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ÎN ÎNTÎMPÎNAREA CONGRESULUI CONSILIILOR OAMENILOR MUNCII

Ne mai despart puține zile de 
Congresul consiliilor oamenilor mun
cii, eveniment de deosebită impor
tanță in viața social-politică a țării, 
menit să deschidă o nouă și supe
rioară etapă în procesul de perma
nentă perfecționare a conducerii e- 
conomiei socialiste, de continuă a- 
profundare a democratismului orin- 
duirii noastre.

Marile realizări dobîndite de țara 
noastră în construcția socialistă evi
dențiază inepuizabilele resurse de 
creativitate ale eroicei noastre clase 
muncitoare și, totodată, vitalitatea și 
eficiența organelor de conducere co
lectivă — adunările generale și con
siliile oamenilor muncii din între
prinderi și centrale. Aceste organis
me reprezintă forme instituționaliza- 
te în care se manifestă din plin 
funcția fundamentală de clasă con
ducătoare în statul socialist pe care 
clasa muncitoare o îndeplinește cu 
deplin succes, in sfera economico- 
socială. mereu mai vastă, mereu mai 
cuprinzătoare.

Expresie semnificativă a democra
ției economice caracteristice orin- 
duirii noastre socialiste. consiliile 
oamenilor muncii întruchipează în 
modul cel mai elocvent conducerea 
întregii activități economice din țara 
noastră nemijlocit de către oamenii 
muncii înșiși, condiția lor fundamen
tai nouă de producători și proprie
tari ai mijloacelor de producție, de 
organizatori și, totodată, beneficiari 
ai propășirii economice și sociale a 
patriei.

Experiența demonstrează că — în 
condițiile extinderii și perfecționării

continue a atribuțiilor cu care con
siliile oamenilor muncii sint înves
tite — rezultatele obținute se află 
îptr-o strînsă legătură cu exercitarea 
rolului conducător al organizațiilor 
dej partid, cu sprijinul pe care a- 
cestea îl acordă organelor colective 
din fruntea întreprinderilor spre a-și 
desfășura activitatea la un nivel me
reu mai înalt de răspundere și com
petență. Se poate afirma că aceste 
verigi ale democrației muncitorești 
funcționează mai rodnic acolo unde 
organele și organizațiile de partid 
urmăresc și veghează ca toate pro
blemele curente și de perspectivă pe 
care le ridică procesul de realizare 
integrală a planului, atît la indica
torii cantitativi, cit și mai ales, la 
cei calitativi, să-și găsească soluțio
narea concretă în cadrul consiliilor 
oamenilor muncii. în acest sens, to
varășul Nicolae Ceaușescu arăta că 
este necesar „SA ACORDĂM MAI 
MULTĂ ATENTIE ACTIVITĂȚII DE 
CONDUCERE DIN ÎNTREPRIN
DERI, CONSILIILOR OAMENILOR 
MUNCII, BIROURILOR ACESTOR 
CONSILII, PENTRU A ANTRENA 
MAI ACTIV ACESTE ORGANISME 
COLECTIVE ÎN SOLUȚIONAREA 
PROBLEMELOR. ÎN DEZBATEREA 
PROBLEMELOR FUNDAMENTALE 
ALE ACTIVITĂȚII ECONOMICE 
DIN ÎNTREPRINDERI".

în vederea realizării acestui obiec
tiv. s-a dovedit de deosebită impor
tanță ca organele și organizațiile de 
partid să imprime consiliilor oameni
lor muncii un mod de abordare a 
problemelor caro -să pornească dc la 
cunoașterea temeinică a realităților,

de Ia analiza adîncită, exigentă a si
tuației economice existente în fiecare 
întreprindere sau centrală, atit în 
fiecare sector si unitate, cit si în an
samblu. veghind ca de pe agenda lor 
de lucru să nu lipsească asemenea 
probleme esențiale ca îndeplinirea 
angajamentelor- suplimentare, pro
ductivitatea. prețul de cost, calitatea, 
economiile, realizarea investițiilor, 
introducerea tehnicii noi.

Traducerea In practică a acestor 
sarcini de statornică actualitate des
chide un cimp larg de acțiune in 
fata organelor și organizațiilor de 
partid, comuniștilor, cărora le revine 
misiunea de a îndruma și orienta or
ganele colective de conducere in 
permanență, nu numai în perioada 
pregătirii adunărilor generale ale 
angajaților sau a ședințelor de con
siliu al oamenilor muncii. Firește, 
îndrumarea presupune, odată cu 
orientarea generală a preocupărilor, 
asigurarea unei funcționări intense a 
consiliului, activizarea sa. participarea 
efectivă și responsabilă a tuturor 
membrilor consiliului oamenilor 
muncii la elaborarea și fundamen
tarea deciziilor. Viața arată că de
mocrația economică își dezvăluie pe 
deplin rodnicia acolo unde organele 
și organizațiile de partid combat 
energic orice tendință de abordare 
formală a problemelor activității con
siliilor oamenilor muncii, nu admit 
informarea sumară sau de ultim mo
ment a membrilor organului de 
conducere colectivă asupra subiecte
lor ce, urmează să,se discute, si nre- 
întimnină dezbaterea lor dintr-un

unghi de vedere unilateral, „tehni
cist". care restrînge artificial posibi
litatea analizei colective. A asigura 
cunoașterea profundă a tuturor pro
blemelor de către toti membrii con
siliilor oamenilor muncii înseamnă a 
chezășui luarea unor hotăriri bine 
fundamentate si cu garanția unei 
rodnice transpuneri în viată.

Desigur, așa cum' reiese din bogata 
experiență acumulată în această 
direcție, organizațiile de partid pro
cedează matur și responsabil atunci 
cînd subliniază în orice împre
jurare că munca de conducere a 
oricărei unități implică o largă vi
ziune social-politică. de aici de- 
curgînd și rolul consiliilor oameni
lor muncii ca organe de conducere 
social-politică a fiecărui colectiv, 
în îndeplinirea acestui rol e pe 
deplin firesc să revină consiliilor și 
atribuția de a se îngriji stăruitor 
de calificarea și formarea profesio
nală a noilor contingente de mun
citori. de crearea Unui climat favo
rabil pentru integrarea armonioasă a 
acestora in rindurile colectivului, de 
materializarea acelui factor esențial 
pe care-1 constituie pentru creșterea 
productivității muncii sporirea per
sonalului ocupat in activități nemij
locit productive pe seama celui ad
ministrativ. în lumina acestei vi
ziuni largi se degajă îndatorirea or
ganizațiilor de partid de a-i ajuta 
pe membrii organelor colective de 
conducere să manifeste o înțelegere -----.-- ... ■ -------- ■„ 
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Sarcini revoluționare, 
metode revoluționare

A apărut volumul

„SOLIDARITATEMiLITANTĂ“
Întîlniri și convorbiri ale președintelui Republicii Socialiste România, 

NICOLAE CEAUȘESCU, cu: șefii de stat ai Guineei-Bissau, Senegalului, Siriei, 
R. P. Benin și cu președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru 

Eliberarea Palestinei, în perioada aprilie 1976-februarie 1977
EDITURA POLITICĂ

Șantierul naval din Drobeta- 
Turnu Severin — unul din cele 
mai vechi din țară — realizează, 
prin tehnologii moderne, nave la 
nivelul tehnicii avansate. Deviza 
„Fiecare navă — construită mai 
repede și mai bine" a devenit 
pentru colectivul de aici o nor
mă de muncă a activității de zi 

cu zi
. Foto : S. Cristian

Mai multă fontă, 
mai mult oțel

Siderurgiștii combinatului din Hu
nedoara au produs peste preve
derile de plan. în semestrul care s-a 
încheiat, mai mult de 100 000 tone 
fontă si otel. Sporul producției de 
metal este rezultatul măsurilor și 
acțiunilor initiate de consiliul oame
nilor muncii pentru perfectionarea 
tehnologiilor de lucru, valorificarea 
mai depiină a resurselor existente, 
utilizarea la parametri ridicați a a- 
gregatelor si creșterea productivității 
muncii. îndeplinirea ritmică si depă
șirea sarcinilor de plan si a angaja
mentelor au avut loc in condițiile 
unei preocupări susținute pentru îm
bunătățirea parametrilor calitativi ai 
produselor. Este concludent in aceas- 

-—tă privință exemplul formațiilor de 
lucru de la cuptoarele Martin și 
electrice, din cadrul combinatului, 
care au produs cu peste 19 000 tone 
otel aliat și înalt aliat mai mult 
decit era planificat.

Un obiectiv fundamental 

al invățămintului de toate gradele 

RIDICAREA CONTINUĂ
A NIVELULUI ȘTIINȚIFIC

Plenara C.C. al P.C.R. a dezbătut si 
aprobat recent hotăriri de o excepțio
nală însemnătate pentru viata socie
tății noastre, pentru dezvoltarea in 
continuare, in ritm susținut, a între
gii economii, a activității politico-e
ducative in scopul formării omului 
nou. De o importantă deosebită sint. 
desigur, măsurile privind încheierea 
procesului de așezare pe o bază nouă 
a organizării invățămintului și con
tinuarea îmbunătățirii sale calitative 
în spiritul generoasei concepții a 
partidului nostru de legare strînsă a 
școlii de realitatea dinamică in con
tinuă dezvoltare a țării noastre. 
Acum, așa cum a 
subliniat secreta
rul general al 
partidului. în con
cordantă cu pre
vederile Progra
mului partidului 
se cere tuturor 
ca obiectiv nece
sar în actuala etapă, și în viitor, ri
dicarea nivelului invățămintului de 
toate gradele, creșterea calității tutu
ror cunoștințelor predate, a asigurării 
din partea tuturor educatorilor a ca
racterului actual, eficient al volumu
lui de cunoștințe. Aplicarea în viată, 
neintirziat a măsurilor amintite, intr-o 
concepție unitară și de largă per
spectivă urmărește o integrare strîn
să a invățămintului cu cercetarea și 
producția, pretinde in mod stringent e- 
forturi deosebite pentru creșterea ni
velului științific al invățămintului. de 
la nivelul programelor si planurilor 
pînă la calitatea și actualitatea pre
dării. a cunoștințelor cadrelor didac
tice.

După cum prea bine se știe, din- 
totdeauna, școala de la noi și de pre
tutindeni si-a asumat rolul dc a des
chide copiilor, tinerilor orizontul cu
noașterii. In funcție de loc. de timp, 
de mentorii spirituali care au guver
nat activitatea școlii, treptele acestei 
cunoașteri au fost diferite. (Rămine 
istoricilor invățămintului sarcina de 
a le determina eficiența). Astăzi, po
poarele — nu numai cele cu un înalt 
grad de dezvoltare, ci și cele porni
te impetuos pe această cale — im
presionate de explozia științei și a 
tehmbii. acordă invAțămintului un- 
rol preponderent in societate, pro- 
cedind cu zel la sporirea numărului 
școlilor, la prelungirea anilor de 
școlarizare, la modernizarea perma
nentă a structurilor de invătămînt.

Prof. dr. docent
Ștefan BÂRSĂNESCU

membru corespondent al Academiei

iar pedagogii si legiuitorii — la îm
bunătățirea programelor de învăță- 
mint. a manualelor, la perfecționa
rea tehnicilor și metodelor didactice. 
In tara noastră sint deosebit de sem
nificative. în acest sens, hotăririle 
Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie 
1973. cu privire la dezvoltarea și per
fectionarea invățămintului de toate 
gradele, directivele Congresului al 
XI-lea al P.C.R.. precum și acelea 
ale Congresului educației politice și 
al culturii socialiste, indicațiile per
manente. clarvăzătoare ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. secretarul ge
neral al partidului nostru comunist, 

care pun un ac
cent deosebit pe 
necesitatea — o- 
biectivă pentru 
etapa revoluției 
științifice si teh
nice. pentru tara 
noastră, antrena
tă în realizarea 

obiectivelor unui cincinal al revolu
ției tehnico-știintifice — de situare 
fermă a invățămintului în actualita
tea politico-socială a tării, de inte
grare strînsă a lui cu producția 
materială si spirituală, cu cercetarea 
științifică.

In contextul acestei înalte respon
sabilități pentru sarcinile prezente și 
viitoare ridicarea nivelului științific 
al invățămintului — vizînd deopotri
vă calitatea și actualitatea cunoștin
țelor, eficacitatea modalităților de 
transmitere a lor — reprezintă nu 
numai o însemnată problemă de pe
dagogie, ci și o veritabilă strategie 
de politică școlară.

La noi. ca și în lumea întreagă, 
de altfel, există in rindul specialiș
tilor de pe ogorul școlii un dialog 
activ și deschis privind parametrii 
acestui „nivel științific" pe care tre
buie să-1 realizeze întreaga activita
te școlară, privind căile cele mai 
rodnice de ridicare permanentă a 
nivelului cunoașterii pe care școala 
de toate gradele trebuie să-l asigure 
tuturor absolvenților săi. In aceșt 
dialog apare dc multe ori problema 
permanentei modernizări a conținu
tului disciplinelor, a actualizării no
țiunilor nnedate in clasă, a unei efi
ciente maxime a invățămintului care 
să-i ofere tînărului posibilitatea unei 
integrări plenare și cit mai rapide,

(Continuare în pag. a II-a)

Pentru mibrirea sbliiMtii partidelor 
enisle si imeilorestî tân Europa 

la lupta consacrată securității, 
păcii si bunăstării popoarelor

întilnim adesea, atit în 
discuțiile practice, cît și în 
opiniile exprimate în pre
să. inclusiv in coloanele 
„Scînteii". afirmația. pe 
deplin întemeiată, că mă
surile luate prin hotărîrea 
de partid din 24 mai a.c. 
cu privire la creșterea ro
lului unităților socialiste, 
al organizațiilor obștești, al 
maselor populare in res
pectarea legalității. sanc
ționarea si reeducarea prin 
muncă a persoanelor 
comit abateri 
de la normele 
tuire socială si 
au un caracter 
voluționar. Este un adevăr 
care se dega.iă cu ușurință 
din modul limpede si tran
șant al măsurilor luate, din 
originalitatea soluției privi
tă prin prisma dreptului 
comparat cu legislația altor 
state. din cunoașterea 
profundă a realităților si 
resurselor morale ale socie
tății noastre, din încrederea 
revoluționară în aceste mari 
resurse, in mase. în obște.

