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Organizațiile de partid
îmbogățesc, concretizează și aplică

planurile de acțiuni educative
Perioada care s-a scurs de Ia încheierea lu

crărilor Congresului educației politice și al cul
turii socialiste este, desigur, foarte scurtă. Cu 
toate acestea, cei aproape 6 500 de participanți 
la congres, și odată cu ei întregul activ de par
tid, propagandiștii, activiștii culturali, toți fac
torii educaționali au trecut la realizarea în prac
tică a sarcinilor care decurg din expunerea pro
gramatică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, din 
cuvîntarea rostită de secretarul general al parti
dului la încheierea dezbaterilor. din rezoluția

adoptată de congres. în mod firesc, prima mă
sură practică ce se întreprinde în toate colecti
vele de muncă, in instituțiile de educație poli
tică și cultural-educativă o reprezintă sintetiza
rea ideilor șl sarcinilor specifice propriului do
meniu de activitate — așa cum reies din prin
cipalele documente ale congresului, revederea 
și îmbogățirea programelor de acțiune adoptate 
cu ocazia dezbaterilor din fiecare organizație 
și, desigur, trecerea neîntirziată la desfășurarea

Președintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu,

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
va face o vizită oficială in Turcia

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, va 
face, împreună cu tovarășa Elena

Ceaușescu, o vizită oficială în 
Turcia, la invitația președintelui 
Republicii Turcia, Fahri S. Ko-

rutiirk, și a doamnei Emel Ko- 
riiturk, în perioada 22—25 iunie 
1976.

Concomitent cu îndeplinirea sarcinilor de plan, colectivul întreprinderii de prelucrare a aluminiului Slatina depune 
eforturi stăruitoare pentru diversificarea producției, potrivit cerințelor beneficiarilorunel multilaterale activități politice, culturale, 

educative de formare a omului nou, constructor 
conștient al societății socialiste șl comuniste.

Din dorința de a urmări modul în care se ac
ționează concret, precum și pentru a realiza, 
astfel, un schimb de experiență, reporterii noș
tri consemnează, în cele ce urmează, opiniile 
unor secretari ai organizațiilor de partid, acti
viști ai instituțiilor culturale, ai organizațiilor de 
tineret, cadre didactice etc.

Pentru îndeplinirea cincinalului, pentru înflorirea tuturor regiunilor,

pentru înfăptuirea Programului ideologic al partidului

Oricît de valoroase — 
rezultatele anterioare 

pot fi mult îmbunătățite
— M-am întors de la lucrările 

Congresului educației politice și al 
culturii socialiste, ne-a spus tovară
șul Ion Bălcinoiu, directorul Casei de 
cultură a sindicatelor din Ploiești, 
cu două mari satisfacții. Prima, de
sigur, a reprezentat-o faptul că sînt 
unul dintre cei ce au avut cinstea să 
poată asculta acolo, în sala congre
sului, expunerea deosebit de bogată 
în idei, clară, principială, a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. A doua 
bucurie a izvorît firesc din consta-

tarea că, într-o bună măsură, preo
cupările noastre anterioare s-au cir
cumscris unei concepții foarte apro
piate de programul pe care congresul 
l-a stabilit pentru întregul sistem al 
instituțiilor cultural-educative.

Așa, de pildă, în programele casei 
noastre de cultură au ocupat un loc 
important cultivarea tradițiilor revo
luționare ale poporului, a respectului 
față de lupta comuniștilor pentru 
înlăturarea exploatării, pentru fău
rirea unei Românii socialiste. Sînt 
cunoscute evocările pe care le orga
nizăm periodic la Muzeul Doftana 
sau la Muzeul de istorie a județului 
Prahova, consacrate primirilor de noi 
membri în organizația de partid ; 
spectacolele „Cinstire muncii comu
niste", dedicat fruntașilor în produc
ție, și „în numele viitorului", con-

sacrat fruntașilor la învățătură ; în- 
tilnirile lectorilor casei de cultură cu 
colective de muncă din întreprinderi, 
sate, școli pe teme de istorie a pa
triei și partidului ; montajele de ver
suri, dintre care unele poartă titluri 
sugestive ca : „Aici sîntem de 2 000 
de ani".

Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, celelalte documente ale 
congresului ne-au arătat însă, 
mie și tuturor celorlalți activiști ai 
casei de cultură, că programele ante
rioare, apreciabile după cum spu
neam, pot să fie și mai mult îmbu
nătățite. în acest scop organizația de 
partid, conducerea Casei de cultură 
au prevăzut o reexaminare a planuri
lor anterioare, o confruntare a lor cu 
ideile formulate în congres. în spe
cial ne gîndirn la o aprofundare

a tuturor laturilor fenomenului edu
cațional. Iată, de pildă, una din
tre principalele sarcini trasate de 
congres — acțiunea pentru gene
ralizarea în viața socială a prin
cipiilor eticii și echității socialiste. 
Noi am făcut, fără 
lucruri bune în 
Dacă analizăm însă 
rile, vom vedea că, 
conținutului educativ al tuturor pro
gramelor, ofensiva noastră împotriva 
mentalităților vechi, pentru promo
varea trăsăturilor noi, comuniste, 
poate fi mult sporită. Vom reanaliza, 
de aceea, în mod special acesț capi- 

care 
fa
de

îndoială, multe 
această privință, 
mai atent lucru- 
prin îmbogățirea

toi, antrenând și toți factorii cu 
colaborăm, cu deosebire școala, 
cultatea, organizațiile județene
(Continuare în pag. a II-a)
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importantă cerință a dezvoltării economice

Monumentul triumfal Tropaeum Traiani în curs de restaurare

Acțiuni pentru înnoirea și modernizarea
r-

;-z zz
produselor, a tehnologiilor

în cincinalul afirmă
rii revoluției tehnico- 
științifice, moderniza
rea produselor și a 
proceselor tehnologice 
Constituie o preocu
pare majoră a nu
meroase întreprinderi 
industrial^ din jude
țele Bacău, Neamț și 
Vrancea. La Combina
tul de fire și fibre sin
tetice din Săvinești, de

pildă, au fost reproiec- 
tate și înnoite 56 la 
sută din 
fabricate, 
înnoirilor
meroase invenții ale 
specialiștilor unității. 
Metalurgiștii de la în
treprinderile de ma- 
șini-unelte din Bacău 
și Roman au reușit, la 
rîndul lor, să adapteze 
la produsele realizate

lîrodusele 
la 

stind
baza 
nu-

sisteme de ghidaje și 
programatoare cu co
menzi numerice, Care 
sporesc precizia aces
tora în lucru. S-au 
trodus, totodată, 
producția de serie 
tipuri de strunguri
rusei, s-au rfeproiectat 
o serie de mașini pen
tru prelucrarea meta
lului și a lemnului.

(Agerpres).

Succese

ai muncii

ISTORIA PATRIEI—FLACĂRĂ VIE

Colectivele de oameni 
de la Combinatul siderurgic din Re
șița acordă o decsebită atenție în
deplinirii angajamentelor asumate în 
întrecerea socialistă din acest an. Ca 
urmare a folosirii mai depline a ca
pacității agregatelor și instalațiilor 
siderurgice, a preocupării ca fiecare 
echipă să realizeze zilnic, la fiecare 
șarjă, mai mult de două tone de oțel 
în plus fată de prevederile planului, 
inițiativă a siderurgiștilor din în
treaga tară, reșițenii au reușit să în
făptuiască de la începutul anului și

A CONȘTIINȚEI SOCIALISTE
? » Muzica

so- 
in 

ani, 
in-

in- 
in 

noi 
ca-

pînă acum mai mult de jumătate din 
angajamentele asumate în întrecere 
pe întregul an. Astfel, ei au dat în 
plus mai bine de 6 000 tone de fon
tă. 7 000 tone de oțel, 2 700 tone de 
laminate finite pline, 700 tone de cocs 
pentru furnale și alte produse side
rurgice. De remarcat este faptul că, 
în principal, sporurile de producție 
au fost realizate pe baza creșterii 
productivității muncii și prin econo
misirea judicioasă a materiilor pri
me, materialelor, combustibilului și 
energiei. (Nicolae Cătană).

românească
La Adamclisi

în fața trupului 
punător, reconstruit

im- 
,_____ _ ________  în
parte, al monumentului 
de la Adamclisi, am 
trăit clipe înălțătoare 
într-una din diminețile 
cu soare ale acestei pri
măveri. E încă șantier, 
încă multe detalii ale 
monumentului triumfal 
urmează abia să-și re
capete înfățișarea ini
țială. Pămîntul e săpat 
în adîncime (pentru a 
fi retezat dealul pînă la 
cota primei trepte a 
monumentului, așa cum 
fusese în urmă cu 1867 
de ani...).

Mă mișc stîngaci prin
tre marile blocuri de 
calcar și ascult tăcerea 
lor evocatoare. între 
chipurile aspre din me
tope, săpate cu ferme
cătoare naivitate de că
tre meșteri provinciali, 
apare, și nu o singură 
dată, figura cunoscută 
a împăratului Traian. 
Ne privește și acuma 
semeț. Dar noi ghicim 
obosita îndîrjire și sen
timentul de eliberare al 
împăratului la capătul 
cumplitelor 
boaie dacice. De ce toc
mai aici, din întregul 
pămînt al Daciei, a ales 
el loc pentru înălțarea 
prelungirii în piatră a 
trufiei sale ? Poate pen
tru că pămîntul acesta

a fost un nod al răz
boaielor. Chiar aici, 
unde avea să se înalțe 
Tropaeum Traiani, pier
duse Domițian un mare 
număr de soldați într-o 
grea infrîngeră și tot pe 
aici cîștigase Traian o 
bătălie decisivă pentru

MEDITAȚII 
DE REPORTER 
PE ȘANTIERUL 

MONUMENTULUI

sale răz-

victoria sa asupra Da
ciei. Așezat în calea 
barbarilor care pe aici 
tot încercau să pătrun
dă spre inima imperiu
lui, monumentul, cu 
trofeul său colosal, era, 
poate, 
tizeze, 
„Marș 
Marte 
scria cu litere ferme pe 
soclul așezat peste u- 
riașul tambur cu meto
pe, care susținea impo
zanta statuie a trofeului 
propriu-zis, avînd, numai 
ea, zece metri înălțime, 
întregul monument se 
ridica la aproape patru
zeci de metri deasupra 
celei mai înalte culmi 
din această zonă a Sci- 
tiei Minor. Așa incit își 
trimitea înfioratul me-

menit să-i aver- 
să-i înspăimînte.

Ultor 1“ („Lui 
Răzbunătorul"),

saj la zeci de kilome
tri depărtare. Fuse
se construit ca să în
frunte nu numai nă
vălirile barbare, dar și 
veșnicia, blocurile de 
piatră fuseseră strașnic 
legate în fier și în mor
tarul roman încă și mai 
trainic decît piatra. 
Turcii i-au spus „bise
rica omului" (Adam
clisi), într-atît i-a im
presionat pesemne glo
rificarea demnității o- 
mului, prezentă în în
treaga structură a aces
tui edificiu.

Mai jos, la nici un ki
lometru depărtare, pe 
un platou mai scund, 
crește cimbrul sălbatic, 
printre ruinele fostului 
municipium Tropaeum 
Traiani. Cetatea, ridica
tă din ordinul împăra
tului Traian, care și-a 
spus „Dacicus", a luat 
numele colosalului mo
nument. Ea a devenit 
un puternic centru mi
litar, economic și reli
gios în această extre
mitate a imperiului și a 
răspindit, a cultivat și 
a desăvîrșit, sute și sute 
de ani, opera romani
zării acestui pămînt.

Mihai CARANFI1
(Continuare 
în pag. a IV-a)

cu emoție la a- 
de majoră în- 
cuprinse în ex- 
cuvintarea tova-

Medităm 
devărurile 
seninătate 
punerea și 
rășului Nicolae Ceaușescu
la recentul Congres al edu
cației politice și al culturii 
socialiste — documente 
programatice profund însu- 
flețitoare, menite să ne 
devină principal instru
ment orientativ, îndrumar 
prețios pentru tot ce vom 
întreprinde de aici încolo. 
Un asemenea adevăr este 
cel referitor la valorile 
nepieritoare ale artei noas
tre, la îndemnul înflăcărat, 
patriotic de a respecta pa
trimoniul nostru spiri
tual, de a fi, în tot ce în; 
treprindem. noi îpșine, de 
a sluji prin arta noastră 
poporul nostru, lucrînd cu 
toate mijloacele artei pen
tru formarea omului nou, 
a omului, societății socia
liste și comuniste.

Unitatea de limbă a 
constituit în toate epocile 
un factor primordial al 
unității naționale a po
porului român. Și în socia
lism, unitatea de limbă 
continuă să acționeze cu 
forță în direcția unității 
naționale, consolidînd uni
tatea idealului social, a 
idealului etic și estetic al 
întregii noastre națiuni 
socialiste. Aceeași funcție 
catalizatoare a îndeplinit 
de-a lungul veacurilor și 
unitatea de limbă muzica
lă. Folclorul nostru mu
zical, prin unitatea sa în

diversitate, ne stă mărtu
rie. De asemenea, muzica 
noastră veche și cea pro
fesională de mai tîrziu. 
Căci unitatea și originali
tatea națională a muzicii 
românești s-au constituit 
în milenii de acumulare, 
de cizelare și memorare a 
zestrei de idei, de trăiri, 
de năzuințe, individuale și

in ce privește condițiile de muncă și 
viață, exercitarea drepturilor și afir
marea in cimpul vieții sociale a tu
turor cetățenilor țării.

în înfăptuirea acestei politici o im
portanță deosebită au acțiunile pe 
care organele și organizațiile de par-

în înfăptuirea cu succes a sarci
nilor ce-i revin, Comitetul județean 
de partid Satu-Mare acordă o atenție 
stăruitoare mobilizării și unirii tu
turor energiilor in direcția valori
ficării pe scară largă a resurselor 
materiale și de muncă existente pe 
plan local. Ase
meni celorlalte 
județe ale țării, 
dezvoltarea în 
ritm înalt a for
țelor de produc
ție reprezintă și 
pe meleagurile 
noastre temeiul 
obiectiv al unei 
efervescente vieți 
economice și 
ciale. Numai 
ultimii cinci 
de exemplu,
dustria sătmărea- 
nă și-a dublat 
potențialul pro
ductiv, ajungind să dețină o pon
dere de aproape 70 la sută in 
economia județului. Pe harta econo
mică au apărut simbolurile unor uni
tăți și ramuri noi, ale unor noi centre 
muncitorești. S-au creat astfel peste 
20 000 locuri de muncă suplimentare. 
Toate acestea sînt rodul aplicării 
consecvente de către partid a politicii 
de repartizare rațională în teritoriu a 
forțelor de producție, bază sigură a 
ridicării gradului de civilizație a tu
turor localităților, a deplinei egalități

din județul SATU-MARE
loan FORIȘ,

prim-secretar al Comitetului județean Satu-Mare al P.C.R.

tid le întreprind pentru fructificarea 
deplină a potențialului productiv, 
pentru utilizarea judicioasă a forței 
de muncă. Iată de ce comitetul ju
dețean de partid, pe baza unor studii 
și analize, printr-o largă consultare 
cu activul de partid, cu oamenii mun
cii, a elaborat un program de pers
pectivă în vederea asigurării, îmbu
nătățirii pregătirii forței de muncă și 
utilizării ei raționale. în acest pro
gram se reflectă puternic una din 
ideile fundamentale afirmate cu toa-

COMUNICAT

tă claritatea de secretarul general al 
partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in expunerea făcută la 
Congresul educației politice și al cul
turii. socialiste : „Fiecare cetățean tre
buie să depună o activitate utilă so
cietății, să contribuie activ la progre

sul general al 
țării. Munca li
beră, despovărată 
de exploatare, 
constituie unica 
sursă a sporirii 
avuției naționale, 
a Înfloririi patri
ei, a proprietății 
poporului 
bunăstării 
nale ; de 
ea trebuie 
leasă ca o nece
sitate, ca o înda
torire de onoare 
a fiecărui cetă
țean și, totodată, 

ca principalul mijloc de afirmare a 
personalității, umane, a forței crea
toare a fiecărui cetățean".

Pornind de la cunoașterea direcți
ilor și dimensiunilor dezvoltării pe 
mai mulți ani a diferitelor sectoare 
de activitate, urmărim ca procesul 
pregătirii forței de muncă să premear
gă ritmului investițiilor realizate. Așa, 
de pildă, potrivit cerințelor creșterii 
principalei întreprinderi constructoa
re de mașini din județ, „Unio", 
cu circa 15 la sută în perioada 
1970—1980, a fost puternic dezvoltat 
grupul școlar care pregătește cadre 
profesionale și tehnice de profil și 
s-a creat un institut de subingineri. 
De altfel, întreaga structură a re
țelei de învățământ din județ a fost 
orientată în așa fel incit să poată 
răspunde tot mai bine cerințelor im
puse de mutațiile cantitative și cali
tative care se vor produce în dez-
(Continuare în pag. a IlI-a)

$i * 
perso- 
aceea, 
înțe-

Manea Manescu, în Republica Democrata Germană
IN PAGINA A V-A

un tini ai
tul efortului pentru conju
garea, intr-o unitate inse
parabilă a actului cultural 
cu educația politică, aceas
tă unitate se cuvine a fi 
cultivată în continuare în 
contemporaneitatea noas
tră socialistă, printr-o infi
nită diversitate de genuri, 
forme, stiluri.

La o asemenea diversita-

bine și frumos. Vocația mu
zicală și creativitatea etică 
și estetică sînt trăsături de
finitorii ale spiritualității 
românești. începind cu mi
tul tracului Orfeu, pînă la 
noblețea, demnitatea și fru
musețea morală și artistică 
a „Mioriței", de Paul Con- 
stantinescu, a „Preludiului 
la unison" de George Enes-

Cultura socialistă
și educația politică — 

într-o unitate inseparabilă

colective, naționale, socia
le, etice, estetice — decan
tată și păstrată în diversi
tatea și frumusețea neste
matelor folclorului, 
muzicii vechi, precum 
în creațiile muzicale 
compozitorilor noștri 
frunte, din trecut și 
astăzi. Această unitate 
originalitate națională

ale 
și ale 

de 
de 
și 
a 

muzicii românești, în pla
nul mesajului și al limba
jului, a facilitat calea me
sajului artistic, l-a ajutat 
să-și clarifice telurile, sen
surile sale sociale supre
me. Iată de ce, în contex-

te de genuri, forme și sti
luri, care să consolideze u- 
nitatea și originalitatea na
țională a muzicii românești 
contemporane, în planul 
mesajului și al limbajului, 
se referă tezele programa
tice ale partidului, se referă 
în esență expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

Muzica românească, fol
clorică și profesională, s-a 
născut din suferințele și 
bucuriile oamenilor de o- 
menie ai acestor plaiuri, 
din aspirațiile și împliniri
le lor individuale și colec
tive, din dragostea pentru

cu, a oratoriului „Tudor 
Vladimirescu" de Gheorghe 
Dumitrescu și a atîtor altor 
creații folclorice și profe
sionale, muzica românească 
a fost, este și va fi o mu
zică umană, care a cîntat și 
va cînta dragostea de om 
și de priveliștea minunată a 
plaiurilor mioritice, dragos
tea și dorul de femeie, de 
copil și de „acasă", dragos
tea de viață, de muncă, de 
libertate și de dreptate, 
care a glorificat și va glo
rifica bărbăția, curajul, e- 
roismul, demnitatea și mîn- 
dria românescă ; demnita-

Prof. univ. 
Ovidiu VARGA

omeniei
tea și mîndria constructori
lor socialismului și comu
nismului în țara noastră.

O muzică de o infinită 
diversitate de semnificații 
majore, patriotice și uma
niste, de o infinită diversita
te de genuri, forme și stiluri, 
„spuse" într-o limbă muzi
cală românească, modernă, 
care să posede valențele 
vitalizatoare ale epocii tra
cice, pe țâre Platon a în
vățat-o de la un discipol 
al lui Zamolxis, epocă ce 
avea, se zice, forța de a-i 
face pe oameni nemuri
tori ! Cu alte 'cuvin
te, o muzică romanească 
contemporană originală și 
națională în frumusețea ei 
viguroasă, profundă în sem
nificațiile ei majbre, clară 
în modernitatea ei socialis
tă, care, prin valențele ei 
etice și estetice, proprii mu
zicii românești . dintotdea- 
una, să contribuie la făuri
rea înaltei conștiințe 
omului epocii noastre 
cialiste.

Adică, mai pe scurt, 
muzică românească 
omenie. Așa cum înflorește 
ea. azi. așa cum ne-o arată 
inflorescența de evenimen
te muzicale care au prece
dat Congresul educației po
litice și al culturii socialis
te, așa cum congresul a 
reliefat-o cu limpede preg
nanță.

NOI CAPACITĂȚI
DE PRODUCȚIE

TULCEA a fost terminată• La
construcția unei noi unități a indus
triei metalurgice, întreprinderea de 
feroaliaje, care va produce ferosili- 
ciu, l’eromangan, silicomangan și 
alte aliaje necesare elaborării oțe
lurilor de toate calitățile. Feroalia
jele vor fi obținute aici în cuptoare 
electrice pe baza unor tehnologii 
moderne. Prin fabricația în țară a 
feroaliajelor se va reduce parțial 
importul acestora, urmînd să crească 
treptat cantitățile de feroaliaje prin 
dotarea unității cu noi cuptoare e- 
lectrice de mare capacitate și pro
ductivitate.
• Potențialul Combinatului chimic 

IȘALNIȚA a fost întregit de cu- 
rind cu o nouă capacitate — instala
ția pentru îngrășăminte complexe 
pe bază de azot și fosfor, prima de 
acest fel de pe platforma chimică 
craioveană. Producția de îngră
șăminte complexe pe care o va fur
niza noul obiectiv va asigura ferti
lizarea a 200 000 ha terenuri agricole.

• La întreprinderea
■ ROȘU" a intrat în funcțiune 

linie de turnare continuă 
lui direct sub 
cate. Acest 
modern oferă 
printre care 
două ori a numărului de ___...
folosite pînă acum pentru transfor
marea oțelului în țagle. Primele se
mifabricate produse aici au fost li
vrate industriei noastre siderurgice, 
pentru producția de oțeluri aliate, 
laminate plate și profile. (Agerpres).

• La întreprinderea de conductori 
electrici emailați din ZALAU a in
trat recent în funcțiune treapta I, 
ceea ce' înseamnă pentru noua uni
tate economică de pe platforma in
dustrială din localitate corelarea ca
pacităților de trefilare și emailare 
pentru fabricarea conductorilor elec
trici emailați din cupru. Semnifica
tiv este și faptul că, datorită efortu
rilor depuse de harnicii construc
tori de aici, noua linie produce cu 15 
zile mai ' devreme față de termenul 
planificat. (Gheorghe Rusu).

formă de 
procedeu 
numeroase 
reducerea

„OȚELUL 
prima 

a metalu- 
semifabri- 
tehnologic 
avantaje, 

de peste 
: operații

i,
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îfaptul!
I __ _______DIVERS I

I

Robotul
tenîsman

De mai bine de 12 
maistrul laminorist Nicolae __ 
ciu, de la combinatul siderurgic, 
se află printre cei mai activi 
animatori ai tenisului de masă 
hunedorean, fiind și un antre
nor iscusit. Frămintat de ideea 
modernizării procesului de in
struire a tinerilor tenismani, 
maistrul Suciu a conceput și re
alizat un dispozitiv, pe cit de 
simplu pe atit de ingenios. Pus 
in mișcare de trei motorașe 
electrice și prevăzut cu o insta
lație pe post de „tunar", robo
tul este in stare să predea 12 
lecții practice — codificate pe 
cartele — care reunesc princi
palele procedee tehnice din te
nisul de masă. Trimițând in se
rie mingile către partenerul de 
joc, cu o precizie desăvirșită și 
cu viteza dorită, robotul se do
vedește deosebit de util și pen
tru antrenor, și pentru sportivi.

ani, 
Su-

- Casa cu zece 
| bucurii
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Bucuriile sînt copiii. Zilele 
trecute, cooperatoarea Anica 
Bleza, din satul Alecuș, comuna 
Șona, județul Alba, a adus pe 
lume al 10-lea copil. O fetiță. Și 
ea și mama sînt perfect sănătoa
se. Firește, nu sînt puține în țara 
noastră familiile cu cîte 10 copii 
și chiar mai mulți. Dar mareași chiar mai mulți. __ .__
bucurie a familiei Bleza din 
Alecuș este alta : cei 10 copii 
sînt... cinci băieți și cinci fete. 
Și au venit pe lume într-o „or
dine" riguroasă : un băiețel — o 
fetiță, un băiețel — o fetiță...

L-a tras
somnul la...
spital

Zi călduroasă de 
ardea soarele mai 
lui Nicolae Zaharia, șeful unei 
echipe de constructori căi ferate 
de pe raza județului Prahova, 
ii venea mai mult să se ducă 
la umbră și să tragă un pui de 
somn. La un moment dat, le-a 
spus celor din echipă :

— Dați-i bătaie, băieți, că eu 
am puțintică treabă. Cind mă 
întorc, totul să fie in ordine.

Dar Zaharia nu s-a mai intors 
la ei. Intrind in lanul cu griu 
al întreprinderii agricole de 
stat din Albești, și-a făcut un 
culcuș și a adormit. S-a trezit 
numai cind roata unui tractor 
(care făcea erbicidarea lanului) 
a trecut peste el. Zaharia se 
află acum la spital.

iunie. Cu cit 
tare, cu atit

I
I
I

Strict
autentic

Dialog intre un agent de cir
culație și șoferul de pe o ma
șină proprietatea I.C.R.A. ~ 
beta Turnu-Severin.

— Încotro 1
— Pină la Bălăcița.
— Cum vă numiți ?
— Secret.
— De ce e secret ?
— Nu e nici un secret, 

mă cheamă : Paul Secret.
— Circulați in interes de 

viciu ?
•— Da și nu. Da — pentru că 

am foaia de parcurs in ordine, 
și nu — pentru că e in interesul 
șefului depozitului, care m-a tri
mis să-i duc vreo doi saci de 
făină pină in comuna lui de 
baștină.

— Cum o să justificați ben
zina pentru cei 120 km par
curși ?

— Nici o problemă. Nu v-am 
spus ? E vorba de șeful depozi
tului. N-are el piinea și... ben
zina in mină ?

