .superior și cercetători din. institute bucureștene, au fost abordate probleme privind conceptul actual de știință, mutațiile intervenite în știința contemporană, relația societate-teh- nică-știință. O atenție aparte a fost acordată analizei rolului complex al științei, în țara noastră, in actuala etapă a construcției societății socialiste multilateral dezvoltate, unor aspecte ale revoluției tehnico-științifi- ce. legăturii dintre filozofie și viitorul uman în lumina documentelor Congresului al Xl-lea al P.C.R.
★Prof. Stiven Miiller, președinte al Universității „John Hopkins" din Baltimore — S.U.A., a vorbit joi, la Asociația de drept internațional și relații internaționale, aspecte actuale naționale".Au participat tari, cercetători, riori din Ministerul Afacerilor Externe, ziariști.
★Artiști francezi, Companii de teatru ne vizitează țara în rilor cultural-artistice româno-franceze, au prezentat, joi, primele spectacole pentru na Teatrului tală. Oaspeții ceeași scenă, în zilele de 11

de bunuri și care îl im- N. PLOPEANU
Londra

Cu prilejul Zilei naționale a Marii Britanii, Asociația de prietenie România—Marea Britanie și Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea au organizat, joi, la Casa de cultură a I.R.R..C.S. • diji”.. Capitală o seară culturală.Cuvintul de deschidere a fost rostit de Mihnea Gheorghiu, președintele Academiei de științe sociale și politice, președintele Asociației de prietenie România-Marea Britanie. In continuare, Liviu Rodescu, comentator la ziarul „Scînteia", a împărtășit

impresii din Anglia. In încheiere, a foșt prezentat un film documentar englez.La manifestare au participat loan Botar, secretar al I.R.R.C.S., membri ai Comitetului de conducere al asociației. reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe. Consiliului Culturii și Educației Socialiste, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost de față Jeffrey Charles Petersen, ambasadorul Marii Britanii la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)

Lucrările Congresului MAPAMTEL AVIV 10 (Agerpres). — La Tel Aviv s-au deschis lucrările Congresului Partidului Unit Muncitoresc din Israel (MAPAM).La lucrările congresului ia parte tovarășul Vasile’Șaridru, adjunfct ide șef de secție, la C.C. al P.C.R.Reprezentantul P.C.R. a transmis congresului salutul prietenesc al Comitetului Central, al comuniștilor români, personal al secretarului general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu.In cuvîntul reprezentantului P.C.R. au fost relevate succesele obținute de poporul român în îndeplinirea Programului partidului, a hotărîrilor adoptate de ~ al partidului, ză teoretic și ririi societății ral dezvoltate și spre comunism, de asemenea, însemnătatea Congresului educației politice și al culturii socialiste pentru activitatea educativă și culturală de formare a conștiinței socialiste a poporului, pe baza celor mai înalte cuceriri ale științei și cunoașterii umane.Referindu-se la politica externă de pace, prietenie și colaborare cu toate popoarele, promovată de Partidul Comunist Român, vorbitorul a subliniat că România se pronunță cu fermitate pentru respectarea strictă în relațiile dintre state a principiilor independentei și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, renunțării la forță și la amenințarea cu forța, pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale, care să asigure dreptul fiecărei națiuni de a dispune de propriile resurse și bogății și de a le folosi în

scopul dezvoltării șale economico- sociale.Reprezentantul P.C.R. a reafirmat poziția consecventă a partidului nostru, a Republicii Socialiste România cu: privire la isoluționarea politică a conflictului di»» Orientul Mijlociu, pehtrtf ihătâurateă' linei păci trainicei și juste în această regiune. El a subliniat aprecierea secretarului general al Partidului Comunist Român, ten- varășul Nicolae Ceaușescu, în cuvîn- tarea rostită la Congresul educației politice și al culturii socialiste, în care se arata că : „In soluționarea conflictului din Orientul Mijlociu trebuie să se pornească de la retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, de la recunoașterea independentei și suveranității tuturor statelor din zonă și rezolvarea problemei poporului palestinean în conformitate cu interesele și aspirațiile sale legitime — inclusiv de a-și constitui un stat propriu, independent".Vorbitorul a subliniat necesitatea participării active, intr-un cadru democratic, a tuturor statelor la rezolvarea problemelor majore ale contemporaneității, imperativul intensificării acțiunii maselor populare și opiniei publice, al întăririi colabor rării tuturor forțelor antiimperialiste, progresiste și democratice pentru soluționarea acestor probleme în conformitate cu interesele tuturor popoarelor, cu cerințele progresiste ale vieții internaționale contemporane.A fost exprimată convingerea Partidului Comunist Român că dezvoltarea relațiilor dintre cele două partide va contribui la dezvoltarea pozitivă a colaborării dintre Republica Socialistă România și Israel, în interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii și înțelegerii între națiuni.

Institutului de studii istorice și social-politice
C.C. al P.C.R.lor populare din România 1918 și confirmarea lor pe ternațional‘‘, de Mircea „Locuri și case legate de Partidului Comunist Român" (1918 — mai 1921), de M. Dogaru, T. Pintean, I. Toacă ; „Confruntări de cLasă la sate în România la cumpăna veacurilor XIX și XX", de Gheorghe Matei, Damaschin Mioc ; Omagiu marii aniversări. Sesiune științifică închinată împlinirii a 55 de ani de la ' transformarea Partidului Socialist în Partidul Comunist Român. în cadrul rubricii Documente se publică articolul : „Din arhiva istoriei României" (II), iar la rubrica ; Mișcarea comunistă, muncitorească, democratică și antiimperialistă internațională — articolele : „Partidul Muncii din Coreea în fruntea operei de construire a socialismului", de Ion Ar- deleanu ; „Aspecte ale procesului istoric de formare și consolidare a națiunii in țările recent eliberate", de Constantin Botoran. Revista mai cuprinde rubricile : CONSFĂTUIRI CU CITITORII, VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ, CRITICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE.