Una dintre problemele 
practice imediate impuse 
de aplicarea hotărîrii. prio
ritară prin natura ei. este 
integrarea fermă si stabilă 
în colective de muncă a 
tinerilor care au beneficiat 
de largul decret de amnis
tie emis la data de 1 iunie. 
Așa cum s-a arătat si la 
recenta plenară a Comite
tului Central al partidului, 
majoritatea tinerilor care au 
beneficiat de decret au fost

la locuri de 
conducerea or- 

; de partid, 
administrației

carc 
și încălcări 

de convie- 
legile țârii 
profund re-

/

repartizați 
muncă. Sub 
ganelor locale 
organe ale 
de stat si resorturile profe
sionale din conducerea în
treprinderilor — direcții si 
oficii ale forțelor de mun
că. birourile de nersonal- 
învătămînt. organe ale mi-

să sosească un tinăr. iar 
după datele comunicate or
ganizației de comitetul mu
nicipal al U.T.C. — doi. 
Dar tovarășa Mănăloiu a 
descoperit... cinci asemenea 
tineri. încadrați în unitate. 
Explicația ? Nu s-a mulțu
mit să-i transcrie din evi
dentele altora, ci a mers

Cum își îndeplinesc colectivele 
de muncă îndatoririle privind 
educarea și reeducarea unor 
tineri, cum decurge procesul 
de reintegrare a acestora în 

muncă și viață

liției — își aduc o contri
buție substanțială la înde-’ 
plinirea acestei acțiuni.

Dar să vedem, concret, 
cum iși îndeplinesc sarci
nile ce le revin și factorii 
educaționali de la unele 
locuri de muncă. Am în
trebat-o pe tovarășa Ana 
Mănăloiu. de la întreprin
derea
Ploiești, dacă 
U.T.C.
este a preluat în grijă ti
neri din categoria respec
tivă. După datele existente 
la forțele de muncă. în 
întreprindere ar fi trebuit

„Tehnolemn" din 
organizația 

a cărei secretară

cu
de 
că 

fost 
con-

de

din secție în secție, a dis
cutat cu șefii formațiilor 
de lucru. cu tinerii, 
secretarii organizațiilor 
bază. Se înțelege 
aflarea efectivului n-a 
decit primul pas. iar 
stituirea colectivului
sprijin doar al doilea pas 
din lungul drum al cunoaș
terii și integrării noilor ve- 
niti.

Aceeași preocupare, ace
lași simt de răspundere ni 
s-au înfățișat și la între
prinderea de utilai petro
lier din Ploiești. Combina
tul siderurgic din Reșița.

întreprinderile de prelu
crare a lemnului, „1 Mai“ 
și „Ardeleana" din Satu 
Mare și în multe alte co
lective de muncă. Dar se 
întilnesc și situații necores
punzătoare. După datele 
inspectorului serviciului de 
personal. Gheorghe Raț. la 
,.Unio“-Satu Mare ar fi 
trebuit să se afle 6 tineri 
sosiți in urma decretului 
de amnistie. La o verifi
care nominală, cei sase s-au 
dovedit a fi patru. Doi. 
grosolană confuzie, erau ti
neri întorși după 
rea stagiului 
și cei patru 
zicală, 
doi...

Da. ar fi fost firesc ca 
cei doi (din „șase"), repar
tizați la „Unio‘ 
bucure de întreaga atenție, 
să fie cuprinși cu 
tate și consecventă in acti
vitățile educative, să le fie 
urmărite îndeaproape com
portarea; reintegrarea în 
climatul moral al colecti
vului. Cei doi. forjorul T. I. 
și strungarul T. B.. lucrea
ză intr-adevăr cu sirg. 
Dar despre statutul aparte 
al lui T. I. și T. B.. impli
cit despre problematica a- 
parte a educării lor. o se
rie de cadre de răspundere 
din secție nu știau nimic.

efectua- 
militar. Dar 

erau..., ca în 
doar doi. iar cei

să se

priori-

Sergiu ANDON 
Octav GRUMEZA

(Continuare în pag. a II-a)

Un succes 
al constructorilor 

de pe valea 
Sebeșului

Constructorii hidroenergetl- 
cieni. angajați într-o entu
ziastă întrecere cu timpul pen
tru realizarea. înainte de ter
men. a hidrocentralelor de pe 
riul Sebeș, au obtinut un nou 
succes: străpungerea galeriei de 
deviere a rîului Cugir. cu aproa
pe un an mai devreme. După 
cum ne-a informat tov. Gheor
ghe Ilisiu. secretarul comitetu
lui de partid al Grupului de 
șantiere Valea Sebeșului, sint 
create astfel condiții pentru în
ceperea cu un an mai repede 
a lucrărilor de la o importantă 
acumulare de apă în sistemul hi
droenergetic al Sebeșului. (Ște
fan Dinică).

Suplimentar - 
mii de noi locuințe

La Buzău a fost predat recent 
beneficiarului cel de-al 2 000-lea 
apartament din cel mai tinăr 
cartier al orașului, „Episcopiei". 
Alte 950 de apartamente au pri
mit in aceste zile, și oamenii 
muncii din Harghita, Maramureș 
și Bihor. La Timișoara, Lugoj 
și în alte localități- ale județu
lui Timiș au fost înălțate 2 237 
apartamente, cu 450 mai multe 
decit prevederile de plan. Aces
tora, constructorii le-au alătu
rat cămine muncitorești cu a- 
proape 2 000 de locuri.

Cu locuințele date în folosin
ță la Ploiești, in cel mai nou 
cartier al orașului, „Malul 
Roșu", numărul apartamentelor 
construite în județul Prahova, 
de la începutul anului în curs, 
se ridică la 3 000 — cifră aproa
pe egală cu cea înregistrată în 
întregul an 1970.

Relațiile de solidaritate, colaborare și unitate în cadrul miș
cării comuniste și muncitorești trebuie să se bazeze pe respec
tarea independenței fiecărui partid, a dreptului de a-și elabora de 
sine stătător linia politică, strategia și tactica revoluționară, po
trivit condițiilor concrete în care își desfășoară activitatea, exclu- 
zîndu-se orice amestec în treburile interne ale altui partid. în afir
marea principiilor noi de relații o importanță deosebită a avut 
Conferința partidelor comuniste și muncitorești din Europa, ți
nută anul trecut la Berlin.

NICOLAE CEAUȘESCU
S-a Împlinit, în aceste zile, un an 

de la Conferința partidelor comunis
te și muncitorești din Europa, des
fășurată la Berlin. Partidul nostru, 
alături de numeroase alte partide co
muniste și muncitorești, a apreciat 
această conferință ca un eveniment 
de o deosebită însemnătate atît pe 
plan general-european, în eforturile 
popoarelor din Europa pentru întă
rirea securității și dezvoltarea coo
perării pe continent, cît și în viața 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale. în 
lupta pentru pro
gres social, pen
tru transformări 
democratice, pen
tru socialism.

Așa cum se 
știe. Partidul Co
munist Român a 
partipipat în mod activ atit la pre
gătirea. cît și la desfășurarea 
lucrărilor conferinței. Hotărîrea din 
iulie 1976 a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român a 
dat o înaltă apreciere activită
ții delegației partidului nostru la 
conferință. modului strălucit în 
care au fost înfățișate de către 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. poziții
le P.C.R. în problemele dezbătute, 
contribuției sale la afirmarea si pro
movarea obiectivelor de importantă 
hotărîtoare ale edificării securității 
pe continent, precum și principiilor 
noi de relații menite să asigure o te
melie trainică solidarității și unității 
partidelor comuniste, a tuturor forțe
lor democratice în lupta pentru pace 
și progres social.

Evocarea conferinței de la Berlin 
permite reliefarea unui sir de con
cluzii. pe care acest răstimp le-a 
confirmat prin experiența si practi
ca socială.

In primul rînd. ca idee centrală, 
conferința a evidențiat încă o dat.ă 
că pacea și socialismul sint de 
nedespărțit, a subliniat însemnătatea

și răspunderile sporite ce revin par
tidelor comuniste și muncitorești în 
lupta pentru edificarea securității 
europene și dezvoltarea colaborării 
între toate statele continentului. 
Lucrările și documentul conferinței 
au oglindit rolul hotăritor al mase
lor. al popoarelor în realizarea secu
rității — concepție pe care, așa cum 
se știe, partidul nostru se situează 
si o promovează consecvent, subli
niind că numai cu aportul direct, 
prin participarea si acțiunea po

UN AN DE LA CONFERINȚA PARTIDELOR 
COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI DIN EUROPA

poarelor își pot găsi soluționări judi
cioase marile probleme ale contem
poraneității. inclusiv problemele 
securității.

în acest context, se cuvine relevată 
contribuția Partidului Comunist Ro
mân, care a acordat probleme
lor securității europene o aten
ție centrală ; de activitatea parti
dului, ca forță conducătoare a 
statului și a întregii națiuni, este 
legată activitatea intensă a României 
socialiste pentru aplicarea consec
ventă și integrală în viată a prevede
rilor Actului final de la Helsinki, care 
constituie un tot unitar, pentru res
pectarea noilor principii de raporturi 
interstatale și dezvoltarea colaborării 
egale în drepturi între toate statele 
continentului, eforturile pentru solu
tionarea problemelor de care depin
de consolidarea cursului, încă fragil, 
spre destindere — în primul rînd 
problemele dezangajării militare și 
dezarmării. Această poziție construc
tivă își găsește continuitate in stră
duințele partidului și statului nostru 
pentru o desfășurare rodnică a întil- 
nirii pregătitoare de la Belgrad 
— chemată să marcheze pași înaint

te, să evidențieze căi concrete și mă
suri eficiente pentru abolirea defini
tivă a vechii politici imperialiste, de 
forță, dominație și imixtiuni, pentru 
statornicirea pe continent a unui 
climat nou și a unor relații inter
naționale noi, care să chezăsuiască 
dezvoltarea liberă, de sine stătătoare, 
a oricărei națiuni, la adăpost de orice 
acte de forță, presiuni sau dictat.

La împlinirea unui an de la Confe
rința partidelor comuniste și munci
torești se poate aprecia cu satisfacție 

că în viata conti
nentului s-au pe
trecut schimbări 
înnoitoare, evolu
ții cu caracter de
mocratic. progre
sist. S-a afirmat 
tot mai puternic 
voința popoarelor 

de a trăi în pace și de a se 
dezvolta liber, pe deplin stăp’ne 
pe soarta și resursele lor naționale, 
de a înfăptui prefaceri adinei, struc
turale. în viața social-politică și eco
nomică. de a păși pe calea progre
sului și libertăților democratice.

In Italia, unde Partidul Comunist 
Italian înregistrase încă la scrutinul 
din iunie trecut un important succes, 
rolul și ponderea partidului au con
tinuat să crească. Aceasta își găsește 

’o vie expresie in recentul acord in
tervenit între partidul guvernamen
tal. P.C.I. și celelalte partide ale 
„arcului constituțional" — acord ce 
confirmă rolul P.C.I. ca forță politică 
de bază, fără de care nu este cu pu
tință solutionarea problemelor eco- 
nomico-sociale ale tării.

Implantarea profundă in viața so
cietății si creșterea puternică a in
fluentei forțelor de stingă în țările 
capitaliste dezvoltate s-au oglindit 
si in alegerile municipale din Franța, 
unde partidele comunist, socialist și 
radical de stingă, dezvoltînd legătu-

(Continuare în pag. a IV-a)
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DIVERS
Mulțumiri9 

picurate 
din inima

„Ținem să vă mulțumim 
această cale pentru ajutorul 
ni-1 dați, pentru înțelegerea . 
bunăvoința de care au dat do
vadă lucrătorii dumneavoastră 
care au executat lucrări de cea 
mai bună calitate la repararea 
clădirii noastre greu încercate 
de cutremur1'. Pe plicul care a 
purtat această scrisoare cu mul
țumiri picurate din inimă scrie: 
la expeditor — Grigore Ostap, 
președintele- asociației de loca
tari din imobilul de pe bd. Ana 
Ipătescu 62—64, București ; 
destinatar — E.G.C.L. Blaj.

La scăldat

pe 
ce 
și

la

în aceste zile de caniculă, apa 
Mureșului -- Și nu numai a Mu
reșului — este o răcoritoare re
confortantă. Cu o singură con
diție : intr-o apă curgătoare nu 
te pofi aventura dacă nu știi să 
inofi- In cintece si in balade 
este el Mureșul „apă lina", dar 
pe alocuri e plină de virtejuri 
și capcane, uneori fatale pentru 
cei care nu Știu să înoate. Așa 
s-a intimplat cu Vasile Hanfic, 
șofer la Baza de 
tehntco-materială 
loan Ungur, elev.

. aruncat in locuri 
riului bolborosea 
re, și nici unul n-a mai 
cu viată la mal.

aprovizionare 
Arad, și cu 
Amindoi s-au 
in care apa 
amenințătoa- 

ieșit

Monument 
far a...
monument

Deși se numește „Monument", 
cel mai frumos parc al Brăilei 
nu are nici un... monument. Are, 
doar, un soclu gol, care tronea
ză aci de mai mult timp. Sta
tuia o regretă și cetățenii, o re
gretă și epigramistul local Vox 
(pe numele său adevărat Ște
fan Tropcea) : Brăila noastră — 
a dăruit / Multe figuri in drept 
să suie / Pe soclul ăsta părăsit / 
Si să devină o statuie.

Nesocotință
In drum spre a încărca ba

last, .camionul 21-VS-196 trans
porta și o echipă de zece mun
citori — cu toate că nu era a- 
menajat pentru persoane. La 
coborirea pe o pantă, camionul 
s-a răsturnat. Șapte ființe și-au 
pierdut viata. In urma lor, ră
mân 18 copii orfani, care acuză. 
Nu mai au insă pe cine -

..și șoferul a pJăilt cu ....... 
■propria-i nesocotință șî excesul 
de viteză.
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— fiind-.. 1 
u viata I

I
Cine-a pus
copacu-n 
drum ?

Nu avea permis de conduce
re. Dar nici răbdare nu mai 
avea pină să și-1 ia; Așa se 
face că Ion Rusu din munici
piul Gh. Gheorghiu-Dej și-a scos 
din garai autoturismul ..Dacia 
1300“ și a pornit la plimbare. 
Nu mai înainte de lăsatul serii 
și de a-și face „curaj" cu cite
va pahare. A mers el cit a mers 
pină cind pirdalnicul de alcool 
și biata nepricepere la volan 
și-au dat mina, astfel că. in a- 
probiere de comuna Mînăstirea 
Cașinului. Ion Rusu a pierdut 
controlul volanului și s-a pier
dut și cu firea. Urmărea : ma
șina s-a izbit violent de un co
pac de pe marginea drumului, 
iar el și cu fiica sa au fost 
cidentați.