Dro-

Așa
ser-

Hoțul 
de păgubaș

La postul de miliție Brazi, de 
lingă Ploiești, s-a prezentat șo
ferul Mihai Banciu, de la 
I.T.L.P.P. Pitești, cu lacrimi în 
ochi :

— Sînt un om nenorocit. Vă 
rog din tot sufletul să mă aju
tați. In timp ce mă aflam la 
stația de umplere a buteliilor 
cu aragaz, cineva mi-a sustras 
din camion 11 butelii.

Sărindu-i imediat în ajutor, 
lucrătorii de miliție au început 
cercetările și, pină la urmă, făp
tașul a fost găsit. Nu era altul 
decît... însuși Mihai Banciu, re
clamantul „cu lacrimi în ochi“. 
Care reclamant ascunsese in
tr-un lan de rapiță cele 11 bu
telii, cu gînd să le facă... furate.

Neglijență 
fatală

Stațiunea pentru mecanizarea 
agricufturii din Fărăgău, secția 
Crăești, județul Mureș. Intr-una 
din serile trecute, mecanizatorul 
Dumitru Ungur avea de re
mediat o defecțiune la moto
rul tractorului. în timp ce lu
cra de zor, tractorul a început 
să ruleze înapoi, astfel că 
D. U. a fost călcat de roata 
din spate. Din primele ’ cer
cetări efectuate de Inspecto
ratul județean pentru protecția 
muncii rejultă că tractoristul 
respectiv nu decuplase motorul 
din viteză înainte de a se apuca 
de remedierea defecțiunii res
pective. Urmarea a fost tragică. 
Suferind multiple fracturi, el a 
decedat a doua zi in spitalul din 
Tg. Mureș.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

VĂ INFORMĂM DESPRE
Locuințele proprietate

personală
Biroul 

pentru 
Populare 
în urmă 
șoară — 
5 din 1973 — construcția și vinza
rea de locuințe către populație.

Pentru acest an s-a stabilit să se 
construiască un număr mare de a- 
partamente proprietate personală, de 
ordinul zecilor de mii (cu spri
jinul statului în credite și exe
cuție), precum și vînzarea din fon
dul locativ existent a 15 000 de a- 
partamente. 
lunii mai, 
seră peste 70 
(cu circa 4 500 
multe față 
aceeași perioadă a 
anului trecut), 
fapt ce 
monstrează inte
resul pe 
populația îl dove
dește pentru con
struirea de locu
ințe proprietate 
personală. în unele 
toșani. Constanța și 
nea de contractare s-a încheiat

S-a relevat însă că în alte județe 
acțiunea de încheiere a contracte
lor se află sub media pe țară. A 
reieșit că între cauzele care au de
terminat această situație se află si 
insistența exagerată din partea 
unor solicitanțj de a-și construi lo
cuință numai în zonele centrale ale 
orașelor. Or, cum este bine știut, 
volumul de construcții în aceste 
zone este din ce în ce mai redus, 
întrucît centrele orașelor sînt 
în general închegate din punct de 
vedere urbanistic. Pe de altă parte, 
întregul sistem de organizare a lo
calităților, atit în prezent, cit mai 
ales în perspectivă, prefigurează 
noile cartiere de locuințe drept 
zone urbane, ele înseși bine înche
gate, confortabile, cu dotări sociale 
și edilitare moderne, de înalt nivel 
tehnic, strîns legate de rețeaua 
mijloacelor de transport în comun, 
de rețelele de telefonie (prin cen
trale automate), de cele pentru căl
dură, apă, gaze ș.a.m.d. în același 
timp, opțiunea pentru noile zone 
urbanistice în construcție e 
strînsă legătură și cu faptul 
noile cartiere sint mai aproape 
zonele industriale, beneficiarii 
cuințelor respective nemaifiind 
bligați să străbată tot orașul pen
tru a ajunge la lucru.

întîrzierile în contractările lo-

executiv al Comitetului 
Problemele Consiliilor 
a analizat cu cîtva timp 
modul în care se desfă- 
în spiritul legilor nr. 4 și

Pină la sfîrșitul 
cetățenii - contracta- 
la sută din acestea 

mai
de

cuințelor, pe lingă cauzele de na
tură obiectivă, se datorează, potri
vit analizei amintite, și unor cauze 
subiective. Este vorba în primul 
rînd de faptul că în unele județe 
(Alba, Dîmbovița, Vîlcea ș.a.) lis
tele cu cei care solicită să-și con
struiască locuințe proprietate per
sonală nu sînt întocmite, în toate 
cazurile, la termenele corespun
zătoare și în conformitate cu or
dinea de prioritate stabilită de lege. 
Acest lucru a determinat refacerea 
lor, întîrzierea operațiilor de con
tractare. Or, atribuind 
această 
menilor

direcție 
muncii

de
car e

Cîteva preocupări 
privind contractarea 

și vinzarea 
apartamentelor

județe, ca Bo- 
Neamț, acțiu-

sarcini in 
consiliilor 
din 

deri, 
avut 
tocmai participa
rea directă a a- 
cestor organe de 
conducere colec
tivă la rezolva
rea operativă și 
echitabilă a cere
rilor pentru con
struirea de

oa-
întreprin- 
legea a 

în vedere

Stimularea inventatorilor

in 
că 
de 
lo-
o-

lo- 
cuințe proprietate personală. De
ficiențe s-au manifestat, în une
le cazuri, și în activitatea unor co
mitete executive ale' consiliilor 
populare care, deși au avut asigu
rate proiectele de execuție, nu s-au 
preocupat să definitiveze la timp 
prețurile, ceea ce, de asemenea, a 
produs unele întirzieri în operațiile 
de contractare.

în vederea impulsionării ritmu
lui de contractare a locuințelor 
proprietate personală și de vinzare 
a celor aprobate din fondul de stat 
(în primele 4 luni s-au și vîndut 
circa 2 400), s-a stabilit să se ac
ționeze în toate județele pentru : 
urgentarea proiectelor de execu
ție ; definitivarea în toate cazurile 
a prețurilor de vinzare ; întocmirea 
listelor de prioritate, în conformi
tate cu prevederile legii ; îmbună
tățirea activității privind schimbul 
de locuință — în sensul creșterii 
operativității — în cazul cetățenilor 
care solicită acest lucru pentru 
cumpărarea apartamentelor ș.a.m.d.

Pentru traducerea în viață a a- 
cestor măsuri s-a stabilit ca direc
țiile de specialitate ale Comitetului 
pentru Problemele Consiliilor Popu
lare, organele locale ale adminis
trației de stat să analizeze pe
riodic felul în care se desfășoa
ră construcția și vînzarea de locu
ințe proprietate personală.

Constantin PRIESCU

Stadiul actual al științei și teh
nologiei, cerințele participării acti
ve și efective ale creației proprii la 
realizarea unui ritm înalt de dez
voltare în toate sectoarele de ac
tivitate au impus îmbunătățirea și 
completarea legislației în domeniul 
creației tehnice. Astfel, a fost a- 
doptată Legea privind invențiile și 
inovațiile, care prevede, printre ai- 
tele, că autorii invențiilor aplicate 
în economia națională sint recom
pensați moral și material prin ti- 

. tluri științifice, ordine și medalii, 
prin promovarea excepțională în 
funcție și grade profesionale 
prin premii și recompense bă
nești. Recent, Consiliul de Stat 
a adoptat Decretul privind nor
mele pentru calcularea recom
penselor bănești, cuvenite au
torilor invențiilor 
nomia națională, 
publicat în Bu
letinul oficial nr. 
38/1976.

Potrivit preve
derilor acestui de
cret, recompen
sele bănești pen
tru invenții se 
stabilesc în func
ție de avantajele 
economice și sociale post-calculate 
— așa cum rezultă acestea din apli
carea invențiilor — pentru fiecare 
an de aplicare în parte.

Tn accepțiunea noii reglementări, 
sînt considerate avantaje economi
ce numai economiile efective, cal
culate de către unitatea socialistă 
titulară a brevetului de invenție — 
pe răspunderea colectivului de con
ducere operativă a unității — prin 
compararea prețului de cost al 
produsului realizat înainte de apli
carea invenției, cu prețul de cost 
realizat în fiecare din anii urmă
tori. Dacă prețul de cost este fluc
tuant, se ia în calcul media ulti
melor 6 luni care au precedat apli
carea invenției, cu excepția perioa
dei de experimentare. Atunci cind 
se face calculul avantajelor econo
mice, pe care aplicarea unei inven
ții le-a determinat, se vor avea în 
vedere și economia de fonduri de 
investiții, dar și cea obținută dato
rită înlocuirii produselor din im
port cu altele fabricate în țară.

De asemenea, decretul mai pre
vede că modificarea ulterioară a 
costurilor de producție — determi
nată de reducerea sau majorarea 
prețului materiilor prime sau ma-

cuvenite 
aplicate în eco-

Reglementarea 
normelor de calculare 

a recompenselor 
bănești pentru invenții

terialelor, de majorarea retribuții
lor, de modificarea normelor de 
producție, de folosirea altor inven
ții și inovații, sau de îmbunătățiri 
aduse prin aplicarea unor măsuri 
tehnico-organizatorice — nu influ
ențează calculul avantajelor econo
mice, deci nici recompensa băneas
că ce i se cuvine inventatorului.

Pentru invențiile cu efecte socia
le, a căror eficiență economică nu 
se poate calcula direct, cit și pen
tru invențiile a căror aplicare a 
condus la realizarea unor produse 
noi — cazuri în care economiile 
obținute nu se pot determina prin 
compararea prețurilor de cost — 
mărimea recompensei se stabilește 
prin aprecierea avantajului social, 
respectiv prin comparație cu pro
dusele similare.

Al doilea criteriu în funcție de 
care se calcu- 
lează recompen
sa bănească pen
tru invenții este 
timpul de apli
care.
sens, 
prevede că 
compensa băneas
că se calculează 
— pe baza eco

nomiilor respective obținute— după 
fiecare an de aplicare. Perioada de 
recompensare poate fi de cel mult 
5 ani de aplicare efectivă a inven
ției in producție.

în concepția legiuitorului — prin 
an de aplicare se înțelege perioada 
de 12 luni, de 'la data introducerii 
invenției în producția curentă. 
Dacă însă invenția a fost aplicată 
mai puțin de 12 luni, recompensa 
se va calcula în funcție de eco
nomiile efectiv obținute in perioa
da respectivă. Recompensa băneas
că nu poate depăși nivelul maxim 
prevăzut de lege, și anume : de 
trei ori retribuția tarifară a func
ției de cercetător științific princi
pal din ramura în care se aplică 
invenția.

în decret se mal reglementează, 
de asemenea, procedura de aproba
re a recompensei și, totodată, se 
stabilesc fondurile din care urmea
ză să fie onorate.

Iată, așadar, materializate prin
cipii fundamentale de stimulare — 
potrivit normelor eticii și echității 
socialiste — a tuturor celor care 
contribuie prin munca lor de crea
ție tehnică la progresul general al 
societății.

Florin CIOBĂNESCU

în acest 
decretul 

re-

?, -r z i :O*

a municipiului TirgovișteSporește zestrea comercială Foto : S. Cristian

i

în confruntare ■

8»

Realizări ale cooperației de consum din județul Botoșani

Cu fermitate 
și intransigență 

partinică
„Mă adresez ziarului 

convins că, in urma 
investigațiilor ce vor 
fi întreprinse, în spi
ritul normelor de eti
că și echitate socia
listă, caracteristice 
conduitei cetățenilor 
patriei noastre, mi se 
va face "dreptate". Așa 
iși începea ampla scri
soare adresată redac
ției Vlad C. Marin din 
Pitești, care sesiza în 
principal că, în urma 
unor critici adresa
te șefului serviciului 
plan-contracte econo
mice de la întreprin
derea de livrare a 
produselor petroliere 
Pitești, i s-a desfăcut 
contractul de muncă, 
în scrisoare se relatau 
numeroase aspecte din 
care rezulta că în în
treprindere și-a făcut 
loc o atmosferă 
inechitate, se iau 
suri arbitrare, 
munca de partid nu 
se situează la nivelul 
cerințelor. Din răspun
sul Comitetului jude
țean de 
semnat 
secretar 
flăm că 
activiști 
mănunțit faptele sesi
zate. Se subliniază 
astfel că, deși au 
fost membri de partid 
sancționați pe 
administrativă, 
tru 
roul 
bază 
greșelile acestora, 
le-a pus în discuția a- 
dunării generale, pen
tru a trage concluzii 
educative corespunză
toare. La rindul său. 
comitetul sindicatului 
nu a activat corespun
zător în domeniul e- 
ducației, al 
disciplinei 
punderii în îndepli
nirea sarcinilor de 
serviciu de către toți 
lucrătorii.

Lipsa de fermitate a 
biroului organizației de 
bază și a biroului co-

de 
mă- 
iar

partid Argeș, 
de tov. prim- 
Idn Dincă. a- 
un colectiv de 
a cercetat a-

linie 
pen- 

indisciplină, bi- 
organiza'ției de 
nu a analizat 

nu

întăririi 
și răs-

mitetului de sindicat 
— se subliniază în 
răspuns — a avut re
percusiuni negative și 
asupra stilului de 
muncă al organului de 
conducere colectivă, 
respectiv comitetul oa
menilor muncii și co
lectivul de conducere 
operativă.

Concluziile cercetării 
au fost analizate de 
secretariatul comitetu
lui județean de partid 
într-o ședință la care 
au participat directo
rul. inginerul-șef și bi
roul organizației de 
bază din întreprindere. 
S-a. hotărit atunci de
sărcinarea tov. Toader 
Florian din funcția de 
director al întreprin
derii, precum și pune
rea sa și a altor mem
bri de partid, vinovați 
de situația creată, în 
discuția adunării gene
rale a organizației de 
bază. în răspuns se 
precizează că, în ca
drul adunării generale 
respective, la care au 
participat membrii se
cretariatului Comitetu
lui municipal de partid 
Pitești, au fost sanc
ționați 7 membri de 
partid, între care fos
tul director, consilierul 
juridic ș.a. Adunarea 
generală a luat poziție 
și l-a sancționat și pe 
Vlad Marin (autorul 
sesizării adresate re
dacției — n.n.), „pen
tru suspiciuni create 
asupra unor membri 
de partid și denatura
rea faptelor, fără să 
dețină dovezi conclu
dente".

Măsurile stabilite de 
secretariatul comitetu
lui județean de partid 
și hotărîrea adunării 
generale a organizației 
de bază au fost aduse 
la cunoștința adunării 
generale a 
muncii din 
dere.

oamenilor 
întreprin-

Pentru 
de la căminul 
combinatului

tinerii

Mai mulți tineri 
muncitori de la Com-

Stațiunea balneară Amara s-a îmbogățit cu un nou complex sanatorial

Planuri d© acțiuni educativ©
(Urmare din pag. I)
pionieri, U.T.C., A.S.C. Dar, desigur, 
astfel de concluzii se pot trage pentru 
toate celelalte obiective ale activită
ții educative sintetizate în rezoluția 
congresului : formarea unei concep
ții revoluționare despre muncă și 
viață ; educarea tinerilor prin muncă 
și pentru muncă ; cultivarea spiritu
lui de creație propriu ; cultivarea 
trăsăturilor patriotice și internațio
naliste ; cunoașterea istoriei ca im
portant factor de educație ; cunoaște
rea politicii partidului și statului ; 
cultivarea respectului față de valo
rile societății noastre socialiste ; pro
movarea spiritului revoluționar în 
toate programele noastre etc., etc.

— Ce s-a întreprins în intervalul 
de la congres și ce veți face în pe
rioada următoare ?

— încă din prima săptămînă am 
trecut la organizarea unor activi
tăți care să se înscrie pe linia 
celor stabilite de congres. Astfel, în 
ziua de 10 iunie am organizat un 
simpozion privind însușirea princi
piilor Codului etic ; în 11 : o dezba
tere cu tema „Sarcinile educative ale 
sindicatelor în lumina documentelor 
congresului" ; în 15 : o sesiune de 
referate „Istoria — izvor al educa
ției patriotice", 
specialiști foarte cunoscuti în tară ; 
în 17 : o acțiune pentru dezvoltarea 
activității de invenții și inovații etc.

Una dintre direcțiile noastre foarte 
importante de acțiune o va constitui 
atragerea la programele culturale a 
unui număr cit mai mare de cetă
țeni. Iată un calcul : în medie în 
casa noastră de cultură intră zilnic 
circa 2 000 de oameni. Asta înseamnă 
60 000 pe lună. Judecind însă după 
dimensiunile județului și ținînd cont 
că în multe cazuri unii participă la 
acțiunile noastre de mai multe ori 
pe lună — este limpede că nu putem 
fi mulțumiți. Vom dezvolta, deci, 
îndeosebi legăturile cu diferite
le colective de muncă, în speciei • 
cu acelea în care nu există cluburi 
puternice, ori care n-au încă spații 
prea bune pentru activitatea cultu
rală. Metoda : aducerea unor colec
tive compacte în casa de cultură, 
precum și deplasarea și mai susți
nută a formațiilor noastre în între
prinderi, în sate, școli etc.

cu concursul unor

0 reproiectare 
a principalelor direcții 

de acțiune

precis de comparare și apreciere e» 
xigentă a propriei activități. Un lu
cru ne-a devenit foarte clar : tre
buie să trecem de îndată la conce
perea și desfășurarea unei activități 
politico-ideologice și cultural-educa
tive mult mai bogate în formă și 
conținut. Fără îndoială, identificarea 
neajunsurilor de pină acum este una 
din premisele înlăturării lor. Cu atit 
mai mult cu cit programul adoptat 
anterior se dovedește necorespunză
tor. Nu poate scăpa observa
ției că într-un asemenea plan de 
măsuri, care își propune să asigure 
orientarea muncii atit de complexe 
pentru formarea omului nou. de ri
dicare a conștiinței socialiste, care 
trebuie să precizeze punctele de re
per ale acestei activități, sînt absen
te tocmai acele acțiuni menite să 
conducă la educarea oamenilor in spi
ritul Codului etic.

îmbogățirea planului de măsuri pe 
măsura exigențelor congresului — iată 
o obligație de maximă urgentă. Adică 
tocmai ceea ce îi preocupă în 
aceste zile pe tovarășii din comi
tetul de partid de la întreprinderea 
„EIectrocentrale“-Craiova. Semnifi
cativă ni s-a părut în acest sens în- 
tilnirea pe care și-au dat-o după în
cheierea programului de lucru secre
tarul comitetului de partid, preșe
dintele comitetului de sindicat, Flo- 
rea Pîrvulescu, și tovarășul Ștefan 
Buiculescu, membru al comitetului 
de partid care răspunde de proble
mele activității U.T.C. Cu recentele 
documente ale congresului pe masă, 
s-au schimbat păreri, au fost for
mulate ' propuneri — și astfel au 
început să capete contur măsuri 
și acțiuni menite să ridice în
treaga activitate desfășurată în mij
locul colectivului la un nivel superior.

în primul rînd s-a constatat că in 
timp ce unii comuniști au atribuții în 
diferite comisii 
au fost „omiși".
asupra indicației privitoare la ne
cesitatea ca în

și colective, alții 
S-a insistat apoi

binatul de îngrășă
minte chimice din Nă
vodari, locatari ai că
minului de nefamiliști, 
au semnat o scrisoare 
adresată redacției prin 
care sesizau 
cităva vreme, 
rea servită la 
lasă de dorit, 
cerea combinatului și 
a cantinei neglijind a- 
ceastă problemă, ca și 
altele, de ordin gospo
dăresc.

Consiliul popular al 
municipiului Constanța 
ne-a răspuns că „în 
urma verificărilor, s-a 
constatat că aspectele 
sesizate sint în cea 
mai mare parte reale. 
Pentru Îmbunătățirea 

■ hranei, atit calitativ, 
cit și din punct de ve
dere al servirii, s-a 
luat legătura cu orga
nele locale și adminis
trația cantinei în ve
derea dotării acesteia 
cu un dulap frigorific 
pentru păstrarea în 
condiții corespunză
toare de igienă a ali
mentelor; totodată, s-a 
dispus întreprinderii 
comerciale de stat 
pentru alimentație pu
blică Constanta să a- 
corde un sprijin mai 
susținut și eficient 
cantinei, pentru diver
sificarea preparatelor 
și imbunătățirea mo
dului de servire, să in
tensifice controlul asu
pra calității mîncăru- 
rilor. .Una din cauzele 
principale ale defi
ciențelor constatate o 
constituie lipsa perso
nalului calificat (bucă
tari). problemă care 
urmează să fie solu
ționată fără intirziere 
de către T.C.S.A.P. 
Constanța". în înche
ierea răspunsului se 
subliniază că în grafi
cul pe trimestrul al 
II-lea 1976 al comite
tului oamenilor mun
cii al C.T.Ch. Năvo
dari este prevăzută 
efectuarea unei anali
ze asupra activității 
desfășurate de canti
na-restaurant și cămi
nele de nefamiliști.

că. de 
mînca- 
cantină 
condu-

Neculai ROȘCA

Ca pretutindeni în țară, și în ju
dețul Botoșani cooperația de con
sum a construit și amenajat în ul
timii ani ripi hanuri, moteluri și ca
bane turistice în zone de rară fru
musețe sau pe trasee cu intens tra
fic rutier. în același timp, coope
rația de consum botoșăneană a con
struit și dat în folosință noi unități 
comerciale, intre care și complexul 
de la Trusești, care desface con
fecții, tricotaje, încălțăminte, texti
le. Unitatea cuprinde, de asemenea, 
un restaurant și o cofetărie. La Dâ-

răbani funcționează un 
„Supercoop". Tot aici a
Complexul de alimentație publică și 
cazare Dărăbani, care are un resta
urant, un hotel, un bar-expres, o 
secție „Gospodina" și o cofetărie. 
La numai 8 km. distanță de Boto
șani se află „Cabana Stejarul", cu 
un restaurant unde se pot servi' 
gustoase preparate culinare și de 
cofetărie, unitatea dispunînd de la
boratoare proprii pentru patiserie și 
carmangerie.

magazin tip 
fost deschis

9 iunie, zi obișnuită de muncă la 
întreprinderea „Electrocentrale“-Cra- 
iova, unitate distinsă recent cu „Or
dinul Muncii" clasa I, pentru rezul
tatele obținute în întrecerea socia
listă pe 1975. La ora 12,30 a sosit în 
întreprindere ziarul „Scinteia" în 
care s-a piîblicat rezoluția Congre
sului educației politice și al culturii 
socialiste. Secretarul comitetului de 
partid, inginerul Vasile Mănescu, a 
luat prompt legătura cu responsabi
lul stației de radioamplificare, Emil 
Gheorghiu : „La primul buletin de 
știri al prînzului să se transmită ști
rea... Să se citească paragrafele... (și 
indică pe ziar care din ele). Ziarul 
să fie afișat la intrarea în întreprin- 

' dere, in sectoarele principale".
Nu trecuse nici o săptămînă de la 

încheierea lucrărilor congresului și 
secretarul comitetului de partid, 
care a participat la acest forum, a 
avut trei întîlniri cu conducătorii 
locurilor de muncă — maiștri și șefi 
de echipă, cu cadre didactice și elevi 
ai liceului energetic (patronat de în
treprindere) — întîlniri în cadrul că
rora s-a discutat despre conținu
tul expunerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu prezentate la congres, des
pre sarcinile practice ce decurg din 
aceasta.

— Avem acum în față un etalon

fiecare întreprin
dere să existe o intensă și bine 
organizată activitate educativă, fie
care întreprindere să dispună de 
formații cultural-artistice. „Am in
vocat mereu pretextul că nu avem 
săli de spectacole — s-a spus. Dar 
locul de muncă al brigăzii de agita
ție — pe care va trebui s-o consti
tuim cit mai repede cu putință — îl 
reprezintă nu sălile spațioase, fru
mos împodobite, ci secțiile, locurile 
de muncă".

Totuși, o constatare se impune t 
activiștii comitetului municipal de 
partid ar trebui, după opinia noastră, 
să urmărească și să sprijine mai 
mult, mai concret decît au făcut-o 
pină acum, modul cum este concepu
tă și organizată activitatea educativă 
la această întreprindere.

*

In năvodul pescarilor• • •

efectele lipsei de răspundere
într-o scrisoare trimisă redacției, 

tovarășul inginer Zoltan Kâszoni. se
cretar al Asociației generale a vînă- 
torilor și pescarilor sportivi, relata 
despre un caz grav de poluare a 
apelor, petrecut zilele trecute în a- 
propierea localității Cozieni, județul 
Ilfov. In iazurile de la Pitească, da
torită poluării apei cu dejecții de la 
îngrășătoria de porci, au murit zeci 
de mii de pești. Ajunși la fata locu
lui, am văzut cum peștii pluteau pe 
luciul apei, iar oameni cu năvoadele 
îi adunau în grămezi și-i îngropau. 
Comisia de anchetă, alcătuită din chi- 
miști, biologi, ingineri piscicoli, ac
tiviști ai A.G.V.P.S., precum și din 
reprezentanți ai organelor locale, a 
consemnat o pierdere inadmisibilă de 
pește de diferite specii și mărimi. 
(Un singur exemplar, de pildă, o 
femelă în greutate de 15 kg, conți
nea 4 kg icre, din care puteau rezul
ta cel puțin 2,5 milioane alevini).

Ce s-a întîmplat în iazurile de la 
Pitească ? Așa cum s-a arătat, moar
tea peștilor s-a produs prin asfixiere . 
și a fost provocată de dejecțiile scurse 
aici ca urmare a ruperii barajelor de 
la cele două bazine de retenție ale 
fermei de porci Cozieni. aparținînd 
I.S.C.I.P.-Periș. Este o nouă mani
festare a lipsăi de răspundere pe
trecută la scurtă vreme' după aceea 
de la Măineasca, unde, în urma de
versării dejecțiilor de la ferma de 
porci, aparținind tot I.S.C.I.P.-Periș, 
au fost infestate alte două iazuri 
piscicole populate cu puiet.