de pe lingăcuvîntarea tova- CEAUȘESCU la din BucureștiRevista publică rășului NICOLAE grandioasa adunare consacrată aniversării a 55 de ani de la transformarea Partidului Socialist în Partidul Comunist Român.In continuare se publică : Mesajul adresat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU Institutului de studii istorice și social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R. cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la înființare ; Decretul prezidențial privind conferirea Ordinului „23 August" clasa I Institutului de studii istorice și social- politice de pe lingă C.C. al P.C.R. ; Solemnitatea decorării tovarășului Ion Popescu-Puțuri la împlinirea virstei de 70 de ani. Rubrica ARTICOLE — COMUNICĂRI inserează : „Comuniștii maramureșeni, moștenitori și continuatori ai unui trecut eroic și glorios", de Gheorghe Blaj ; ..Afirmarea rolului conducător al P.C.R. in societatea noastră", de Ion Popescu-Puțuri ; „Partidul Comunist Român — promotor al unor noi forme și metode de adîncire a democrației socialiste în țara noastră", de Vasile Nichita ; „înfăptuirile mase-

din anul plan in- Mușat ; crearea

♦

despre „Unele ale relațiilor inter-profesori universi- funcționari supe-
membri ai unor de păpuși, care cadrul schimbu-copii și adulți, pe sce- „Țăndărică" din Capi- vor mai susține, pe a- încă trei reprezentații, și 12 iunie. (Agerpres)

ÎN JUDEȚUL BOTOȘANI

Contribuția industriei locale 
la aprovizionarea populațieiIndustria locală botoșăneană participă intr-o măsură sporită la asigurarea unor bunuri necesare populației : articole de menaj, din metal’\și ceramică, precum și produse rezultate din prelucrarea lemnului. Numai in secția bunuri metalice de consum se produc 55 de articole, iar alte 10 sint în pregătire pentru fabricație. De o bună apreciere din partea cumpărătorilor se bucură garniturile complete de mobilă tip „Ipotești", „Arie- șul II", „Tineret", din care pipă acum s-au și livrat peste plan 270 de bucăți, se mai produc întreprinderii Pe lingă acestea la secția lemn a sofale, dulapuri

cu intarsie, mese și paturi pentru copii, care au o bună funcționalitate și un preț de cost convenabil. Asemenea produse se desfac nu numai în magazinele din județul Botoșani, ci și in multe altfe localități din țară. Conducerea întreprinderii ne-a asigurat, prin tovarășul director Nistor Răcnea, că au fost luate măsuri de ordin-tehnic și organizatoric în vederea realizării in întregime a planului de înnoire a producției și de diversificare sortimentală. Sint pregătite deja numeroase prototipuri de bunuri de larg consum, ce urmează a fi oferite comerțului pentru contractare. (E. Nazarie)

Congresul al Xl-lea care fundamentea- practic căile fău- socialiste multilate- înaintării României A fost evidențiată,
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- Articole tehnice din cauciuc 
de întrebuințare rezistența lor. Gama produselor care se fabrică la combinatul pi- teștean cuprinde și conteinerele Confecționate din pinză cauciucată. Acestea sint etanșe, permit manipularea mecanizată și stivuirea pe mai multe etaje. După golire, conteinerele sint pliabile ocupînd un mic spațiu de depozitare. Ele _ mai prezintă și marele avantaj că a- jung pînă la 300—400 cicluri de u- tilizare, reducînd astfel la maximum timpul de amortizare. Capacitatea limită de încărcare a conteinerelor este de 2—3 tone. Cu ele pot fi transportate în condiții de perfectă siguranță, îndeosebi, produse pulverulente : ciment, negru de fum, talc, barită, caolină, polietilenă granulată etc. în același timp, Combinatul de articole tehnice din cauciuc din Pitești și-a asumat răspunderea să realizeze pentru întreprinderea de autoturisme din aceeași localitate un număr însemnat de repere pe care aceasta le Importa. Articolele respective sînt rodul muncii stăruitoare a cadrelor de specialitate din serviciul tehnic al combinatului, care le-a conceput ți proiectat, și a muncitorilor din secțiile de garnituri presate ți garnituri profilate. (Gheorghe Cîrstea)

cu o largă gamă— Una din preocupările de bază ale colectivului nostru — ne spunea directorul comercial al Combinatului de articole tehnice din cauciuc Pitești, Nicolae Ciobanu — constă în diversificarea continuă a producției, preocupare impusă, pe de o parte, de cerințele partenerilor interni și externi, iar pe de altă parte, de necesitatea sporirii eficienței activității economice. Așa am ajuns că într-o perioadă destul de scurtă, de numai cîțiva ani, fabricăm circa 22 000 de repere o largă gamă de întrebuințare în toate domeniile de activitate.Dar la combinatul pîteștean acțiunea de diversificare a producției continuă. în acest scop, este mobilizat întregul colectiv de creație al combinatului, muncitorii fruntași în producție și cadrele de specialitate. Dfntre produsele mai noi care se fabrică aici se cuvine să amintim furtunurile de 350 atmosfere cu diametre de 2—4 țoii și lungimi de 3—23 metri. Acest articol, care pînă nu de mult se importa, se utilizează cu bune rezultate în forajul de mare adîncime. De notat că, platforma maritimă și sondele de fabricație românească sint echipate tocmai cu astfel de furtunuri, mult apreciate pentru

să cu

De azi, în Capitală, la Palatul sporturilor și culturii

Reintilnire cu fruntașii gimnasticii

in cadrul campionatelor naționale

TENIS

Turneul internațional 
de la Roland Garros

ÎN CÎTEVA RÎNDURI• în prima zi anațional masculin de __fia, selecționata României a întrecut cu scorul de 3—0 (16—14, 15—10, 15—10) formația Cubei.
turneului inter- volei de Ia So-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 12, 

18 și 14 iunie. In țară : Vreme în curs 
de încălzire ușoară și treptată. Cerul 
va fi variabil. Innorări mai accentuate 
se vor produce în estul țării, precum 
și în zonele de deal și de munte, unde

vor cădea aversă izolate de ploaie, în
soțite, pe alocuri, și de descărcări elec
trice. Vint moderat, cu unele intensi
ficări. Minimele vor fi cuprinse între 
5 și 15 grade, Izolat mal coborîte în 
depresiuni, iar maximele vor oscila în
tre 18 și 28 de grade, local mai ridicate 
către sfirșitul intervalului. In Bucu
rești : Vreme în curs de încălzire ușoa
ră. Cerul va fi variabil, favorabil ploii 
de scurtă durată, după-amiaza. Vînt 
potrivit. Temperatura în creștere.