• ••

luminarea

ac-

str.
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La casa cu nr. 19 de pe 
Rovine din Palazu Mare —Con- 

■ stanța a izbucnit un incendiu. 
Au sărit vecinii și a fost stins 
repede, pagubele nefiind 
mari. bar cum de luase casa 
foc ? Maria Birlea căutase niște 
lucruri vechi in pod... cu lumi
narea aprinsă !

prea

Un apel
loan Călin, primarul comunei 

Maliuc. ne roagă să publicăm 
la „Fapt divers" următorul 
apel către toti cei ce vizitează 
minunatul monument al naturii 
care este Delta Dunării : ..Ne 
face plăcere, multă plăcere, să 
primim tot mai multi excursio
niști. să le arătăm frumusețile 
locurilor și apelor noastre, să 
facem totul pentru ca orice 
oaspete să se simtă bine la noi. 
Avem insă o singură rugămin
te : să nu distrugă natura, să 
păstreze nealterată frumusețea 
creată de om". Acest apel a fost 
provocat de 500 elevi gălăteni 
care, poposind în 20 iunie la 
Maliuc. au devastat pur si sim
plu pomii fructiferi si spatiile 
verzi 1

Rubricâ realizată de
G. MITROI
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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INVESTIȚII RESTANTE _________ ț_______________

® De ce sînt rămase 
în urmă ?

0 Cum trebuie acționat 
pentru redresare?

în atenția „Scinteii" — șantierele : 1. întreprinderii mecanice na
vale din Galați ; 2. Combinatului siderurgic Călărași : 3. Platformei in
dustriale Tulcea ; 4. Complexului petrochimic Teleajen ; 5. Combina
tului industrial pentru construcții de mașini Bistrița.

Astăzi, al treilea articol despre ȘANTIERUL 
ÎNTREPRINDERII MECANICE NAVALE

DIN GALAȚI3. Mecanizarea lucrărilor Folosirea forței de muncă
Prin prezentarea principalelor aspecte legate de activitatea nemij

locită a constructorilor pe șantier, de mecanizare si folosire a forței de 
muncă încheiem astăzi ciclul de articole de analiză a modului in care 
se desfășoară lucrările de dezvoltare și sistematizare de la întreprin
derea mecanică navală din Galați.

Desigur, greutățile create pină în 
prezent, pe parcursul execuției, de 
către beneficiarul de investiții și, 
mai cu seamă, de către proiectant 
au constituit realmente un obstacol 
seritșș în calea organizării si desfă
șurării unei activități normale pe 
șantier, in concordantă strictă cu 
prevederile din graficele de execu
ție. Cu toate acestea, constructorii — 
aparținind Trustului de construcții 
industriale și agrozootehnice din 
București — nu pot fi absolviți inte
gral de răspundere pentru nereali- 
zările de pină acum. Luni de zile, ei 
s-au situat practic în „coada eveni
mentelor". n-au întreprins nici o ini
țiativă menită fie să impulsioneze 
pe ceilalți factori cu care împart 
responsabilitatea fată de evoluția 
acestei investiții, fie să determine 
o intrare în cadență a propriului ritm 
de lucru. în pofida restantelor in

creștere, un timp îndelungat, pe 
șantier s-au aflat aproximativ 20—30 
de oameni, adică un efectiv subdi
mensionat de lucrători, actionînd in
tr-un schimb și într-un ritm scăzut. 
De ce ? De vină este viziunea în
gustă în legătură cu efectuarea unor 
lucrări. Urmărind. în primul rînd. 
realizarea, unor lucrări „reprezenta
tive" cu valori mari, conducerea 
șantierului a ignorat posibilitatea 
deschiderii altor fronturi de lucru și. 
implicit, a folosirii cu randament 
Superior a oamenilor și utilajelor. 
Deși la data investigațiilor noastre 
pe șantier existau, de pildă, condiții 
efective pentru atacarea cu toate 
forțele a lucrărilor în cadrul depo
zitului de laminate fini.te. in perime
trul acestuia se afla doar o mină de 
oameni, muncind „la pas".

Cu ce randament 
se lucrează ?

Pe ansamblul primului semes
tru, atit prevederile de pian la in
vestiții și construcții-montaj, cit și 
sarcina de creștere a productivității 
muncii n-au fost îndeplinite. La 
principalele utilaje de construcții — 
echipament de batere a piloților. ma
carale. excavator, buldozer, cilindru 
compresor s.a. — s-au înregistrat 
zeci si sute de ore de staționare. în 
mare măsură din cauze ce tin strict 
de lipsa de perspectivă in organi
zarea lucrărilor. Bunăoară, deși e pe 
deplin posibil, nici în prezent nu s-a 
trecut cu toată hotărirea la extin
derea lucrului în două schimburi.

Dacă în ceea ce privește optica 
adoptată de conducerea acestui șan
tier lucrurile sint clare, este mai 
greu de explicat de ce organizația de 
partid n-a intervenit cu hotărîre și 
energie pentru a determina revitali- 
zarea spiritului orgapizatoric si de 
răspundere în abordarea lucrărilor. 
De fapt, comuniștilor de aici nu li 
se cere nimic în plus, decît să-și în
deplinească rolul de factor conducă
tor în toate domeniile muncii, să 
pună in valoare capacitatea lor mo
bilizatoare și exemplul propriu, per
sonal. în antrenarea tuturor celor ce 
muncesc pe șantier.

Constituie un fapt pozitiv recen
tele măsuri tehnice si organizatorice 
luate tocmai din inițiativa organiza
ției de partid, subsumate efortului 
susținut de a se lichida grabnic 
restantele actuale și de încadrare in 
graficele Ia zi de execuție. Efecti
vele de lucrători au fost practic du
blate, urmînd să sporească pe mă
sură ce se impune acest lucru ; au 
fost deschise noi puncte de lucru, iar

o parte dintre utilaje funcționează 
acum in două schimburi, cum sint 
cele dc batere a piloților.

— în adunarea generală deschisă 
de partid de pe șantier, de acum 
citeva zile, ne-a precizat tovarășul 
Ion Iordache. secretarul comitetului 
de partid al Grupului de șantiere 
pentru construcții industriale și 
agrozootehnice Galați, s-a efectuat o 
amplă analiză a stadiului lucrărilor 
și problemelor cu care sîntem con
fruntați. iar oamenii și-au spus pă
rerea deschis asupra măsurilor ce se 
impun în vederea folosirii mai bune 
a utilajelor si forței de muncă. în
tăririi disciplinei.

— Acest întreg ansamblu de mă
suri. tehnice și organizatorice este 
puternic susținut de o mai intensă 
activitate politico-educativă. desfă
șurată în mijlocul constructorilor, 
pentru crearea climatului de ordine 
și disciplină, de deplină responsabi
litate față de realizarea obiectivelor 
încredințate, intervine în discuție si 
tovarășul Alexandru Bein. secretarul 
organizației de partid a șantierului, 
în acest sens, am informat oamenii, 
în cadrul adunării generale de 
partid, asupra sarcinilor ce le revin, 
acestea detaliindu-se pe echipe de 
lucru și pe fiecare muncitor în 
parte.

Măsurile s-au stabilit, 
cînd și cum 

vor fi aplicate ?
Sint măsuri binevenite, care oglin

desc potențialul practic nelimitat de 
care dispun constructorii gălăteni 
pentru redresarea grabnică și in în
tregime a activității desfășurate pe 
șantierul întreprinderii mecanice na
vale. Ele nu trebuie însă considerate

decit. ca un început si este imperios 
necesar să fie fără intîrziere urmate 
de alte măsuri, menite să pună in 
valoare inițiativele inaintate și spi
ritul gospodăresc a) muncitorilor. 
Așa cum o mare eficiență ar avea 
folosirea formelor muncii politico- 
educative care stimulează Întrecerea 
între formațiile de lucru, care asigu
ră o bună informare asupra mersu
lui lucrărilor, asupra gradului de în
deplinire a măsurilor adoptate. în 
tot ce întreprind organizațiile de 
partid, comuniștii de aici trebuie să 
tină seama de faptul că lucrările de 
ne acest șantier cuprind nu numai 
materiale si utilaje, ci și virtuțile 
constructorilor ; aceste virtuti în
seamnă tenacitate si abnegație, dă
ruire de sine, spirit de organizare 
perfectă, de disciplină și ordine de- 
săvirșite. Trebuie acordată o maximă 
atenție exercitării dreptului de con
trol ai organizației de partid asupra 
modului în care își îndeplinește atri
buțiile conducerea șantierului — fiind 
de datoria comuniștilor să nu se 
mulțumească cu constatări, justificări, 
ci să pună umărul efectiv la solu
ționarea tuturor problemelor.

Intervenția comitetului județean 
de partid s-a reflectat imediat 
și vizibil în îmbunătățirea rit
mului de lucru pe acest șantier, a- 
testă rezervele de care dispun con
structorii pentru a-și onora sarcinile 
încredințate. în egală măsură însă, 
este necesar ca beneficiarul si pro- 
iectantii să conlucreze strins și în 
permanentă cu constructorii, să do
vedească solicitudine si. mai ales, 
exigență fată de p-opria lor activi
tate. să dea curs fără întirziere cere
rilor justificate de pe acest șantier 
al construcției de mașini.

Ing. Cristian ANTONESCU 
Dan PLAEȘU

Se lucreazd din plin la una dintre 
halele întreprinderii (fotografia de 
sus) ; ...Este ora 9,30. O instalație de 
batere a piloților tot std in repaus. 
Este „în pand" de spirit gospodăresc 

(fotografia de jos)

SECERIȘUL
Munca organizată temeinic, cit ține ziua-lumină, 

grafice riguroase pentru toate mașinile și utilajele, 
pentru toate forțele de care dispune satul

Grinele au dat în copt. Totuși, 
luna lui „cuptor", cum i se spune 
lunii iulie, nu s-a făcut simțită pen
tru a face ca lanurile să sfiriie de 
uscăciune. Din contră, ba plouă, ba e 
soare. „Toerpal asta., determină ca 
griul să se scuture cu ușurință, ne 
spune un inginer agronom care ne 
însoțea in lan. printre combine. Boa
bele și-au arătat fața. Pentru a nu 
avea pierderi trebuie să grăbim re
coltatul. Așa că, să nu vă mire a- 
ceastă concentrare de forțe". In
tr-adevăr, pentru o tarla de 260 hec
tare păreau cam multe cele 22 de 
combine, numeroasele prese de balo
tat paie si tractoare cu remorci, mai 
ales într-o zi de duminică.

Da, recoltatul nu poate fi amînăt. 
De aceea, duminică. 3 iulie, la coo
perativa agricolă din Vișina, JUDE
ȚUL DÎMBOVIȚA, s-a lucrat „in 
forță". Specialiștii sfarmă spicele în 
palmă, vîntură boabele și le încear
că cu dinții, iau cîte o mină de boa
be din remorcile tractoarelor in care 
se deșartă griul din buncărele com
binelor. Se aud comenzi scurte : „Cei 
de la Broșteni să intre in parcela de 
dincolo, care e mai uscată" — rosteș
te inginerul-sef al S.M.A.. tovarășul 
Mihai Ivașcu. „începeți și voi, dar 
dați turație mai mare" — spune șefa 
de fermă, ing. • Gheorghița Manafu. 
„Masa de tăiere cît mai jos" — se 
adresează unui combiner inginerul- 
șef al cooperativei, tovarășul Adrian 
Ciobanu. Totul merge ca ceasul. Din 
mers, combinele descarcă rodul a- 
cestei veri, iar din urmă — balotie- 
rele string paiele.

Am poposit mai mult pe tarlaua 
Furnigaru a cooperativei agricole din 
Vișina, dintr-un motiv bine înteme
iat. Aici, organizarea muncii este 
exemplară și merită să stăruim asu
pra ei. în condițiile acestei veri, 
cind vremea evoluează așa cum știm 
cu toții, s-a impus concentrarea com
binelor pe unități și ferme. Așa s-a 
făcut la Vișina și Petreșt-i, primele 
cooperative agricole din județul 
Dîmbovița care au început secerișul 
griului. în ele au fost concentrate 
toate combinele din cele două sta
țiuni pentru mecanizarea agricultu
rii. Dar la Vișina s-a făcut mai 
mult : pe aceeași tarla, unde au fost 
concentrate combinele, au fost con
stituite formații de lucru, fiecare din 
ele avînd un responsabil. Inginerul-

șef al cooperativei, Adrian Ciobanu, 
răspunde de utilajele care au sosit 
de la Răscăieți ; șefa de fermă, 
Gneorghița Manafu — de grupul de 
la Broșteni, iar Nicolae Gheorghe, 
șeful secției de mecanizare — de cei 
de la Vișina. Este aceasta o fărimi- 
țare a forțelor ? Nu ! Din contră; 
utilajele pot fi dirijate mai bine, 
există o responsabilitate sporită și 
un control permanent din partea ce
lui însărcinat cu conducerea grupu
lui — este de părere inginerul-șef 
al S.M.A. Procedindu-se în acest fel, 
cu toate că duminică lucrul a în
ceput mai tirziu — in ziua prece
dentă plouase — pină spre seară a 
fost strinsâ recolta de pe întreaga 
suprafață de 260 hectare din tarlaua 
Furnigaru. Numele combinerilor An
gliei Simescu, Gh. Ciobanu, Alex. 
Bilea, Ion Anghel figurează primele 
la panoul fruntașilor. Referitor la 
acest mod de organizare mai trebuie 
adăugat un lucru : fiecare grup de 
combine are un anumit număr de 
prese pentru balotat, care au lucrat 
tot timpul in paralel. Duminică, de 
exemplu, cu atelajele cooperativei 
s-a transportat o mare cantitate de 
paie la complexul zootehnic, terenul 
răminind liber pentru a putea intra 
plugurile.

Ce se întreprinde pentru extin
derea inițiativei de la Vișina privind 
gruparea combinelor și incredințarea 
dirijării lor unor specialiști ? După 
cum sîntem informați la direcția 
agricolă și în alte unități se va pro
ceda la fel. Este o măsură dictată de 
necesități. Se spune că cele două ex
tremități ale județului Dîmbovița se 
sprijină una pe șes și cealaltă pe 
munte. Comuna Vișina este situată 
în extremitatea de sud a județului. 
De aici, frontul recoltatului se va 
deplasa spre nord și odată cu a- 
ceasta și ampla concentrare de com
bine. Iată de ce următorul popas îl 
facem la cooperativa agricolă din 
Petrești, situată in aceeași zonă. „To
varășul Ion Moșoiu, directorul 
S.M.A., ne spunea că au fost concen
trate 23 de combine, din cele 37 cite 
sînt în unitățile consiliului inter- 
cooperatist, ceea ce va face cu pu
tință ca recoltatul griului să se în
cheie în mai puțin de o săptămină. 
De altfel, totul funcționează perfect : 
combinele au trecut prima probă la

orz. probă nu tocmai ușoară, deoare
ce recolta a fost cu 1 400 kg la hectar 
mai mare decît cea planificată. S-au 
livrat peste plan 124 tone de orz la 
baza de recepție și 487 tone la com
plexul zootehnic. Se pare că și griul 
va da de... furcă : recolta se anunță, 
de asemenea, bună. în prima zi. deși 
s-a lucrat „printre picături", a fost 
strînsă recolta de pe 60 hectare, iar 
25 de tractoare cu cite două remorci 
au inceput, să circule din lan spre 
baza de recepție. Dar la o astfel de 
concentrare de mijloace mecanice — 
23 combine și 25 cupluri de remorci 
— se cere o grupare a forțelor, așa 
cum s-a făcut la Vișina. S-ar mări 
responsabilitatea specialiștilor și a 
celorlalte cache de conducere pentru 
buna folosire a Utilajelor și elibe
rarea neintirziată a terenului.