Evident, cele petrecute la Cozieni 
sau Măineasca sînt încălcări ale pre
vederilor legislației de protecție a 
mediului. Este efectul neajunsurilor 
în ce privește procesul de epurare a 
apelor. Specialiștii apreciază că la 
Cozieni au fost făcute greșeli de 
proiectare, amplasare și construcție 
a celor trei bazine de retenție. Aici,

pentru a se asigura reținerea dejec
țiilor, pereții bazinelor trebuiau da- 
lați. Nu s-a întreprins acest lucru, 
ci au fost înălțate baraje din pămint, 
insuficient tasat. Pentru a se preîn- 
tîmpina revărsarea dejecțiilor s-au 
adăugat niște conducte de scurgere. 
Amplasate la întimplare, fără o per- 
meabilizare corespunzătoare, pe lingă 
aceste conducte s-au produs infiltra
ții care, inmuind pereții, au dus la 
ruperea digurilor și, odată cu ele,

Două cazuri de încălcare 
a prevederilor legislației 
privind proiecția mediului 

înconjurător

la scurgerea în iaz a unei cantități 
de peste 30 000 mc de dejecții. La 
acestea se adaugă deficiențele în ex
ploatarea sistemului de evacuare, 
care au fost cunoscute de mai multă 
vreme și au făcut obiectul unor sanc
țiuni aplicate de oficiul județean de 
gospodărire a apelor care, în ultimii 
ani, a dat 9 amenzi șefului de fermă, 
directorului și inginerului șef de la 
I.A.S. Afumați — unitate de care 
aparținea ferma de porci din Cozieni 
pină acum trei luni. Se pare însă că 
aceste amenzi — in cea mai mare 
parte neplătite (!!!) — nu au avut 
darul să-i trezească la realitate pe 
cei răspunzători nici in vara anului 
1975, cind dejecțiile, împreună cu 
precipitațiile abundente, au rupt di
gurile barajelor. în cazul fermei de 
la Măineasca. nu numai că nu s-a 
urmărit reținerea, într-un fel sau al
tul. a dejecțiilor evacuate, dar s-a 
facilitat scurgerea lor. „Nu se știe 
cine" — dar e ușor de presupus — a 
executat un șanț camuflat printre

trestii și papură, prin care dejecțiile, 
după ce au colmatat o porțiune din 
Mostiștea, și-au continuat scurgerea 
direct in iazurile Măineasca — ame
najări piscicole cu regim intensiv de 
creștere.

Deci, aceeași lipsă de răspundere 
care cu ani în urmă a dus la infes
tarea altor iazuri piscicole din jude
țul Ilfov. Ca și atunci, din vina unor 
oameni — unii cu mari răspunderi 
în unitățile respective — in numai 
cîteva ore a fost distrusă munca de 
ani de zile a zeci și zeci de lucră
tori ; au fost îngropate importante 
bunuri alimentare ; au fost scoase 
din circuitul productiv două amena
jări piscicole pentru înființarea căro
ra s-au cheltuit importante fonduri 
materiale și bănești. în ciuda unor 
probe evidente de vinovăție, în locul 
unei atitudini responsabile față de 
prejudiciul adus, șeful 
Cozieni, Petre Roșioru, 
consilierul juridic al 
riș, caută mai degrabă 
a actelor iresponsabile 
la pagubele amintite, iar șeful fer
mei de la Măineasca, Ion Ardeleanu, 
invocă perioada scurtă de cind se 
află la conducerea acestei unități.

Aducînd în discuție cazurile de la 
Cozieni și Măineasca, nu putem omi
te nici răspunderea ce revine foru
rilor ierarhice — trustului județean 

v I.A.S., direcției agricole județene. 
Aceasta, cu atit mai mult cu cit frec
ventele cazuri de poluare a apelor 
și, în special, a crescătoriilor pisci
cole, dovedesc că nu sîntem în fața 
unor situații izolate. Iată de ce este 
imperios necesar ca forurile de re
sort să intervină ferm și să facă or
dine în această problemă. Pornind 
de Ia prevederile legilor țării, cei vi- 
novați trebuie să răspundă pentru 
faptele lor.

fermei de la 
împreună cu 
I.S.C.I.P.-Pe- 
o... legalizare 
care au dus

Iosif POP

Viguros program 
de educare comunistă 

a studențimii
Inestimabilul tezaur de idei — ex

punerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Congresul educației politice și al 
culturii socialiste și rezoluția acestui 
forum își găsesc, după cum ne relata 
tovarășul Ștefan Angi, locțiitor al 
secretarului comitetului de partid al 

.Centrului universitar Cluj-Napoca, 
de pe acum o firească reflectare in 
activitatea politică și cultural-educa- 
tivă desfășurată de organizațiile de 
partid în rindul studenților.

— Stimulați fiind de valoroasele 
idei elaborate în cadrul congresului, 
planul nostru de activitate — subli
nia interlocutorul — a început deja 
să fie completat cu noi acțiuni pri
vind educarea tineretului universitar 
prin muncă și pentru muncă. Fie
care din cei 14 000 de studenți din 
centrul nostru universitar va efec
tua în vara aceasta cel puțin 14 zile 
de muncă patriotică pe șantierele 
naționale, ca și pe cele locale. Pro
gramul de practică a fost com
pletat cu dialoguri pe teme im
portante ale politicii partidului și 
statului, simpozioane, mese rotun
de, spectacole realizate de stu
denții înșiși. în programul de vară 
al Casei de cultură a studenților și 
al cluburilor pe facultăți au fost in
troduse expuneri și simpozioane cu , 
teme care să dezvolte în rindul ti
nerilor respectul și pasiunea pentru 
munca concretă, respectul și consi
derația pentru realizările înaintașilor 
noștri în domeniul științei, artei și 
culturii. Acestea vor fi însoțite 
programe cultural-artistice, de 
literare, de audiții și vizionări 
filme cu caracter patriotic și revolu
ționar. In pregătire sînt și mani
festări dedicate împlinirii a 70 de 
ani de Ia răscoala țăranilor din 1907, 
iar „Cupa independenței", un 
plex de manifestări sportive 
largă participare, va cuprinde 
amplu program educativ.

— Ce se întreprinde în prezent ?
— Revistele „Napoca universitară”, 

„Echinox" și studioul de radio stu
dențesc au început o activitate de 
popularizare sistematică a documen
telor, a ideilor congresului. In ca
drul consultațiilor ce se dau pentru 
examene, la istorie, filozofie, litera
tură etc., studenții sînt ajutați să 
facă legătura necesară și să înțelea
gă mai aprofundat principalele teze 
teoretice cuprinse în documentele 
congresului,' în vederea completării 
materialului bibliografic pentru exa
men. La institutele de artă — artă 
plastică, conservator — se iau măsuri 
pentru organizarea unor manifestări 
— expoziții, concerte, spectacole — 
cu conținut revoluționar, patriotic.

In această lună au loc și semina- 
riile recapitulative în învățămîntul 
politic și ideologic. Desigur, la aces
tea se vor dezbate probleme teore
tice cuprinse în cuvîntările tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și în rezoluția 
congresului, mai ales cele privind 
activitatea de formare a omului nou 
și, în contextul acesta, realizarea Pro
gramului partidului de dezvoltare a 
țării, a națiunii socialiste, aprofunda
rea politicii interne și externe a par
tidului și statului nostru.

Anchetă realizată de Euțjen 
FLORESCU, Constantin 
MORARU, Nicolae BA- 
BALAU, Alex. MUREȘAN

de 
seri

de

com- 
cu o 
și un
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Experiența bunului gospodar
să fie preluată de întregul

bun dintre e»l
de

colectiv
A deveni cel mai 

mai buni nu este un lucru ușor _ _ 
realizat. Un asemenea succes presu
pune efort, trudă și pasiune, dar 
înainte de toate o înaltă conștiință 
profesională, concretizată zi 
muncă de calitate. Pornind 
ceste comandamente majore, 
tat într-una din unitățile 
— „Sinteza" din Oradea —

de zi în 
de la a- 
am cău- 
chimiei 

resortu
rile intime ale muncii de calitate. A- 
legerea nu este înțîmplătoare. Aici, 
în sectorul de organo-fosforice lu- * 
crează operatorul chimist Gheorghe 
Farcaș. De curind, în urma unui 
concurs pe țară, a fost desemnat ca 
„col mai bun operator chimist".

— Cum ați reușit această perfor
manță ?

— Acum, cînd posed acest titlu, și 
care mă bucură nespus de mult, — 
ne răspunde Gheorghe Farcaș — îmi 
este greu să găsesc pîrghiile princi
pale ale succesului. Consider, și nu 
din. modestie o spun, că el se dato- 
rește în primul rînd colectivului în 
care lucrez. Muncind alături de oa
meni cu experiență și dăruire pen
tru profesiunea aleasă am reușit să 
descifrez „secretele" meseriei, să mă 
perfecționez continuu. M-am străduit 
să cunosc cit mai bine instalațiile. 
Și necazurile tehnice care au mai 
fost — fiindcă se știe, perfecțiune nu 
poate exista — prin experimentări și 
încercări, fără a afecta produc
ția, au fost în mare parte înlă
turate, asigurîndu-se îmbunătăți
rea funcționării instalației. De 
pildă, în prezent, în urma unor mo
dificări ale fluxului tehnologic, re
cuperăm soluția metanolică. în acest 
fel înregistrăm și o diminuare a con
sumului specific de energie electrică.

Am relatat despre faptele și gindu- 
rile tovarășului Gheorghe Farcaș în
trucît s-ar presupune că din moment 
ce este purtătorul titlului de cel mai 
bun operator din țară se numără 
printre angajații unei întreprinderi 
în care toate treburile merg foarte 
bine.

— Cunoașteți că la nivelul între
prinderii se consemnează, de la înce
putul anului și pînă acum, o impor-

tantă depășire a consumurilor ener
getice planificate ? l-am întrebat.

— Nu știam, ne-a răspuns tovară
șul Farcaș, surprins și el, dar sur
prinși și noi că unul dintre princi
piile bunei conduceri a muncii — 
informarea oamenilor — este încăl
cat. Dacă nici cel mai bun operator 
nu știe, atunci cine ?

— Ceea ce înțeleg, a adăugat to
varășul Farcaș, este că în timp ce 
noi economisim alții risipesc. Consi
der că și la noi in secție am mai 
avea multe de făcut în această direc-

pentru economisirea energiei și com
bustibilului — preciza ing. Iosif 
Lorincz, șeful atelierului mecano-e- 
nergetic. în. mare parte au fost 
realizate toate acțiunile pe care ni 
le-am propus. însă normele stabi
lite de către centrala industrială nu 
reflectă realitatea.

Și, într-adevăr, normele nu sînt 
conforme cu realitatea, sînt globale, 
fiind stabilite la un milion de lei. 
Dar care este realitatea din unitate ? 
Notăm cîteva din constatările făcute 
de către organele de control de spe-

La „Sinteza" din Oradea - 
importante rezerve de economisire 

a energiei și combustibilului

tie. Nu este vorba de instalarea a 
zeci de aparate de măsură și control, 
ci de întărirea la toate eșaloanele a 
răspunderii pentru economisirea e- 
nergiei, care reprezintă în fond o pro
blemă de conștiință.

Ca operatorul Gheorghe Farcaș 
gîndesc și alți lucrători. Din discu
țiile avute cu maistrul Mihai Nemeș, 
Alexandru Csizmadia, Dumitru Nan, 
dar mai ales din rezultatele obținute 
de ei se confirmă aprecierea că la 
„Sinteza" există oameni care știu să 
chibzuiască cu grijă energia electrică. 
De ce atunci conducerea întreprin
derii nu fructifică pe deplin expe
riența acestor cadre cu experiență, 
de ce nu Ie-a atras mai profund la 
soluționarea unor probleme privind 
diminuarea consumurilor ? Nu cumva 
la „Sinteza" risipa de energie este 
cauzată, în fapt, de o altă risipă — și 
anume aceea a energiei care poate 
rezulta din aportul oamenilor la bu
nul mers al 
o constatare 
normate sînt 
cația acestui

— Avem un bogat plan de măsuri

muncii ? Iată, de pildă, 
statistică : consumurile 
depășite. Căutăm expli- 
fapt.

cialitate : „Frecvente scăpări de abur 
și apă caldă în rețelele termice, mer
sul în gol al unor utilaje și instala
ții" ș.a.

Așadar, iată o contradicție : în 
timp ce ing. Lorincz consideră planul 
prea „strîns", specialiștii veniți în 
control depistează pierderi încă ne
luate în’ considerație. Oare, se 
așteaptă ca normele stabilite de cen
trala de resort să cuprindă ase
menea pierderi datorate unor nea
junsuri, să „legalizeze" risipa ? în 
plus, cinci măsuri importante din 
planul de economisire a energiei și 
combustibilului nu au fost realizate.

— Cum ați organizat urmărirea 
consumurilor energetice în toate 
schimburile ? — l-am întrebat pe 
șeful atelierului mecano-energetic.

— Despre aceasta să întrebați con
ducerea întreprinderii...

Un răspuns care surprinde. Cerem 
explicații.

— în mod ofioial, nu am atribuții 
să controlez respectarea consumuri
lor. Partea energetică a devenit ceva 
auxiliar, pe planul al zecelea al 
preocupărilor.

Iată- deci, ce concepție stătea la

baza pierderilor ! Am ajuns chiar la 
concluzia că unii factori de răspun
dere din unitate, care au sarcini pre
cise in domeniul gospodăririi ener
giei și combustibilului, se eschivează 
de la realizarea lor. Un spirit îngust 
de înțelegere a cerințelor duce la to
lerarea pierderilor. Desigur, și unele 
carențe ale organizării acestei acti
vități — dispersarea personalului e- 
nergetic, lipsa de coordonare unitară 
și operativă — au generat neajunsuri 
în gospodărirea cit mai judicioasă a 
energiei și combustibilului. Dar defi
ciențele semnalate nu trebuie atri
buite doar celor din compartimentul 
de specialitate. Sarcina de economi
sire a energiei este a întregului co
lectiv și ea nu poate fi realizată de
cît prin participarea totală a fiecărui 
lucrător și a tuturor la aplicarea mă
surilor stabilite în acest sens.

Aceasta reprezintă, în primul rînd, 
și o sarcină a organizației de partid, 
a muncii politico-educative.

— Este perfect adevărat — men
ționa Constantin Maxim, secretarul 
comitetului de partid din întreprin
dere — dar, din păcate, anul acesta 
nu am analizat în mod special pro
blemele consumului de combustibil 
și energie. Organizația noastră de 
partid va găsi însă căile de a acționa 
cu mai multă fermitate pentru întro
narea unui spirit de disciplină în a- 
ceastă privință și sădirea în conștiin
ța oamenilor a necesității de a gospo
dări cu maximă chibzuință aceste 
resurse materiale.

Preocuparea pentru economii, înal
tul spirit de bun gospodar nu se ma
nifestă decît într-un climat de exi
gență, de maximă grijă față de fie
care cantitate — oricît de mică ar fi 
— de resurse materiale și energetice, 
în mod sigur, măsurile tehnico-or- 
ganizatorice care se vor aplica — 
după cum afirma ing. Teodor Clado- 
van, directorul întreprinderii „Sinte
za" — vor fi utile, dar pe lîngă a- 
ceasta se așteaptă un reviriment în 
modul de gîndire și de acțiune ale fie
cărui lucrător din unitatea orădeană.

Ion LAZAR

Lucrări de întreținere a porumbului la I.A.S. Brebenl, județul Olt

LUCRĂRILE DE ÎNTREȚINERE A CULTURILOR

La timp și bine acum.
belșug de recoltă la toamnă

Oamenii sînt aceiași,
t

dar felul de a munci este altul
Dezvoltarea și modernizarea zootehniei, sporirea producției dewezvottarea și modernizarea zootenmei, sporirea producției de carne 

necesară satisfacerii cerințelor economiei, ale populației, constituie una 
dintre sarcinile majore ale agriculturii noastre. Pentru înfăptuirea 
ei, statul nostru a alocat și alocă în continuare importante fon
duri de,investiții, concretizate, printre altele, în , construirea de 
complexe zootehnice, unde creșterea animalelor are loc •peG. bfee 
moderne, industriale și unde organizarea muncii, grija și răspunderea 
lucrătorilor trebuie să se situeze la cote maxime. O experiență bună 
în acest domeniu se înregistrează la Complexul intercooperatist de 
îngrășare a porcilor de la Tomești-Iași, care — de la o activitate slabă 
și de la pierderi — a început să obțină bune rezultate, să înainteze 
puternic pe drumul eficienței superioare, atît pe planul creșterii și 
îngrășării animalelor, cît și al eficienței economice.

în anul 1970, cele 7 cooperative a- 
gricole din cadrul consiliului inter- 
cooperatist Holboca — Iași au hotărît 
construirea unui complex de crește
re și ingrășare a porcilor în comuna 
Tomești, cu o importantă capacitate de 
porci grași pe an. Lucrările de con
strucții au fost terminate in 1972 și 
au costat 50 milioane lei.

Două probleme fundamentale se 
puneau in fața acestei mari unități 
zootehnice după intrarea in funcțiune: 
1) realizarea capacității proiectate, 
de 6 000 tone carne pe an și 2) recu
perarea cît mai grabnică a importan
telor fonduri investite. Greutățile în
ceputului au fost inerente și în pri
mii ani activitatea complexului de la 
Tomești s-fi încheiat cu pagube. Au 
urmat discuții aprinse, multi coopera
tori îndoindu-se de posibilitatea re
dresării unității. Desigur, abandona
rea investiției nu putea fi acceptată. 
Ca atare,' la intervenția comitetului 
județean de partid, cu aceiași oameni, 
cu aceleași mijloace materiale a în
ceput să se aplice un amplu program 
de redresare. Cum s-a acționat con
cret și ce rezultate s-au obtinut ?

Discutăm cu tovarășul Vasile Va- 
ailescu, medic veterinar, directorul 
complexului :

—. Neajunsurile apărute în activi
tatea acestui complex țineau de or
ganizarea muncii și, as zice, chiar de 
concepția oamenilor. Complexul era 
o mare noutate în agricultura co
operatistă a județului nostru. Oame
nii nu știau cum să muncească, nu 
cunoșteau exact nici ce vor ciștiga. Pe 
acest teren presărat cu multe necu
noscute își făcea loc ușor dezintere
sul. Iată de ce, ca o primă măsură am 
căutat să aplicăm și să generalizăm 
acordul global. La început a existat 
o mare rezistentă pentru intro
ducerea acestei forme de retri
buție. Fiindcă în regie, se muncea, 
nu se muncea, se realiza ceva sau nu.

plata se făcea. A trebuit, așadar. în
vinsă o "" .
organizarea muncii.

Pentru a dovedi eficiența acordu
lui global, s-a introdus această formă

anumită concepție despre

sută ; consumul de hrană a scăzut 
cu 200 g pe kilogramul de creștere 
în greutate ; spațiul e mai bine fo
losit, înregistrîndu-se o creștere de 
aproape j2 400 capete pe serie într-o 
halăeehtpată cu baterii. •'

Bilanțul anului trecut a ■ înregistrat 
rezultate demne de luat în' seamă.' 
Cîteva cifre sînt edificatoare. S-a în
registrat o depășire a planului de pro
ducție cu 6 Ia sută, concretizată în 169 
tone carne ; s-au obținut 18,6 purcei 
în medie de la o scroafă ; cheltuie
lile la mia de Iei producție-marfă au 
fost reduse cu 30 lei ; venitul mediu 
pe muncitor a fost cu 600 lei mai 
mare față de cel stabilit inițial, iar

rul mediu la tineret a crescut la 347 
g, iar la porcii grași — la 533 g, reu- 
șindu-se să se livreze porci de peste 
120 kg fiecare, in proporție de aproa
pe 20 la sută din efectivul total, li-

în agricultură cerința or
ganizării și calității muncii 
vizează direct participarea 
.la lucrarea pămîntului, ac
tivitate bazată pe un pro
gram temeinic fundamentat, 
întronarea unui climat de 
răspundere, ordine și disci
plină în fiecare unitate a- 
gricolă. în acest sens există 
reglementări clare. Cum se 
acționează concret pentru 
îndeplinirea acestor sarcini 
în județele Suceava și Olt ?

„Cînd oamenii știu cu 
precizie unde, ce și cît au 
de făcut, vin la lucru cu 
mai multă tragere 
mă și dau zor de 
dimineață și pînă 
seara tîrziu". A- 
precierea aparți
ne tovarășului
Gheorghe Nichi- 
ta, președintele
cooperativei agri
cole din Salcea, 
județul Suceava, 
și ne-au fost spu
se -pe una din 
solele cultivate 
cu cartofi unde, 
în mijlocul a 
peste 100 de coo
peratori, condu
cea la fața locului

de ini-

am tntilnit pe nimeni. A- 
flăm că toată lumea e în 
cimp. Acolo, în mijlocul 
cooperatorilor, îl găsim pe 
tovarășul Ilie Lulea, prima
rul comunei, care ne spune:

— întrucît avem un mare 
volum de lucrări de între
ținere de executat — 1100 
hectare cu porumb, 500 ha 
cu floarea-soarelui, 120 ha 
cu vită de vie — și nu 
dispunem decît de 800 bra
țe de muncă active, ne-am 
organizat astfel munca in
cit să ne încadrăm în pe
rioada optimă cu prașilele 
manuale. De cum se lumi-

presionează mai mult este 
inițiativa pornită de la bă- 
trînii satului — 95 de mem
bri cooperatori pensionari 
— care, constituiți în două 
echipe conduse de Fiorea 
Cojocaru și Vasile Mitruț, 
au luat să lucreze în acord 
global 150 hectare cu po
rumb și 15 hectare cu sfe
clă de zahăr. în fața unui 
asemenea exemplu, toate 
cele 1 000 brațe de muncă 
participă efectiv, zi de zi, la 
întreținerea culturilor.

Mobilizarea generală 
tuturor forțelor din 
cultură, corespunzător pre-

a
agri-

tribuțiile, veghind la reali
zarea lucrărilor de semi- 
însilozare. Mai adăugăm șl 
faptul că lucrările la semi- 
siloz erau efectuate de că
tre o echipă, de altfel foar
te bine remunerată, din-, 
tr-o... altă localitate.

La cooperativa agricolă 
din Ipotești lucrările agri
cole s-au desfășurat bina 
pînă în urmă cu o săptă- 
mînă-două cînd, se pare, 
la nivelul conducerii și-a 
făcut loc automulțumirea. 
Președintele Mihai Căldă- 
ruș, om 
gată în

© Unde este bună organizarea - răspunde „prezent" 
tot satul © ...Ce se întîmplă cînd președintele lipsește, 
primarul „e plecat", iar inginerul se aHă în concediu ? 
® Organizațiile de partid — chemate să fie catalizatorul 

tuturor acțiunilor din aceste zile

(Urmare din pag. I)
voltarea și modernizarea forțelor de 
producție în cincinalul afirmării re
voluției tehnico-științifice, al ridicării 
potențialului industrial județean. Cele 
26 școli profesionale, licee de specia
litate și instituții de învătămînt post- 
liceale vor pregăti anual peste 2 400 
lucrători calificați, ceea ce înseamnă 
40 la sută din necesarul pentru pe
rioada actualului cincinal.

Programul nostru are în vedere, ps 
de o parte, dezvoltarea corespunză
toare a bazei materiale — un 
exemplu în acest sens fiind mo
dernul edificiu al grupului șco
lar aflat in construcție pentru ne
voile unităților Ministerului Indus
triei Ușoare — și, pe de altă parte,, 
îmbunătățirea substanțială a instrui
rii teoretice și practice. în lumina 
sarcinilor trasate de secretarul gene
ral al partidului la Congresul educa
ției politice și al culturii socialiste, 
cerem organizațiilor noastre de partid 
să se ocupe mai temeinic de calitatea 
învățămîntului, de pregătirea politică 
și profesională a cadrelor didactice 
și maiștrilor instructori, de asigura
rea unei legături efective a învăță- 
mintului cu practica. , Paralel, sîn- 
tem preocupați să găsim noi so
luții, împreună cu Ministerul Edu
cației și Invătămîntului, cu cele

Creșterea spiritului de răspundere, 
organizarea activității în acord global 
au redresat activitatea Complexului 

intercooperatist de îngrășare a porcilor 
Tomești - lași

de retribuție mai întîi într-o singură 
fermă. După un timp, relativ scurt, 
cînd rezultatele au început să fie vi
zibile atît pentru unitate, cît și pen
tru îngrijitori — se muncea mai 
bine, se ciștiga mai bine — au cerut 
și muncitorii din celelalte ferme să 
lucreze în acord global. Rezultatele 
au fost mult peste cele scontate. Oa
menii respectau cu strictețe progra
mul de îngrijire ; au început să se 
permanentizeze la locurile de muncă.

O altă măsură care a contribuit la 
creșterea eficientei economice a uni
tății a fost creșterea purceilor în 
baterie — cite opt purcei în fiecare 
baterie. înainte, purceii erau intro
duși în crescătorie — în boxe cu par
doseală de cărămidă după 30 de zile 
de la înțărcare, în grupe de cîte 80. 
Se înghesuiau atît la mîncare, la 
adăpat, cit și la odihnă și cei mai 
slabi se sufocau. în felul acesta, dez
voltarea lor era neuniformă, multi 
erau rahitici, mureau. înregistrînd 
pagube. Creșterea în baterii, în grupe 
mici a înlăturat aproape în totalitate 
anomaliile amintite. Cîteva date sînt 
elocvente : sporul în greutate pe zi la 
purcei a crescut de la 180 g la 300 g ; 
mortalitatea s-a redus cu 3—3,5 la

productivitatea muncii a fost superi
oară prevederilor cu 32 000 lei. S-a 
obținut o producție-marfă suplimen
tară în valoare de 10 milioane lei și 
un beneficiu de 2,6 milioane lei peste 
plan. In cinci luni din acest an, spo-

pc X-V ta SUlcl UUl CtirtUVUL li

vrat.. S-a. obținut astfel un benele iu 1 
prin sporuri la livrare de, past», i’"" 
mii lei.

S-a stabilit și s-a conturat ideea ca 
în acest an complexul să fie extins 
cu o fermă de înmulțire care să cu
prindă 600 scroafe pentru matcă. 
Concomitent, au fost stabilite măsuri 
concrete cu privire la iînbunătătirea 
raselor și creșterea prolificității. Se 
vor face încrucișări cu scroafe Ma
rele alb și vieri Landrace, ceea ce va 
duce la creșterea prolificității cu doi 
purcei pe cap de scroafă. Astfel, sc 
va realiza un spor de circa 14 000— 
16 000 purcei în plus față de anul tre
cut, asigurîndu-se în totalitate nece
sarul de purcei pentru unitate, cît și 
un disponibil ce va fi livrat la alte 
unități din județ. Rezultatele dove
desc cu prisosință că atunci cînd e- 
xistă o preocupare și perseverență în 
realizarea obiectivelor propuse, orice 
obstacol poate Jfi trecut, că redresa
rea nu este un scop final, ci numai 
o etapă in obținerea unor progrese și 
mai importante.