Finalele campionatelor naționale de gimnastică — reunind fruntașele și fruntașii acestei foarte, frumoase discipline sportive - la ora 17, în Palatul culturii din Capitală, maestrele șl maeștrii mânești — au în această importantă competiție (prilej de definitivare a selecției echipelor reprezentative pentru J.O. și de cucerire a titlurilor de campioni) o serie de exerciții cu elemente de dificultate sporită, unele în premieră absolută. Fără îndoială, punctul de atracție al campionatelor îl reprezintă în turneul feminin tinerele gimnaste de la liceul de specialitate din municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, în frunte cu Nadia Comăneci, iar in turneul masculin pretendenții la selecția olimpică, al căror „șef de promoție" este Dan Grecu.Reîntilnirea, după un anumit răstimp, intr-un cadru atît de impunător cum este marea și moderna sală sportivă bucureșteană, cu elita gimnasticii noastre este așteptată cu emoție și curiozitate de toți iubitorii sportului, mai ales că datele și candidați! la pică evoluția de acum înaintea participării Apreciind șansele concurentelor . și concurenților la cîștigarea titlului de campion absolut, specialiștii prevăd

îhcep astăzi, sporturilor și Cu toții — gimnasticii ro- vedere pentru

pentru candl- selecția olim- este ultima la olimpiadă.

dueluri pasionante la feminin între Teodora Ungureanu, actuala campioană, și Nadia Comăneci,' iar la masculin intre rul titlului, și lae Oprescu.In prima puse, miine cițiile liber nică, de la superf estival Iele și titlurile pe aparate între primii clasați la fiecare dintre acestea.Așadar, de azi, trei zile de atractive întreceri în cadrul campionatelor maeștrilor gimnasticii, în fața unor tribune care, nu ne îndoim, vor fi pline pînă la refuz.Pențru amatorii de sport din întreaga țară, o Veste : televiziunea va transmite duminică, de la ora 16,30, Selecțiuni ale finalelor pe aparate.

Dan Grecu, dețiriăto- Mih&i Borș sau Nico-au loc exercițiile im- (tot de la ora 17) exer- alese, pentru ca dumi- ora 10 — un adevăratsă se dispute fina-
Zi

I. D.

Partidele disputate în cea de-a doua zi a Balcaniadei de polo pe apă, care se desfășoară la Bazinul Dinamo din Capitală, s-au încheiat cu următoarele rezultate : Iugoslavia — Grecia 3—2 (2—0, 1-1, 0—1, 0-0) ;

Campionatele internaționale de tenis ale Franței, eveniment sportiv care a reținut in aceste zile atenția amatorilor de sport de pretutindeni. se apropie de sfirșit. Astăzi, pe terenurile centrale ale faimoasei a- rene pariziene Roland Garros, două jucătoare românce, Florența Mihai și Virginia Ruzici. vor evolua în semifinalele prestigioasei întreceri, ăvînd ca partenere pe Renata Tomanova (Cehoslovacia), respectiv Susan Barker (Anglia). Comentatorii agențiilor de presă subliniază performanta te- nismanelor din România, care au a- juns în această fază superioară a turneului obținînd fiecare cîte patru victorii în compania unor jucătoare valoroase.Ieri, în sferturile de finală ale probei de simplu bărbați, Harold Solomon (S.U.A.) a furnizat o surpriză, eliminîndu-1 cu 6—1, 7—6, 6—1 pe Guillermo Vilas gentina), în timp ce Ramirez l-a învins 2—6, 6—1, 7—5 pe (Ungaria).

• Competiția feminină de volei „Trofeul Tomis" a continuat ieri la Sala sporturilor din Constanta cu două partide încheiate cu următoarele rezultate : U.R.S.S. — Bulgaria 3—0 (15—5, 15—4, 15—6) ; Cuba— România 3—0 (15—8, 15—12, 15—7).• După 4 probe, în Campionatul internațional de pentatlon modern al României conduce sportivul român Dumitru Spirlea, cu 4126 puncte, urmat de Atila Csaszar (Ungaria) — 4 052 puncte, Constantin Călina (România) — 4 050 puncte, Dominique Colladant (Franța) — 4 010 puncte, Mușanov (Bulgaria) — 3 982 puncte.
mare 0—6, (Ar- Raul 7—6,mexicanul cu 4—6, Balasz Taroczi

polo pe apăBulgaria — Turcia 9—4 (3—0, 2—1, 1—1, 3—2).Astăzi, cu începere de la ora 17,30 se joacă meciurile România — Iugoslavia și Grecia — Turcia. (Agerpres)

• Campionatele mondiale și europene de haltere pentru juniori au continuat în orașul polonez Gdansk. La categoria ușoară,' titlul a fost cucerit de bulgarul Pavlin Mihailov, care a totalizat 285 kg (120 plus 165 kg). Pe locurile următoare s-au clasat Ștefan Petrov (Bulgaria) — 285 kg și Jaroslav Rutter (Cehoslovacia) — 282,500 kg.• La Budapesta s-a disputat ® cursă ciclistă internațională pe echipe (100 km contracronometru) care a fost cîștigată de formația Cehoslovaciei in 2h 07’42”. Pe locurile următoare s-au clasat selecționatele Elveției — 2h 12’22” și României (Ferfelea, Antal, Savu, Butaru) — 2h 19’08”.
• Prima etapă a competiției cicliste internaționale „Cupa Dinamo" s-a disputat ieri pe șoseaua București Oltenița (102 km) și a revenit la sprint rutierului român Costel Cirje, cu timpul de 2 h 18’54” (medie orară peste 44 km). în același timp cu învingătorul au sosit în ordine Vasile Teodor, George Negoescu, Sorin Su- ditu și Ilie Valentin. Astăzi, se dispută etapa a 2-a, pe șoseaua București — Alexandria (120 km).• La Milano s-a încheiat triunghiularul internațional de atletism la care au participat echipele masculine ale Poloniei, României și Italiei. In ultima zi, atletul român Petre Lupan a cîștigat proba de 3 000 m de 8’30”. Gh. Gh. Megelea locul doi cu și respectiv

obstacole eu timpul Ghipu (800 m plat) și (suliță) s-au. clasat pe rezultatele de 1’47” 81,58 m.