Tovarășul Dumitru Buzescu. di
rector adjunct al direcției agricole 
județene, ne-a spus că de ieri, luni, 
4 iulie, din partea de nord a jude
țului au fost aduse în sud un mare 
număr de utilaje, dintre care 20 de 
combine au fost repartizate în uni

tățile care fac parte din consiliul 
intefcooperatist Vișina, 20 la Greci și 
10 la Bilciurești. Practic, se lucrează 
la recoltatul griului în jumătate din 
numărul consiliilor intercooperatiste 
din județ. Pentru folosirea cu randa
ment a combinelor și evitarea stațio
nărilor. peste tot vor fi organizate 
formații de lucru care să fie conduse 
efectiv de către specialiștii și cadrele 
de conducere din S.M.A. și C.A.P.

Iată o măsură bună : concentrarea 
combinelor, dar și a responsabilități
lor. Aceasta va trebui să ducă la 
instaurarea unei ordini desăvîrșite in 
folosirea utilajelor de recoltat. Spu
nem aceasta, deoarece pe drumurile 
și șoselele județului mai circulă fără 
rost destule combine, prese de balo
tat și tractoare, in timp ce pe mari 
suprafețe paiele încă nu au fost 
strînse, iar arăturile se desfășoară în 
ritm nesatisfăcător. Așadar, combine
le, celelalte utilaje trebuie ținute „în 
mină". pentru ca nici o oră din 
timpul bun de lucru să nu se piardă.

Ion HERȚEG

în lanurile cooperativei agricole Vișina, județul Dîmbovița

(Urmare din pag. I)

..Aflu acum, cu surprin
dere. despre acest amănunt 
biografic din viata tinăru
lui strungar T. B„ care se 
află în subordinea mea — 
ne-a mărturisit maistrul 
Viorel Tertan. Oricum, noi 
n-am greșit in felul în care 
l-am primit, dar, dacă as fi 
cunoscut din capul locu
lui mai multe despre el. 
m-aș fi ocupat si mai în
deaproape de îndrumarea 
Iui". Explicația acestei tai
ne nefirești in care s-a pe
trecut încadrarea tinărului 
constă in faptul că reparti
zarea și încadrarea lui s-au 
consumat exclusiv la nive
lul formelor de angajare. 
Nu numai maistrul Ter
tan. dar nici secretarul co
mitetului U.T.C.. Vasile 
Bumb, nu știa de existența 
în întreprindere a celor 
doi. iar secretarul comite
tului de partid. Alexandru 
Coroiu. aflase despre pre
zenta în întreprindere a

unor astfel de tineri doar 
cu citeva ore înaintea do
cumentării noastre, de la... 
un ofițer de miliție.

Deci, la „Unio“ ar fi tre
buit să existe. încadrați, 
integrați, patru tineri, dar 
nu existau decît doi. Ce

strada Vordsmarthy nr. 8, 
a fost liberat dintr-un centru 
de reeducare la data de 
10 iunie. Pină în după-a- 
miaza zilei de 29 iunie 
nu-și găsise „timp" să se 
angajeze. In schimb, a avut 
vreme să intre in conflict

microradiografie, a patra 
pentru ridicarea rezultate
lor analizelor, a cincea 
pentru o semnătură a mai
strului, a șasea... Explicații 
puerile, logică de felul „am 
plecat după serviciu, bine 
ar • fi să nu găsesc". Am

derea de confecții „Mon
diala" din Satu Mare au 
fost încadrate în muncă o 
serie de tinere care au be
neficiat de decretul de am
nistie. Două dintre ele 
insă, E.M. și V.V.. au fost 
totuși trimise acasă, cu sfa

Sarcini revoluționare, metode revoluționare
s-a întîmplat. cu ceilalți 
doi ? Am pornit în căuta
rea lor. așa cum ar fi tre
buit să procedeze. într-o 
acțiune conjugată, repre
zentanți ai organizațiilor 
obștești, cu sprijinul orga
nelor administrației de 
stat. Și am constatat că ei 
își prelungesc cît pot de 
mult perioada de timp pe 
care o fac să fie a nimă
nui. perioada dintre libe
rare si angajare.

A. C., spre exemplu, din

cu vecinii, să producă de
gradări de bunuri, să hălă
duiască fără rost prin oraș. 
L-am întîlnit pe stradă :

— Intri, cumva, astăzi, în 
producție ?

— Da’ de unde 1 Mai am 
de predat unele hîrtii, de 
clarificat unele formali
tăți...

Făcînd „jurnalul" celor 
19 zile scurse degeaba, A.C. 
ne-a motivat. : o zi am fost 
la serviciul personal, o zi 
la analiza sîngelui, alta ia

stăruit asupra ei pentru a 
se vedea că primii care 
profită, în sens nefast, de 
ceața birocratismului, repu
diat în general și cu atit 
mai neavenit în sarcinile de 
acest fel, sint cei ale căror 
carențe de educație impun 
o expunere energică a lor 
la soarele vieții.

Alteori, optica funcțio
nărească acționează in mod 
direct împotriva cursului 
reintegrării rapide în cli
matul social. La întreprin

RIDICAREA CONTINUĂ
A NIVELULUI ȘTIINȚIFIC

(Urmare din pag. I)

profesionale și sociale. Forurile noas
tre de invățămint apelează adesea la 
oameni de știință, la cadre didactice 
universitare care. împreună cu oa
menii școlii, stabilesc în consens vo
lumul optim de cunoștințe, nivelul, 
actualitatea lor. de care programul 
sau manualul unei discipline sau 
alteia predate in școală trebuie să 
tină seama pentru a-și atinge scopul 
instructiv-educativ. Dar aceasta nu 
rezolvă totul. Se cere, in același 
timp, profesorilor care utilizează a- 
ceste instrumente didactice să ridice 
nivelul activității proprii la catedră, 
evitind practica — ce din păcate se 
mai mtilnește pe alocuri — expune
rilor de idei generale, prezentării de 
inlormații neesențiale, care încarcă 
inutil mintea elevului, a folosirii unor 
tehnici si tehnologii depășite, peri
mate. în acest scop insă, profesoru
lui ii revine datoria de a se pregăti 
asiduu, de a păstra constant contac
tul eu literatura de ‘ specialitate, cu' 
universitatea, cu mișcarea științifi
că. pentru a-și menține astfel o ti
nerețe spirituală, de lungă durată. 
Profesorii. învățătorii, educatorii de 
toate gradele sint chemați să asigure 
predarea disciplinelor lor. corespunză
tor celor mai noi. mai moderne cuce
riri ale științei și tehnicii : avem ne
voie de cadre cu un inalt nivel de cu
noștințe în toate ramurile si domeni
ile de activitate, pe măsura obiecti
velor înalte ale propriei noastre dez
voltări, Este evident că acum, de ni
velul și implicit de eficienta și apli
cabilitatea in producție a acestor cu
noștințe depinde însăși dezvoltarea e- 
conomiei naționale, a întregii vieți 
materiale și spirituale. Nu putem 
forma oameni noi cu cunoștințe înve
chite. scoase din uz. perimate. Un 
profesor, un educator autentic, nu 
poate să nu sesizeze implicațiile pro
funde pe care le are pentru tinăr, 
pentru destinul lui și al țării propria 
lui pregătire, propria lui receptivita
te la ceea ce este nou și folositor cu 
adevărat in ramura sa de activitate, 
împrospătarea permanentă a cunoș
tințelor este o datorie vitală a edu
catorului, indiferent de domeniul, de 
disciplina predată.

Dar această ridicare constantă a 
ștachetei in domeniul volumului de 
informație și al calității cunoștințe
lor implică o nouă strategie a invi
tării. A-l învăța pe elev să învețe 
este o cerință care, de cîțiva ani, 
este formulată pretutindeni in. lume 
ca un adevărat imperativ didactic. 
Se caută cu asiduitate — și de mul
te ori se găsesc metode ingenioase, 
dar prea puțin popularizate și gene
ralizate în școlile noastre — de a 
dezvolta gustul tinărului pentru ști
ință. pentru cunoaștere, de a-l ajuta

să descopere el însuși izvoare de cu-' 
noastere științifică, de' ă'-î' cuftiibV 
interesul bentru lectura 'in 'b'ibllbte- ' 
că. de a-I da metode practici;"efi- * 
cie.nte de lectură, de întocmire a 'fi-'; 
selor și conspectelor, de a-l intro
duce în ergohomia înVățămintului. '

Profesorul, astăzi, nu mai are obli
gația — exclusivă în trecutele dece
nii — de a transmite totul, prin viu 
grai, de la catedră. îi stau acum la 
dispoziție, lui și elevului, un bogat 
arsenal de mijloace audio-vizuale. un 
întreg instrumentar oferit de mijloa
cele mass-mediei. un cuprinzător 
sistem de instituții științifice și cul
turale (muzee, biblioteci. filmoteci 
etc.), care pot complini metodele pe
dagogice „clasice", dind o amplitu
dine deosebit de mare — încă insu
ficient înțeleasă si destul de puțin, 
utilizată — acțiunii didactice de o- 
rientare a elevilor in însușirea cu
noștințelor diferitelor discipline pre
date în școală.

Nu putem încheia aceste rinduri 
succinte fără a sublinia din nou 
relația dialectică dintre predare și 
educație. Predarea este cultivare, 
este educație. Profesorul este chemat 
să formeze, prin mijloacele care-i 
stau la dispoziție, personalitatea ele
vului. să-i dezvolte aptitudinile și? 
calitățile productive, creative. însu
șirile morale, sentimentele superioa
re. voința și caracterul. Căci a pregăti 
cadrele de care tara are nevoie, a le 
face să se poată înscrie rapid în acti
vitatea clocotitoare unde se făuresc 
bunurile materiale, valorile societă
ții — aceasta înseamnă a-ti face da
toria de dascăl in concordantă cu ce
rințele contemporaneității, cu necesi
tățile vieții de astăzi si de mîine. Este 
sarcina de mare însemnătate pe care 
partidul, secretarul său general o pun 
în fața învățămintului, a tuturor ca
drelor sale.

tul... să revină mai spre 
sfirșitul verii. Locuri de 
muncă existau, dar. lăsată 
la latitudinea serviciului 
personal. încadrarea a fost 
privită exclusiv ca o pro
blemă de concordanță între 
hîrtii. Mai exact, în actul 
de repartizare scria Că cele 
două fete urmează să fie 
cuprinse în cursuri de ca
lificare ; nu s-au deschis 
cursurile de calificare, să 
aștepte acasă, au conchis 
respectivii funcționari. Nor

mal era ca tinerele să fie 
încadrate, temporar, în 
munci necalificate, priori
tară fiind integrarea lor in 
colectiv, cuprinderea lor în 
grija comisiei de coordo
nare și sprijin ce ar fi tre
buit 'să existe în acest scop, 
întrebind-o insă pe tova
rășa Stela Rațiu, secretara 
comitetului de partid din 
întreprindere, dacă respec
tiva comisie există și fiin
țează, dînsa ne-a răspuns 
afirmativ... arătind spre 
șeful compartimentului per
sonal.

Caracterul major al sar
cinilor desprinse din hotă- 
rire, perseverența pe care 
ele o presupun, răspunde
rea intervenției educative, 
ardoarea demnă de înaltul 
umanism al măsurilor lu
ate de partid obligă la un 
cu totul alt mod de abor
dare a lor. Sînt măsuri e- 
vident revoluționare, deci 
traducerea lor în fapt cere 
metode revoluționare.

în vechea Curte Domnească...
în plin centrul Capitalei, in 

zona vechii Curți Domnești, pe 
strada Șelari, cooperația de con
sum a amenajat o pitorească u- 
nitate. Este vorba despre Crama 
domnească, construită in stilul 
epocii, cu bolți din cărămidă a- 
parentă, mobilier din lemn de 
stejar și decorațiuni din fier 
forjat. într-o atmosferă plăcută 
și intimă, în salonul cu 130 de 
locuri sau pe terasă, oaspeții au 
Ia dispoziție mâncăruri tradițio
nale românești. Ca o noutate de 
ultimă oră notăm că la această 
unitate se pot servi și „specia
lități din pui de baltă". în fiecare 
seară, program de muzică ușoa
ră și populară românească. Re
țineri de locuri la mese la te
lefonul 14 28 63.

Un nou hotel Ia Buziaș
în orașul-stațiune Buziaș s-a 

dat, zilele acestea, in folosință 
hotelul „Silagiu". aparținind co
operației de consum. Amplasată 
în vecinătatea frumosului parc 
al stațiunii, noua unitate de ca
zare și alimentație publică dis
pune de 27 camere confortabile 
cu 64 de paturi, precum și de 
un restaurant cu 192 de locuri, 
de laboratoare proprii de cofe
tărie și carmangerie etc. Bucu
roși de oaspeți sint și alte uni
tăți turistice ale cooperației de 
consum din județul Timiș : com
plexul hotelier de alimentație 
„Padeșul" din Făget, hanul „Ana 
Lugojana" din apropierea mu
nicipiului Lugoj, complexul tu
ristic din orașul Deta și altele. 
(Cezar Ioana).
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Tovarășului JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cronica zilei SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

ULAN BATOR
în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu 

personal vă adresez sincere felicitări cu prilejul realegerii dumneavoastră 
în inalta funcție de președinte ai Prezidiului Marelui Hural Popular al Re
publicii Populare Mongole.

îmi exprim convingerea că prietenia și colaborarea dintre partidele și 
țările noastre se vor. întări și dezvolta continuu, spre binele popoarelor ro
mân și mongol, al cauzei socialismului și păcii.

Folosesc acest prilej spre a vă transmite calde urări de noi succese in 
activitatea dumneavoastră consacrată propășirii Republicii Populare Mon
gole prietene.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Tovarășului JAMBIN BATMUNH
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole

ULAN BATOR
în numele Guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal 

vă adresez calde felicitări și cordiale urări de bine cu prilejul reînvestirii 
dumneavoastră în calitatea de președinte al Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Mongole.

Nutresc 
gole se vor 
lui mongol.

convingerea că relațiile de prietenie si colaborare româno-mon- 
dezvolta si in viitor, în interesul poporului român și al poporu- 
al construcției socialiste in țările noastre.

MANEA MANESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului JACK LYNCH
Primul ministru al Republicii Irlanda

Cu prilejul desemnării In funcția de prim-ministru, îmi este plăcut să 
și al meu personal, cele mai caldevă adresez, în numele guvernului român 

felicitări.
îmi exprim convingerea că relațiile 

se dezvolte în interesul ambelor țări, al
româno-irlandeze vor continua să 
păcii si colaborării internaționale.