B E3
lalte ministere interesate, pentru 
optimizarea in continuare și diversifi
carea formei de pregătire subingine- 
rească, in legătură cu nevoile de ca
dre de muncitori și specialiști.

O atenție sporită acordăm, de ase
menea, pregătirii de cadre prin cali
ficarea Ia locul de muncă, precum și 
întăririi răspunderii pentru perfec
ționarea calificării prin reciclare și 
policalificare — domenii în care au 
persistat unele neajunsuri ce au fost 
analizate în cîteva rîinduri de comi
tetul județean de partid. Deși în ul
timul timp s-a putut constata o pre
ocupare mai insistentă fată de înca
drarea în producție a femeilor, pon
derea lor în totalul angajaților con
tinuă să fie sub posibilități, motiv 
pentru care am solicitat organizațiilor 
de partid să adîncească studiile pri
vind determinarea meseriilor și locu
rilor de muncă potrivite pentru în
cadrarea forței de muncă feminine.

în domeniul recrutării și pregătirii 
forței de muncă, județul nostru are 
mari posibilități și disponibilități. 
Studiul cu privire la sursele locale 
de forță de muncă a relevat exis
tența unor particularități care nu pot 
fi neglijate.

Un prim aspect al acestor particu
larități îl oferă faptul că nivelul for
țelor de producție este departe de a

cu experiență bo- 
organizarea mun
cii, a tinutf 
spre surprinderea 
noastră, să ne; 
convingă cu orice 
preț că treburile 
merg bine și a- 
cum. Situația de 
pe cimp arată însă 
altceva : la trea
bă oameni puțini} 
pe numeroase tar
lale, alături do 
parcele prășite, 
altele cu buruia
na depășind plan-< 
tele ; o impor
tantă suprafață 
sufocată și ea de 

uurui,cm ; tarlale prășite 
' mecariic, îh urmă cu o săp
tămână, așteaptă și acum 
cooperatorii cu sapa. încu
iat undeva într-un sertar la 
consiliul popular, progra
mul de lucru săptăminal 
nu-și are nici un fel de 
rost, iar programul de lu
crări al secției de mecani
zare nu era încă elaborat.'

Asemenea neajunsuri se 
întîlnesc și în unele coo
perative agricole din jude
țul Olt, unde nu toată lu
mea iese la cimp 
mentele cele
tante.

Sînt probleme 
care trebuie analizate cu 
răspundere de către orga
nele comunale de partid și 
de stat, consiliile de con
ducere din cooperative, 
spre a se stabili măsuri co
respunzătoare pentru a pu
tea fi grăbite lucrările do 
întreținere a culturilor.

vederilor legilor in vigoare, de ceapă 
constituie în aceste zile burui.eni ;
problema centrală a între- i
gii activități de partid, de 
la sale. Subliniem aceasta 
pentru că și acum, în plină 
campanie agricolă, se con
stată diferente mari între o 
unitate și alta, între o for
mație de muncă și alta din 
cadrul aceleiași unități a- 
gricole, în ce privește în
treținerea culturilor. în ju
rul prînzului, pe terenurile 
cooperativei din Mitoc, ju
dețul Suceava, de pildă, în 
cimp se aflau doar meca
nizatorii și, pe ici pe colo, 
cițiva cooperatori, deși pri
ma prașilă manuală nu s-a 
efectuat nici pînă acum. 
Cine s-o facă însă cînd 
președinta cooperativei lip
sește de mai multă vreme, 
primarul comunei este ple
cat în concediu, iar ingi
nerul-șef se află cu fami
lia... la mare ? Am stat 
pînă la urmă de vorbă cu 
inginerul Ștefan Volanschi, 
șeful fermei zootehnice, pe' 
care l-am deranjat dintr-un 
adînc somn de amiază, în 
timp ce șeful secției 
mecanizare îi preluase a-

— parti- nează de ziuă transportăm
 i cooperatorii la locurile de 

Dă’ mersul lucrărilor din muncă cu mașinile coope- 
■ — ' ’ ’___; ruăvei, de unde-i aducem

seara. Fiecare echipă, fie
care mecanizator și coope
rator știe ce are de făcut. 
Așa se explică de ce. la a- 
ceastă dată, întreaga su
prafață de porumb, floarea- 
soarelui și sfeclă de zahăr 
este prășită mecanic și ma
nual de două ori și s-a tre
cut la efectuarea celei de-a 
treia lucrări.

Știam că la cooperativa 
agricolă din Scărișoara, o 
comună mare și frumoasă 
de pe valea Oltului, nu e- 
xista suficientă forță de 
muncă pentru a lucra cele 
1 600 hectare cultivate cu 
porumb, 300 hectare cu 
sfeclă, 120 ha cu legume 
ș.a. Odată ajunși aici însă, 
aveam să constatăm că în 
această primăvară, cu a- 
ceeașl forță de muncă, dar 
organizată după alte crite
rii, programul de lucrări 
planificat a fost depășit, la 
cultura porumbului aplicîn- 
du-se în plus o prașilă ma
nuală. Rodnice sînt fapte
le de muncă ale oamenilor 
de aici. Dar ceea ce im-

ii , ^iy^^jnsuși la muncă 
— mersul lucrărilor din 

400 ziua respectivă., La celelaâ-

Fiorea CEAUȘESCU 
Viorel SĂLĂGEAN

lucru 
și

'te trei puncte de 
. se aflau inginerul-șef 

șefii fermelor vegetale și 
legumicole. Alături de ei 
lucra toată forța aptă 
muncă a satului. „Sintem 
în cimp cu toții — de la in- 
ginerul-șef pină la cel mai 
tînăr cooperator, de dimi
neață și pină seara — con
tinuă președintele. Pentru 
că, dacă vrei ca obștea să-ți 
urmeze îndemnul, să te as
culte, atunci trebuie să-i 
dovedești prin exemplul 
tău, prin fapte concrete că 
ceea ce le ceri este în in
teresul și spre binele nos
tru, al tuturor. Așa am reu
șit să încheiem cele două 
prașile mecanice la cartofi 
și porumb pe întreaga su
prafață. Ne-am atins deci 
obiectivul propus: reducerea 
cu 7 zile a perioadei pre
văzute în grafice ;
de calitate la toate 
rile".

...Cînd am ■ trecut 
cooperativa agricolă 
rele, județul Olt, în

ei 
de

lucrări 
cultu-

pe la 
Izvoa- 
sat nu

de

în mo- 
mai impor-»

majore

Gheorghe PARASCAB|
Emilias ROUĂ 
corespondenții „Scînteii" j

decadă în îndeplinirea importantului 
semnul calității produc- 
realizarea parametrilor' 

Foto : S. Cristian

Hărnicia colectivului constructorilor de mașini de Ia „IMATEX" din Tirgu- Mureș este demonstrată de rezultatele bune obținute lună de lună, decadă cu
obiectiv stabilit : dotarea întreprinderilor din industria textilă cu mașini și utilaje de un înalt nivel tehnic și randament. întrecerea socialistă se desfășoară aici sub 
ției destinate beneficiarilor din țară. Iată în imagini (de la stingă la dreapta) pe cîtiva dintre fruntașii secției de montaj general, secție care are un rol

Mihai Rădui, Francisc Barabas, Aureltehnico-funcționali stabiliți pentru mașinile și utilajele textile : Niculae Onișor. Gheprghe Cifra.

fi echilibrat pe ansamblul teritoriu
lui județului. în urmă cu 10—15 ani 
producția industrială se realiza aproa
pe în întregime în municipiul Satu- 
Mare, în timp ce zone întinse și dens 
populate, cum sînt bine cunoscuta 
Țară a Oașului sau zona Codrului, 
furnizau un excedent de forță de

timp continuă să se amplifice în ritm 
susținut potențialul industrial ai ora
șului Cărei, situat, după cum se știe, 
în inima zonei agricole.

Fără îndoială că solutionarea de
plină a problemei ocupării forței de 
muncă necesită un răstimp mai în
delungat. în bună măsură datorită

în același scop va trebui să acor
dăm mai multă atenție cunoașterii 
profunde, stăpinirii și coordonării ra
ționale a mutațiilor ce vor avea loc 
în repartiția și structura forței de 
muncă la sate. Recunoașterea carac
terului obiectiv al formării unui ex
cedent al forței de muncă în agri-

Cum asigurăm pregătirea forței de muncă
muncă, care migra permanent spre 
alte județe. De aceea, problema 
dezvoltării unor capacități de pro
ducție în aceste zone a făcut obi
ectul unor programe prioritare dis
tincte, care se aplică cu succes. 
Ca urmare, acum, in Țara Oașu
lui există o importantă uni
tate minieră, o întreprindere de 
prelucrare a cînepii și inului ; 
în alte zone din județ s-a dez
voltat simțitor producția in domenii 
ca prelucrarea lemnului, industria 
sticlăriei, extracția materialelor de 
carieră. în perspectiva actualului cin
cinal vor fi realizate în aceste zone 
noi investiții importante. în același

sporului de natalitate, care este con
stant superior mediei pe țară, dar și 
datorită intensificării procesului de 
mecanizare a agriculturii, care con
duce în mod obiectiv la crearea de 
disponibilități ale forței de muncă 
la sate, și în anii următori un nu
măr de oameni ai muncii vor fi în
drumați să lucreze în alte județe. 
Această situație impune comitetului 
nostru județean sarcina de a inves
tiga atent, împreună cu organele eco
nomice și de planificare centrale, po
sibilități suplimentare de valorificare 
în viitor a noi resurse materiale, de 
utilizare mai completă a forței de 
muncă disponibile.

cultură, pe măsura întăririi și mo
dernizării bazei sale materiale, nu 
poate justifica nici un fel de carențe 
in privința ocupării unei părți a a- 
cestui excedent 
rural. Noi am 
tate rinduri o 
necorespunzătoare
Sintem de părere că, în acest caz,

în însuși mediul 
criticat în 
astfel de optică 
și demobilizatoare.

repe-

se neglijează una din particularită
țile județului nostru și anume tradi
ția ca măcar unul din copiii fiecărei 
familii țărănești să continue munca, 
profesiunea părinților.

Pătrunderea la sate a mijloacelor 
de comunicație în masă, a bunurilor 
de folosință îndelungată, înfăp
tuirea programelor de sistemati-

determinant în 
Pîrlea.

zare rurală și dezvoltarea neconte
nită a serviciilor social-culturale sînt 
tot atitea realități care solicită și vor 
solicita în viitor mai multă mină de 
lucru calificată. Am putea spune că 
viitorul ne pune în față sarcina de
pășirii tradiției de care aminteam, 
nu in sensul anulării, ci al dezvoltării 
ei. Din păcate, se insistă încă prea 
puțin asupra acestui aspect. O testare 
pe un eșantion de 1170 de elevi ai 
clasei a VlII-a din 22 unități școlare 
a determinat că 59 la sută din su
biecți au optat pentru munci proprii 
industriei și numai 1 la sută pentru 
cele specifice agriculturii. Iată pen
tru ce îndrumăm stăruitor organiza
țiile de partid să arate convingător că 
în zilele noastre activitatea de pro
ducție cere deopotrivă oameni bine 
pregătiți in industrie, dar și in agri
cultură — ramură care tinde să de
vină o varietate a muncii indus
triale.

Coordonînd în cunoștință de cauză 
acțiunile în domeniul recrutării și ca
lificării forței de muncă, vom spri
jini neabătut creșterea rolului orga
nizațiilor de partid, a spiritului de 
exigență și responsabilitate în utili
zarea acesteia cu randament înalt, în 
stimularea inițiativei celor ce~ mun
cesc, a interesului lor activ pentru 
autoperfectionare profesională. In

O O □ O £3
t

ultimă instanță, calitatea forței de 
muncă, priceperea profesională, con
jugate cu creșterea spiritului de răs
pundere în aplicarea cunoștințelor 
profesionale dobîndite. au generat 
succesul remarcabil al îndeplinirii 
sarcinilor industriei județului pe pe
rioada cincinalului precedent cu 146 
de zile înainte de termen. Din 
aceleași resorturi vor izvorî, fără în
doială, succesele noastre in cincina
lul revoluției tehnico-științifice în 
care am înregistrat un start bun, în
cheind primele cinci luni ale anului 
cu o producție globală de 94 milioane 
lei peste prevederi, ceea ce, de fapt, 
reprezintă îndeplinirea angajamen
tului asumat în întrecerea socialistă 
pe 1976. Pornind de la aceste reali
zări, vom acorda, în continuare, în
treaga atenție intensificării muncii 
de educație politică, revoluționară, 
de ridicare a nivelului pregătirii ști
ințifice și de cultură generală a tutu
ror categoriilor celor ce muncesc, de 
formare a omului nou, înaintat, de 
dezvoltare a conștiinței socialiste în 
pas cu amploarea și complexitatea 
sarcinilor actuale și de perspectivă — 
problematică ce va sta în permanență 
în prim-planul acțiunilor întreprinsa 
în vederea înfăptuirii sarcinilor sta
bilite de Congresul educației politica 
și al culturii socialiste.

i
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ANII DE ȘCOALĂ
Din multitudinea problemelor cu care se confruntă, în aceste zile 

premergătoare încheierii anului de învățămînt, lumea școlii, am reținut 
— la propunerea cadrelor didactice și conducerilor din cîteva școli la 
care ne-am oprit în raidul nostru prin județele Tulcea, Teleorman 
și Maramureș — una anume : Cum deprind cei mai tineri cetățeni în
datoririle civice, in ce cadru li se formează sentimentul datoriei față 
de societate, față de progresul și înflorirea țării ?de societate, față de progresul

— Socotesc că o asemenea temă — 
permanent actuală în preocupările 
colectivelor profesorale — își justi
fică și mai mult oportunitatea acum, 
în perspectiva îndatoririlor pe care 
noi toți, educatorii comuniști, le gă
sim atît de clar și de mobilizator 
exprimate în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Congresul 
educației politice și al culturii socia
liste — și-a argumentat opțiunea 
prof. Mirel Dinu, directorul Li
ceului real-umanist nr. 1 din Roșiori 
de Vede. Ne însușim cu toată răspun
derea sarcina înscrisă în rezoluția 
congresului „de a-i forma pe tineri 
ca cetățeni conștienți și devotați ai 
patriei socialiste, ca făuritori entu
ziaști ai comunismului pe pămintul 
României".

Pornind de la aceste aserțiuni am 
avansat o întrebare legitimă : ce s-a 
întreprins în această privință în școa
lă, ce părere au profesorii despre 
măsurile luate ?

Am aflat, astfel, că „în cadrul școlii 
există un bogat program de activi
tăți comune (al conducerii școlii și 
organizațiilor de tineret), care vi
zează în principal formarea moral- 
cetățenească a elevilor. Principiile 
educative cuprinse in Programul 
partidului, în cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Forumul tine
retului din anul trecut, in expunerea 
la Congresul educației politice și al 
culturii socialiste sint larg dezbătute 
in invățămintul politic U.T.C., 
programele prezentate la stația de 
radioficare, la „colțul presei" 
(prof. Calenic Cezar, directorul Li
ceului real-umanist nr. 2 din Tul
cea). De asemenea, că „sint utili
zate căi educative multiple (prof. Va- 
sile Manolache, dirigintele anului II 
B de la Liceul real-umanist din Ale
xandria).

— Este mult, este puțin — sub ra
portul eficienței educative, al in
fluenței acestei activități în contu
rarea profilului moral-cetățenesc al 
tineretului școlar ?

— Cred că dovada cea mai eloc
ventă a roadelor educative ale aces
tei activități este reprezentată de a- 
titudinea responsabilă a multora din
tre elevii noștri față de învățătură, 
față de îndeplinirea obligațiilor lor 
școlare și obștești — concretizată în 
rezultatele bune cu care se în
cheie anul școlar, în îndeplinirea 
planurilor de producție ale ate- 
lierelor-școală etc. — ne spune prof. 
Ștefan Drăgana, directorul Liceului 
din comuna Piatra (Teleorman). Nu-i 
mai puțin adevărat că unele dintre 
acțiunile și manifestările inițiate în 
școală, în această direcție, mai su
feră încă de rutină, de verbalism ex
cesiv, lipsit de fior emoțional și forță

de convingere. Studierea atentă a do
cumentelor recentului congres ne în
deamnă la meditație serioasă și la 
acțiune hotărîtă pentru lichidarea a- 
cestor deficiențe. Acțiunile vacan
tei apropiate ne oferă cadrul pro
pice perfecționării imediate a acestei 
activități și pregătirii mai bune a 
celei ce va urma odată cu deschi
derea viitorului an școlar.

în școlile vizitate am găsit gata 
întocmite sau în curs de perfecta
re planuri de activități pentru lu
nile de vară, în care se continuă, 
firesc, direcțiile și obiectivele educa
tive din timpul anului școlar, în ca
drul specific al vacanței. „Lecția" de

Anchetă în școli 
din județele 

Tulcea, Teleorman, 
Maramureș

in
etc.

conduită civică va fi desfășurată 
„pe viu" în participarea elevilor la 
munca productivă din întreprinderi, 
la lucrările agricole, la realizarea 
unor lucrări de interes cetățenesc 
local, la pregătirea propriilor școli 
pentru noul an de studiu. Atitudinii 
cetățenești înaintate, exprimate prin 
muncă de utilitate practică, i se vor 
adăuga preocupările cultural-educa
tive de cunoaștere a realizărilor so
cialiste ale patriei, a istoriei glori
oase a poporului — prin drumeții și 
excursii 
artistice 
militant

Unii 
școli și cadre didactice, au remarcat 
— și pe bună dreptate — „absența" 
părinților din acest important proces 
educativ, subliniind rolul lor înde
osebi în perioada vacanței, cînd co
piii stau mai mult acasă, cu părinții.

— Uneori, părinții lasă această în
datorire numai pe seama școlii, 
uitînd că prima „universitate edu
cativă" e totuși familia, unde copilul 
capătă primele cunoștințe care vi
zează comportarea sa ca viitor ce
tățean, școala urmînd să dezvolte, să 
adîncească aceste convingeri, acest 
sentiment civic-patriotic — ne-a . spus 
prof Nicolae Frumosu, directorul Li
ceului real-umanist din Alexandria.

în același sens, Constanța Filip, 
directoarea Centrului școlar pentru 
personal tehnic în construcții din 
Baia Mare, sugera ca „in adună
rile generale ale

— competiții și manifestări 
de cîntec și vers patriotic, 
etc.
interlocutori, directori de

cii sau in adunările de partid să 
se analizeze mai des și felul in care, 
ca părinți, comuniștii se achită de a- 
ceastă 
nească 
piilor, 
țării".

Dar 
rinților.

— Ca părinte, am în 
tarea copilului spre o 
vată, spre cunoașterea 
vității marilor noastre 
privim împreună 
ciale la televizor, mergem la filme 
sau spectacole de teatru, ceea ce sti
mulează, in familie, discuții pe teme 
de conduită, de participare activă la 
viața socială. (H. A. — Alexandria).

— Copilul meu învață bine, pro
fesorii sînt mulțumiți. Eu îi asigur 
tot ce are nevoie. Ce aș putea face 
mai mult 1 (I. P. — Tulcea).

Educația comunistă a tinerei ge
nerații — formarea civică a celor mai 
tineri cetățeni — relevă, fără a face 
necesare prea multe comentarii, ce
rința unei ferme implicații a între
gului corp profesoral în acest vast 
proces educativ ; dar, nu mai pu
țin, o conlucrare activă, în for
me mai diverse, a celor doi prin
cipali factori educativi.

— Nu vom aștepta pînă la toamnă, 
Ia deschiderea cursurilor, ci de pe 
acum, din lunile de vacanță, vom 
alcătui programe de activități edu
cative bine gîndite, puternic axate 
pe principiile cuprinse în documen
tele recentului congres — ne-a spus 
prof. Mirel Dinu. Programe care vor 
exprima și valorifica, mai intens de- 
cît pînă acum, competența și pasiu
nea cadrelor didactice, dorința și in
teresul părinților de a contribui la 
educarea propriilor copii, entuziasmul 
și ingeniozitatea elevilor înșiși, a or
ganizațiilor U.T.C. și de pionieri.

Am reținut, în această ordine de idei, 
și unele sugestii concrete, utile deopo
trivă școlii și familiei: îmbunătățirea 
lectoratelor cu părinții, in sensul re
nunțării la stereotipele „conferințe" 
in favoarea unor discuții deschise, 
principiale, la obiect, asupra sarcini
lor și îndatoririlor educative pe care 
cadrele didactice și părinții trebuie 
să le realizeze în strinsă colaborare ; 
prezența mai activă a părinților in 
viața școlii, dar și a cadrelor didac
tice și elevilor la locul de muncă și 
în sfera de preocupări a părinților ; 
un mai susținut schimb de expe
riență in care școala să adauge acel 
plus de competență pedagogică, iar 
familia acel plus de cunoaștere și 
experiență de viață ; exemplul înain
tat al acelor părinți-cetățeni — har
nici, activi, cu inițiativă și 
gospodăresc în producție și 
sau in - cartierul unde locuiesc 
cuvine larg prezentat și la școală 
(nu numai acasă),. spre mindria 
„învățătura de minte" a elevilor.

importantă obligație cetățe- 
— creșterea și educarea co- 
cetățenii activi de miine ai
să consemnăm și opinia pă-

vedere orien- 
lectură adec- 
vieții și acti- 
personalități ; 

emisiuni spe-

spirit 
acasă 
— se

Și

oamenilor mun-

Popas la „Dumbrava minunată
minuna- 
colț de 
poposesc 

oaspeți

...„Dumbrava 
tă“. Un mirific 
natură, unde 
zilnic numeroși 
din țară și de peste ho
tare în drum spre cele
lalte monumente istorice 
și de artă bucovinene.

Acum. în „Dumbrava 
minunată", pe cursul ce
lor două pîriașe, care-și 
dau aici întîlnire, se află 
și șapte iazuri populate cu 
pește (invitație la pescu
it pentru amatorii spor
tului cu undița). Tot aici, 
sub frunzișul pădurii, 
sînt amplasate un număr 
de 20 căsuțe, fiecare cu 
cîte două paturi, compu- 
nînd un îmbietor 
foarte solicitat de 
cei ce-și propun să 
mină peste noapte 
Dumbravă.

popas 
către 

ra
in

Cabâna-restaurant 
fotografie), despre care 
ne-a informat tovarășul 
Nicolae Nerchiș, directo
rul întreprinderii comer
ciale de stat mixte din 
localitate — dispune de 20 
de locuri în camere, 3 sa
loane de restaurant, cu 200 
de locuri la mese, și o 
terasă cu alte 150 de 
locuri. Dar „Dumbrava 
minunată" în sezonul esti
val mai înseamnă, între al
tele, un excelent 
pentru practicarea 
ritelor sporturi. La dis
poziția vizitatorilor stâu : 
un ștrand în aer liber de 
dimensiuni olimpice, un 
alt bazin de înot pentru 
copii, o popicărie, tere
nuri pentru volei, tenis 
de cîmp, handbal și bas
chet. (Gh. Parascan). Ml

loc 
dife-

■

■
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La Adamclisi
(Urmare din pag. I)

Mă plimb pe artera principală 
anticei așezări, pășesc pe dale 
calcar, alunec de-a lungul șirului 
foste coloane și ziduri și vîntul care 
miroase a cimbru îmi aduce parcă 
larma caldă a vechiului și străluci
torului oraș. Ca și la Troesmis, ca 
între pietrele sacre de la Tomis, ca 
între coloanele albe de la Histria 
(ridicate spre cer, asemeni unor bra
țe uriașe de zeiță), ca peste tot în 
cele cîteva zeci de cetăți și muni
cipii romane din Dobrogea, mă simt 
și aici prizonier al istoriei. " 
ier cu gîndul prin furtunile și prin 
zilele de tihnă creatoare ale 
mileniu de glorie romană, 
temelii de casă caut ușile și 
trund, ca în joacă, în aerul care fu
sese al unor încăperi. Impudic, în
cerc să trăiesc o clipă alături de ai 
casei...

Visuri ? Istoria nu visează, 
concretă și fermă, aici, între zidurile 
caselor, între coloanele celei mai

a 
de 
de

Cutre-
acestui
Printre 

pă-

Iat-o,

mari bazilici descoperite pe terito
riul Daciei, iat-o, limpede imprima
tă pe chipurile săpate în piatra co
losalului monument. Atîtea și atîtea 
inscripții, atîția și atîția cronicari al 
antichității ne-au lăsat mărturii in
contestabile. Mă gîndesc la soldatul 
roman care, „lăsat la vatră" după 
ce legiunea sa (a V-a Macedonica) 
s-a mutat la Potaissa, devenit vete
ran, s-a întors acasă, la Troesmis, 
„reversus ad lares suos" („întors la 
patria sa"). Patria sa, țara sa natală, 

. era aici, la Troesmis, în Moesia In
ferior, pămînt al dacilor liberi, dar 
intens latinizat. Mă gîndesc la el și 
la urmașii lui, apoi la urmașii urma
șilor lui... Și îi văd astfel pe conce
tățenii mei care vor veni aici, la
Tropaeum Traiani (Adamclisi), a-
tunci cînd, nu peste multă vreme, 
monumentul va fi în întregime re
construit și ni se va înfățișa în toa
tă grandoarea sa. îi văd visînd în 
fața icoanelor de piatră de pe tru
pul monumentului, evocatoare a 
unui dramatic episod din procesul 
nașterii poporului român.

decret prezidențial, colectivu- 
muncă al întreprinderii de
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(NOTE DE LECTURA

al hanța: jc[eea cie patrie 
în literatura română"

ideii specificității na
ționale, sînt pe larg 
cercetate în laturile 
lor pozitive, progresis
te și umaniste, subli- 
niindu-se totodată l1- 
mitele, deformările și 
exagerările care nu au 
lipsit în epocă.