de cei La al- (ti-
• Astăzi, sîmbătă și duminică, pe ringul sălii sporturilor de la Giu- lești, vor avea loc trei reuniuni box, cu participarea unora dintre mai valoroși juniori din Capitală, sfîrșitul acestor reuniuni se va cătui echipa orașului Bucureștineret), care va întîlni formația similară a orașului Belgrad. Tinerii pu- giliști iugoslavi vor evolua între 18 și 21 iunie la București și Brăila.• Turneul internațional feminin de șah de la Piotrkow Trybunalski s-a încheiat cu victoria maestrei sovietice Lidia Semenova, care a totalizat 12 puncte din 15 posibile și a fost urmată de Elena Fatalibekova (U.R.S.S.) și Petra Feustel (R.D.G.), cu cite 11 puncte. Maestra româncă Lia Bogdan, care în. ultima rundă a învins-o pe Krumova (Bulgaria), s-a situat pe locul 6, cu 9 puncte. La turneu au participat 16 șahiste din 

9 țări.



PAGINA 6 SCINTEIA - vineri 11 iunie 1976

Tovarășii Erich Honecker și Willi Stoph 
au primit pe primul ministru

al guvernului român, Manea Mănescu

Convorbiri româno-brilanicc

BERLIN 10 — CorespondentulAgerpres transmite : Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu, aflat într-o vizită oficială de prietenie în Republica Democrată Germană, a fost primit, joi dimineața, de tovarășul Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G.Cu acest prilej, oaspetele a transmis din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu un mesaj prietenesc de salut si urări de noi succese tovarășului Erich Honecker și soției sale, iar poporului Republicii Democrate Germane urări de prosperitate și noi victorii în edificarea societății socialiste dezvoltate.Mulțumind cordial pentru mesaj, tovarășul Erich Honecker a rugat pe primul ministru român să transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu un cald salut tovărășesc și cele mai bune urări de fericire și sănătate, împreună cu dorința ca poporul român să obțină în continuare noi succese remarcabile in edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.Primul ministru al guvernului român și președintele Consiliului de Miniștri al R.D. Germane. Horst Sin- dermann, prezent la primire, l-au informat pe secretarul general al C.C. al P.S.U.G. despre modul în care se îndeplinesc înțelegerile convenite in cadrul întîlnirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Erich Honecker, au înfățișat stadiul actual și perspectivele de dezvoltare ale relațiilor multilaterale dintre Republica Socialistă România și R.D. Germană, precum și măsurile adoptate pentru extinderea acțiunilor de cooperare și specializare în producție, de colaborare economică, tehnico-științifică și culturală.Tovarășul Erich Honecker a dat o înaltă apreciere evoluției pozitive a relațiilor dintre cele două țări și și-a exprimat satisfacția în legătură cu aceasta, precum și convingerea că vizita actuală va contribui la adîncirea și diversificarea acestora, în folosul celor două țări și popoare, al cauzei păcii și socialismului în lume.în cadrul întrevederii au fost abordate unele probleme ale situației internaționale actuale.
In vederea creșterii rolului ON.U. în soluționarea 

problemelor dezvoltării 
economico-sociale a statelorWASHINGTON 10 — Corespondentul nostru transmite : La sediul central al O.N.U. din New, York continuă luctătile Celei de-a IlI-a sesiuni a Comitetului special al Națiunilor Unite pentru restructurarea sectoarelor economic și social ale sistemului organizației.Convocată în baza unei hotărîri a- doptate de comitet la sesiunea sa precedentă, dezbaterile sesiunii prezente se axează în principal asupra examinării unor propuneri și sugestii avansate de diverse țări sau grupuri de state, vizînd îmbunătățirea funcționării organelor economic și social și ridicarea pe un plan superior a activității acestora, pentru a putea răspunde eficient cerințelor contemporane.în cadrul dezbaterilor, o atenție prioritară este acordată propunerilor țărilor „Grupului celor 77“ — între

„Participarea comuniștilor la guvern 
imperativ al afirmării unei democrații

Campania electorală pentru alegerile de la 20 și 21 iunie este în plină desfășurare. Principala preocupare a grupărilor politice italiene, care și-au mobilizat toate forțele în această neobișnuită „bătălie electorală", constă în a stabili cu alegătorii un dialog asupra unui evantai larg de probleme la ordinea zilei., Fapt explicabil, deoarece criza politică, economică și socială pe care o cunoaște în prezent Italia a pus în discuție nu numai viabilitatea formulei și a programului coaliției de centru-stînga inițiate in urmă cu 13 ani, ci înseși coordonatele politice tradiționale ale țării. După cum se știe, ultimele consultări electorale și în special a- legerile administrative de anul trecut s-au soldat cu o diferență de mai puțin de trei procente între Partidul Democrat-Creștin (P.D.C.) și Partidul Comunist Italian (P.C.I.). majoritatea observatorilor apreciind că această tendință va continua. Iată de ce se poate afirma că problema recunoașterii rolului și importanței ce revin P.C.I., a contribuției sale indispensabile la depășirea actualelor dificultăți prin care trece tara, la înaintarea Italiei pe calea progresului, s-a impus ca o chestiune esențială a vieții politice italiene și, prin urmare, a actualei campanii electorale. „Votul de la 20 iunie — remarca ziarul „LA STAMPA" — va fi determinant pentru tipul de guvern care va fi format, deoarece după 30 de ani acum se pune în mod clar problema intrării în guvern a Partidului Comunist".Caracterul deosebit al alegerilor 
a determinat pe principalii protagoniști să declanșeze o adevărată „competiție" de reînnoire, atît în jurul listelor de candidați, cit și al programelor electorale. Rezultatele acestei „competiții" sînt diferite. Tn cadrul Partidului Democrat-Creștin, încercările de a introduce nume noi în listele de candidați s-au încheiat — dună cum scria ziarul „CORRIFRE DELLA SERA" — „cu un rezultat deziluzionant. deoarece foarte mul