MANEA MANESCU
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

Primul spectacol al Teatrului american 
de balet din

Un prestigios colectiv artistic, aflat 
în turneu în tara noastră. Teatrul 
american de balet din New York a 
susținut luni seara pe scena Operei 
Române din București primul spec
tacol. Prezenta artiștilor americani 
în Capitala noastră este o nouă ex
presie a bunelor relații de colaborare 
culturală existente între cele două 
țări. în programul spectacolului 
inaugural au figurat piesele „La Ba
yadere" (muzica Ludwig Minkus. co
regrafia Marius Petipa). „Frunzele se 
ofilesc" (muzica A. Dvorak) și „Rîul" 
(muzica D. Ellington, coregrafia Al
vin Ailey). Măiestria interpretării co-

/Vew Yor/t
regrafice a fost răsplătită cu bine
meritate aplauze de publicul prezent 
în sală.

La spectacol au luat parte Romus 
Dima. secretar de stat la Consiliul 
Culturii si Educației Socialiste, re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, personalități ale vieții 
cultural-artistice bucureștene, un nu
meros public.

Au fost, de asemenea, prezenti 
Harry G. Barnes jr. ambasadorul 
S.U.A. la București, și membri ai 
ambasadei.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, alți 
membri ai corpului diplomatic.

tv
PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală.
10,00 Antologia filmului pentru copii șl 

tineret : stan $1 Bran
" *" Melodii populare

File de istorie : Tropaeum Traianl 
Telex 
Telex 
Teleșcoală 
Curs de limba engleză
La volan
Lecții TV pentru lucrătorii 
agricultură

17,50 Imagini din Venezuela

11,25
11,55
12,15
16.00
16,05
16.35
17.05
17.20 din

cu 
al

CO-

Vă mulțumesc cordial pentru felicitările și bunele urări adresate 
ocazia alegerii mele ca președinte al Prezidiului Sovietului Suprem 
U.R.S.S.

împărtășesc convingerea dumneavoastră că relațiile de prietenie și 
laborare dintre Partidul Comunist al Uniunii Sovietice și Partidul Comunist
Român, Uniunea Sovietică și Republica Socialistă România se vor dezvolta 
și în viitor. în interesul popoarelor țărilor noastre, triumfului socialismului 
și cauzei păcii.

Urez comuniștilor români. întregului popor român succese și victorii 
mari în opera de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate.

L BREJNEV

Luni după-amiază tovarășul Ște
fan Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., și Haralambie 
Alexa, adjunct de $ef de secție la 
C.C. al P.C R.. s-au întîlnit cu to
varășul Taisir Khaled, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Frontului 
Democratic pentru Eliberarea Pales
tinei și al 
O.E.P.. care 
noastră.

Cu acest _____ ........... ___
schimb de păreri privind activitatea 
și preocupările actuale ale P.C.R. și 
F.D.E.P.

Consiliului Central al 
se află la odihnă în tara

prilej a avut loc un

VENEZUELA

CARLOS ANDRES PEREZ

este 
țării 
per-

La invitația tovarășului Manea 
Mănescu, prim-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, 
locotenent-colonel Edouard Nzambi-

guvernului 
efectua în

mana, primul ministru al 
Republicii Burundi, va 
prima jumătate a lunii iulie 1977 o 
vizită oficială de prietenie in Româ
nia.

A apărut broșura

★
Luni dimineața, George Macovescu, 

ministrul afacerilor externe, a primit 
pe Iakoub Yousef Awoueis, noul am
basador extraordinar și plenipotențiar 
al Regatului Hașemit al Iordaniei la 
București, în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor de acreditare.

Tot luni dimineața, ministrul afa
cerilor externe a primit pe Kwame 
Addae. noul ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Ghana 
în Republica 
legătură cu 
scrisorilor de

Social istă 
apropiata 
acreditare.

★
afacerilor

România. în 
prezentare a

externe al

Excelenței Sale
Domnului

Președintele Republicii Venezuela
în numele poporului român, al guvernului și al meu personal. îrrii 

deosebit de plăcut să vă adresez, cu prilejul sărbătorii naționale a 
dumneavoastră, cordiale felicitări și cele mai bune urări de fericire 
sonală. de prosperitate poporului venezuelean prieten.

îmi exprim convingerea că. acționînd in spiritul înțelegerilor și acordu
rilor convenite, relațiile de prietenie și colaborare in diverse domenii intre 
țările noastre, conlucrarea reciprocă in soluționarea problemelor internațio
nale se vor dezvolta în continuare, in folosul popoarelor român și vene
zuelean, al edificării unei lumi mai bune și mai drepte.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Preocuparea centrală: industrializarea
și

18,10 Cîntarea României. „Viața, dra
gostea omului". Spectacol de ba
let. Premiul I la Festivalul ..Cîn
tarea României"

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 Anchetă socială : „Oamenii consi

liului"
20.30 Seară de teatru : „Insula" de Mi- 

hall Sebastian, cu’ un- epilog de 
Mircea ștefănescu

22.20 Telejurnal

PROGRAMUL II
19.50 Film serial pentru copii : „Prinț 

și cerșetor". Reluarea episodului 4
20.20 De la Bach la Enescu
20.50 Viața economică a Capitalei.
21.20 Telex
21.25 Tineretul Capitalei
21,55 Inscripții pe 

Kamciatka".
celuloid : ,,Peninsula

PRONOEXPRES
CÎȘTIGURILE TRAGERII DIN 29 IUNIE

EXTRAGEREA
A :
rism „Dacia 1300“ ; cat. B : G.w « 
3 920 lei ; cat. C : 33,10 a 1 018 lei ; 
cat. D : 1 499,50 a 60 lei ; cat.
111.40 a 200 lei; cat. F: 2 060,00 a 
40 lei.

EXTRAGEREA I : Categoria I : 1 
variantă 25 la sută — autoturism 
Dacia 1300 și 1 variantă 10 la sută a 
28 000 lei : cat. 2 ; 1,55 a 24101 lei ; 
cat. 3 : 8,65 a 4 319 lei ; cat. 4 : 33,50 
a 1115 lei ; cat. 5 : 97,10 a 385 lei; 
cat 6 : 2 818,25 a 40 lei.

1977
A Il-a : Categoria

1 variantă 25 la sută — autotu- 
; cat. B : 8,60 a

cat. F :
E :

cinema
• Pasărea albastră : EFORIE — 
9: 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.30. MIO
RIȚA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 
20,15.
• Mînie rece : PATRIA — 9;
11,15; 13.30: 15,45; 18; 20,15. FES
TIVAL — 9,15; 11,30; 13.45; 16;
18,15; 20,30, FAVORIT — 9; 11,15; 
13.30; 15.45: 18; 20,15, GRADINA
CAPITOL — 20,15, PARC HOTEL
— 20,30.
• Comedie mută ’77 : PALATUL
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 
17; 19.30, LUCEAFĂRUL — 9;
11.15; 13.30; 16; 18; 20, (la
grădină) — 20,30. VICTORIA
— 9,15; 11,30; 13,30; 15.45: 18; 20.15.
MODERN — 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15: 20,45. (la grădină) - ------
• Călătoriile lui Gulliver : DOI
NA — 9,30; 11,30; 13,30: 15,30.
• Povestea dragostei : DOINA — 
18; 20.
• Ah, Jonathan, Jonathan ! : 
CENTRAL — 9,15; 11,30: 13.45: 16; 
18,15; 20.30. GRIVIȚA — 9: 11.15; 
13,30;'15.45; 18; 20.15. FLAMURA
— 11.15: 13,30; 15,45: 18; 20,15.
• Albă ca zăpada și cei șapte 
pitici : FLAMURA — 9.
• Pușca veche : EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15.
• Jaroslaw Dombrowski : FLO- 
REASCA — 9.30: 12; 16: 19.
O Locotenentul Mc O in acțiune : 
FEROVIAR — 9: 11.15: 13.30: 16; 
18.15; 20.30, MELODIA — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,15: 20.30. GLORIA — 
9: 11.15: 13.30: 15.45; 18: 20,15,
GRADINA FESTIVAL — 20,15.

20.15.

• Pinocchio : TIMPURI NOI — 9;
11,15; 13.30: 15,45.
• Ciclul de film românesc „Cînd 
conduc cei ce produc" : Orașul 
văzut de sus : TIMPURI NOI — 
18; 20.
• Unora le place jazul — 9,45; 
11,45. Caravana merge spre Vest
— 14, A venit Willie Boy — 16.15, 
Prietenele — 18,30; 20,30 : CINE
MATECA (sala Union).
• Hoinarii : CASA FILMULUI (la 
sala de festivități a clubului Di
namo) — 16: 18.15; 20,15.
• Dick Turpin :’BUZEȘTI — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,15. (la gră
dină) — 20,30. VOLGA - 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Potopul (seriile I—II) : VIITO
RUL — 9; 12,30; 16: 19.15.
• Potopul (seriile III—IV) : ARTA
— 9: 12,30: 16; 19.15.
• Tereza, nu te voi părăsi : BU
CEGI — 10: 12; 14: 16; 18: 20.
• Operațiunea „Petrol" : AURO
RA — 9: 11,15: 13,30; 15,45: 18; 20, 
(la grădină) — 20,15, TOMIS — 9; 
11,15; 13,30; 15,30: 17,45; 20. (la gră
dină) — 20,30.
• Cantemir : LIRA — 9: 11,15;
13,30; 15.45: 18; 20.
• Un orășel în Texas ; GIULEȘTI
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45: 20,
GRADINA TITAN — 20,30. GRĂ
DINA ARTA — 20,15.
• Șatra : DRUMUL SĂRII — 16; 
18; 20.
• Mușcă și fugi !: COTROCENI
— 9: 11,15; 13.30: 15.45: 18; 20,15.
• Pisicile aristocrate : FEREN
TARI — 9.30; 11.30; 13,30; 15,30.
• Gloria nu cîntă i FERENTARI
— 17,30; 19.30.
• Sfîrșitul legendei : PACEA — 
14; 16: 18.
• Orfana : PACEA — 20.

țțfiuiiiiivi vu iu uvapia
Ministerul Educației și Invățămîn- 

tului a publicat broșura „Admiterea 
în treapta a II-a de liceu — 1977". 
Broșura conține informații în le
gătură cu înscrierea candidatilor și 
desfășurarea concursului de admitere 
în clasa a Xl-a (treapta a II-a de

liceu). Sînt inserate, de asemenea, 
lista disciplinelor de invățămînt pre
văzute pentru examenul de admitere 
și programele școlare pentru con
curs. Broșura, tipărită în tiraj de 
masă, poate fi procurată. începind 
de azi. de la unitățile de difuzare 
a presei.

Ministrul
Republicii Socialiste România, Geor
ge Macovescu, a adresat o telegramă 
de felicitare secretarului de stat al 
S.U.A., Cyrus Vance, cu prilejul 
zilei naționale a acestei țări.

★
Luni după-amiază a sosit la Bucu

rești Libere Ndabakwaje. noul am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Burundi in Repu
blica Socialistă România.

navi-
Ves- 

pe

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 6, 

7 și 8 iulie. în țară : Vreme răcoroasă 
la început, apoi în încălzire. Cerul va 
fi variabil. înnorărl mai accentuate se 
vor produce în nordul țării și în zo
nele de deal și de munte, unde vor 
cădea averse locale de ploaie însoțite

de descărcări electrice. în rest, averse 
izolate. Vtnt moderat, cu unele Inten
sificări pînă la 25—35 km pe oră în re
giunile din estul tării. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 8 și 18 
grade, iar cele maxime între 18 șl 28 
de grade. Izolat, condiții de grindină. 
In București : Vreme răcoroasă la în
ceput, apoi în încălzire. Cerul va fi 
variabil. Innorări mai accentuate se 
vor produce în cursul după-amlezelor, 
cînd vor cădea ploi de scurtă durată. 
Vînt moderat.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu. a adresat o telegramă de 
felicitare tovarășului Mangalin Du- 
ghersuren. cu prilejul reinvestirii sale 
in funcția de ministru al afacerilor 
externe al Republicii Populare Mon
gole.

SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

REVISTA
Dacă luăm în considerare desfășu

rarea competițiilor fotbalistice, ob
servăm că în ultimii cinci ani. în 
rind cu Dinamo și Steaua, s-a în
scris cu regularitate in lupta sporti
vă pentru cucerirea trofeelor națio
nale echipa Universității din Craio
va. Tocmai în această perioadă, echi
pa craioveană a obtinut 
mari succese din întreaga 
tă — întîi. un titlu de 
națională, apoi și „Cupa 
la capătul foarte recentei 
nale cu Steaua. Poziția fruntașă din 
clasamentul ultimului campionat și 
cîstigarea cupei ne arată că Uni
versitatea este o echipă puternică, 
iar tinerețea si talentul ansamblului 
de jucători ne Îndreptățesc să cre
dem că această formație poate reali
za progrese simțitoare încă în viito
rul apropiat.' Din frtimSăsa filială 
care s-a jucat duminică, ea a ieșit 
victorioasă, intrecindu-si cu destulă 
autoritate adversara pe planul tacti
cii generale, al pregătirii fizice, ca 
si din punctul de vedere al capaci
tăților de mobilizare sufletească, re
marcabile chiar la jucătorii cu pu
tină experiență comnetitională, cum 
e cazul portarului Boldici.

Atunci cind o echipă se clasează 
pe locurile secunde în campionat si 
în cupă înseamnă că ea a avut o 
evoluție competitională bună ; totuși, 
la nivelul de valoare al formației 
clubului Steaua si al cerințelor care 
stau în fata acestui club, judecata se 
schimbă.- în finala cupei, de pildă. 
— care nu e însă singurul exemplu 
negativ din perioada acestui sfirșit 
de sezon fotbalistic — jocul echipei 
Steaua s-a situat calitativ sub acela 
al adversarilor. fiind grevat si de 
condiția fizică, vizibil inferioară față

cele mai 
sa existen- 
campioană 
României", 
partide fi-

• Misterul lui Herodot : POPU
LAR — 15.45: 18: 20.15.
• Cum l-a însurat țarul Petru pe 
prințul Ibrahim ; MUNCA — 9.30; 
11,30: 13,30: 15,45: 18: 20.15.
• Copil de suflet : COSMOS — 9; 
11,15: 13.30: 15.45.
• Vacanță la Jakobsfeld : COS
MOS — 18: 20.
o Diavolii din Spartivento : FLA- 
CARA — 9: 11.15; 13.30: 15.45: 18; 
20,15, (la grădină) — 20,30.
• Cuibul salamandrelor : PRO
GRESUL — 15,30: 18; 20,15.
• Joe Kidd : GRĂDINA DINAMO 
— 20,30.
A Cinci detectivi la
GRADINA BUCEGI
• Solitarul de la 
boldt :

-20.15.
• Așii 
LIRA — 
e Ziua 
MOȘILOR

GRĂDINA

miezul nopții: 
— 20,15.
Fortul Hum- 
UNIREA —

r GRADINAînălțimilor
20.15.
sacrificiului t GRĂDINA

l — 20.30.

teatre
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Studio) : Pescărușul 
(premieră) — 19.30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (la 
parcul Herăstrău) : Lady X — 20.
• Teatrul Giuleștl (la U.R.A.C.) : 
Caractere — 15.30.
• Ansamblul artistic 
română" : Bucuroși de 
18,30.
• Teatrul ..Țăndărică' 
generală nr. 147) : 
Pepelea — 19,30.