Momentul culminant 
al evoluției ideii de 
patrie este considerat, 
pe bună dreptate, a fi 
epoca actuală, epoca a- 
firmării patriotismului 
socialist, cînd, așa cum 
spune autorul volu
mului, „înaltele sem
nificații moral-poli- 
tice ale patriotismu
lui socialist caracte
rizează orientarea și 
conținutul literaturii 
contemporane, multi
plele sale implicații, 
concretizîndu-se în pro
movarea de către scri
itori a sentimentului 
dragostei de țară și de 
poporul ei, cultivarea 
mîndriei față de isto
ria națională, de fap
tele de eroism și jertfă 
în slujba idealurilor 
de libertate și drepta
te socială, de păstrare 
a ființei noastre spe
cifice și a integrității 
teritoriale, elogiul lim
bii și al valorilor 
create de către po
porul român în furtu
noasa lui existență, în 
cîntarea frumuseților 
plaiurilor și a marilor 
transformări pe care 
politica înțeleaptă și 
clarvăzătoare a P.C.R., 
munca fără preget a 
talentatului nostru po
por le-au adus pe în
tinsurile lor".

Lucrare de sinteză 
realizată după criterii 
științifice, utilizînd un 
bogat material extras 
din lucrările cele mai 
de seamă ale literaturii 
noastre, „Ideea de pa
trie în literatura româ
nă" se impune ca o 
pagină Importantă în 
eforturile istoriogra
fiei noastre actuale de 
a contura realitățile in
time, în continuă îm
bogățire, ale culturii 
noastre socialiste.
Emil VASILESCU

istorice"

dovedește, printr-o 
largă referire la texte, 
rădăcinile adinei, se
culare, ale patriotis
mului, reliefat de 
scrierile românești 
vechi, de Întemeierea 
scrisului în limba ro
mână, de preocuparea 
asigurării unității noas
tre spirituale sau, la 
cronicari, de afirma
rea conștiinței respon
sabilității față de țară, 
promovarea ideii de 
latinitate, de unitate 
etnică și spirituală — 
principii fundamenta
le ale istoriografiei 
noastre militante, pre
luate și dezvoltate pe 
noi coordonate de în- 
vățații Școlii ardelene.

Momentul revoluției 
de la 1848 a însemnat 
situarea patriotismului, 
de către scriitorii vre
mii, la temelia orică
rei creații. Pentru 
scriitorii acestei gene
rații „creația literară 
reprezintă un act de 
responsabilitate națio
nală și socială, o ade
ziune politică și o ma
nifestare deschisă a 
idealurilor revoluțio
nare".

Cercetarea evoluției 
ulterioare a conceptu
lui dovedește continua 
lui îmbogățire, dar 
mai ales cuprinderea 
lui în nemuritoarea o- 
peră eminesciană și a 
marilor noștri clasici. 
Maturizarea idealurilor 
patriotice la sfîrșitul 
veacului trecut, dar 
mai cu seamă afir
marea ideologiei cla
sei muncitoare și în- 
tîlnirea acesteia cu 
tradițiile patriotice sînt 
larg discutate, subli- 
niindu-se sporul de 
profunzime produs de 
această întîlnire. în a- 
cest moment se afir
mă caracterul istori
cește concret al pa
triotismului, faptul că 
el cunoaște diferen
țieri calitative de la o 
epocă la alta. Din a- 
ceste perspective, con
fruntările de idei din 
prima jumătate a vea
cului nostru, care au 
dus ia re formularea

„Procese
prietenia de nezdrun
cinat a celor ce trăiesc, 
luptă și muncesc îm
preună. .

Cea mal valoroasă 
lucrare a volumului, 
și poate a între
gii creații a lui 
Al. Voitin, tămîne, 
fără îndoială, „Pro
cesul Horia", Impre
sionează aici talentul 
scriitorului de a por
tretiza și mai ales de 
a sugera prin revolta, 
suferința și grandoarea 
eroilor, conducători ai 
răscoalei din 1784 —
lupta seculară a po
porului român pen
tru scuturarea iobă
gie!, pentru recu
noașterea drepturilor 
sale. Forța dramatică 
particulară a dramei 
stă în realizarea con
trastului dintre senină
tatea. • sentimentul de 
libertate al înlănțuitu
lui Horia, al lui Cloșca 
și Crișan, al lui Ion 
Popa Hagi Crișănuțu 
ori al celor trei Eve 
și neliniștea morală, 
spaimele, condiția de 
vînduți și „servi" ale 
judecătorilor lor. Gran
doarea eroilor lui 
Voitin provine din fe
lul în care Crăișorul 
și tovarășii săi își a- 
sumă caznele și sacri
ficiul suprem cu sen
timentul că acesta este 
un „calvar al biruin
ței", cu certitudinea 
împlinirii în viitor a 
idealurilor neamului 
din care fac parte. 
Drama la care ne re-

Realitate perenă șl 
înălțătoare, trimițîn- 
du-și rădăcinile, prin 
folclor, spre începutu
rile de peste milenii 
ale poporului nostru,
iubirea de patrie a în
treținut mereu vie spi
ritualitatea româneas
că, a oferit, generoasă 
și neistovită, hrană 
creațiilor artistice din 
cele mai diferite do
menii. Acest caracter 
de permanență al sen
timentului patriotic, 
difuziunea lui pe toate 
treptele istorice ale 
creației au solicitat, nu 
o dată, critica și isto
ria literară. Unei ase
menea solicitări îi răs
punde și lucrarea lui 
Al. Hanță. „Ideea de 
patrie în literatura 
română, apărută nu de 
mult la editura „Mi
nerva", al cărui merit 
principal îl aflăm în 
strădania de a cuprin
de evoluția conceptu
lui de-a lungul timpu
lui, metamorfozele lui- 
în confruntarea teore
tică și, mai cu seamă, 
ecoul în opere de artă, 
în poezie, proză, dra
maturgie.

Precedată de un sub
stanțial cuvînt intro
ductiv dedicat nașterii, 
diversificării și îmbo
gățirii ideii de patrie 
în culturile vechi sau 
moderne ale Europei, 
lucrarea lui Al. Hanță 
urmărește, pe baza 
unui bogat material 
extras din literatura și 
gîndirea românească, 
principalele etape ale 
devenirii conceptului. 
Situarea la începutul 
veacului al XIX-le.a a 
punctului de plecare 
a cercetării ni se pare 
riguros argumentată. 
Este momentul cînd 
trezirea sentimentului 
național influențează 
puternic literatura cul
tă și impulsionează 
descoperirea creației 
populare, împlinită în 
datele ei fundamenta
le pe un puternic sen
timent al iubirii de 
țară. O întoarcere pe 
firul istoriei către 
mărturiile mai vechiacest 

60 de 
serie,

ne angajăm ca în 
să introducem peste
noi în fabricația de 
contribui la reducerea im-

fizică și 
cincinal 
produse 
care vor ______
portului cu peste 150 milioane lei.

Vă asigurăm, stimate tovarășa 
Nicolae Ceaușescu, că înalta distincție 
ce ne-a fost acordată va constitui un 
puternic imbold pentru întregul co
lectiv al întreprinderii noastre, că 
ne vom consacra întreaga energie și 
capacitate îndeplinirii planului și 
angajamentelor, asumate pe acest am 
traducerii. în viață a Programului 
stabilit de Congresul al XI-lea al 
partidului, a sarcinilor stabilite de 
Congresul educației politice și al 
culturii socialiste".

Prin 
lui de 
mecanică fină București, care a îm
plinit 50 ani de activitate, i-a 
fost conferit Ordinul Muncii clasa I 
pentru contribuția deosebită adusă 
în opera de edificare socialistă a 
țării. înalta distincție a fost înmî- 
nată conducerii întreprinderii de to
varășul Gheorghe Cioară, prim-se- 
cretar al comitetului municipal de 
partid, președintele Consiliului popu
lar al municipiului București, pri
mar general al Capitalei. .

Cu prilejul semicentenarului, în 
Întreprindere a avut loc ieri o adu
nare festivă, în cadrul căreia au 
evocate tradițiile revoluționare 
acestui puternic detașament al 
sei noastre muncitoare, succesele 
ținute în anii socialismului în acti
vitatea productivă.

în încheiere, participanții la adu
nare au adresat C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu o tele
gramă în care se spune, între altele : 
„Cu această ocazie vă raportăm că, 
aplicînd consecvent în practică in
dicațiile date de dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizi
tei de lucru în întreprinderea noas
tră, valorificînd eficient rezervele 
interne, modernizînd produsele din 
fabricația curentă și îmbunătățind 
permanent calitatea lor, am îndepli
nit sarcinile cincinalului 1971—1975 
în 4 ani și o lună, fapt ce ne-a per
mis să realteăm o producție supli
mentară de -785 milioane lei. De a- 
semenea, vă raportăm că în primele 
5 luni ale acestui an am realizat o 
depășire de 3 la sută la producția

Al. VOITIN:
stimate tovarășa

Volumul „Procese is
torice", apărut nu 
de mult în editura 
„Eminescu", înmănun
chează — conform 
criteriului valorii, dar 
Si al dorinței de a o- 
feri cititorului jaloa
nele unei activități 
dramatice de aproape 
două decenii — cinci 
dintre piesele istorice 
ale lui Alexandru Voi- 
tin, majoritatea re
prezentate pe scenele 
teatrelor noastre. Gă
sim aici cea dintîi 
scriere a dramaturgu
lui, piesa în versuri 
„Judecata focului" 
(1957) — și ulti
ma „Colivia cu nă
luci". Volumul, care 
include și „Procesul 
Horia", și „Avram 
Iancu sau Calvarul bi
ruinței", alături de e- 
vocarea antidinastică 
„Adio Maiestate 
relevă drept preocu
pări centrale ale au
torului marile teme 
patriotice : lupta secu
lară a poporului nos
tru pentru apărarea 
pămîntului strămo
șesc, pentru eliberare 
națională și socială, 
pentru păstrarea și a- 
firmarea demnității 
sale. Scrierile lui Voi- 
■tin, născute pe te
renul ferm al filozo
fiei marxist-leniniste, 
au darul de a releva, 
paralel cu comunitatea 
de gîndire și de sim
țire a românilor, iden
titatea de interese a 
tuturor celor împilați,

ferim reprezintă șl 
momentul de culme al 
maturizării mijloace
lor de expresie ale lui 
Al. Voitin. Aflăm aici 
cea mai reușită fina
lizare a predilecției 
autorului pentru for
mula dramatică a 
„procesului" (evocarea 
unui complet de jude
cată concret istoric, 
dar și sugerarea unei 
„instanțe a conștiințe
lor") ; o rafinată și a- 
dinc echilibrată îmbi
nare între dramatis
mul documentelor și 
ficțiune, între con
flictul propriu-zis și 
reflecția asupra condi
țiilor specifice de e- 
xistență și afirmare 
istorică a poporului 
nostru ; între planul 
evocării realiste și cel 
al sugestiei simbolice. 
Remarcăm, de aseme
nea, o calitate deose
bită a scrisului lui Al. 
Voitin : notabila stă- 
pînire a limbii, sim
țul acut ai poeziei 
dramatice.

Evocînd trecutul eu 
gravitate, adîncă pre
țuire și înaltă mîndrie 
patriotică — dramele 
istorice ale lui Al. 
Voitin configurează 
aspirații naționale de 
domeniul permanenței, 
care și-au găsit împli
nirea deplină în anii 
socialismului, invltîn- 
du-ne implicit să le 
consolidăm.

Natalia STANCU- 
ATANASIU

Florica DINUEESCU 
și corespondenții „Scînteii'
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9,00 Teleșcoală.
10,00 Munca, frumosul și tinerețea — 

emisiune pentru tineret.
10,25 Film artistic : Ziua fiilor mei — 

producție a televiziunii sovietice.
11.30 Portativ ’76.
12,00 Telex.
12,05 '
16,00
16.30

3-

3
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SSM
17,00
17,05
17,15

17,30
17.50
18,00

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

CAMPIONATE, COMPETIȚII, CLASAMENTE în cîteva rînduri
Aplauze și felicitări pentru 

fruntașele și fruntașii gimnasticii
Marele spectacol sportiv pe care 

l-a găzduit la sfîrșitul săptămînii 
trecute Palatul sporturilor și cultu
rii din Capitală — finalele Campio
natelor naționale de gimnastică — a 
încîntat în mod deosebit miile de 
spectatori și pe specialiști (desigur, 
și pe telespectatori) prin ridicata 
valoare tehnică, prin frumusețea e- 
xercițiilor prezentate de așii gim
nasticii noastre.

Titlurile de campioni pe aparate 
au revenit astfel : la feminin, Na- 
diei Comăneci (la sărituri cu 19,95 ; 
paralele cu 19,975 ; bîrnă cu 19,95)
— urmată la fiecare aparat de Teo
dora Ungureanu (cu 19,35, 19,80 și 
respectiv 19,825) — și Teodorei Un
gureanu (la sol cu 19,925), urmată, 
de Nadia Comăneci (cu 19,50). Cele’ 
două gimnaste aparțin Liceului din 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej. La 
masculin : sol — Radu Branea (Di
namo București) cu 19,05 ; cal — 
Mihai Borș (Steaua) cu 18,70 ; inele
— Dan Grecu (Dinamo) cu 19,75 ; 
sărituri — I. Checicheș (Steaua) șl 
R. Bucuroiu (Liceul B.P. Hașdeu — 
Buzău) cu 18,80 ; paralele — D. Gre
cu și S. Cepoi (Steaua) cu 19,30 ; 
bară — D. Grecu și Șt. Gall (Dina
mo) cu 19,05.

Codreanu (peste 100 kg). HANDBAL.
— Echipa feminină a țării noastre a 
ocupat locul secund în clasamentul 
final al „Trofeului Iugoslavia", după 
echipa U.R.S.S. și înaintea Iugo
slaviei și R.F. Germania. CANOTAJ.
— La „Regata Griinau" de la Ber
lin, trei echipaje românești au cu
cerit medalii : una de argint (la ra
me f.c. masculin) și două de bronz 
(la 2 visle și 4+1 vîsle feminin).

FOTBAL Clarificări 
în diviziile A și B

Sportivi români 
în întreceri internaționale

POLO PE APĂ. — Echipa Româ
niei a cîștigat pentru a treia oară 
titlul de campioană balcanică (7 p ; 
golaveraj 27—8), urmată de 
zentativele Iugoslaviei (7 p ; 
Greciei (4 p), Bulgariei (2 
Turciei (0 p), în competiția 
desfășurat săptămîna trecută

repre- 
19-9),

P) 
ce

____v___ __ r______ _____  la ba
zinul Dinamo din Capitală. LUPTE 
GRECO-ROMANE. — La „Memo
rialul Wladislaw Pitlasinski", ce a 
avut loc la Varșovia, cu participarea 
a 131 de concurenți din 8 țări, spor
tivii români au obținut cinci victo
rii : Ion Păun (categ. 62 kg), care a 
reușit să-l învingă prin tuș pe du
blul campion mondial J. Lipien (Po
lonia), Gh. Berceanu (48 kg), Nicu 
Gingă (52 kg), I. Dulică (57 kg), R.

Și 
s-a

în divizia A a mai rămas o sin
gură etapă; „conturile" privind echi
pele ce vor retrograda sînt — dacă 
exceptăm surprizele ! — ca și închi
se : Universitatea Cluj-Napoca (încă 

’de mai multe etape... în divizia B), 
C.F.R. (în ultima etapă joacă acasă 
cu Steaua) și una din echipele. Ra
pid, F.C. Argeș, Politehnica Iași și 
F.C. Olimpia urmează să activeze 
anul viitor în divizia secundă...

Meciurile din penultima etapă s-au 
încheiat astfel : Dinamo — F.C. Ar
geș 7—1, Steaua — Politehnica Iași 
3—0, F.C. Constanța — F.C. Olimpia 
0—0, Universitatea Cluj-Napoca — 
F.C. Bihor 1—0, S.C. Bacău — Uni
versitatea Craiova 0—0, U.T.A. — 
Sportul studențesc 2—0, F.C.M. Re
șița — C.F.R. 1—1, Jiul — Rapid 
1—0, Politehnica Timișoara — A.S.A. 
Tg. Mureș 3—1. în clasament, ordi
nea echipelor este acum următoarea: 
1. — Steaua (49 p.) ; 2. — Dinamo 
(43) ; 3. — Politehnica Timișoara
(37) ; 4. — A.S.A. (36) ; 5. — Sportul 
studențesc (35) ; 6. — Universitatea 
Craiova (34 p. ; golaveraj 38—32) ; 7.
— ’ S.C. Bacău (34p. ; 36—34) ; 8. — 
F.C.M. Reșița (34 p. ; 39—52) ; 9. — 
F.C. Constanta (32 p. ; 33—33) ; 10. — 
F.C. Bihor (32 p. ; 42—45) ; 11. — Jiul 
(32 p. ; 41—48) ;
13. — Rapid (30 
F.C. Argeș (30 
Politehnica Iași
— F.C. Olimpia
— C.F.R. (28) ; 
Cluj-Napoca 
(20 iunie) : Rapid 
A.S.A. — U.T.A., Sportul studențesc
— Jiul, F.C. Olimpia — Univ. Cluj-

39—52)
33—33) 

; 42—45) ; 11. — 
12. — U.T.A. (31) ;

ț 39—46) ; 14. — 
; 31-46) ; 15. — 
p. ; 43—49) ; 16. 
p. ; 34—56) ; 17. 
— Universitatea 

Ultima etapă
. — S.C. Bacău,

P- 1 
p.; 
(29 
(29

18. ■ 
(19).

Napoca, F.C. Bihor — Dinamo, Po
litehnica Iași — F.C. Constanța, 
C.F.R. — Steaua. Univ. Craiova — 
F.C.M. Reșița, F.C. Argeș — Poli
tehnica Timișoara.

în divizia B, după F.C.M. Galați 
(sigură de calificare încă de săptă
mîna trecută), acum și Progresul 
București (în seria a Il-a) și-a asi
gurat acest drept. în seria a III-a, 
Corvinul poate pierde locul întîi în 
favoarea echipei F.C. Șoimii doar la 
golaveraj...

Iată rezultatele tehnice ale etapei 
a XXXII-a : Seria I. Petrolul — 
F.C.M. Galați 1—2, C.S. Botoșani — 
F.C. Brăila 2—1, Victoria Tecuci — 
Celuloza 1—0, Metalul Plopeni — 
Unirea' Focșani 4—1. C.S.U. Galați
— Ceahlăul 0—0, C.F.R. Pașcani —
C.S.M. Borzești 2—1, Cimentul — 
Gloria 3—1, Viitorul Vaslui — S.C. 
Tulcea 4—1, C.S.M. Suceava — Pra
hova 1—0. în clasament, pe primele 
trei locuri : F.C.M. Galați (48). F.C. 
Brăila (39). C.F.R. (36)... pe ultimele: 
Viitorul (29), Cimentul (28), S.C. 
Tulcea (18). Seria a II-a : F.C.M. 
Giurgiu — Electroputere 4—2, Chi
mia Rm. Vîlcea — Steagul roșu 
2—0, Metalul București — Unirea 
Alexandria 2—0, Autobuzul — Di
namo Slatina 0—2, Tractorul — Pro
gresul 5—1, Nitramonia — C.S. Tîr- 
goviște 5—0, Metrom — Chimia Tr. 
Măgurele 5—0, S.N. Oltenița — Voin
ța 2—1, Minerul Motru — Metalul 
Mija 4—1. în clasament, după Pro
gresul (47 p.), urmează Dinamo
42 p.), Steagul roșu (41) ; pe ultimele 
trei : Metalul Mija (26), Metrom (22), 
Autobuzul (17). Seria a III-a : Sticla
— Unirea Tomnatic 2—0, Dacia — 
Industria Sîrmei 1—0, Metalurgistul 
Cugir — Gaz metan 3—2, Minerul 
Moldova Nouă — F.C. Șoimii 1—0. 
F.C. Baia Mare — C.F.R. Timișoara 
4—1, U.M.T. — Victoria Călan 4—2. 
C.I.L. Sighet — Gloria Bistrița 1—0, 
Mureșul — Rapid Arad 1—0, Corvi
nul — Victoria Cărei 6—0. în clasa
ment, după Corvinul (49 p. ; golave
raj 57—21) și F.C. Șoimii (45 p. ; 
44—18), urmează F.C. Baia Mare 
(37 p.) ; pe ultimele trei locuri : Da
cia (29), Victoria Cărei (25), Unirea 
Tomnatic (17).

• „Trofeul Tomis" — competiție 
internațională feminină de volei ce a 
avut loc la Constanța — s-a încheiat 
ieri. Iată rezultatele ultimelor două 
meciuri : Cehoslovacia — România 
3—2 ; Cuba — Bulgaria 3—2. Clasa
ment final : 1 — U.S.S.S. ; 2 — Cuba ; 
3 — Cehoslovacia ; 4 — România ;
5 — Bulgaria.

• Concursul internațional de deca
tlon. de la Lodz, a revenit polonezu
lui Ryszard Skowronek cu 
puncte. Concurentul român V. 
dan s-a clasat pe locul 10 (din 
concurenți) cu 7 216 puncte.

8 078 
Bog- 
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• în runda a doua a turneului In
terzonal de șah de la Manila, marele 
maestru român Florin Gheorghiu l-a 
învins (cu piesele albe). în 42 de mu
tări, pe marele maestru argentinean 
Oscar Panno.

• în primul tur al concursului in
ternațional de tenis de la Nottin
gham, jucătorul român 
l-a învins cu 6—0, 6—2 
rowiak (S.U.A.).

Ilie Năstase 
pe Jeff Bo-

Gdansk s-au 
mondiale și

• în orașul polonez 
încheiat campionatele 
europene de haltere pentru juniori. 
La categoria grea, victoria a reve
nit lui Ghenadi Klimenciukov 
(U.R.S.S.), cu 365 kg, iar la super- 
grea lui Leonid Taranenko (U.R.S.S.) 
— 370 kg la totalul celor două sti
luri. în clasamentul general pe e- 
chipe : U.R.S.S. — 96 puncte ; Bul
garia — 86 puncte ; Polonia — 68 
puncte. Formația României s-a cla
sat pe locul opt, cu 26 puncte. La 
întreceri au participat sportivi din 
25 de țări.

e Pe stadionul olimpic din Hel
sinki, in preliminariile campionatu
lui’ mondial de fotbal, Anglia—Fin
landa 4—1 (2—1).

• învingător în turneul de la „Ro
land Garros", tenismanul italian A- 
driano Panatta a trecut pe primul 
loc (cu 280 p) în clasamentul „Ma
relui Premiu — F.I.L.T.". îl urmează 
spaniolul Manuel Orantes (230 p), a- 
mericanii Eddie Dibbs (220 p), Ha
rold Solomon (150 p), argentineanul 
Guillermo Vilas (130 p) și austra
lianul John Newcombe (105 p).

închiderea programului. 
Teleșcoală.
Curs de limba franceză (nivel 
mediu).
Telex.
Pentru sănătatea dv.
Muzica — emisiune de actualitate 
muzicală.
Arte vizuale.
Melodii populare.
Lecții TV pentru lucrătorii din a- 
gricultură.
Teleglob : Malayezia. Documentar.18.30

18,55 Studioul de poezie — Eminesciana.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00

20,40

22,00
22,10

20,00
21,20
21,40

Anchetă socială ! Amintiri pentru 
viitor.
Teatru TV s „Decebal" de Mlhal 
Emlnescu.
Muzică ușoară.
24 de ore.

PROGRAMUL 2

Film serial: Slavă șl fală. 
Recital muzical-coregrafic. 
Mai aveți o întrebare ?

„Nedeea
• • •// 
ICII

Din vremuri străvechi, oa
menii așezărilor statornicite în 
părțile Buzăului au sărbătorit 
rodnicia trudei și a pămîntu- 
lui prin tradiționala manifesta
re populară denumită „Nedeea 
Drăgăicii". Descifrindu-i sensu
rile, marele cărturar Dimitrie 
Cantemir scria în „Descriptio 
Moldaviae": „Căci în acea vre
me a anului, cînd încep să se 
coacă semănăturile, toate fete
le țăranilor din satele înveci
nate se adună și o aleg pe cea 
mai frumoasă dintre ele. căreia 
îi dau numele de Drăgaica. O 
petrec pe ogoare cu mare alai, 
o gătesc cu o cunună împletită 
din spice și cu multe basmale 
colorate și îi pun în mîini chei
le de la jitnițe".

„Nedeea Drăgăicii" se păstrea
ză în zilele noastre ca o amplă 
paradă a portului popular. Du
minică, această uriașă coloană, 
formată din oamenii satelor bu- 
zoiene, îmbrăcați în cele mal 
reprezentative costume popu
lare, a străbătut orașul din Pia
ța Daciei pînă în marginea zo
nei industriale, unde au avut 
loc premierea costumelor și un 
bogat program artistic. Păstrînd 
tradiția, cu acest prilej a fost 
deschis și „Tîrgul Drăgăicii", 
unde cooperația meșteșugăreas
că și de consum și-a prezentat, 
In standuri special amenajate, 
produsele atelierelor proprii. 
(Mihai Bâzu).

Dialectologia românească
Printre lucrările care 

oglindesc progresele 
lingvisticii românești, 
în sectoare concrete de 
cercetare, se impune 
a fi amintit volu
mul „Compendiu de 
dialectologie română 
(nord și sud-dună- 
reană)" de Matilda 
Caragiu-Marioțeanu, a- 
părut la Editura știin
țifică și enciclopedică.

în prima parte a lu
crării, drumul ascen
dent al disciplinei, pe 
plan mondial și națio
nal, metodele ei din 
trecut și de astăzi sînt 
fidel prezentate, com
pendiul făcînd oficiul 
unui ghid avizat.

Dar partea cea mai 
importantă a acestei 
călăuze în dialectolo
gia noastră o consti
tuie descrierea pro- 
priu-zisă a dialectelor 
limbii române — daco
român, aromân, megle
noromân și istroro
mân — în toate parti
cularitățile lor fonetice, 
lexicale și gramatica
le. Această descriere 
este precedată de pre
zentarea metodică și 
clară a celui mai di
ficil capitol al istoriei 
limbii române, și anu
me „româna comună", 
de dinaintea despărți
rii ei în cele patru 
dialecte, care a fost 
reconstituită, cu sa
vantă migală, de ling
viștii români din tre
cut, în special de Sex- 
til Pușcariu. Prin ex

punerea Matildei Ca- 
ragiu-Marioțeanu se 
infirmă unele ipoteze 
recente — rămase ce-i 
drept izolate — potri
vit cărora cele trei 
dialecte românești sud- 
dunărene ar fi deve
nit limbi independen
te și distincte de daco
româna nord-dunărea- 
nă. în această privin
ță, a rămas deplin ori
entativă teza clasică a 
lui Sextil Pușcariu : 
„Toate trăsăturile ca
racteristice ale limbii 
române, scria el, tot 
ce deosebește limba 
română de limba la
tină, pe de o parte, și 
de celelalte limbi ro
manice, pe de alta, se 
găsesc în citeși părți 
dialectale" (Limba ro
mână, vol, I, 1940, p. 
232).