Primirea s-a desfășurat intr-o atmosferă de caldă prietenie, de stimă și înțelegere reciprocă.
★în aceeași zi, tbvarășul Willi Stoph, președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane, l-a primit pe tovarășul Manea Mănescu.Cu acest prilej, oaspetele a adresat președintelui Willi Stoph și soției sale un cald salut din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, precum și felicitări pentru poporul R.D. Germane, care a obținut rezultate remarcabile în dezvoltarea economică și socială a țării.Mulțumind, tovarășul Willi Stoph a rugat pe oaspete să transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu expresia sentimentelor sale cordiale și prietenești, precum și urări de succese poporului român.

care se află și România. Aceste propuneri, după cum au menționat majoritatea delegațiilor statelor participante. sint deosebit de țonșțrpcțivg. Se insistă asupra adoptării unor măsuri care să permită organizației să încurajeze și să elaboreze programe pentru o largă cooperare internațională, de natură să ajute țările. în special pe cele în curs de dezvoltare, în realizarea integrală a obiectivelor lor de dezvoltare economică și socială. îmbunătățirea structurilor sectoarelor economic și social aleO.N.U., aducerea lor in concordanță cu situația nouă a organizației sînt apreciate drept o cerință de mare actualitate, a cărei realizare înseamnă, totodată, o contribuție adusă la creșterea eficientei și capacității de acțiune a Națiunilor Unite, la aprofundarea procesului instaurării unei noi ordini econdmice internaționale. '
LA CORESPONDENȚII

te nume vechi continuă să domine aceste liste'"? De altfel, nici programul electoral al P.D.C., ca și al altor partide — Partidul Socialist- Democratic (P.S.D.I.), Partidul Republican (P.R.I.) și Partidul Liberal (P.L.I.) — nu se îndepărtează de liniile tradiționale. Intr-adevăr, chiar dacă ele recunosc, în principiu, necesitatea înfăptuirii de reforme, acestea sînt concepute in așa fel încit să nu afecteze cîtuși de puțin actualele structuri econo- mico-sociale.Ziarele de aci apreciază drept noutate a acestei campanii electorale faptul că listele de candidați 
Pe marginea campaniei electorale din Italia

pe care Ie-a prezentat P.C.I. includ numeroși candidați independenți, catolici, intelectuali și personalități de prestigiu, care, deși nu sînt membri ai partidului, împărtășesc politica și propunerile avansate de comuniști pentru ieșirea din actuala criză. Printre aceștia se numără : Altiero Spinelli, vicepreședinte al Comisiei Pieței comune ; Petri Pratesi, fost director al ziarului „II Popolo", ziaristul catolic Raniero la Valle ; generalul Nino Paști, fost comandant adjunct al forțelor aeriene ale N.A.T.O. ; istoricul catolic Paolo Berzzi și alții. Adeziunea largă la listele P.C.I. a unui atît de important număr de personalități independente își găsește explicația in politica deschisă de alianțe promovată de comuniștii italieni. în creșterea continuă a consensurilor în jurul strategiei „compromisului istoric", care, pornind de la realitățile societății italiene, a fost concepută tocmai ca o formulă de în- tîlnire și colaborare între toate marile curente ale mișcării populare din țară : comuniști, socialiști și. catolici. Este semnificativă în acest sens motivarea pe care ziaristul Raniero la Valle a dat-o poziției sale : „Opțiunea noastră, a

Tovarășul Willi Stoph s-a întreținut apoi cu primul ministru al guvernului român în probleme privind relațiile bilaterale, apreciind dezvoltarea lor intensă, precum și acțiunile convenite de cele două părți în scopul extinderii și adîncirii raporturilor economice și tehnico-științifice, al intensificării schimburilor comerciale în interesul ambelor țări.A avut loc, de asemenea, un schimb de păreri asupra unor aspecte actuale ale vieții internaționale.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie, au participat Horst Sindermann, președintele Consiliului de Miniștri al R.D.G., și Heinz Eichler, secretarul Consiliului de Stat.La ambele întrevederi au fost pre- zenți Constantin Niță, ambasadorul României la Berlin, și Hans Voss, ambasadorul R.D. Germane la București.
ROMA

Conferința constitutivă a Fondului 
Internațional de Dezvoltare AgricolăROMA 10 — Corespondentul nostru transmite : La Roma au început joi lucrările Conferinței. O,N.U. pentru crearea Fondului Internațional de Dezvoltare Agricolă (F.I.D.A.).Crearea acestui fond, care va deveni o instituție specializată a O.N.U., a fost recomandată de către Conferința Mondială a Alimentației, organizată la Roma in noiembrie 1974. înființarea F.I.D.A. are drept scop să ducă la creșterea substanțială a asistentei acordate țărilor în curs de dezvoltare în domeniul producției alimentare. Din partea țării noastre la conferință participă o delegație condusă de tovarășul Ion Stanciu, adjunct al ministrului agriculturii și industriei alimentare.Lucrările conferinței au fost deschise de secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim. După ce a relevat rolul hotărîtor al creșterii producției agricole, in primul rînd în țările in 

unui grup de catolici, de a acționa alături de P.C.I. era cu adevărat necesară, deoarece nu mai este posibil ca forțe importante ca cele reprezentate de P.C.I. să rămină excluse de la conducerea destinelor țării". La rindul său, Altiero Spinelli a declarat : „Am acceptat invitația de a mă prezenta pe listele P.C.I. deoarece sînt convins că participarea comuniștilor la responsabilități guvernamentale este astăzi necesară pentru renașterea unei democrații sănătoase în Italia".Pornind de la dificultățile pe care le cunoaște în prezent țara.