..Rapsodia 
oaspeți —

" (Ia Școala 
Slnziana și

COMPETIȚIILOR
de sezonul trecut, cînd aceeași for
mație ciștigase campionatul și „Cupa 
României". E important ca Steaua, 
jucătorii ei să se ridice pînă la gra
dul real de posibilități ; e important 
ca Steaua, ca si Dinamo sau Uni
versitatea Craiova — toatertrei lao
laltă alcătuind astăzi principala bază 
de selecție pentru echipa-. României 
— să realizeze in vară tțpnantrena- 
ment riguros și mai sever. în interes 
de club, firește, dar. totodată, in fo
losul comun al reprezgijț^pț‘f între
gului nostru fotbal la mârue între
ceri internaționale, Sublâfcewsi stin
dard se vor reîntilni la Jotul națio
nal cei mai buni jucători ;ai‘'tării. La 
22 iulie, tricolorii vor îflitfețfe pregă
tirea performantei. Unor ’scurte tur
nee in Iran și Siria le vor urma 
turneul de la Casablailcâ — prilej 
de confruntare cri echipele Ceho
slovaciei si Marocului, cu‘■'binecunos
cuta formație engleză Everton. Iar 
abia la 21 august se vor juca pri
mele meciuri ale viitorului campio
nat. Ne vom reîntoarce in tribune 
cu dorința de a vedea, de la bun 
început, un fotbal mai apropiat de 
cerințele tehnice internaționale, des
fășurat in spiritul celei mai depline 
corectitudini sportive.

în tară sau peste hotare, sportivii 
români au participat la numeroase 
competiții internaționale. Majoritatea 
dintre acestea au fost concursuri cu 
importantă relativ limitată, de pre
gătire a marilor întreceri europene 
si mondiale. La campionatele de 
pentatlon modern ale României ș-a 
înregistrat un dublu succes al repre
zentanților noștri, pe echipe si la 
individual — prin Iuliu Galovici. La 
încercări mai dificile au fost supuse 
canotoarele românce la „Regata Sna- 
gov". Ele s-au clasat pe locurile cîș- 
tigătoare în cinci dintre cele opt 
finale. Prezenta la întreceri a 
echipajelor din R. D. Germană, in 
special, ne îndeamnă să apreciem 
drept promițătoare victoriile româ
nești de la schif 4+1 rame, schif 2 
rame, ca si în cea mai spectaculoasă 
probă din canotajul feminin — 
schif 8+1.

De la marele concurs atletic de la 
Milano ne-a sosit încă o veste bună 
privind comportarea Nataliel Mără- 
șescu. care a învins-o la 1 500 metri 
pe una dintre specialistele probei, 
alergătoarea americană Francie 
Larrieu. Cam în același timp, pe

stadionul Republicii. Ileana Silai 
parcurgea distanta de 800 m in 
timpul bun de 1 min. 59,8 sec., iar 
Argentina Menis arunca discul pînă 
la 65,28 m. de asemenea rezultat de 
valoare internațională. Ambele re
zultate au fost realizate cu prilejul 
celui de-al doilea concurs pentru 
„Cupa României". întrecere pe echi
pe care cuprinde citeva inovații 
competiționale. Despre folosul aces
tora. părerile sint încă impărțite : 
specialiștii federației cer timp pentru 
a se ajunge la concluzii valabile, sînt 
însă și antrenori care de pe-acum 
critică oportunitatea unora dintre 
noile criterii de competiție. Un lucru 
e sigur — nici acest concurs nu reu
șește să capteze interesul amatorilor 
de atletism, tribunele răminind pe 
mai departe fără public. Iată un 
aspect pe care ar trebui să-l aibă în 
vedere organizatorii de la F.R.A. 
atunci cind pun ia punct regulile de 
desfășurare ale unor întreceri cu 
sute de atleti. în încheierea scurtu
lui capitol despre atletism, să subli
niem că în ultimele săptămini au 
căzut trei recorduri mondiale foarte 
bine cotate (10 000 m. 100 m plat fe
minin și săritura lâ înălțime mascu
lin). noii recordmani prezentînd o 
trăsătură comună, deosebit de sem
nificativă pentru modul în care se 
lucrează astăzi in atletismul mon
dial : toți <rei sînt. foarte tineri, unul 
dintre aceștia chiar junior !

Juniorii — mai corect zis. lunioa- 
rele — s-au pus in evidentă prin nu
meroase rezultate bune la recentele 
campionate naționale de natatie. 
S-au corectat 22 de recorduri pentru 
juniori, totuși, dată fiind virsta re
lativ fragedă la care înotătoarele 
forțează performanta, să selectăm si 
să reținem numele unei fetite din 
Ploiești, căreia specialiștii îi prevăd 
un viitor competițional strălucit. E 
vorba de Irina Pănulescu. elevă a 
maestrului Mihai Mitrofan, care 
simbătă s-a jucat cu recorduri de 
„senioare". întfecîndu-le cu destule 
secunde. Oare această clasificare a 
recordurilor („senioare" și „junioa
re"). într-o ramură în care de multă 
vreme domină pe plan mondial 
înotătoare junioare, este de natură 
să-i mai stimuleze pe antrenori, ca 
Si pe foarte tinerele sportive ?

Valeriu MIRONESCU

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• La sfirșitul lunii august se va 

desfășura la Osaka un concurs inter
national de gimnastică la care au 
fost invitate tinere sportive din 
România. Canada, U.R.S.S., Ceho
slovacia. S.U.A.. Ungaria și R. F. 
Germania.

înăltime si 79 kg greutate) este adept 
al stilului cu ..rostogolire ventrală".

român Gheorghe Titu 
trei în proba de canoe

• Cu prilejul tradiționalului meci 
International amical de atletism din
tre echipele de juniori ale S.U.A. și 
U.R.S.S.. desfășurat în acest an la 
Richmond (Virginia), sportivul so
vietic Vladimir Iașcenko a stabilit 
un nou record mondial în proba de 
săritură în înălțime, 
rezultat __ *,77 __ ______ _____
era 2,32 m si aparținea, din anul 
1976. atletului american Dwight 
Stones.

Student al Institutului de sport din 
Kiev. Vladimir Iașcenko (1,92 m

• Sportivul 
a ocupat locul _____  ____  __ ..
simplu — 500 m din cadrul concursu
lui international desfășurat la Bran
denburg (R. D. Germană). Victoria 
în această probă a revenit lui Wich- 
mann (Ungaria), urmat de coechipie
rul său Hajdu. Tot pe locul trei s-a 
clasat si echipajul român Gheorghe 
Titu — Ion Hapei în proba de canoe 
dublu.

_______  cu excelentul 
de 2.33 m. Vechiul record

• Simbătă si duminică se va des
fășura la Constanta etapa a doua a 
campionatului national de viteză la 
carting. La întreceri și-au anunțat 
participarea peste 100 de practicanți 
ai acestui sport, din toate județele 
tării.

• PREMIUL GIULIA
NA FERRI. în memoria zia
ristei și scriitoarei Giuliana 
Ferri, activistă a partidului co
munist și participantă la luptele 
de partizani, a fost instituit un 
premiu special, care se' decer- 
nează unor lucrări consacrate 
problemelor femeii în Italia. 
Anul acesta, premiul întîi a fost 
acordat publicistei Serena Gran- 
dicelli pentru lucrarea „Proble
ma mîinii de lucru feminine în 
Italia" premiul doi a fost acor
dat unei lucrări consacrate ro
lului femeii în societatea sici- 
liană.

• „CEL MAI VECHI 
EUROPEAN". Un 
descoperit cu 17 ani în urmă în 
peștera Petralona din 
Greciei a fost calificat 
de prof. Aris Poulianos.

nordul 
acum 
pre-

ședințele Societății antropologice 
din Atena, ca aparținina „celui 
mai vechi locuitor al Europei". 
După cum se arată într-un stu
diu publicat de revista „Anthro- 
pos" din capitala elenă, cercetă
rile atestă că „omul de la Pe
tralona" ar fi trăit acum circa 
700 000 de ani — cel puțin cu 
100 000 de ani înaintea așa-nu- 
mitului „om de la Heidelberg", 
considerat, pînă acum, drept cel 
mai vechi strămoș al omului 
identificat pe continentul nostru. 
Studiile au arătat, de asemenea, 
că acest om a cunoscut focul, 
cit și unelte din piatră și oase, 
forma acestora din urmă per- 
mițînd să se tragă concluzia că. 
în îndeletnicirile sale, acest în
depărtat strămoș al omului mo
dern s-a folosit de mîna sa 
dreaptă. Deoarece centrul ner
vos din creier care reglează miș
cările mîinii drepte este foarte 
aproape de centrele vorbirii. 
Poulianos presupune că „omul

era eventual
să articuleze anumite

de la Petralona" 
capabil 
sunete. DE PRETUTINDENI prindă toate scrisorile lui Her

der adresate lui Goethe.

9
TATE.
va începe să funcționeze 
aprilie anul viitor in 
Chiba, de lingă Tokio, 
versitatea se adresează 
retului muncitor. gospodine
lor și altor persoane care, 
din diferite motive, nu pot frec
venta cursurile invățămintului 
superior. Noua universitate va 
cuprinde mai multe secții: științe 
sociale industrie și societate ; 
literatură și științe umaniste : 
istoria gindirii științifice ; bio
chimie și știința conservării me
diului. Pentru a fi declarat ab
solvent. studentul trebuie să 
treacă — la alegere — exame
nele la un șir de discipline cu
prinse în 35 teme de studiu.

RADIOUNIVERS1-
O universitate prin radio

în 
orașul 

Uni- 
tine-

Fiecare temă este tratată în 
drul unui program de 45 
minute, difuzat de două ori 
săptămînă.

ca- 
de 
pe

• SCRISORI ALE LUI 
HERDER. Arhivele Goethe- 
Schiller din Weimar (R.D. Ger
mană) vor pregăti, pînă în 1980. 
o ediție în 8 volume cuprinzînd 
scrisori ale lui Herder, poet și 
gînditor german, de la moartea 
căruia se împlinesc anul viitor 
175 de ani. Primul volum 
apărut într-o editură din 
mar. iar alte două sînt în 
gătire. Este prevăzută, de 
menea, apariția unei ediții 
12 volume, care urmează să cu-

a și 
Wei- 
pre- 
ase- 

in

• SPITAL PENTRU 
PĂSĂRI. Un spital unic în 
felul său funcționează de mai 
multă vreme în orașul suedez 
Degerfors. Fondatorul său. Len
nart Alen. elev și colaborator al 
cunoscutului ornitoiog E. Rosen
berg, îngrijește aici păsări bol
nave sau rănite, precum și alte 
animale suferinde pe care oa
menii le aduc din întreaga țară. 
El acordă asistentă cu prioritate 
„pacienților" care fac parte d!n 
speciile pe cale de dispariție, 
salvind exemplarele rare, pe 
care apoi le eliberează.

• NAVIGAȚIE COM
PUTERIZATĂ. „Golar Freeze" 
este numele unui cargou ultra
modern pentru transportul de 
gaz metan construit la Kiel în

Cînd marele 
gator Americo 
pucci descoperea 
malurile golfului Ma
racaibo așezările pe 
piloni ale populației 
indigene, imaginea o- 
ferită l-a făcut să nu
mească acest teritoriu 
„mica Veneție", adică 
Venezuela. Peste cite- 
va secole, petrolul 
descoperit în același 
golf avea să determi
ne pentru 
fizionomia 
venezuelene, 
Venezuela 
du-se printre 
producători și < 
tatori de țiței 
sferturi din veniturile 
interne și peste 90 la 
su.i din încasările ex
terne).

Angajată pe calea 
dezvoltării, prin redo- 
bîndirea controlului a- 
supra bogățiilor sale 
naturale și folosirea 
lor corespunzător in
tereselor naționale. 
Venezuela s-a orientat 
spre diversificarea 
economiei, actionind. 
totodată, pentru lichi
darea răminerilor in 
urmă din unele sec
toare. cum ar fi agri
cultura. industria ali
mentară. transportu
rile. Astfel, în ultimii 
ani, după naționali
zarea zăcămintelor de 
fier și a industriei pe
troliere, s-a trecut la 
elaborarea unei poli
tici energetice națio
nale, la aplicarea unor 
programe in domeniul 
siderurgiei, petrochi
miei, agriculturii etc.

Un loc central în 
planul de dezvoltare a 
economiei venezuele-

totdeauna 
economiei 

astăzi 
numărin- 

marii 
expor- 

i (trei

desigur,ne îl ocupă, 
valorificarea rațională 
a resurselor petrolie
re. în acest scop, gu
vernul a decis să li
miteze pină in 1980 
producția zilnică la 
2,2 milioane barili, 
acțiune conjugată cu 
prospectarea altor 
zone bogate în zăcă
minte, inclusiv a celor 
peste 500 000 km pă- 
trați de platformă 
continentală, precum 
și cu 0 serie de măsuri 
de modernizare și 
dezvoltare a întregii 
industrii petroliere : 
capacități de rafina
re. de stocaj, preocu
pări în legătură eu 
pregătirea cadrelor 
naționale, — toate d- 
cestea întrunind apre
cierea unanimă că 
primul an de in
dustrie petrolieră eta
tizată a fost un suc
ces. De asemenea, in 
același sens, au fost 
adoptate programe 
privind valorificarea 
resurselor de cărbune, 
a potențialului hidro
energetic (hidrocentra
la de la Guri, de pe 
fluviul Caroni, a atins 
deja 2 065 000 kilo
wați).