O altă constatare pe 
care ne-o prilejuiește 
lucrarea este marea 
dezvoltare a cercetări
lor dialectale care s-au 
desfășurat, în trecut, 
și se desfășoară, în 
prezent, în tara noas
tră. în adevăr, dialec
tologia românească de 
astăzi dispune de un 
mare număr de cerce
tători specializați, de 
multe centre de coor
donare, de o revistă de 
specialitate, de înalt 
nivel, „Fonetică și dia
lectologie", de o „Ar
hivă națională fono- 
gramică" și de nume
roase șantiere de cer
cetări pe teren. Pro

gresul cercetărilor este 
asigurat și prin faptul 
că metodele noi ale 
dialectologiei sînt apli
cate simultan cu cele 
vechi, pe care le com
pletează.

Astfel se întocmesc 
In continuare mono
grafii dialectale locale, 
culegeri de texte re
gionale, glosare de ti
puri variate, arhive 
fonogramice, alături de 
cea mai nouă metodă, 
acreditată pe plan 
mondial, a atlaselor 
lingvistice regionale, 
din care, la noi, au 
fost elaborate cel al 
Olteniei și cel al Ma
ramureșului, urmînd a 
fi elaborate ale celor
lalte regiuni istorice și 
ale dialectelor sud-du- 
nărene.

în acest fel este dusă 
mai departe opera dia- 
lectologică de impor
tanță națională și ro
manică a lui B. P. 
Hasdeu, S. Weigand, 
Sextil Pușcariu. Peri- 
cle Papahagi, Theodor 
Capidan, Iosif Po- 
povici, Ovid Densușia- 
nu, I. A. Candrea. Ta- 
che Papahagi, Sever 
Pop și Emil Petrovici.

Lucrarea Matildei Ca- 
ragiu-Marioțeanu, rea
lizată scrupulos și com
petent, consacră rezul
tatele exemplare ale 
unei discipline de pres
tigiu național și mon
dial.

D. MACREA
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încheierea vizitei primului ministru 
ai Guvernului Republicii Socialiste România,

Manea Mânescu, în R. D. Germană

lucrările Congresului Partidului 
Avangarda Populară din Costa Rica

Duminică, primul ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Manea Mănescu, și-a 
încheiat vizita oficială de prietenie 
în Republica Democrată Germană.

La plecare, pe aeroportul central 
din Berlin, împodobit cu drapelele de 
stat ale celor două țări, tovarășul 
Manea Mănescu a fost salutat de to
varășii Horst Sindermann, președin
tele Consiliului de Miniștri al R. D. 
Germane, Gerhard Weiss, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Herbert Krolikowski, secretar de stat 
și prim-loctiitor al ministrului aface

Tovarășul Manea Mănescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, prim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, a efectuat, la invitația to
varășului Horst Sindermann, mem
bru al Biroului Politic al Comitetu
lui Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii De
mocrate Germane, o vizită oficială de 
prietenie în Republica Democrată 
Germană, în perioada 9—13 iunie 
1976.

Tovarășul Erich Honecker, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia, și tovarășul Willi Stoph, mem
bru al Biroului Politic al Comitetu
lui Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii De
mocrate Germane, au primit pe to
varășul Manea Mănescu, cu care au 
avut convorbiri ce s-au desfășurat 
într-o atmosferă prietenească.

Prim-ministrul Guvernului Repu
blicii Socialiste România a transmis, 
cu acest prilej, din partea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, un salut prietenesc și sin
cere urări de noi succese în construi
rea societății socialiste dezvoltate în 
Republica Democrată Germană. To
varășii Erich Honecker și Willi 
Stoph au adresat, la rîndul lor, to
varășului Nicolae Ceaușescu un me
saj de prietenie și cele mai bune 
urări de noi succese în edificarea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate în Republica Socialistă România.

în aceste convorbiri a fost abor
dată colaborarea bilaterală dintre 
cele două state, inclusiv în domeniul 
economic, al cooperării și speciali
zării în producție.

Prim-miniștrii s-au informat reci
proc asupra succeselor oamenilor 
muncii in edificarea societății socia
liste în cele două țări. Manea Mă
nescu a informat despre realizările 
poporului român în înfăptuirea hotă
rîrilor celui de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, a Pro
gramului de construire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism, 
Horst Sindermann a prezentat hotă- 
rîrile Congresului al IX-lea al Par
tidului Socialist Unit din Germania 
și inițiativele de masă ale oameni
lor muncii din Republica Democrată 
Germană pentru realizarea acestor 
hotărîri.

Ambele părți au relevat că reali
zările Republicii Socialiste România 
și ale Republicii Democrate Germa
ne constituie o contribuție însemnată 
la întărirea sistemului mondial so
cialist, la creșterea influenței și for
ței de atracție a socialismului în 
lume.

Prim-miniștrii au constatat cu sa
tisfacție că relațiile frățești dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Democrată Germană s-au 
dezvoltat în continuare cu succes în 
toate domeniile, pe baza principiilor 
marxism-leninismului și internațio
nalismului proletar, în concordanță 
cu Tratatul de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală încheiat la 12 
mai 1972. Ei au subliniat din nou im
portanța hotărîtoare a intîlnirilor și 
convorbirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, și tovarășul 
Erich Honecker, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania, pentru ex
tinderea și adîncirea colaborării mul
tilaterale dintre cele două partide și 
țări.

în timpul întrevederilor, prim-mi
niștrii au examinat stadiul și posibi
litățile de dezvoltare în continuare a 
relațiilor bilaterale, în special a co
laborării economice și tehnico-știin- 
țifice, a cooperării și specializării în 
producție, ca și a schimburilor de 
mărfuri dintre cele două țări. S-a 
putut constata cu satisfacție că ra
porturile economice se adîncesc con
tinuu. Prim-miniștrii au împărtășit 
părerea că măsurile convenite între 
ei, in ianuarie 1975, la București.^ au 
impulsionat dezvoltarea colaborării, 
mai ales in domeniile specializării și 
cooperării în producție. Ambele părți 
și-au exprimat satisfacția in legătură 
cu rezultatele activității de coordo
nare a planurilor economiilor națio
nale ale Republicii Socialiste Româ
nia si Republicii Democrate Ger
mane pe perioada 1976—1980, pornind 
de la hotărîrile celor două partide, 
pe baza potențialului economic în 
dezvoltare continuă al celor două țări, 
în conformitate cu „Programul com
plex de adincire și perfecționare în 
continuare a colaborării și dezvoltării 
integrării economice socialiste" și au 
constatat că, prin aceasta, s-au creat 
premise esențiale pentru o intensi
ficare a colaborării economice și teh- 
nico-științifice. Ei au apreciat, de 
asemenea, pozitiv încheierea acor
dului comercial pe perioada 1976— 
1980, care prevede o creștere a livră
rilor reciproce de mărfuri cu 68 la 
sută față de perioada 1971—1975 și, 
prin aceasta, realizarea unui volum 
de schimb de mărfuri de circa 3 mi

rilor externe, de alte persoane ofi
ciale.

Erau prezenti, de asemenea, amba
sadorul României la Berlin. Constan
tin Niță, Hans Voss, ambasadorul 
R.D.G. în România, membri ai Am
basadei române la Berlin.

Pe aeroport a fost aliniată o gardă 
militară în cinstea primului ministru 
român. în timpul ceremoniei au fost 
intonate imnurile de stat ale Româ
niei și R. D. Germane.

în aceeași zi, tovarășul Manea 
Mănescu s-a înapoiat în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, e- 
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liarde ruble. S-a convenit ca pentru 
îndeplinirea acordului comercial de 
lungă durată, 1976—1980, organele de 
comerț exterior din cele două țări 
să intensifice activitatea de contrac
tare pe termen lung, în special în 
domeniul mașinilor și utilajelor, și 
să examineze alte posibilități pentru 
majorarea livrărilor de mărfuri pre
văzute.

O atenție deosebită a fost acorda
tă dezvoltării colaborării tehnico-ști- 
ințifice. S-a subliniat importanța 
programului privind lărgirea colabo
rării tehnico-științifice pe perioada 
1976—1980, semnat în aprilie 1976.

Prim-miniștrii au discutat pro
bleme privind adîncirea specializării 
și cooperării în producție. Salutînd 
rezultatele obținute pînă în prezent, 
ei și-au îndreptat atenția mai ales 
asupra colaborării în domeniile con
strucțiilor de mașini, electrotehnicii, 
industriei metalurgice și industriei 
chimice. S-a convenit să se însărci
neze ministerele competente de a 
dezvolta cooperarea și specializarea 
pe termen lung privind 'mașinile- 
unelte grele, în scopul de a contri
bui la o mai bună satisfacere a ne
cesarului ambelor economii națio
nale. Părțile au indicat ca organele 
de comerț exterior din cele două 
țări să examineze acțiuni de colabo
rare economică în terțe țări. A fost 
însărcinată Comisia mixtă guverna
mentală de colaborare economică să 
adopte măsuri concrete pentru rea
lizarea obiectivelor propuse în dome
niul specializării și cooperării și pen
tru extinderea continuă a acesteia 
și în alte domenii de interes reci
proc.

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România și 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane au 
semnat un protocol privihd colabo
rarea economică și tehnico-științifică.

Cu prilejul vizitei au mai fost 
semnate două convenții privind spe
cializarea reciprocă în producția de 
mașini-unelte și livrări pe perioada 
1976—1980; convenția privind specia
lizarea reciprocă în producția unor 
sortimente de laminate din oțel pe 
perioada 1976—1980; convenția pri
vind specializarea în producție și li
vrări reciproce de produse chimice 
de mic tonaj pe perioada 1976—1985; 
contractul privind specializarea Re
publicii Socialiste România în pro
ducția de transformatoare; convenția 
privind colaborarea tehnico-științi
fică pe perioada 1976—1985 între mi
nisterele industriei chimice; înțele
gerea de colaborare tehnico-științi
fică directă între Ministerul Energiei 
Electrice din Republica Socialistă 
România și Ministerul Cărbunelui și 
Energiei din R. D. Germană.

Ambele părți au exprimat hotărî- 
rea lor de a contribui, împreună cu 
celelalte state membre ale Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc, 
la realizarea „Programului com
plex", în scopul progresului econo
mic și social al fiecărui stat partici
pant, al apropierii treptate și egali
zării nivelului lor de dezvoltare eco
nomică.

A fost apreciată pozitiv dezvolta
rea colaborării dintre Republica So
cialistă România și Republica De
mocrată Germană în domeniile știin
ței, culturii, învățămîntului, ca și al 
turismului și s-a subliniat hotărîrea 
de a o aprofunda în continuare pe 
toate planurile.

Prim-miniștrii au subliniat din nou 
că Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Germană Vor 
acționa în continuare pentru întări
rea prieteniei și colaborării multila
terale cu țările socialiste, cu statele 
participante la Tratatul de la Var
șovia, pe baza principiilor marxism- 
leninismului și internaționalismului 
proletar, suveranității naționale, e- 
galității depline în drepturi, respec
tului mutual și avantajului reciproc, 
colaborării tovărășești, vor extinde 
relațiile lor bilaterale, spre binele 
ambelor popoare, al cauzei socialis
mului și păcii.

Părțile au salutat cu satisfacție 
profundele transformări revoluțio
nare din lume, mutațiile și schimbă
rile care au loc in raportul mondial 
de forțe în favoarea socialismului, 
progresului social, destinderii și păcii. 
Ele au evidențiat rolul important pe 
care îl au în aceste procese pozitive 
țările socialiste — subliniind contri
buția însemnată a Uniunii Sovietice 
— realizările acestora în dezvoltarea 
economico-socială și politica lor de 
pace. S-a apreciat, de asemenea, 
contribuția constructivă a țărilor in 
curs de dezvoltare și statelor neali
niate, a tuturor forțelor democrati
ce, în lupta pentru pace și securitate 
internațională.

Pornind însă de la faptul că în 
lume există încă forțe reacționare 
care periclitează cursul spre destin
dere și pacea mondială, Republica 
Socialistă România și Republica De
mocrată Germană acționează hotă- 
rît, împreună cu celelalte țări so
cialiste. cu toate forțele democratice, 
progresiste, antiimperialiste și iubi
toare de pace, pentru consolidarea 
păcii în Europa și lumea întreagă, 
în interesul tuturor popoarelor, îm
potriva oricărei încercări de a opri 

rau prezenti tovarășii Gheorghe Oprea 
și Angelo Miculescu, viceprim-miniș- 
tri ai guvernului. Ion Cosma. Emil 
Nicolcioiu, miniștri, Emilian Dobres- 
cu, ministru secretar de stat, prim- 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
al Planificării, Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, alte persoane oficiale.

Au fost de fată Hans Joachim 
Loschner, însărcinatul cu afaceri (ad- 
interim al R. D. Germane la Bucu
rești, și membri ai ambasadei. (Ager- 
pres).

procesul întăririi securității interna
ționale și destinderii.

Părțile au apreciat încheierea cu 
succes a Conferinței pentru securita
te și cooperare în Europa drept un 
eveniment de importanță deosebită 
în viața continentului european și a 
lumii. Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democrată Germană 
acționează activ pentru realizarea 
consecventă, în relațiile dintre toate 
Statele participante, a principiilor și 
angajamentelor Actului final de la 
Helsinki, care constituie un tot uni
tar. Ambele părți pornesc de la fap
tul că reuniunea de la Belgrad din 
1977 va constitui un nou pas impor
tant în procesul consolidării securită
ții europene. Prim-miniștrii s-au pro
nunțat pentru completarea și întări
rea destinderii politice prin măsuri 
eficiente de încetare a cursei înar
mărilor și de dezarmare. Ambele 
părți s-au declarat pentru dezvolta
rea relațiilor de bună vecinătate în
tre statele din Balcani.

Ele se pronunță pentru rezolvarea 
pe cale politică a situației din Cipru, 
pe baza hotărîrilor corespunzătoare 
ale O.N.U., a respectării suveranită
ții, independenței naționale și inte
grității teritoriale a acestui stat.

Ambele părți și-au exprimat pro
funda lor îngrijorare în legătură cu 
menținerea situației încordate în 
Orientul Mijlociu, care periclitează 
pacea lumii. A fost subliniată nece
sitatea restabilirii unei păci juste și 
durabile în această regiune, prin re
tragerea trupelor israeliene din toate 
teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967, prin realizarea 
aspirațiilor naționale legitime ale 
poporului palestinean, inclusiv a 
dreptului de a-și crea un stat pro
priu, independent, prin asigurarea 
independenței și suveranității tutu
ror statelor din zonă. Părțile s-au 
pronunțat pentru reluarea Conferin
ței de la Geneva cu privire la Orien
tul Mijlociu, cu participarea, pe bază 
de egalitate, a O.E.P.

Cele două părți și-au manifestat 
profunda lor satisfacție în legătură 
cu mările succese ale popoarelor In- 
dochinei. Ele salută și sprijină lupta 
poporului vietnamez pentru consti
tuirea unui Vietnam unit, socialist. 
A fost reafirmată hotărîrea lor de 
a dezvolta și întări relațiile de prie
tenie, colaborare și solidaritate cu 
popoarele Vietnamului, Laosului și 
Cambodgiei.

Ambele părți s-au pronunțat pen
tru încetarea cursei înarmărilor și 
dezarmare, îndeosebi în domeniul ar
melor nucleare și al altor mijloace 
de exterminare în masă.

Prim-miniștrii au subliniat din nou 
că ambele state vor sprijini și în vii
tor lupta dreaptă de eliberare națio
nală a popoarelor împotriva impe
rialismului, colonialismului, neocolo- 
nialismului și rasismului, pentru in
dependență națională și progres so
cial. Părțile aii subliniat că ’sprijină 
lupta legitimă a țărilor în curs de 
dezvoltare pentru independență eco
nomică, împotriva oricărei exploatări 
imperialiste și neocolonialiste, pen
tru dezvoltarea unor relații econo
mice egale în drepturi, bazate pe 
avantajul reciproc, pentru dreptul de 
a hotărî asupra dezvoltării lor eco
nomice și de a dispune în mod su
veran de bogățiile lor naturale. Ele 
se pronunță pentru înfăptuirea pre
vederilor Cartei drepturilor și obli
gațiilor economice ale statelor și a 
rezoluțiilor sesiunilor a Vira și a 
VII-a extraordinare ale Adunării 
Generale a O.N.U.

Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Germană de
clară că acordă o mare importanță 
creșterii rolului și eficacității Orga
nizației Națiunilor Unite în garanta
rea păcii și securității internaționale.

Cei doi prim-miniștri au apreciat 
că întilnirile și convorbirile lor. des
fășurate într-o atmosferă de priete
nie. solidaritate frățească și colabo
rare. de respect reciproc și înțelege
re tovărășească, au fost încununate 
de succes. Ei și-au exprimat satisfac
ția în legătură cu rezultatele convor
birilor și convingerea că înțelegerile 
convenite vor contribui la adîncirea 
prieteniei și colaborării între cele 
două state, la întărirea unității sta
telor socialiste, la cauza socialismu
lui, păcii și securității internaționale.

Primul ministru și persoanele care 
îl însoțesc au vizitat îptreprinderi 
industriale, instituții de cultură și 
artă în capitala R.D.G., Berlin, și în 
regiunile Dresda și Leipzig. Ei au 
fost primiți în mod cordial și prie
tenesc.

Tovarășul Manea Mănescu. membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, prim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste Ro
mânia, l-a invitat pe tovarășul Horst 
Sindermann, membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane, să 
facă o vizită oficială de prietenie 
în Republica Socialistă România.

Invitația a fost acceptată cu mul
țumiri.

Berlin, T3 iunie 1976.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

In numele poporului și guvernului argentinean, precum și al meu personal,
vă mulțumesc pentru amabilele felicitări primite cu ocazia Zilei naționale.

General • locotenent JORGE RAFAEL VIDELA
Președintele Națiunii Argentinene

ÎNTOARCEREA din turcia a delegației
FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

Delegația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, condu
să de tovarășul Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R., 
membru al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, care a 
făcut o vizită în Turcia, la invita
ția Partidului Dreptății, s-a înapoiat, 
luni la amiază. în Capitală. Din de
legație au făcut parte George Ho- 
moștean, prim-secretar al Comitetu
lui județean Alba al P.C.R., președin
tele comitetului executiv al consi

Plecarea îm R. P. Polonă a delegației 
Uniunii Generale a Sindicatelor

Luni seara a plecat la Varșovia 
delegația Uniunii Generale a Sindi
catelor din Republica Socialistă 
România, condusă de tovarășul 
Gheorghe Pană, președintele Consi
liului Central, care, la invitația Con
siliului Central al Sindicatelor din 
Republica Populară Polonă, va e- 
fectua o vizită de prietenie și 
schimb de experiență in această 
țară.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de tovară
șii Gheorghe Petrescu și Elena Nae, 
vicepreședinți al Consiliului Central

ÎNTÎLNIRE LA CONSILIU
Luni la amiază, tovarășul Gheorghe 

Pană, președintele Consiliului Central 
al U.G.S.R., a avut o întrevedere cu 
tovarășul Pierre Gensous, secretar 
general al Federației Sindicale Mon
diale, sosit la București pentru a 
participa la sesiunea Comitetului Ad-

PREȘEDINTELE CONSILIULUI EXECUTIV AL REPUBLICII 
SOCIALISTE SERBIA A SOSIT IN CAPITALĂ

Luni dimineața a sosit in Capitală 
președintele Consiliului Executiv al 
Republicii Socialiste Serbia, Dușan 
Cikrebici, însoțit de Branislav Ikonici, 
vicepreședinte al Adunării R.S. Serbia, 
Milosko Veliovici, președintele Co
mitetului pentru economie, și alte 
persoane oficiale.

La Gara de Nord, oaspeții au fost 
întimpinați de tovarășii Gheorghe 
Oprea, viceprim-miriistru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
Gheorghe Cocoș, adjunct al minis
trului energiei, electrice, Cornel Pîn- 
zaru, adjunct al ministrului indus
triei construcțiilor de mașini, și de 
alte persoane oficiale.

Au fost, de asemenea, prezenți am- 
basadul R.S.F. Iugoslavia la Bucu

Sosirea in Capitală a unei delegații a P. C. din Austria
Luni după-amiază a sosit in Ca

pitală delegația Partidului Comunist 
din Austria, condusă de tovarășul 
Franz Leitner, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.A., secretarul 
Organizației P.C.A. din landul Steier- 
mark. Din delegație fac parte 
Otto Podolsky, membru al C.C. și al 
Secretariatului organizației din Vie- 
na a P.C.A., și Otto Henzl, membru 
al C.C. al P.O.A.

Încheiere^ vizitei în țara noastră a delegației 
Partidului Socialist Popular din Danemarca
Luni dimineața a părăsit Capitala 

delegația Partidului Socialist Popular 
din Danemarca, condusă de Ole Ol- s 
sen, membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.S.P., care, la invitația 
C.C. al P.C.R., a făcut o vizită în 
țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., Ion Catrinescu. mem
bru al C.C. al P.C.R., Elena Nae, 
membru supleant al C.C. al P.C.R.,

0 delegație militară austriacă a sosit la București
Luni a sosit în Capitală ministrul 

federal pentru apărare al Republicii 
Austria, Karl Liitgendorf, însoțit de 
o delegație militară, care, la invi
tația generalului de armată Ion Io- 
niță, ministrul apărării naționale al 
Republicii Socialiste România, va 
face o vizită oficială în țara noastră,

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de generalul 
de armată Ion Ioniță, generalul-co- 
lonel Ion Coman. prim-adjunct al 
ministrului apărării naționale și șef 
al Marelui Stat Major, adjuncți ai 
ministrului, generali și ofițeri su
periori.

Erau de față Franz Wunderbal- 
dinger, ambasadorul Austriei, și co
lonelul Gerhard Zoppoth, atașatul 
militar al acestei țări la București.

Sosirea unei delegații economice peruane
Luni după-amiază a sosit în Ca

pitală o delegație economică perua
nă, condusă de Arturo de la Torre 
di Tolla, ministrul energiei și mi
nelor.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întîmpinată de Bujor 

liului popular județean, președintele 
consiliului județean al Frontului Uni
tății Socialiste, Iosif Szasz, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Prodea, activist la C.C. al 
P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășul 
Iosif Uglar. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. secretar al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, 
de alte persoane oficiale.

(Agerpres)

al U.G.S.R., de activiști ai sindica
telor.

Au fost prezenti Edward Rokicki, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R.P. Polone la București, și membri 
ai ambasadei.

★
La sosirea la Varșovia, pe aero

portul Okencie, delegația U.G.S.R. a 
fost salutată de W. Kruczek, pre
ședintele Consiliului Central al Sin
dicatelor din R.P. Polonă, E. Gro- 
chal, vicepreședinte al Consiliului 
Central al Sindicatelor, precum și 
de alte persoane oficiale.

Era prezent ambasadorul țării 
noastre la Varșovia, Aurel Duca.

CENTRAL AL U. G. S. R.
ministrativ al Uniunii Internaționale 
a Sindicatelor din industria textilă.

La convorbiri, care s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovărășească, 
a participat tovarășul Gheorghe Pe
trescu, vicepreședinte al Consiliului 
Central al U.G.S.R.

rești, Petar Dodik, și membri ai am
basadei.

★
în după-amiaza aceleiași zile au 

început la Palatul din Piața Victo
riei convorbirile dintre tovarășul 
Gheorghe Oprea și Dușan Cikrebici.

Au fost examinate stadiul acțiuni
lor de cooperare și colaborare între 
unitățile de resort, precum și posibi
litățile lărgirii și diversificării cola
borării economice și tehnice în spi
ritul înțelegerii dintre .tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito.

La convorbiri a hiat parte ambasa
dorul R.S.F. Iugoslavia la București, 
Petar Dodik.

★
Tovarășul Gheorghe Oprea a oferit 

un dejun în cinstea oaspeților.
(Agerpres)

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Iosif Banc, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R., și Con
stantin Petre, membru al Comisiei 
Centrale de Revizie, secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R.

(Agerpres)

vicepreședintă a Consiliului Central 
al U.G.S.R., Uie Șalapa, președintele 
Comisiei M.A.N. pentru industrie și 
activitatea economico-financiară.

★
în cursul vizitei în țara noastră, 

delegația Partidului Socialist Popu
lar din Danemarca a fost oaspetele 
județelor Sibiu, Cluj și Brașov, unde 
s-a întîlnit cu reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și ale sindi
catelor și a vizitat obiective econo
mice, social-culturale și turistice.

(Agerpres)

Au fost prezenți, de asemenea, a- 
tașați militari acreditați la Bucu
rești.

După intonarea imnurilor de stat 
ale celor două țări, cei doi miniștri 
au trecut în revistă garda de onoare 
aliniată pe aeroport.

★
în după-amiaza ace'eiași zile, mi

nistrul federal pentru apărare al Re
publicii Austria și persoanele care-1 
însoțesc au făcut o vizită protoco- 
lară ministrului apărării naționale al 
Republicii Socialiste România.

★
Oaspeții au depus o coroană de 

flori la Monumentul eroilor patriei 
din Capitală.

Almășan, ministrul minelor, petrolu
lui și geologiei.

A fost de față Roger Eloy Loayza- 
Saavedras, ambasadorul Republicii 
Peru la București.

(Agerpres)

SAN JOSE 14 (Agerpres). — La 
San Jose continuă lucrările celui

Cuvîntul de salut
al reprezentantului P. C. R.