Partidul Comunist Italian a lansat în programul său electoral, în spiritul strategiei „compromisului istoric", propunerea de alcătuire a unui guvern de solidaritate națională, format din toate forțele democratice și populare. „Ținind cont de faptul că italienii se întreabă ce se va întîmpla cu Italia dacă va continua să fie condusă cu vechile metode și cu vechii oameni — arată secretarul general al P.C.I., Enrico Berlinguer — comuniștii propun un guvern diferit de cele care s-au succedat în ultimii aproape 30 de ani : un guvern unitar, de alianță și de solidaritate intre toate forțele democratice și populare și care, pentru a fi cu adevărat unitar și inovator, nu poate să nu cuprindă și P.C.I.".Propunerea Partidului Comunist a fost primită în mod favorabil de Partidul Socialist. Și ei partizani ai unui „guvern de necesitate", socialiștii au declarat în repetate rinduri că se opun oricărei formule de guvern care ar respinge colaborarea cu Partidul Comunist.Convergența tot mai largă pe care o întrunește linia politică a comuniștilor, ca și posibilitatea practică ca P.C.I. să devină după aceste alegeri partid guvernamen-

LONDRA 10 — Corespondentulnostru transmite : Tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Național al Radioteleviziunii române, care, la invitația guvernului britanic, efectuează o vizită iii Anglia, a avut joi convorbiri cu Robin Scott și Noble Wilson, directori ai centrului de televiziune B.B.C. (British Broadcasting Corporation). De asemenea, a avut o întilnire cu Henry James, directo
BELGRAD

întâlnire tovărășească»BELGRAD 10. — Corespondentul nostru transmite : Președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, Gemal Biedici, a primit joi pe Corneliu Mănescu, președintele Comisiei pentru politică externă și cooperare economică internațională a Marii Adunări Naționale a Reoublicii Socialiste România,într-o atmosferă de prietenie și
ORIENTUL APROPIAT
• Dezbaterile din Consiliul de Securitate asupra drepturilor 
inalienabile ale poporului palestinean • Liga Arabă a hotărît 
trimiterea în Liban a unei forțe arabe de menținere a păcii

® Declarația agenției T.A.S.S. privind situația din LibanNAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). — Consiliul de Securitate și-a încheiat prima ședință din cadrul dezbaterilor consacrate examinării problemei exercitării drepturilor inalienabile ale poporului palestinean, inclusiv a dreptului său de a-și crea un stat național propriu.
★CAIRO 10 (Agerpres). — Consiliul ministerial al Ligii Arabe, întrunit miercuri noaptea în ședință extraordinară, a hotărît trimiterea în Liban a unei forțe arabe de menținere a păcii formată din trupe sudaneze, saudite, algeriene, libiene, siriene și palestinene — a declarat purtătorul de cuvînt al ligii, potrivit agenției Middle East News.- Trimiterea acestei forțe, la o dată care nu a fost încă fixată, se va face „în cadrul suveranității libaneze", a subliniat purtătorul de cuvînt. Una din clauzele acordului intervenit precizează că Organizația pentru Eliberarea Palestinei va trebui să adere Ia toate acordurile încheiate cu Libanul.
★CAIRO 10 (Agerpres). — Președintele Egiptului, Anwar El Sadat, a conferit joi la Cairo cu Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, care a participat, în ca-

curs de dezvoltare. în soluționarea problemelor alimentației, secretarul general al O.N.U. a subliniat importanța eforturilor proprii ale țărilor în curs de dezvoltare și a ajutorului care trebuie să-1 acorde acestora comunitatea internațională. Evidențiind că înființarea F.I.D.A. reprezintă o etapă importantă în realizarea acestui obiectiv, vorbitorul a spus : Acest fond a fost considerat ca o parte integrantă a eforturilor întreprinse în întreaga lume pentru construirea u- nei noi ordini economice internaționale. în continuare, Kurt Waldheim a relevat că fondul reprezintă o soluție constructivă și nouă sub numeroase aspecte ale acestei probleme mondiale, ca urmare a cooperării internaționale.Președinte al conferinței a fost ales în unanimitate senatorul Giuseppe Medici, fost ministru de externe. al Italiei.

sănătoase"tal, a dat naștere unor puternice presiuni din partea forțelor retrograde și de dreapta din interior, cit și din afara țării, care au început să agite din nou sperietoarea „pericolului comunist". Așa, de pildă, reprezentanți de frunte ai Bisericii catolice au cerut alegătorilor romano-catolici să nu-și dea votul in alegeri Partidului Comunist. Acest act de ingerință a fost calificat de ziarul „LA STAMPA" ca „cea mai directă și mai apăsătoare intervenție la care a recurs biserica in întreaga perioadă postbelică". Cercurile democratice, opinia publică italiană au respins și „sugestiile" și „sfaturile" venite din afară. „Nu revine conducătorilor S.U.A. — declara generalul Nino Paști — să stabilească cine trebuie să conducă Italia. Ca militar și ca italian, nu pot să nu afirm că orice tentativă tinzind să ducă la limitarea independenței noastre naționale trebuie să fie respinsă în mod ferm". Totodată, este profund semnificativ că și în rîndul unor țări aliate cu Italia în cadrul N.A.T.O. își fac drum unele puncte de vedere mai realiste ; aci au fost larg comentate declarațiile lui Jimmy Carter, omul politic a- merican care are cele mai multe șanse de a fi candidatul Partidului Democrat în alegerile prezidențiale din S.U.A., ca și ale cancelarului vest-german Schmidt, care, ambii, deși nu au ascuns că ar prefera să nu aibă loc o victorie a forțelor de stingă în Italia, au subliniat că, în caz că ea totuși se va produce, a- ceasta nu ar determina S.U.A. sau R.F.G. să „taie punțile" cu țara respectivă. Comentînd aceste declarații, ziarul „L’UNITA" a arătat că ele reflectă „un mod nou de a concepe relațiile dintre forțele politice în cadrul lumii capitaliste".Considerentele de mai sus învederează de ce votul de la 20 iunie nu reprezintă doar un obișnuit test electoral, de rutină, ci un examen de deosebită responsabilitate și de ample consecințe politice pentru cei peste 41 milioane de alegători.
Radu BOGDAN 

rul general al Oficiului central de informații al Marii Britanii.Au fost discutate probleme privitoare Ia extinderea și diversificarea colaborării și cooperării româno-bri- tanice în domeniile respective. în a- ceeași zi. tovarășul Cornel Burtică a avut convorbiri cu conducerile firmelor „Gec“ și „Marconi".La întîlniri și convorbiri a fost prezent ambasadorul României în capitala britanică, Pretor Popa.

cordialitate, s-a efectuat un schimb de păreri referitor la dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări pe multiple planuri, în spiritul celor convenite în cursul întîlnirilor dintre, președinții Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito.La întrevedere a participat ambasadorul României in Iugoslavia, Virgil Cazacu.