Roadele 
litici sînt 
evidente 
Guayana, 
din urmă 
adevărate 
dustriale 
nas Orinoco C.A., 
DOR (producția 
oțel venezuelean 
va ridica în 1979 
5 milioane tone). AL- 

VENALUM 
două uzine

acestei po- 
deosebit de 
în regiunea 

unde în anii 
s-au ridicat 
citadele in- 
— Ferromi-

SI- 
de 
se 
la

CASA, 
(aceste

vor produce împreună 
400 000 
niu pe

Cu 
urmă 
Ia SIDOR, ca și per
sonalul hidrocentralei 
de la Guri intimpinau 
cu sentimente de pro
fundă bucurie și stimă 
pe președintele Româ
niei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu ■ ocazia 
vizitei oficiale de prie- 
tenie în 
moment de 
istorică în 
relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre 
țările și popoarele 
noastre. Documente
le semnate cu acel 
prilej au așezat pe 
temelii trainice ra
porturile reciproce po
litice și economice, 
deschizînd ample per
spective pentru inten
sificarea schimburilor 
comerciale, a colabo
rării și cooperării pe 
tărim tehnic, științi
fic și cultural. în a- 
celași sens, convorbi
rile dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și 
Carlos Andres Perez, 
din 1975, de la Cara
cas. au 
impuls 
cendent 
rării 
zuelene, 
tor intereselor ambe
lor țări, reprezentind 
totodată o contribuție 
comună la eforturile 
pentru edificarea unei 
noi ordini economice 
internaționale, pentru 
progresul tuturor na
țiunilor.

tone alumi- 
an) ș.a.
patru ani in 
muncitorii de

Venezuela, 
referință 
evoluția

dat un nou 
cursului as- 

al colabo- 
româno-vfine- 

corespunză-

V. PĂUNESCU

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Venezuela, luni după-amiază 
a avut loc în Capitală o manifes
tare culturală, organizată de Institu
tul român pentru relațiile cultura
le cu străinătatea si Asociația de 
prietenie româno-venezueleană.

Au fost prezenti membri ai Comi
tetului de conducere al Asociației de 
prietenie româno-venezueleană. re
prezentanți ai Ministerului Afacerilor

Externe. I.R.R.C.S.. și ai altor insti
tuții centrale, un numeros public.

A fost de față Juan Uslar Pietri, 
ambasadorul Republicii Venezuela la 
București. Cu acest prilej, Anca 
Voican. redactor la revista „Lumea"; 
a împărtășit impresii de călătorie din 
Venezuela. în încheiere, a fost pre
zentat un program de filme docu
mentare din Republica Venezuela.

(Agerpres)

îndrumarea consiliilor
oamenilor muncii

(Urmare din pag. I)

aprofundată față de legătura indiso
lubilă dintre interesele fiecărui co
lectiv și ale întregii noastre econo
mii, de a preveni orice manifestări 

discor- 
ale so-

ale interesului îngust. în 
danță cu cerințele generale 
cietătii.

Diverse și bine verificate 
sau modalități de acțiune stau la în- 
demina organelor si organizațiilor de 
partid pentru a imprima orcanelor 
de conducere colectivă trăsăturile șî 
stilul de muncă proprii activității de 
partid — principialitate, dinamism, 
suplețe, operativitate, răspundere Și. 
cu deosebire, inaltă exigență, spirit 
critic si autocritic. Una dintre meto
dele deosebit de fertile s-au dove
dit analizele și acțiunile comune ale 
comitetului de partid și consiliului 
oamenilor muncii, care permit să 
se concentreze cele mai bune 
forțe ale colectivului spre solutio
narea problemelor importante cu 
care este confruntată întreprinderea 
și, totodată, asigură realizarea în 
fapt a unei scoli practice de însu
șire „pe viu" a stilului și metodelor 
de muncă partinice. în același con
text se situează și preocuparea or
ganizațiilor de partid pentru vitali
zarea si creșterea rolului comisiilor 
Pe domenii ale organelor de condu
cere colectivă, o deosebită impor
tantă avînd lărgirea bazei lor de 
masă, completarea cu cei mai buni, 
mai competenti 
cieni. oameni 
rească eficienta 
întreprinderii.

metode

muncitori, tehni- 
capabili să le spo- 
în întreaga viată a

«
Spre a se asigura orientarea per

manentă a organului de conducere

R.F.G. Metanieruî este prevăzut 
cu cinci rezervoare sferice avînd 
un volum de 25 000 m. c. de gaz 
lichefiat la temperatura de mi
nus 162 grade C. Cargoul, avînd 
290 m lungime. înalt cit opt 
etaje, este dotat cu un echipa
ment tehnic și nautic de ultimul 
tip. ceea ce permite să fie ma- . 
nevrat doar de două persoane — 
căpitanul și un timonier. Un or
dinator aflat la bord 
automat 
dată ce 
obstacol.

în locul deșertului de astăzi, 
odinioară se întindea aici o zonă 
împădurită cu mesteceni, pini, 
molizi, anini și alți copaci ca
racteristici zonelor mai frigu
roase.

schimbă 
direcția navei, de în- 
radarul semnalează un

ASTĂZI DESER- 
IERI CRÎNGURI

•
TURI,
DE PINI. Cu 15 009 pînă la
30 000 de ani în urmă zona căl
duroasă și secetoasă a 
centrale a avut 
să și umedă — 
care s-a ajuns 
rilor efectuate

Asiei 
o climă răcoroa- 
este concluzia la 
în urma săpătu- 
la Samarkand.

• EȘECUL UNEI TEN
TATIVE DE TRAVERSARE 
A ATLANTICULUI. încer
carea a trei navigatori americani 
de a traversa cu barca cu mo
tor Oceanul Atlantic pentru a 
stabili un nou record mondial 
s-a soldat cu un eșec. Barca, cu 
lungimea de 11 metri, dotată cu 
4 motoare de 200 C P fiecare, 
nu a putut face față valurilor 
oceanului și navigatorii au tre
buit să o abandoneze fără să fi 
atins coastele 
tenționează să 
anul viitor și 
tanța într-un 
ore.

Americii. Ei in- 
repete încercarea 
să parcurgă dis- 
timp sub 83 de

colectivă către problemele majore, 
situarea lui în miezul vieții com
plexe a intreprinderii. o 
însemnătate au analizele 
ale activității consiliului 
muncii dc către comitetul 
urmărindu-se nu o tutelă 
din partea comitetului de

deosebită 
periodice 

oamenilor 
de partid, 

măruntă 
-------- partid, ci 

o reală stimulare a inițiativei, fău
rirea unui climat de autentică efer
vescență creatoare, insuflarea unui 
puternic spirit revoluționar in între
gul proces de elaborare a deciziilor. 
Rezultate pozitive dă și înrădăci
narea practicii de a se cere comu
niștilor ce fac parte din organele 
de conducere colectivă să prezinte cu 
regularitate informări privind acti
vitatea pe care o desfășoară in cadrul 
consiliilor oamenilor muncii. în acest, 
mod. prin controlul de partid se 
creează un cadru propice de ridicare 
a gradului de responsabilitate al fie
cărui membru de partid pentru în
deplinirea cu maximum de conștiin
ciozitate, cu un înalt simț de exi
gență a sarcinilor încredințate în 
această importantă muncă obștească.

O misiune însemnată revine orga
nelor și organizațiilor de partid în 
ce privește creșterea continuă a ni
velului de pregătire politică și teli- 
nico-economică al celor aleși să re
prezinte masa de angajați în consi
liile oamenilor muncii, instruirea 
lor permanentă în legătură cu pro
blemele complexe ce stau în fața 
întreprinderilor : se cuvine larg ge
neralizată experiența acelor comitete 
de partid care au organizat cursuri 
de scurtă durată pentru punerea la 
curent a membrilor organelor colec
tive de conducere asupra aspectelor 
esențiale ale legislației economice in 
vigoare, a rolului și atribuțiilor ce 
le sînt desemnate prin lege in func
ția în care au fost aleși, a celor mai 
noi metode și tehnici de conducere 
și organizare științifică a producției 
și a muncii. Prin asemenea acțiuni, 
cu caracter permanent, se chezășu- 
iește participarea tot mai largă și 
mai competentă a tuturor membrilor 
consiliilor oamenilor muncii la dez
baterea problemelor economice și 
sociale ale întreprinderii, la elabo
rarea hotăririlor și la transpunerea 
lor în viață.

Apropiatul Congres al consiliilor 
oamenilor muncii va prilejui un am
plu și rodnic schimb de experiență, 
la scară națională, in sfera activită
ții organelor de conducere colectivă 
din întreprinderile intregii țări, va 
permite prospectarea unor noi căi de 
perfecționare a funcționării acestora. 
Prin aceasta, congresul va repre
zenta o nouă consfințire a rolului 
fertil al acestor organisme profund 
democratice în viața societății noas
tre. un nou și strălucit moment de 
afirmare a rodniciei democrației so
cialiste.
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SESIUNEA EA NIVEL ÎNALT
A ORGANIZAȚIEI UNITĂIH AFRICANE

Mesajul președintelui României 
primit cu viu interes de participant!

Mesajul președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, adresat partici- 
panților la cea de-a XIV-a sesiune 
Ia nivel înalt a Organizației Uni
tății Africane a fost remis, de că
tre ambasadorul României la Li
breville, Porfir Negrea, președin
telui Republicii Gaboneze. Omar 
Bongo, președinte in exercițiu al 
O.U.A., și secretarului general al 
O.U.A., William Eteki Mboumoua.

In sprijinul dobîndirii cit mai grabnice 
a eliberării popoarelor din Africa australă

LIBREVILLE. — In cuvintul de 
deschidere a lucrărilor celei de-a 
XIV-a sesiuni la nivel inalt a Orga
nizației Unității Africane, președin
tele Gabonului. Omar Bongo, pre
ședinte în exercițiu al O.U.A.. men- 
tionind că pe continentul african 
persistă politica de apartheid și dis
criminare rasială, a condamnat sever 
regimurile rasiste. califidndu-le 
drept o plagă a Africii. El a lansat 
totodată țărilor africane un apel la 
unitate, arătind că ..dezbinarea duce 
la înrobire". Referindu-se la situația 
din Orientul Apropiat. Omar Bongo a 
subliniat necesitatea retragerii Israe
lului din teritoriile arabe ocupate în 
urma războiului din 1967 și s-a pro
nunțat in favoarea dreptului po
porului palestinean la o patrie pro
prie.

Agenda de lucru a reuniunii la ni
vel înalt, adoptată duminică, cuprin-

SALISBURY

Adîncirea 
disensiunilor între 

liderii regimului rasist
SALISBURY 4 (Agerpres). — Des

mond Frost, liderul partidului de gu- 
vernămint Frontul Rhodesian, și-a 
prezentat demisia din această func
ție, arătind că și-a pierdut încrederea 
în șeful regimului rasist de la Salis
bury, Ian Smith, care „este incapabil 
să găsească o soluție problemelor 
politice cu care este confruntată Rho
desia". După opinia observatorilor 
— relevă agenția U.P.I. — demisia 
Iții Frost va spori confuzia și incer
titudinea din rindul membrilor Fron
tului Rhodesian.

Noi represiuni polițienești 
la Soweto

PRETORIA 4 (Agerpres). — Poli
tia sud-africană a intervenit din nou, 
cu brutalitate, folosind grenade cu 
gaze lacrimogene, pentru dispersarea 
celor citeva mii de persoane partici
pante la o manifestație organizată, 
duminică, la Soweto — orașul' satelit 
„rezervat" pdpulației de culoare, si
tuat in apropierea Johannesburg- 
ului. Demonstrația a fost organizată 
cu prilejul funeraliilor unui student 
african, ucis în timpul ciocnirilor 
dintre politie si demonstranți, petre
cute săptămina trecută la Soweto.

Primind mesajul. Omar Bongo a 
mulțumit si a rugat să se transmită 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
calde urări de sănătate si fericire 
personală.

Mesajul președintelui Nicolae 
Ceaușescu a fost transmis integral 
la posturile de radio si televiziune 
ale Republicii Gaboneze. care și-au 
început programele de știri din 
seara zilei de 2 iulie cu lectura lui- 

de 18 puncte, între care interzicerea 
recrutării de mercenari in Africa și 
problema amestecului străin -în tre
burile interne ale țărilor continentu
lui.

In cuvintarea sa. președintele R. A. 
Egipt, Anwar El Sadat, a exprimat 
înalta apreciere pentru sprijinul una
nim al țărilor africane față de cau
za arabă, relevînd că popoarele ara
be nu ar fi putut obține niciodată 
succesele înregistrate în ultimii ani 
dacă nu s-ar fi bucurat de solidari
tatea țărilor africane. Aceasta — a 
spus el — a întărit convingerea po
poarelor continentului că unitatea lor 
constituie singurul mijloc de apărare 
a drepturilor și intereselor lor.

Kenneth Kaunda. președintele 
Zambiei. unul din statele africane 
..din prima linie", s-a pronunțat în 
favoarea acordării unui sprijin pu
ternic Frontului Patriotic Zimbabwe. 
El a subliniat că frontul, condus de 
Joshua Nkomo și Robert Mugabe, 
trebuie recunoscut ca singura miș
care de eliberare care operează în 
interiorul teritoriului rhodesian.

agențiile de presă transmit:
PetruConvenție. Cair0>

Burlacu. ambasadorul României la 
Cairo, și Ahmed Samith Talaat. mi
nistrul justiției al Egiptului, au efec
tuat schimbul instrumentelor de ra
tificare a Convenției privind asis
tenta juridică în materie civilă, co
mercială și de statut personal dintre 
Republica Socialistă România si Re
publica Arabă Egipt.

Criza de guvern
TurCÎa Președintele Fahri 

din
Koru-

tiirk a încredințat luni fostului pre
mier Suleyman Demirel. președintele 
Partidului Dreptății (189 mandate in 
parlament din totalul de 450). man
datul formării unui nou guvern, după 
ce cabinetul condus de liderul Parti
dului Republican al Poporului. Bu- 
lent Ecevit. alcătuit cu zece zile în 
urmă, a fost pus în minoritate în 
parlament, unde deținea 214 man
date.

Acțiuni provocatoare ale 
elementelor neofasciste. La 
sfîrșitul săptăminii trecute, membri

Vizita in R. P. Chineză a unei delegații 
de activiști ai P.C.R.J

PEKIN 4 (Agerpres). — In perioa
da 13 iunie — 4 iulie, o delegație de 
activiști ai P.C.R.. condusă de Gheor- 
ghe Dumitrache. membru al C.C. al 
P.C.R.. prim-secretar Comitetului 
municipal Brașov al P.C.R., a efec
tuat o vizită de prietenie în R. P. 
Chineză. La încheierea vizitei, dele
gația română a fost primită de tova
rășul U De. membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Chinez, vicepre
ședinte al Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale a Reprezentanți
lor Populari a R.P. Chineze, preșe
dintele Comitetului revoluționar mu
nicipal Pekin.