Salutînd congresul, tovarășul Mihai 
Gere, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., care reprezintă Partidul Co
munist Român la lucrări, a spus :

îmi revine misiunea plăcută de a 
adresa tuturor membrilor partidului, 
oamenilor muncii costaricani salutul 
călduros al Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Partidul Comunist Român — a 
spus vorbitorul oamenii muncii 
din România cunosc activitatea pe 
care Partidul Avangarda Populară 
din Costa Rica o desfășoară de peste 
patru decenii pentru promovarea in
tereselor fundamentale ale poporu
lui costarican, pentru apărarea , și 
consolidarea independenței naționale 
a țării.

Dorim să relevăm, cu satisfacție, 
că legăturile de prietenie și colabo
rare statornicite intre partidele 
noastre se dezvoltă continuu. Reafir
măm, totodată, dorința noastră de a 
milita pentru întărirea, pe mai de
parte, a acestor relații, în interesul 
ambelor țări și popoare, al cauzei 
unității mișcării comuniste și mun
citorești, a tuturor forțelor antiim
perialiste.

Ne este deosebit de plăcut să sub
liniem că, în ultimii ani, raporturile 
de colaborare prietenească dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Costa Rica au cunoscut o 
evoluție ascendentă. în spiritul acor
durilor șl înțelegerilor convenite la 
nivel înalt. între cele două .țări, 
România va acționa pentru amplifi
carea și diversificarea relațiilor bi
laterale, pentru dezvoltarea conlu
crării dintre ele în relațiile interna
ționale, cu convingerea că aceasta 
slujește atît. intereselor popoarelor 
noastre, cît și luptei generale pen
tru victoria idealurilor libertății, in
dependenței naționale, progresului 
social, păcii și colaborării internațio
nale.

După ce s-a referit la vasta acti
vitate desfășurată de poporul român, 
sub conducerea P.C.R., pentru în
făptuirea Programului partidului de 
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism, vorbitorul 
a arătat că Partidul Comunist Ro
mân, Republica Socialistă România 
acordă o atenție deosebită evoluției 
actuale a vieții internaționale, pro- 
movînd o politică externă activă de 
pace și colaborare cu toate popoarele 
lumii.

Ca țară socialistă — a spus vorbi
torul — România dezvoltă continuu 
relațiile de prietenie și colaborare 
cu toate țările socialiste, militează 
activ pentru întărirea unității aces
tora. Contribuția cea mai prețioasă

PRIMIRI LA C, C. AL P. C. R.
Luni, tovarășul Iosif Banc, membru 

supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., a 
primit delegația de activiști ai P.C. 
Bulgar, condusă de Kuniu Stoev, 
membru supleant al C.C. al P.C.B., 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.B., care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită în schimb de 
experiență în tara noastră.

La primire, desfășurată într-o at- 
v mosferă. caldă, tovărășească, au par

ticipat tovarășii Lucian Drăguț, vi
cepreședinte al Consiliului Central 
de Control Muncitoresc al Activită
ții Economice și Sociale, Adrian Ro- 
gojeanu, membru în Consiliul Central

★
Luni dimineața, tovarășul Paul Ni- 

culescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul educației și învățămîntului, a pri
mit delegația de activiști ai P.M.U.P., 
condusă de Czeslaw Banach, adjunct 
al șefului Secției știință și învățămînt 
a C.C. al P.M.U.P., care, la invitația 
C.C. al P.C.R.. a făcut o vizită pen
tru schimb de experiență in țara 
noastră.

La primire a participat Alexandru 
Szabo, membru al Comisiei Centrale 
de Revizie, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R. A fost de față Ed-

Cronica
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Nicolae M. Nicolae a fost numit am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste România 
în Statele Unite ale Americii, în lo
cul tovarășului Corneliu Bogdan, care 
a fost rechemat îh centrala M.A.E.

★
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Filip Tomulescu a fost numit in ca
litatea de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socialiste 
România în Republica Filipine, în 
locul tovarășului Nicolae Finanțu.

★
Delegația Comisiei pentru politică 

externă și cooperare economică in
ternațională a Marii Adunări Națio
nale, condusă de Corneliu Mănescu, 
președintele comisiei, s-a înapoiat, 
luni după-amiază, în Capitală, ve
nind de la Belgrad, unde a făcut o 
vizită de prietenie la invitația Co
mitetului pentru politică externă al 
Consiliului Federal al Adunării R.S.F. 
Iugoslavia.

★
Președintele Organizației pentru 

promovarea comerțului exterior al 
Japoniei (JETRO), Nishimura Jum- 
pei, care a făcut o vizită în țara 
noastră, a părăsit, luni după-amiază. 
Capitala.

în cursul vizitei, oaspetele nipon 
a avut întrevederi la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării E- 
conomice Internaționale, Ministerul 
Afacerilor Externe, Comitetul de Stat 
al Planificării, Camera de Comerț și 
Industrie, precum și la Comitetul e- 

de-al XIT-lea Congres al Partidului 
Avangarda Populară din Costa Rica.

a popoarelor noastre la creșterea 
forței socialismului, a prestigiului și 
influentei sale în lume, la întărirea 
luptei mondiale pentru pace este edi
ficarea cu succes a orinduirii socia
liste în fiecare dintre aceste state, 
accelerarea progresului economic, 
tehnic, științific și cultural al fiecă
reia din țările noastre, dezvoltarea 
colaborării și solidarității dintre ele.

România acordă, de asemenea, o 
importanță deosebită extinderii co
laborării multilaterale și întăririi so
lidarității cu țările în curs de dez
voltare, cu tinerele state care s-au 
eliberat de sub dominația străină și 
au pășit pe calea propășirii econo- 
mico-sociale independente. în. spiri
tul coexistenței pașnice, lărgim re
lațiile și colaborarea în diferite do
menii de activitate cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orînduire so
cială.

Poporul român — a arătat vorbito
rul — urmărește cu sentimente de 
profundă simpatie și solidaritate pro
cesul prefacerilor democratice și pro
gresiste care se desfășoară în Ame
rica Latină, lupta popoarelor de pe 
acest continent împotriva spolierii 
bogățiilor lor naționale de către mo
nopolurile străine, pentru preluarea 
și folosirea patrimoniului național in 
interesul propriu, pentru lărgirea și 
adîncirea înnoirilor sociale și econo
mice în folosul acestor popoare, pen
tru afirmarea ființei naționale și apă
rarea dreptului de a-și hotărî desti
nul potrivit aspirațiilor și interese
lor lor vitale.

Partidul Comunist Român acțio
nează consecvent, în spiritul solida
rității internaționaliste, în direcția 
întăririi relațiilor de prietenie și co
laborare tovărășească cu toate parti
dele comuniste și muncitorești, dez
voltă raporturi cu alte detașamente 
ale clasei muncitoare, întreține le
gături prietenești cu forțele politice 
din țările în curs de dezvoltare, spri
jină activ și multilateral mișcările 
de eliberare națională. Milităm, în 
același timp, pentru refacerea și în
tărirea unității partidelor comuniste, 
unitate bazată pe concepția revolu
ționară a materialismului dialectic și 
istoric, pe principiul deplinei egali
tăți în drepturi, pe respectul drep
tului fiecărui partid de a-și elabora, 
în mod autonom, linia politică, stra
tegia și tactica revoluționară, în con
formitate cu condițiile social-poli- 
tice specifice.

în încheiere, vorbitorul a spus: Vă 
urăm, dragi tovarăși, succes deplin 
în desfășurarea lucrărilor congresu
lui. în îndeplinirea hotărîrilor pe care 
le veți adopta, în lupta neobosită pe 
Care o desfășurați pentru binele, 
prosperitatea și progresul poporului 
costarican.

de Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale.

A fost prezent Ivan Abagiev, am
basadorul R.P. Bulgaria la București.

★
în timpul șederii în tara noastră, 

delegația a avut convorbiri la Consi
liul Central de Control Muncitoresc 
al Activității Economice și Sociale, la 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare. Ministerul Industriei 
Chimice, la comitetele județene Bu
zău și Iași ale P.C.R. și a vizitat o- 
biective economice și social-culturale 
din Capitală și județele Buzău și Iași.

Luni după-amiază. delegația de ac
tiviști ai P.C.B. a plecat la Sofia.

★
ward Rokicki. însărcinat cu afaceri 
a.i. al R, P. Polone la București.

★
în timpul șederii în România, dele

gația a avut convorbiri Ia C.C. al 
P.C.R., Academia „Ștefan Gheor
ghiu", Ministerul Educației și învă- 
țămintului, Comitetul județean Bra
șov al P.C.R., la unități de învăță
mînt. a vizitat obiective economice și 
social-culturale.

Luni seara, delegația a părăsit Ca
pitala. fiind condusă la aeroportul 
Otopeni de tovarășul Alexandru Sza
bo. de activiști de partid. A fost, de 
asemenea, prezent E. Rokicki.

zilei
conomic româno-japonez de pe lin
gă Camera de Comerț și Industrie. 
Au fost discutate, cu această oca
zie. aspecte ale relațiilor economice 
bilaterale, precum și posibilitățile 
pentru extinderea în continuare a 
acestora.

Pe aeroportul Otopeni, președinte
le JETRO a fost salutat de Roman 
Moldovan, președintele Camerei de 
Comerț și Industrie.

★
Luni după-amiază a sosit în Ca

pitală o delegație de oameni de afa
ceri din Belgia, în frunte cu C. Hel- 
sen, președintele Comitetului econo
mic belgiano-român.

Oaspeții au fost salutați de Roman 
Moldovan, președintele Camerei de 
Comerț și Industrie, precum și de 
ambasadorul Belgiei la București, 
Jacques Graeffe.

★
O delegație a Societății de Cruce 

Roșie din Republica Socialistă Româ
nia, condusă de general-colonel Mi
hai Burcă, președintele Consiliului 
Național, a efectuat, intre 6 și 10 iu
nie a.c., o vizită pentru schimb de 
experiență în Austria, la invitația 
Crucii Roșii austriece.

în continuare, delegația a participat 
la sesiunea Comisiei permanente 
a Crucii Roșii Internaționale, la Ge
neva, în cadrul căreia s-au discutat 
pregătirile pentru cea de-a 23-a Con
ferință internațională a Crucii Roșii, 
ce se va desfășura la București, în 
toamna anului 1977.

(Agerpres)

• „BRIGADA ARTISTICA DE 
AGITAȚIE ÎN SPRIJINUL PRO
DUCȚIEI" — este genericul sub 
care, în cel mai vechi centru carbo
nifer al țării, la I. M. Anina, a în
ceput faza pe întreprindere a conJ 
cursului brigăzilor artistice de agi
tație, inițiat în cinstea „Zilei mi
nerului". • „CĂLĂTORIE PE HAR
TA LUMII", „Agenda evenimente
lor", „Cadran politic", „Seri de în
trebări și răspunsuri" — sînt cîteva 
din acțiunile pe teme educative ce 
se întreprind la Casa de cultură din 

orașul Țicleni (Gorj). • „CINTEC 
PENTRU PĂM1NTUL MIORIȚEI" 
— sub acest generic s-a desfășurat 
la clubul „Siderurgistul" din Hune
doara un amplu spectacol interjude- 
țean, la care și-au dat concursul 
ansamblul folcloric „Someșul" din 
Cluj-Napoca, ■ corul de cameră al 
siderurgiștilor hunedoreni, actori, 
scriitori și interpreți de muzică 
folk din județele Hunedoara și 
Cluj. • LA TEATRUL TINERETU
LUI din Piatra Neamț a avut loc o 
nouă premieră — a IV-a din actua

la stagiune — cu piesa „Băiatul de 
aur" de Cliffort Odets, în regia lui 
Eduard Covali și scenografia lui 
Vasile Jurje. Tot la Piatra Neamț 
au fost organizate expoziții de pic
tură și grafică intitulate : „Tinere
țea patriei", „Momente din lupta 
partidului ilustrate în arta plastică", 
„Omul și artistul Constantin Brân- 
cuși" și „Sub soarele socialismului", 
ce vor fi prezentate succesiv în 
unități economice și instituții din 
municipiu. • AGENDA VlLCEANĂ. 
în comuna Bărbătești s-a desfășu

rat cea de a 7-a ediție a festivalu
lui de cîntec și port popular „Briul 
de aur". O manifestare similară, 
prilejuită de tradiționala sărbătoare 
a căpșunului, a avut loc in comuna 
Bunești, unde s-a inaugurat și un 
muzeu etnografic local. Peste 200 
de pionieri au participat la faza ju
dețeană a concursului de tir și 
orientare turistică. Tot la faza jude

țeană a ajuns și concursul pe tema 
cunoașterii monumentelor istorice 
de pe Valea Oltului, e în sala fes
tivă a Casei de cultură a sindicate
lor din orașul Sfintu-Gheorghe a 
avut loc un festival de poezie pa
triotică „TE SLĂVIM, PATRIE 
IUBITĂ", susținut de pionieri și 
elevi. De asemenea, la poalele cetă
ții medievale Ika (comuna Cernat, 
județul Covasna) a avut loc, în pre
zența unui numeros public, tradițio
nalul festival al formațiilor artisti
ce ale elevilor din județ. • în ciclul 

de manifestări „BUCURIILE MU
ZICII", la Casa de cultură a sindi
catelor din municipiul Tirgu-Jiu a 
avut loc un concert vocal-simfonic 
susținut de orchestra simfonică și 
corul filarmonicii „Oltenia" din 
Craiova. « La Făgăraș s-a desfășu
rat festivalul-concurs pionieresc 
„COMORI ALE FOLCLORULUI 
FĂGArAȘEAN". în programul fes
tivalului au figurat : o paradă a 
portului făgărășean, o horă popu
lară, un spectacol folcloric prezen

tat de formații artistice școlare din 
14 localități. Au fost premiate cele 
mai autentice costume și producții 
artistice din zona Făgărașului. 
• Festivalul cultural-sportiv „FE
TELE DE PE TÎRNAVE" s-a desfă
șurat, zilele trecute, în orașul Blaj, 
cu participarea formațiilor artistice 
ale căminelor culturale din Bălca- 
ciu, Căpîlna, Crăciunelu de Jos, 
Jidvei, Sîncel, Feisa etc.

Corespondenții „Scînteil-
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Campania electorală din Italia LONDRA ulan Bator Deschiderea lucrărilor
Comuniștii propun o colaborare între toate 

forțele democratice și populare
ROMA 14 — Corespondentul Ager

pres transmite : Apropierea alegeri
lor de la 20—21 iunie a determinat 
o multiplicare a luărilor de poziție 
ale liderilor marilor formații politi
ce, în legătură cu principalele teme 
ale campaniei electorale și cu per
spectivele postelectorale.

Referindu-se la situația actuală din 
țară, secretarul general al P.C.I., En
rico Berlinguer, a arătat, într-un in
terviu acordat ziarului „II Messagge- 
ro“, că „punctul esențial al criz,ei 
constă în faptul că, de cîțiva ani, 
țara este lipsită de o adevărată con
ducere. Puterea executivă a pierdut 
progresiv în eficiență și operativi
tate". Toate acestea — a subliniat 
secretarul general al P.C.I. — fac 
necesar „un guvern care să aibă, în 
sfîrșit, autoritate politică, autoritate 
morală și capacitatea 
conduce țara". Acesta 
„un guvern de amplă 
să cuprindă și P.C.I., 
vern care, 
bază de 
populare 
sferă de 
să poată
nieră democratică și cu spirit de so
lidaritate indispensabil pentru a pu
tea înfrunta problemele și a iniția, în 
sfîrșit, soluționarea lor". „Comuniștii
— a spus Berlinguer — propun o co
laborare, leală și între egali, între 
toate forțele democratice 
lare". „O coaliție de acest 
subliniat secretarul general
— oferă maxima garanție,

necesară de a 
trebuie să fie 
coaliție, care 

adică un gu-
dispunînd de o amplă 

consens în rîndul forțelor 
și creînd din nou o atmo- 
încredere în cadrul națiunii, 

lucra cu energie, de o ma-

și popu- 
tip — a 
al P.C.I. 
deoarece

fiecare partid garantează pentru ce
lălalt și toate, colaborînd, garantea
ză că țara nu merge spre distru
gere, că democrația trăiește și se 
dezvoltă".

într-un interviu acordat revistei 
„Giovane Sinistra", președintele 
P.S.I., Pietro Nenni, a arătat că 
Partidul socialist nu mal este dispo
nibil pentru vechea politică. „Funcția 
centrului-stînga, ca orice combinație 
politică intermediară, a luat sfîrșit. 
Acum nu mai este, deci, vorba de a 
reîncepe totul de la capăt, ci de a 
întoarce pagina. Dacă alegerile de la 
20 iunie ne vor da această forță, pa
gina va fi întoarsă".

La rîndul său, secretarul general 
al P.S.I., Francesco de Martino, a 
reafirmat, în cadrul unui miting e- 
lectoral al P.S.I., că socialiștii sînt 
favorabili alcătuirii unui guvern de 
necesitate care să asocieze toate for
țele democratice, inclusiv P.C.I.

Președintele și secretarul național 
al Partidului socialist-democratic, 
Giuseppe Saragat, intervenind în ca
drul emisiunii „Tribuna electorală" 
a programului național al televiziu
nii, a declarat că nu exclude, după 
alegeri, ipoteza unui guvern de largă 
coaliție, potrivit propunerilor avan
sate de P.C.I. și P.S.I.

într-un articol publicat în ziarul 
„II Popolo", secretarul național al 
P.D.C., Benigno Zaccagnini, a pro
pus, pentru perioada postelectorală, 
„un acord preferențial cu P.S.I.", 
subliniind că „P.D.C. recunoaște ne
cesitatea unui raport de tip nou cu 
Partidul socialist".

„Calea Britaniei spre socialism 
se va deschide prin lupta maselor*

Interviu al secretarului general al P. C. din Marea Britanie 
publicat în „Morning Star"

LONDRA 14 — Corespondentul 
nostru transmite : Ziarul „Morning 
Star" publică, sub titlul „Calea Bri
taniei spre socialism va fi deschisă 
prin lupta maselor", un interviu cu 
secretarul general al Partidului Co
munist din Marea Britanie, Gordon 
McLennan, care a relevat : „Calea 
Britaniei spre socialism va fi deschi
să numai prin lupta maselor, prin 
lupta de clasă, prin lupta demo
cratică dusă în toate problemele im
portante, acolo unde oamenii trăiesc 
și lucrează, influențînd decisiv ceea 
ce face parlamentul". De asemenea, 
McLennan a spus că „Partidul comu
nist are de jucat un rol conducător, 
dar acest rol trebuie cucerit prin de
finirea politicii, prin conducerea lup
tei maselor, prin abilitatea sa de a 
inspira masele muncitoare să acțio
neze colectiv, conlucrind cu cele
lalte forțe de .stingă. Rolul conducă-

LUANDA 14 (Agerpres). — în ca
drul ceremoniei care a marcat des
chiderea, în capitala Angolei. a mi
siunii permanente a Organizației Po
porului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), Homateni Caluenha, 
membru al C.C. al S.W.A.P.O., a de
clarat că, în prezent, situația este 
foarte favorabilă luptei drepte a po
porului namibian.

Homateni Caluenha a precizat că în 
cufsul luptelor purtate, începind din 
februarie, forțele de eliberare ale 
S.W.A.P.O. au <cos din luptă pe.ste 
500 soldați ai regimului sud-african. 
Au fost create astfel condițiile pentru 
înființarea unei zone semilibere, în 
nordul țării — a spus el.

tor nu-i este dat ca un drept". Re- 
levind apoi că P.C. din Marea Brita
nie „va continua și în viitor politica 
de solidaritate internaționalistă", el 
a arătat că „Anglia și mișcarea sa 
muncitorească vor fi în măsură să 
contribuie mai efectiv la lupta mon
dială împotriva imperialismului prin 
construirea socialismului în Angiia".

El a anunțat că programul partidu
lui — „Calea Britaniei spre socialism" 
— „va fi elaborat printr-un nou pro
iect, după discuțiile care au loc în 
prezent". Noul program — a relevat 
el — „va sublinia cîteva caracteris
tici ale situației din Anglia" ca, de 
exemplu, existența unei puternice 
mișcări sindicale care sprijină Parti
dul Laburist, tradițiile și țelurile so
cialiste alb Partidului Laburist și ale 
stîngii din cadrul său, interesele co
mune antimonopoliste ale imensei 
majorități a poporului, existența unui, 
foarte mare număr de salariați, tra
dițiile democratice îndelungate expri
mate prin parlament și în viața po
porului. Gordon McLennan a decla
rat : în cazul Marii Britanii,, socia
lismul nu va însemna crearea unui 
sta. cu un singur partid. „Noi, comu
niștii, spunem că toate partidele de
mocratice, inclusiv acelea care se 
opun socialismului, trebuie să aibă 
dreptul să se organizeze, să publice 
ziare și să ia parte la alegeri. Dar 
noi am șrătat cu destulă claritate că 
această cale va îngloba în mod ne
cesar caracteristicile comune oricărei 
revoluții socialiste petrecute oriunde 
în lume : transferul puterii politice 
de la vechea clasă conducătoare către 
clasa muncitoare și aliații săi, pro
prietate și control comun asupra 
pîrghiilor fundamentale ale econo
miei, transformarea statului și a in
stituțiilor sale astfel incit ele să res
pecte și să traducă în viață hotăririle 
democratice ale poporului, rolul con
ducător al clasei muncitoare și, așa 
cum am spus mai înainte, ghidarea 
sa după teoria și practica marxism- 
leninismului".♦

întrevederi româno-britanice
LONDRA 14 — Corespondentul

nostru transmite : Tovarășul Cornel 
Burtică, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului na
țional al Radioteleviziunii române, a 
avut în cursul zilei de luni convorbiri 
cu Anthony Crosland, ministrul de 
externe al Marii Britanii, și cu lor
dul Shepherd, membru al Cabinetu
lui și al Consiliului privat, lider al 
Camerei Lorzilor. Cu acest prilej, s-a 
evocat cursul permanent ascendent al 
relațiilor de cooperare dintre Româ
nia și Marea Britanie, în a căror dez
voltare momente de referință le-au 
constituit convorbirile de la Londra 
și București dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și primul ministru 
britanic, subliniindu-se dorința am
belor părți de a extinde și diversifica 
colaborarea pe multiple planuri din
tre România și Marea Britanie.

Luni după-amiază, tovarășul Cor
nel Burtică a avut o convorbire cu 
Margaret Thatcher, liderul Partidului 
conservator din Marea Britanie, că
reia i-a transmis din partea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, a tova
rășei Elena Ceaușescu un salut cor
dial, împreună cu urări de sănătate 
și fericire personală.

Liderul Partidului conservator a 
mulțumit călduros pentru mesaj și 
a transmis șefului statului român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și to
varășei Elena Ceaușescu un mesaj 
de salut și cele mai calde urări 
de sănătate, fericire și succes, iar 
poporului român urări de prosperi-

tate și noi progrese. în timpul con
vorbirii a avut loc un schimb de 
păreri cu privire la stadiul relațiilor 
româno-britanice, evidențiindu-se 
dezvoltarea continuă a acestora, în 
interesul celor două țări și po
poare. La întîlnire a fost prezent 
ambasadorul român la Londra, Pre
tor Popa.

Cu prilejul vizitei In Marea Bri
tanie a tovarășului Cornel Burtică, 
lordul Goronwy-Roberts, ministru de 
stat la Ministerul de Externe, a ofe
rit, în numele guvernului britanic, 
un prînz în cinstea oaspetelui ro
mân.

★

La 14 iunie, tovarășul Cornel Bur
tică, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
s-a întîlnit cu Gordon McLennan, 
secretarul general al Partidului Co
munist din Marea Britanie, căruia 
i-a transmis, din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
rai al Partidului Comunist Român, 
un salut prietenesc și urări de să
nătate și noi succese. La rîndul său, 
tovarășul Gordon McLennan a rugat 
să se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, odată cu mulțumirile sale 
călduroase, urări de succes și feri
cire. La convorbire, oare s-a desfă
șurat într-o 
nească, au 
membru al 
Comitetului 
Marea Britanie, 
României la Londra.

atmosferă caldă, priete- 
participat Jack Woddis, 

Comitetului Politic și al 
Executiv al P.C. din 

și ambasadorul

agențiile de presă
Convorbire. Tvietin Miatovici. 

membru al Prezidiului C.C. al U.C.I., 
membru al Prezidiului R.S.F. Iugo
slavia, a primit luni pe Corneliu Mă- 
nescu, președintele Comisiei pentru 
politică externă și cooperare econo
mică internațională a Marii Adunări 
Naționale. Cu acest prilej a avut loc 
o convorbire privind 
lațiilor bilaterale în 
țări și popoare.

dezvoltarea re- 
folosul ambelor

guvernator. Victoria a revenit lui 
Koichi Taira, candidat sprijinit de 
partidele socialist, comunist și Ko- 
meito, aflate în opoziție. Koichi Ta
ira a întrunit 113 908 voturi, față de 
cele 98 959 voturi obținute de Tsu- 
michiyo Asato, candidat sprijinit de 
Partidul Liberal-Democrat, de gu- 
vernămînt, și de Partidul Socialist- 
Democrat.

celui de al XVII-lea Congres al Partidului
Popular Revoluționar Mongol

ULAN BATOR 14 (Agerpres). — 
La Ulan Bator au început luni lu
crările celui de-al XVII-lea Congres 
al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, la care iau parte 800 de 
delegați.

La congres participă, ca invitați, 
delegații ale unor partide comuniste 
și muncitorești și ale unor mișcări 
de eliberare națională și democratice. 
Delegația Partidului Comunist Ro
mân este condusă de tovarășul Pe
tre Lupu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Delegații la congres examinează 
raportul de activitate al Comitetu
lui Central al P.P.R.M. la cel de-al 
XVII-lea Congres al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, ra
portul Comisiei centrale de revizie 
și dezbat documentul intitulat „Ori
entările principale ale dezvoltării e- 
conomiei naționale și a culturii R.P. 
Mongole în perioada 1976—1980". De

ATENA 14 (Agerpres). Cores
pondență de la Al. Cîmpeanu : La 
Atena s-au încheiat lucrările Congre
sului Partidului Comunist din Grecia 
(interior).

orga- 
parti-

DE PRETUTINDENI

al

asemenea, congresul' va alege 
nele centrale de conducere ale 
dului.

Raportul Comitetului Central 
P.P.R.M. la cel de-al XVII-lea Con
gres al partidului a fost prezentat 
de Jumjaaghiin Țedenbal, prim-se- 
cretar al C.C. al P.P.R.M.