pitala egipteană, la reuniunea extraordinară a Consiliului ministerial al Ligii Arabe, consacrată examinării situației din Liban.
★în cadrul contactelor destinate formării forțelor arabe de menținere a păcii în Liban, Mahmud Riad, secretar general al Ligii Arabe, a avut joi o întrevedere cu generalul Mohamed Aii Fahmi, șeful Statului Major al forțelor armate siriene, în calitatea acestuia de secretar general adjunct al Ligii Arabe însărcinat cu problemele militare. Mahmud Riad a încredințat generalului Fahmi misiunea de a forma aceste forțe și de a stabili proporțiile lor.
★Din Damasc, agenția Reuter transmite că un contingent de militari algerieni. libieni și sudanezi, care fac parte din forțele arabe de menținere a păcii în Liban, au sosit joi pe teritoriul libanez.
★MOSCOVA 10 (Agerpres). — într-o declarație a agenției T.A.S.S. privind situația din Liban se apreciază că în ultimele zile evoluția e- venimentelor din această țară capătă un caracter tragic.Uniunea Sovietică — se arată în declarație — cheamă toate statele să se abțină de la orice acțiuni care sînt în contradicție cu principiile respectării independenței, suveranității, integrității teritoriale, pentru ca aceste principii internaționale, îndeobște acceptate, să fie aplicate integral și față de Liban. Uniunea Sovietică așteaptă în prezent că părțile implicate nemijlocit în evenimentele din Liban, cît și toate celelalte state vor manifesta responsabilitatea cuvenită.

agențiile de presă
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transmit:

Delegația Tribunalului 
Suprem al României, condu- să de președintele Tribunalului Suprem, Constantin Stătescu, care se află in vizită de schimb de experiență in Cehoslovacia, a fost primită joi de vicepreședintele Adunării Federale a R. S. Cehoslovace, Dalibor Hanes. La primire, desfășurată într-o atmosferă cordială, tovărășească, au fost de față președintele Tribunalului Suprem al R.S.C., J. Ondrej. și însărcinatul cu afaceri ad-interim al țării noastre la Praga, Simion Vlad Popa.

G.LP. ul Republicii Viet
namului de Sud a promu’?nt un document in care este expusă politica sa față de membrii armatei, administrației și organizațiilor politice ale vechiului regim. Documentul reamintește politica de clemență a administrației revoluționare față de persoanele din categoriile enumerate, politică bazată pe sentimente iz- vorîte din calitatea de cetățeni ai a- celeiași patrii. Această politică vizează să le deschidă celor care în trecut au urmat un drum greșit, dar s-au corectat participînd la realizarea înțelegerii naționale și unității întregii națiuni, calea alăturării la opera de reconstrucție națională și edificare a unei noi vieți.

Alegerile preliminare din S. U. A.WASHINGTON 10 (Agerpres). — Ediția 1976 a alegerilor preliminare americane a luat sfîrșit. La această cursă electorală-maraton au participat circa 20 de pretendenți la învestitura partidelor republican și democrat pentru alegerile prezidențiale din toamna acestui an. Ultimele preliminarii au avut loc în statele New Jersey, Ohio și California. Președintele Gerald Ford a obținut victoria în primele două state, iar oponentul său, Ronald Reagan, în California.
• COMPUTER GI

GANT. Specialiștii sovietici au pus Ia punct prototipul unei mașini electronice de calcul care poate efectua cinci milioane o- perațiuni pe secundă. Noua mașină va intra în producție de serie in anii actualului plan cincinal de dezvoltare a economiei naționale. Ea va dispune de o bogată memorie radială și își va găsi aplicarea în marile centre de calcul și in sistemele automatizate din diverse ramuri ale economiei naționale și din instituțiile de stat.
© O NOUĂ PARTI

CULĂ SUBATOMICĂ. Savanții de la universitățile a- mericane Stanford și California au anunțat descoperirea u- nei noi particule subatomice. A- Ceasta are proprietatea funda-

In pregătirea Conferinței partidelor 
comuniste și muncitorești din EuropaBERLIN 10 — Corespondentul A- gerpres transmite : Joi, 10 iunie, a început la Berlin ședința Comisiei de redactare prevăzută în luna mai a acestui an de partidele participante la pregătirea Conferinței partide-

ATENA

ÎNTREVEDERI ale reprezentantului p. c. r.ATENA 10 (Agerpres). — Corespondență de la. Al. Cîmpeanu : Tovarășul Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Colegiului Central de Partid, care participă la lucrările Congresului Partidului Comunist din Grecia (interior), a avut, joi, o întilnire cu Gheorghios Rallis, secretar general al Partidului Noua Democrație.Cu acest prilej a fost transmis din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, un salut prietenesc președintelui Partidului Noua Democrație, Constantin Karamanlis, primul ministru al Greciei.
★Tovarășul Mihai Dalea a avut o întilnire cu Andreas Papandreu, președintele Partidului Mișcarea Socialistă Panelenă (P.A.S.O.K.), căruia i-a transmis, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, un salut prietenesc.Andreas Papandreu a avut cuvinte de înaltă apreciere față de persona- -litatea proeminentă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, activitatea sa

LUCRĂRILE CONGRESULUI P. C. DIN GRECIA (interior)ATENA 10 (Agerpres). — în continuarea lucrărilor Congresului Partidului Comunist din Grecia (interior) au avut loc dezbateri în legătură cu raportul asupra proiectului de statut al partidului, în cadrul cărora au luat cuvîntul 50 de delegați.
Ședința Prezidiului 
’c.C.’ al U.C.I.BELGRAD 10 — Corespondentul nostru transmite : La Belgrad a avut loc o ședință a Prezidiului C.C. al U.C.I., în cadrul căreia au fost analizate relațiile și colaborarea Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia cu partidele socialiste și social-democrate din Europa occidentală, precum și procesele actuale din mișcarea muncitorească internațională.Prezidiul C.C. al U.C.I. a adoptat o hotărîre privind editarea unei reviste pentru problemele criticii sociale în cadrul Casei de presă și editură „Komunist".Au fost examinate, de asemenea, alte probleme actuale cu caracter politico-ideologic.