★
La sosirea la Ulan Bator, delega

ția Partidului Comunist Român a 
fost salutată de Damdinjavîn Mai- 
dar, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.P.R.M., prim-vicepreședin- 
te al Consiliului de Miniștri al R.P. 
Mongole, Damdinghiin Gombojav, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Mongole, de activiști 
de partid și de stat mongoli.

Duminică, delegația P.C.R. a de
pus coroane de flori la monumen
tul lui V.I. Lenin și la Mauzoleul 
lui Suhe Bator și H. Cioibalsan din 
capitala R.P. Mongole.

• O PREMIERĂ FI
LATELICĂ de majoră semni
ficație politică este așteptată în 
Vietnam. Spre sfîrșitul acestei 
luni urmează a fi pus în circu
lație un timbru ilustrând proce
sul în ctirs de reunificare paș
nică a țării. Noua marcă poștală 
va înfățișa harta cu cele două 
părți — Nord și Sud — ăle 
Vietnamului reîntregite într-o 
singură patrie, „mareînd" astfel 
înfăptuirea aspirației supreme a 
tuturor vietnamezilor.

© DUMAS LA EL A- 
CASÂ... La castelul din 
Monte Cristo se desfășoară în 
aceste zile un „Festival Dumas". 
Festivalul a debutat cu un spec
tacol de sunet și lumină în ca* 
drul somptuos al pavilioanelor 
celebrului palat pe care cunos
cutul romancier l-a construit 
din drepturile de autor obținute 
de pe urma publicării romanu
lui, de 
timpul vieții sale. „Contele de 
Monte 
central 
constitui prezentarea, într-o 
montare Inedită, chiar în sălile 
castelului, a piesei sale „Turnul 
din Nesle".

mare succes încă în
Cristo". Evenimentul 

al manifestărilor îl va . 
prezentarea,

transmit

întrevederi. Dclesatia con- 
dusă de tovarășul Ion Traian Ștefă- 
nescu, ministru pentru problemele ti
neretului, 
în R. F. 
ministrul 
miliei și 
Katharina 
ședințele 
parlamentare pentru aceste probleme. 
Au fost abordate probleme legate de 
politica în domeniul tineretului din 
cele, două țări.

care întreprinde o vizită 
Germania, s-a întîlnit cu 
federal al tineretului, fa- 
sănătății al R.F.G., dr. 
Focke, precum și cu pre- 
și membri ai comisiei

Ambasada României in Japo
nia a donat Universității Rik- 
kyo din Tokio ediții in limbile 
japoneză și engleză ale o- 
perelor președintelui Nicolae 
Ceaușescu. Au fost donate, de 
asemenea, volume ale scriitori
lor clasici și contemporani, lu
crări dedicate istoriei, științei 
și culturii românești, realizări
lor obținute de poporul nostru 
in anii construcției socialiste.

. Provincia japoneză
Okinawa au avut loc, duminică, a- 
legeri pentru ocuparea funcției de

Sărbătoarea ziarului 
„Neues DeutschlancT

BERLIN 14 — Corespondentul nos
tru transmite : Sîmbătă și duminică, 
în capitala R.D. Germane a avut loc 
tradiționala sărbătoare a ziarului 
„Neues Deutschland", organ al C.C. 
al P.S.U.G. în parcul Friedrichshain, 
480 000 de berlinezi au urmărit spec
tacole în aer liber prezentate de nu
meroase formații artistice.

Sîmbătă, redactorul șef al ziarului 
„Neues Deutschland", Joachim Herr
mann, membru supleant al Biroului 
Politic și secretar al C.C. al P.S.U.G., 
a salutat pe reprezentanții ziarelor 
frățești de peste hotare. La întîlnire 
a participat Werner Lamberz, mem
bru al Biroului Politic și secretar al 
C.C. al P.S.U.G. Printre oaspeți s-a 
aflat și Petre Dragu, șef de secție la 
ziarul „Scinteia".

Centenarul ziarului „Al 
Ahram". Cunoscutul cotidian egip
tean „Al Ahram" a sărbătorit 
minică un secol de existentă, 
acest prilej, la sediul ziarului 
deschis o expoziție retrospectivă 
titulată „Egiptul de-a lungul a 
sută de ani în paginile ziarului 
Ahram»". Expoziția a fost inaugurată 
de președintele Anwar El Sadat.

du- 
Cu 
s-a 
in- 

o 
«AI

Manifestul electoral

0 temelie trainică a relațiilor V

de colaborare prietenească, româno portugheze
Se împlinește un an de la un eve

niment marcant în cronica relațiilor 
reciproce prietenești dintre popoare
le român și portughez : semnșrea, Ia 
București, de către președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și președintele Re
publicii Portugheze, Francisco da Cos
ta Gomes, a Tratatului de prietenie 
și colaborare, document de deosebită 
importanță pentru dezvoltarea _ ra
porturilor multilaterale dintre țările 
și popoarele noastre. Așa cum se știe, 
încheierea tratatului a constituit o 
nouă expresie a consecvenței^ cu care 
România socialistă 
întărirea rapor
turilor de colabo
rare cu toate ță
rile, pe baza 
principiilor inde
pendenței și su
veranității. depli
nei egalități în 
drepturi, stimei și 
tual. Prin consacrarea acestor prin
cipii, tratatul s-a înscris ca o 
contribuție valoroasă la procesul 
de edificare a unor relații noi pe 
continentul european, evidențiind că 
securitatea Europei, ca și a întregii 
lumi, nu rezidă în politica anacroni
că de bloc, ci în dezvoltarea unei' 
colaborări largi, egale în drepturi. 
Relevînd însemnătatea tratatului în
cheiat, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arăta : „într-un anumit sens, cred 
că Tratatul de prietenie și colabo
rare dintre România și Portugalia 
capătă o deosebită semnificație in
ternațională, fiind primul tratat de 
acest fel semnat de două țări prie
tene, dar care fac parte totuși din 
două blocuri militare deosebite. Spe
răm ca aceasta să fie un simbol care 
să demonstreze necesitatea de a 
depăși cit mai curînd politica de 
blocuri, de a se ajunge la realizarea 
unor asemenea raporturi între statele 
continentului care să ducă la des
ființarea concomitentă a ambelor 
blocuri, să deschidă o perspectivă 
nouă, de colaborare între toate sta
tele Europei și ale lumii". La rîndul 
său, președintele Costa Gomes, re
ferindu-se la importanța documen
tului,
afirma

acționează pentru

în mod efectiv un progres real, fra
tern și prietenesc. Acestei dorințe 
i-au dat expresie guvernele, care 
au statuat în termeni juridici voința 
fundamentală a popoarelor noastre 
de a colabora in multiple direcții... 
începind din acest moment, nici un 
român, nici un portughez nu vor 
uita spiritul de care sintem animați, 
finind seama de posibilitățile largi 
care s-au deschis colaborării dintre 
țările noastre".

După cum se știe, între popoarele 
român și portughez există străvechi 
legături de prietenie, ce-și trag seya 
din obîrșia latină comună, din afi-

Vizită. La invitația președinte
lui Iosip Broz Tito, președintele Si
riei, Hafez El-Assad, va face o vi
zită oficială de prietenie în Iugosla
via, în zilele de 19 și 20 iunie — 
transmite agenția Taniug.

Sesiunea Consiliului Mon
dial al Alimentațieiși a înce- 
put luni, la Roma, lucrările. Parti
cipă reprezentanți din cele 36 țări 
membre .ale C.M.A., printre care și 
România, precum și numeroși obser-

■ . vatori din alte state și din partea 
unor organizații internaționale.

Tratative indo-pakistane-
La Delhi au început, luni, tra

tative indo-pakistaneze pentru pu
nerea în aplicare a hotărîrilor adop
tate la recentele convorbiri de la 
Islamabad cu privire la restabilirea 
tuturor legăturilor bilaterale, inclu
siv a relațiilor diplomatice dintre cele 
două țări.

Cursa preliminariilor în 
S.U.fi. După guvernatorul George 
Wallace și senatorul Hubert Humph
rey, un alt membru al Partidului de
mocrat; senatorul Frank Church, a 
anunțat că renunță la cursa pentru 
învestitură. El ă cerut, susținătorilor 
săi să-l sprijine pe Jimmy Carter în 
cadrul Convenției Partidului demo
crat.

a/ Partidului de stingă 
— comuniștii din Suedia

STOCKHOLM 14 (Agerpres). — La 
sfîrșitul săptămînii trecute, la Stock
holm s-au desfășurat lucrările con
ferinței Partidului de stingă — comu
niștii din Suedia, la care au fost 
examinate sarcinile partidului în per
spectiva. alegerilor parlamentare și 
comunale de Ia 19 septembrie. Parti
cipanții au ^adoptat un manifest elec
toral, în care îi cheamă pe oamenii 
muncii suedezi să militeze pentru o 
politică consecventă în interesul mun
citorilor, pentru asigurarea locurilor 
de muncă, pentru naționalizarea in
dustriilor de bază, a băncilor, a te
renurilor de construcție din orașe.

La încheierea dezbaterilor, a luat 
cuvîntul Haralambos Dracopoulos, 
secretar al Comitetului Central, cars 
s-a referit la necesitatea activizării 
organizațiilor de partid, a sporirii ac
tivității membrilor de partid din sin
dicate pentru apărarea intereselor ce
lor ce muncesc, la munca cu tinere
tul și la unele aspecte ale activității 
organizatorice și de propagandă a 
partidului.

Ău fost adoptate statutul și 
mul partidului.

Congresul a ales Comitetul 
al P.C. din Grecia (interior) 
misia de revizie.

NICOSIA

pro-gra*

Central 
gi co

Propunerile A.K.E.L. 
pentru soluționarea 
problemei cipriote
NICOSIA 14 (Agerpres). — La Ni

cosia a fost dată publicității declara- 
ția-program a Partidului progre
sist al oamenilor muncii din Cipru 
(A.K.E.L.) în vederea viitoarelor ale
geri parlamentare. Declarația evi
dențiază necesitatea alegerii unui 
parlament care să lupte consecvent 
pentru retragerea din insulă a tuturor 
trupelor străine și pentru demilita
rizarea completă a Ciprului.

în declarație se subliniază, pe de 
altă parte, că A.K.E.L. și forțele de 
stingă ale țării aprobă convorbirile 
intercomunitare ca o cale de soluțio
nare a problemei cipriote.

Sarcina tuturor patrioților, relevă 
declarația, este de a lupta pentru o 
soluționare a problemei cipriote de 
natură să asigure țării independenta, 
integritatea teritorială și posibilitatea 
de a promova o politică de neanga- 
jare.

© „SECRETELE" LON
GEVITĂȚII. Hrana mai pu
țin bogată în calorii ar fi unul 
din „secretele" vieții îndelunga
te a locuitorilor din Gruzia — 
susține 
Grigorii 
în locul 
de grîu 
mari < 
brînză, lapte și foarte puțină 
carne. Pe baza observațiilor a- 
supra a 15 000 de persoane, cu 
vîrste între 80—138 de ani, me
dicul sovietic a constatat că 
majoritatea acestora au avut, 
pînă la bătrînețe, ocupații care 
solicită efort fizic. Afecțiunile 
coronariene, ateroscleroza sau 
tensiunea ridicată sînt, practic, 
necunoscute în rîndul acestor 
longevivi.

• SURPRIZA SPEO
LOGILOR. Speologii greci 
care cercetau peșterile peninsu
lei Chalkidike au făcut o des
coperire senzațională in dome
niul... antropologiei : într-una 
din peșteri ei au dat peste sche
letul unui bărbat care ar fi 
trăit, cum apreciază specialiștii, 
in urmă cu 400 000 ani. Acesta 
este cel mai vechi schelet de 
hominid descoperit în Europa.

• „PE ARIPILE VÎN- 
TULUI" - PARTEA A 
ll-A. Studiourile americane 
„Metro-Goldwyn-Mayer" și „U- 
niversal" au anunțat că vor re
aliza o continuare a celebrului 
film „Pe aripile vîntului". Un 
acord în acest sens a fost reali
zat cu familia și reprezentanții 
autoarei romanului, Margaret 
Mitchell, decedată cu ani în 
urmă. Noul film va urmări eroii 
principali ai povestirii în anii 
care au urmat războiului de se
cesiune.

gerontologul sovietic 
Pitzelari. Ei consumă, 

L pîinii obișnuite, turte 
sau porumb nedospite, 

cantități de legume,

Mesaje culturale românești 
pe pămîntul peruan

„Pentru noi, peruanii, România, in ciuda depărtării geografice, este 
o țară apropiată. O țară frumoasă, cu oameni destoinici, o țară unde, 
paralel cu profunde prefaceri economice și sociale, se făuresc valorile 
culturale și spirituale ale 
progresului".

unei

din 
ora- 
oraș 

număr de locuitori, 
sale mo- 
vulcanică 

în ca- 
organiza-

societăți angajate pe făgașul larg al

© PENTRU OCROTI- 
REA... CAILOR DE 
BRONZ. In Veneția, afectată, 
printre alte fenomene, și de 
poluarea Industrială, au fost 
constatate semne de deteriorare 
a unora din monumentele sale 
celebre. Este cazul celor patru 
cai de bronz de la portalul cen
tral al basilicii San Marco. Unii 
experți au apreciat că ar fi 
vorba de „cancerul bronzului" 
— cum este numită necruțătoa- 
rea formă de eroziune de pe 
urma acțiunii aerului infestat — 
puțind provoca, în scurt timp, 
degradarea iremediabilă 
tuilor. După investigații 
lungate, o comisie de 
liști, infirmînd opiniile, 
tive, s-a declarat, totuși, pentru 
unele măsuri de protecție : fie 
prin tratarea cailor ■ cu o sub
stanță specială, spre a-i feri de 
eventuale alte stricăciuni, fie 
prin mutarea lor într-un muzeu.

© „PREMIUL CABA
NES". In Franța a fost insti
tuit premiul „Bernard 
Cabanes" — purtînd 
fostului redactor-șef al 
France Presse, asasinat 
cu un an. Distincția va 
dată unui ziarist de la 
tie de presă pentru o informa
ție sau o serie de informații de 
un interes și o calitate deose
bite. Laureatul acestui premiu 
va fi desemnat anual. începind 
din 1977, de un juriu internațio
nal prezidat de Jean Marin, 
fostul director general al agen
ției France Presse.

din diferite domenii, interesați să 
cerceteze lucrări literare și științi
fice românești ; în rîndul tinerilor 
nu puțini sînt cei ce și-au expri
mat dorința de a-și continua stu
diile la universități din România.

Progresele economice și social- 
culturale ale țării noastre, inițiati
vele sale pentru o nouă ordi
ne economică și politică inter
națională — amplu relevate în 
presa peruană — stimulează, toto
dată, dorința unor cercuri mai largi 
ale opiniei publice de a cunoaște 
și evoluția istorică a poporului 
nostru, tradițiile luptei sale patrio
tice și revoluționare. Să amintim 
doar, cu titlu de exemplu, de nu
meroasa participare de care s-a 
bucurat conferința ținută nu de
mult la Casa municipală de cul
tură Lince, din Lima, despre Mihai 
Viteazul și prima unire a țărilor 

române. Paralel, 
cu concursul unor 
personalități de 
vază ale culturii 
peruane sînt fă
cute cunoscute 

opere din cele mai reprezentative , 
ple literaturii române. La un reci
tal de poezie românească, organi
zat sub auspiciile Institutului na
țional de 
peruani, 
Corcuera, 
Eminescu

Aceste mesaje culturale 
realitățile contemporane ale Româ
niei, despre tradițiile de luptă ale 
țării noastre sînt tot mai des or
ganizate în ultimul timp și în ora
șele din provinefe. La Iquitos, cen
trul cel mai important al Amazo- 
niei peruane, au fost publicate, de 
pildă, traduceri ale unor poezii 
românești. In acest cadru se în
scriu și manifestările culturale de 
la Arequipa.

Sînt, toate acestea, mărturii eloc
vente ,ale sentimentelor prietenești 
de stimă și simpatie față de țara 
noastră, de realizările sale în con
strucția noii orînduiri, de politica 
sh externă constructivă, de pace, 
înțelegere și colaborare — care 
i-au adus și îl aduc tot mai mulți 
prieteni în țările Americii Latine, 
ca și pe cele mai 
di ane ale 
totodată, 
pe care 
culturale, 
de valori 
mai bună 
reciprocă, 
zuințelor umaniste de 
pașnică, egală în drepturi, 
toate națiunile.

Am transcris un fragment 
cuvîntul unui profesor din 
șui Arequipa — al doilea 
din Peru ca 
renumit pentru clădirile 
numentale 
albă — 
drul unei 
te, zilele 
gională a 
și relații culturale peruano-româ- 
ne, în colaborare cu ambasada ță
rii noastre la Lima. Prin inter
mediul unei bogate expoziții foto
grafice, găzduită la sediul muni
cipiului Arequipa, și care a fost 
precedată de o expunere a amba
sadorului român, loan Comănescu, 
Iocu'torii acestui frumos oraș au 
putut lua cunoștință, sub forma 
unor imagini sugestive, cu secvențe 
din activitatea dinamică a poporu
lui nostru pentru înflorirea patriei.

Expoziția de la 
Arequipa, însoți
tă de alte ma
nifestări închinate 
României — inclu
siv tipărirea pri
mului număr al unei publicații e- 
ditate de inimoșii prieteni ai țării 
noastre, grupați în asociația amin
tită — reflectă amplificarea și di
versificarea raporturilor cqlturale 
româno-peruane, favorizate de 
afinitățile de limbă și de cultură, 
care, așa cum arăta recent profe
soara universitară Dora Bazan în 
ziarul „Expreso" din Lima, ajută 
la construirea unor punți trainice 
de legătură și mai bună cunoaștere 
reciprocă. în acest sens, se cuvine 
menționată emisiunea de o oră in 
cadrul prestigiosului program al 
televiziunii peruane „Hermanos del 
mundo" („O lume înfrățită") dedi
cată dezvoltării României, cu ac
cent deosebit pe marile sale rea
lizări din etapa actuală.

Interesul față de România îmbracă 
forme din cele mai variate. Cu puțin 
timp în urmă s-a încheiat primul 
an de învățămînt la lectoratul de 
limba și literatura română din ca
drul Universității Marcos din Lima, 
universitate care acum trei ani a 
avut cinstea să-l salute ca oaspete 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
timpul istoricului itinerar între
prins pe pămîntul Americii Latine. 
Printre cei aproape 40 de cursanți 
se numără participanții nemijlociți 
la momentele de neuitat ale vizi
tei solilor 
remoniile 
conferit

Ceaușescu 
ris causa", 
Ceaușescu a fost declarată profe
sor onorific. Alături de profesori 
universitari și din învățămîntul 
mediu, de studenți și elevi, printre 
cursanți pot fi întîlniți specialiști

din piatră 
cuvînt rostit 

manifestări 
trecute, de filiala re- 
Asociației de prietenie

a sta- 
înde- 

specia- 
respec-

Conferința constitutivă 
a F.LD.A.mâno-portugheze l-a constituit vizita 

efectuată de 
Ceaușescu în 
anului trecut, 
România a 
Gomes.

Viața a confirmat că Tratatul de 
• prietenie și colaborare, consfințind 

voința comună a popoarelor român 
și portughez de a ridica pe o treaptă 
superioară legăturile reciproce, oferă 
o bază politico-juridică eficientă pen
tru extinderea și adîncirea conlucră
rii româno-portugheze pe multiple 
planuri. Pe linia transpunerii în viață 
a tratatului, a înțelegerilor încheiate 

în baza acestuia, 
s-au înregistrat 
rezultate rodnice. 
Astfel, schimbu
rile comerciale 
dintre cele două 
țări, cuprinzînd o 
gamă tot mai 

și utilaje, produse

președinteie Nicolae 
Portugalia, in toamna 
care a urmat vizitei în 
președintelui Costa

La aniversarea Tratatului de prietenie 
și colaborare dintre România și Portugalia
respectului mu-

sublinia : „Cred că putem 
că cele două popoare doresc

nitățile de limbă și. cultură și care 
și-au găsit continuitate în timpurile 
mai noi în manifestările de solidari
tate internaționalistă a poporului 
nostru cu forțele democratice, re
voluționare din Portugalia în lupta 
lor împotriva fascismului. în teme
iul acestor legături, opinia publică 
din tara noastră a salutat cu bucu
rie răsturnarea regimului fascist din 
Portugalia, și-a exprimat sprijinul 
și solidaritatea față de lupta forțe
lor progresiste din această țară pen
tru prefaceri înnoitoare, pentru ză
dărnicirea încercărilor forțelor reac
ționare, dinăuntru și din afară, de a 
menține sau de a restaura vechile 
rînduieli. România s-a numărat prin
tre primele state care au recunoscut 
regimul democratic portughez, dez- 
voltînd largi relații de colaborare cu 
Portugalia nouă. Cu aceeași simpa
tie urmărește poporul nostru orice 
evoluție de natură să contribuie la 
procesul de consolidare democratică, 
progresistă în Portugalia, orice pas 
pe calea întăririi unității de acțiune 
a forțelor populare, orice eforturi 
îndreptate spre asigurarea continui
tății cursului inițiat la 25 aprilie 1975, 
a procesului revoluționar.

Un moment de cea mai mare în
semnătate pentru dezvoltarea pe 
multiple planuri a raporturilor ro-

largă de mașini . . . .
chimice, metalurgice, agroalimentare 
și altele, au cunoscut în ulti
mul timp o creștere accelerată, pre- 
văzîndu-se ca ele să se tripleze pînă 
în 1980. Paralel, contactele inițiate 
au relevat posibilități concrete ■ de 
cooperare în producție, îndeosebi în 
domeniile chimiei și petrochimiei, 
construcției de mașini, construcțiilor 
navale și agriculturii. în scopul unei 
mai bune cunoașteri reciproce, se in
tensifică schimburile între instituții, 

. contactele între oamenii de știință și 
cultură, cercetători, artiști etc. în a- 
celași timp, România și Portugalia 
conlucrează pe arena internațională 
pentru instaurarea unor raporturi in
terstatale noi, de egalitate, stimă și 
respect reciproc, în vederea, făuririi 
unei noi ordini politice și economice.

Aniversarea de astăzi constituie 
pentru poporul român un fericit pri
lej de a-și reafirma sentimentele de 
stimă și prietenie față de poporul 
portughez, odată cu încrederea că re
lațiile dintre țările noastre vor cu
noaște, în cadrul fertil conturat de 
tratat, o dezvoltare continuă, în fo
losul reciproc, al cauzei păcii și pro
gresului în lume.

V. OROS

Adoptarea 
statutului noii organizații

ROMA 14 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Conferința Nați
unilor Unite consacrată creării Fon
dului Internațional de Dezvoltare 
Agricolă (F.I.D.A.) a adoptat în șe
dința finală de închidere, duminică, 
statutul F.I.D.A., care urmează să de
vină o nouă organizație specializată 
din sistemul O.N.U., destinată să mo
bilizeze și să furnizeze resurse su-’ 
plimentare pentru finanțarea dezvol
tării agriculturii în 
dezvoltare. Acordul 
cest sens urmează 
semnării la data la 
tal al contribuției 
va atinge suma de un miliard de do
lari. Fondul ar urma să-și înceapă 
activitatea în momentul în care acor
dul menționat va fi ratificat de cel 
puțin 36 de țări, din care șase țări 
dezvoltate și șase țări membre ale 
O.P.E.C., iar volumul contribuțiilor 
acestor ultime 12 state va totaliza un 
minim de 750 milioane de dolari.

Luind cuvîntul, delegatul român 
Pompiliu Celan a relevat satisfacția 
țării* noastre pentru încheierea cu 
succes a lucrărilor conferinței, subli
niind că România, care a sprijinit 
încă de la început ideea constituirii 
F.I.D.A., apreciază crearea acestuia 
drept una dintre cele mai importante 
acțiuni pe linia rezolvării probleme
lor alimentației în lume, ca o contri
buție efectivă la instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale. Vor
bitorul a arătat, totodată, că Româ
nia, țară socialistă in curs de dezvol
tare,. membră a „Grupului celor 77", 
consideră că este necesar ca inter
pretarea și aplicarea acordului pri
vind crearea F.I.D.A., ca și întreaga 
activitate a noii organizații să se des
fășoare pe baze democratice, pentru 
ca aceasta să poată răspunde pe de
plin obiectivelor pentru care a fost 
creată.

CORESPONDENTA DIN LINIA

tările în curs da 
intervenit în a- 
să fie deschis 

care volumul te
statelor membre

poporului român, la ce- 
cu prilejul cărora i s-a 
președintelui Nicolae 
titlul de „doctor hono- 

iar tovarășa Elena

cultură, renumiți poeți 
Cesar Calvo și Arturo 
au recitat versuri ale lui 
în tălmăcire spaniolă.

despre

diferite meri- 
globului. Ele ilustrează, 
însemnătatea crescîndă 
o prezintă schimburile 
intensificarea circuitului 
spirituale ca mijloc de 
Cunoaștere și prețuire 
de materializare a nă- 

conlucrare 
între

Euqen POP

Joseph 
numele 
agenției 
în urmă 
fi acor- 
o agen-

© SALON INTERNA
ȚIONAL INEDIT. Știați că 
există un salon internațional 
al... nasturilor ? Oricît de ciudat 
ar părea la prima impresie, un 
asemenea salon, justificat de 
exigențele unei industrii a fur
niturilor vestimentare în conti
nuă dezvoltare, se află la a cin- 
cea ediție — care s-a desfășurat 
recent în orașul italian Piacen
za. Au participat nu mai puțin 
de 100 de întreprinderi din Ita
lia și din străinătate care fa
brică nasturi, catarame și alte 
accesorii vestimentare.

• SECETĂ ÎN FRAN
ȚA. De mai multe săptămînl, 
Franța este bîntuită de una din 
cele mai grave secete din acest 
secol. Situația se răsfrînge ne
gativ asupra fiecărei culturi în 
parte, estimîndu-se că se vor 
înregistra importante 
ale recoltelor, 
preconizate. Agricultorii șl 
crescătorii de vite reclamă ini
țierea de măsuri excepționale. 
In plus, mai mult de o treime 
din teritoriul francez fiind pri
vat de precipitații de luni de 
zile, există pericolul epuizării 
rapide a rezervelor de apă în 
anumite regiuni, mai cu seamă 
în Bretagne.

reduceri
față de cifrele 
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