Convorbiri sovieto-in- 
diono. La Krerniin a avut loc,joi, o întrevedere între Leonid Brej- nev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., și Indira Gandhi, primul ministru al Indiei, în cadrul căreia au fost examinate relațiile sovieto- indiene, precum și principalele probleme internaționale de interes reciproc.

Ansamblul folcloric româ
nesc „Cununa Carpaților" și-a 
încheiat turneul întreprins in 
cinci țări din Africa : G hanoi 
Guineea. Mauritania. Senegal 
și Algeria. Spectacolele, ca și 
celelalte manifestări culturale 
organizate cu acest prilej in 
țările respective — zile ale cul
turii românești, gale de filme, 
expoziții de cărți, fotografii și 
discuri din țara noastră — 
s-au bucurat de un deosebit 
interes.

Partidele socialiste din 
țările membre ale C.E.E. au cerut Comisiei executive a „celor nouă" să suspende aplicarea acordului comercial încheiat în anul 1974 între Piața comună și Uruguay, în semn de protest față de represiunile

în grupul democraților, fostul guvernator al statului Georgia, Jimmy Carter, a dobindit alte două victorii, în New Jersey și Ohio, și a fost învins în California.Aceste ultime trei runde ale alegerilor preliminare au consolidat pozițiile președintelui Ford și ale fostului guvernator Carter — de principali pretendenți la învestitura partidelor lor.
Dl PRETUTINDENI
mental nouă de a reacționa puternic cu materia. Recenta descoperire vine în sprijinul teoriei privitoare la existența par-, ticulelor quarq, elaborată în prima perioadă a anilor ’60. A- ceastă teorie susține că atomii sînt compuși din particule denumite hadroni. care, la rîndul lor, sînt formați din particulele quarq. Particula nou descoperită deține, totodată, proprietatea analogă sarcinii electrice, pe care fizicienii presupun că o vor găsi la unul din cele patru tipuri de particule quarq ce ar putea exista. Proprietățile particulelor subatomice n-au putut fi încă constatate în natură. Ele iau naștere ca urmare a degajării unor energii' uriașe în cadrul 

lor comuniste și muncitorești din Europa.Din partea Partidului Comunist Român participă o delegație condusă de tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Gh»orghios Rallis a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu, din partea președintelui Constantin Karamanlis, mulțumiri călduroase pentru mesajul de prietenie, împreună cu cele mai bune urări de succese în activitatea importantă consacrată dezvoltării relațiilor dintre România și Grecia, promovării cauzei păcii și colaborării în Balcani și în Europa.în cursul întrevederii a fost exprimată dorința comună de a se continua contactele și schimburile de vizite între reprezentanții celor două partide, în scopul aprofundării cunoașterii reciproce, al conlucrării fructuoase dintre popoarele român »i grec.
★multilaterală, pusă în slujba construirii societății socialiste multilateral dezvoltate în România, a înaltelor idealuri de pace și progres ale popoarelor. S-a subliniat, totodată, importanța colaborării româno-elene în promovarea unei politici de conlucrare și pace în Balcani, ca și pe plan internațional.La întîlniri a participat ambasadorul României la Atena, Ion Brad.

După încheierea dezbaterilor la acest punct al ordinii de zi, Hara- lambos Dracopoulos, secretar al C.C. al P.C. din Grecia (interior), a prezentat darea de seamă a Comitetului Central.Lucrările congresului continuă.
Plenara Comitetului 

Executiv Central al P.C. 
din CanadaOTTAWA 10 (Agerpres). — La Toronto au luat sfîrșit lucrările plenarei Comitetului Executiv Central al Partidului Comunist din Canada. Plenara a examinat și a aprobat un document pregătit pentru cel de-al XXIII-lea Congres al P.C. din Canada, care va avea loc în luna octombrie a.c. Documentul conține o analiză a situației internaționale actuale și a vieții politice canadiene și stabilește sarcinile partidului comunist în ce privește sporirea rolului și autorității sale în /vederea formării unei coaliții antimonopoliste. care să apere interesele oamenilor muncii.

politice din această țară latino-ame- ricană.
Președintele Portugaliei, generalul Francisco da Costa Gomes, l-a primit, la Lisabona, pe ministrul apărării al S.U.A., Donald Rumsfeld, într-un comunicat difuzat la încheierea convorbirii se arată că au fost examinate probleme privind poziția Portugaliei în cadrul Pactului Atlantic, precum și livrările de armament ale S.U.A. către Portugalia în cadrulN.A.T.O.
Guvernul laburist brita

nic, con^us de James Callaghan, a obținut miercuri un vot de încredere din partea parlamentului, ceea ce face să eșueze încercarea Partidului conservator de opoziție de a forța înfrângerea cabinetului și a determina ținerea unor alegeri generale anticipate.
Adunarea Federală a 

Elveției și-a început sesiunea de vară la Berna. Timp de trei Săptă- mini, deputății vor examina o serie de probleme importante ale politicii interne și externe a Elveției, diferite aspecte ale economiei ^naționale, confruntată cu dificultăți serioase în contextul crizei economice occidentale.
0 reuniune extraordi

nară 3 incePut *n capitala statului Trinidad-Tobago, cu participarea șefilor de guvern din țările membre ale Pieței comune caraibiene (CARICOM), care vor analiza, printre altele, probleme legate de situația balanței de plăți.
La Seul3 avut ,oc un nou pr°- ces politic, încheiat prin condamnarea a patru reprezentanți ai opoziției din Coreea de sud la închisoare pe diferite termene.

experimentelor efectuate cu acceleratorii nucleari.
• LUPTA CONTRA 

„MORȚII ALBE" In cadrul ofensivei antidrog lansate în Columbia, ca urmare a traficului cu stupefiante tot mai intens în această țară, s-a repurtat deunăzi un succes însemnat : poliția columbiană a arestat zece persoane, surprinse cu diferite cantități de droguri asupra lor. Făcînd parte din grupuri diferite, traficanții transportau în majoritate cocaină. Aceasta împreună cu marijuana constituie principalele stupefiante ce trec prin „filiera" columbiană. Proporțiile traficului cu stupefiante determină un curent tot mai larg de opinie în favoarea unor măsuri concertate pe plan internațional pentru a pune capăt acestui flagel, ce afectează în special tînăra generație.
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