„Un document realist care deschide 
o nouă fază politică în Italia"

Secretarul general al P.C.I. despre acordul intervenit între 
partidele arcului constituțional

ROMA 4 (Agerpres). — într-o cu- 
vintare rostită la Potenza. secreta
rul general al Partidului Comunist 
Italian, Enrico Berlinguer. a men
ționat că acordul dintre partidele 
arcului constitutional în vederea 
unui program guvernamental în do
meniul economic și al ordinii publi
ce reprezintă „un document serios, 
realist, sever chiar, nedemagogic și 
care indică obiective realizabile" — 
relevă agenția A.N.S.A. „Aceste o- 
biective. a precizat Berlinguer. pot 
fi perfecționate chiar în cursul în
făptuirii lor". Acordul — a apreciat 
secretarul general al P.C.I. — ar pu
tea deveni prilej „pentru o schim
bare reală" nu numai în raporturile 
politice între partide, ci si „în în
treaga viață economică și socială și 
în modalitatea de funcționare a sta
tului".

Evoluția politică din Italia, a spus 
Berlinguer, nu a dus încă la conse
cința sa naturală, o coaliție guver
namentală cu participarea P.C.I. ; 
dar ea a condus la acest acord, care 
pune capăt unei discriminări de 30 

ai organizațiilor fasciste și neonazis
te din R. F. Germania, Belgia, 
Franța, Marea Britanie, Finlanda și 
Elveția s-au reunit în localitățile bel
giene Langemark și Alveringen, s-au 
dedat la acțiuni de glorificare a fas
cismului și au ales ca embleme 
„steagul de război" al celui de-al III- 
lea Reich și drapelele naziste.

Componența noului gu
vern spaniola ^ost anuntata luni 
la Madrid. Funcția de președinte al 
guvernului este deținută în continua
re de Adolfo Suarez, iar ca vicepre
ședinți au fost desemnați Fernando 
Abril Martorell (cu problemele po
litice). generalul Manuel Gutierrez 
Mellado (cu problemele apărării) și 
Enrique Fuentes Quintana (cu pro
blemele economice).

GomSni. Ultimii doi dintre cei 
cinci gemeni născuti marțea trecută 
la Buenos Aires au murit duminică.

Ravagiile inundațiilor.Din 
cauza inundațiilor provocate de 
ploile musonice în zona marelui oraș 
pakistanez Karachi și-au pierdut

Cu acest prilej au fost evocate re
lațiile de prietenie, solidaritate mili
tantă și colaborare multilaterală din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez, dintre po
poarele celor două țări. S-a eviden
țiat dorința comună de a dezvolta în 
continuare, pe multiple planuri, re
lațiile bilaterale româno-chineze în 
spiritul înțelegerilor si hotărîrilor 
convenite la nivel înalt. In timpul 
șederii în R.P. Chineză, delegația de 
activiști ai P.C.R. a vizitat unități 
industriale și agricole, obiective so- 
cial-culturale și turistice din diferite 
regiuni ale țării.

de ani și deschide o nouă fază po
litică.

Secretarii generali ai celor șase 
partide politice ale arcului constitu
tional italian s-au intilnit. luni. _ la 
Roma, pentru a parafa acordul în
cheiat anterior.

Șefii grupurilor parlamentare au 
primit misiunea de a traduce preve
derile acordului ratificat într-o 
moțiune, care urmează să fie pre
zentată parlamentului.

★
Cel de-al VII-lea Congres al Uni

unii Italiene a Muncii, desfășurat 
la Bologna, a adoptat o moțiune fi
nală în care se relevă impor
tanța faptului că prin acordul 
la care s-a ajuns intre partidele ar
cului constitutional s-a pus capăt 
excluderii P.C.I. de la participarea 
directă la soluționarea problemelor 
tării, considerîndu-se aceasta ca un 
element „de progres al sistemului 
democratic" în Italia. Congresul l-a 
reconfirmat in funcția de secretar 
general al U.I.L. pe Giorgio Benve
nuto.

viața peste 400 de persoane. De ase
menea, în această localitate cu peste 
4,5 milioane locuitori inundațiile au 
provocat mari daune materiale. Du
minică. apele au început să se retra
gă. iar echipele de salvare și-au con
tinuat acțiunile de ajutorare a popu
lației.

Sărbătoarea ziarului 
„Unsere Zeit“

In orașul Recklinghausen s-a des
fășurat. intre 1—3 iulie. Festiva
lul presei muncitorești din R.F.G., 
organizat de „Unsere Zeit“. or
gan de presă al P. C. German, 
cu care prilej au avut loc un 
sir dc manifestări politice, cul- 
t.ural-artistice si sportive. In ca
drul unui mare miting a luat cuvin
tul Herbert Mies, președintele P.O. 
German, care a vorbit despre lupta 
si sarcinile comuniștilor din Germa
nia occidentală în etapa actuală. Au 
participat reprezentanți ai orga
nelor de presă ale partidelor comu
niste si muncitorești din numeroase 
țări. Din partea ziarului „Scinteia" 
a luat parte Neculai Roșea, șef de 
secție.

I Cu prilejul centenarului 
Independenței de stat 

a României
In cadrul manifestărilor dedicate 

centenarului Independenței de stat a 
României, la Teheran a avut loc, sub 
patronajul Comitetului Național ira
nian pentru sărbătorirea acestui eve
niment, deschiderea Festivalului zi
lelor filmului românesc, care va dura 
două săptămîni.

Cu același prilej, la Muzeul inter
național al artelor grafice din Epinal 
(Franța) s-a deschis o expoziție de 
gravură românească contemporană, 
cuprinzind un număr de 70 de lu
crări.

La Festivalul folcloric internațional 
și Expoziția vechilor meșteșuguri, 
care au loc în localitatea Saint-Die 
(Franța), România participă, ca invi
tat de onoare, cu ansamblul folcloric 
„Silvana" din Deva și o colecție re
prezentativă de obiecte aparținînd 
creației populare. La inaugurarea ma
nifestărilor. deputatul Christian Pon- 
celet, secretar de stat pentru relațiile 
cu parlamentul, a salutat cu căldură 
prezența românească și a evocat mo
mente comune din lupta popoarelor 
francez și român pentru libertate și 
independență națională.

Vizita delegației de partid 
si de stat a R. P. Polone>

in R. S. Cehoslovacă
PRAG A 4 (Agerpres). — Delegația 

de partid si de stat a R. P. Polone, 
condusă de Edward Gierek, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, a sosit luni 
la Praga într-o vizită oficială de 
prietenie. In aceeași zi. delegația a 
început convorbirile cu delegația 
cehoslovacă condusă de Gustav Hu- 
sak, secretar general al C.C. al 
P.C.C. Părțile s-au informat reciproc 
despre realizările în construcția so
cietății socialiste dezvoltate in cele 
două țări și au examinat probleme 
internaționale actuale.

BONN

Convorbiri 
ungaro—vest - germane

BONN 4 (Agerpres). — Jânos Kâ- 
dăr, prim-secretar al C.C. al Parti
dului Muncitoresc Socialist Ungar, 
membru al Consiliului Prezidențial al 
R. P. Ungare, aflat într-o vizită 
oficială la Bonn, a început luni con
vorbirile cu Helmut Schmidt, can
celarul federal al R. F. Germania.

în cadrul vizitei, care va dura 
pînă la 7 iulie. Jânos Kâdăr va avea 
convorbiri cu președintele Walter 
Scheel și ministrul de externe Hans- 
Dietrich Genscher și se va întilni. de 
asemenea, cu președintele Partidului 
Social-Democrat, Willy Brandt, și 
președintele Uniunii Creștin-Demo- 
crate, Helmut Kohl.

JAPONIA

Marș împotriva 
armei nucleare

TOKIO 4 (Agerpres). — In Japonia 
a început luni marșul participanților 
la mișcarea împotriva armei nucleare, 
organizat de Consiliul japonez îm
potrivă bombelor atomice și cu hi
drogen. în localitățile pe care le vor 
străbate, participanții la marș vor 
organiza convorbiri cu populația.

ZIUA INDEPENDENTEI

STATELOR UNITE ALE AMERICII
Excelenței Sale Domnului JIMMY CARTER

Președintele Statelor Unite ale America
Ziua independenței Statelor Unite ale Americii îmi oferă plăcutul prilej 

de a vă adresa. în numele poporului român, al Guvernului Republicii Socia
liste România și al meu personal, felicitări cordiale, precum și cele mai bune 
urări de prosperitate și progres poporului american prieten.

Sint încredințat că raporturile dintre țările noastre vor cunoaște și in vii
tor noi evoluții pozitive în domeniile politic, economic, tehnico-științific și 
cultural, pe baza realizărilor obținute pînă acum, a principiilor înscrise în 
documentele comune româno-americane, în interesul popoarelor român și 
american.

îmi exprim speranța că vom conlucra în mod fructuos In direcția extin
derii și diversificării relațiilor dintre România și S.U.A. pentru a contribui 
la soluționarea problemelor complexe ale contemporaneității, la aprofundarea 
în viața internațională a cursului spre destindere, la instaurarea în relațiile 
dintre state a principiilor recunoscute ale justiției și echității, pentru făurirea 
unei lumi mai drepte și mai bune, asigurarea păcii și securității pe planeta 
noastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

în orașul unde a trăit Washington
In clădirea monumentală a 

Muzeului de istorie și tehnologie, 
situată în imediata apropiere a 
turnului memorial dedicat lui 
George Washington, se află expuse, 
într-o casetă de bronz acoperită cu 
sticlă, filele îngălbenite de vreme 
ale unui document purtînd o dată 
memorabilă : 4 iulie 1776.

Este Declarația de independență. 
„Noi considerăm ca un adevăr evi
dent că toți oamenii sînt egali și 
că toți au fost înzestrați cu drepturi 
inalienabile — dreptul la viață, la 
libertate, la fericire..." Aceste cu
vinte, învățate pe de rost de elevii 
americani din primele zile de la 
intrarea pe porțile școlii, sint repe
tate cu emoție de șirurile de vizi
tatori care străbat sălile muzeului, 
rememorind mo
mentele eroice 
ale revoluției a- 
mericane.

In cele mai bine 
de două secole 
de la proclamarea independenței, 
hărnicia și spiritul intreprinzător 
ale poporului american s-au mate
rializat în remarcabile realizări în 
domeniul economiei, științei, teh
nicii, culturii. Cu modul lor deschis 
de a vorbi, americanii evaluează, 
totodată, in mod lucid si realist și 
unele probleme de ordin econo- 
mico-social cu care se confruntă, 
problemele ce preocupă actuala ad
ministrație.

Din dialogurile purtate, în timpul 
unui recent itinerar, cu factori po
litici. cu reprezentanți ai unor in
stituții economice, cu simpli cetă
țeni am desprins deopotrivă dorin
ța unei mai largi angajări construc
tive în acțiunile internaționale vi- 
zînd consolidarea destinderii, dez
voltarea unor raporturi de colabo
rare și înțelegere între toate po
poarele.

In acest cadru am înregistrat 
numeroase opinii exprimind voința 
de a continua politica de extindere 
a relațiilor de colaborare cu Româ
nia, relații care, îndeosebi în ulti
mii ani, au înregistrat o continuă 
dezvoltare. Un rol de însemnătate 
determinantă pentru această evolu
ție au avut, după cum se știe, in- 
tilnirile și contactele la cel mai 
înalt nivel. Vizitele președintelui 
Nicolae Ceaușescu în S.U.A., pre
cum și vizitele predecesorilor ac
tualului președinte american în țara 
noastră, documentele comune în
cheiate, respectiv Declarația pre

însemnări de călătorie

ședinților României și S.U.A. cu 
privire la principiile de colaborare 
și Declarația cu privire la coopera
rea economică, industrială și teh- 
nico-științifică — documente care 
statuează ca fundament trainic al 
raporturilor bilaterale principiile 
noi, ale egalității in drepturi, res
pectării independentei și suverani
tății naționale, neamestecului în 
treburile interne, avantajului reci
proc. renunțării la forță și la ame
nințarea cu forța, dreptului fiecă
rui stat de a-și dezvolta liber siste- i 
mul politico-social — au deschis / 
ample perspective colaborării în 
cele mai diferite sfere de activitate, 
reprezentind, totodată, contribuții 
de seamă la promovarea păcii și 
înțelegerii internaționale.

Este bine cu
noscută înalta a- 
preciere pe care 
România o acordă 
dezvoltării fruc
tuoase a raportu

rilor de colaborare pe multiple pla
nuri cu S.U.A. După cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, țara 
noastră consideră că „există largi 
posibilități ca. pe baza realizărilor 
obținute pînă acum, a principiilor 
înscrise în documentele comune 
româno-americane să se dezvolte 
și mai intens colaborarea economi
că, tehnico-științifică și culturală 
dintre România și S.U.A.".

In același sens, am notat aprecie
rile pozitive ale unor factori poli
tici americani. „Avem satisfacția 
de a constata că raporturile dintre 
S.U.A. și România au urmat con
stant o linie ascendentă in ultimii 
ani" — declara dl. Leon Slavecki. 
director pentru problemele Europei 
de răsărit la Agenția pentru infor
mații a S.U.A. Evocind suita de 
contacte la nivel prezidențial, ca și 
schimburile de mesaje dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și noul 
președinte al S.U.A.. Jimmy Carter, 
interlocutqrul a ținut să evidențieze 
că „relațiile româno-americane be
neficiază de bune auspicii pentru 
adincirea și amplificarea lor in con
tinuare".

Este o idee ce reflectă interesul 
reciproc al celor două popoare pen
tru realizările pe care le obțin, do
rința de a vedea multiplicîndu-'f 
legăturile pe diverse planuri dm’— 
țările lor, în spiritul generos al în
țelegerii și colaborării.

Dumitru ȚINU

PENTRU întărirea solidarității partideldr comuniste 
$1 muncitorești din europa in lupta CONSACRATA 

SECURITĂȚII, PĂCII $1BUNĂSTĂRII POPOARELOR
(Urmare din pag. I) 

rile intre ele si acționind unitar, au 
obținut un avantaj substantial la 
alegerile municipale din primăvara 
acestui an. pentru prima dată, după 
40 de ani. stingă unită întrunind ma
joritatea absolută a voturilor.

Deosebit de semnificative pentru 
tendințele înnoitoare din viata con
tinentului sint transformările petre
cute in Spania, unde s-a afirmat tot 
mai viguros procesul de democra
tizare a vieții politice, au fost apli
cate importante măsuri pozitive si 
s-au realizat pași concreți pe calea li
chidării sechelelor regimului fran- 
chist. restabilirii libertăților politice 
democratice. Organizarea și rezultate
le recentelor alegeri generale au ex
primat voința poporului spaniol de 
continuare și adincire a procesului de 
înnoire socială ; in ansamblul lor. 
forțele de stingă au obținut majorita
tea voturilor : partidul socialist s-a 
situat al doilea din țară, iar partidul 
comunist —al treilea, in pofida fap
tului că a fost legalizat cel mai tir- 
ziu și a avut de înfruntat principalele 
atacuri ale formațiunilor de dreapta.

Se cuvine subliniat că astfel de e- 
volutii democratice, ascendenta forțe
lor de stingă reprezintă totodată fac
tori pozitivi în sprijinul procesului de 
edificare a securității pe continent — 
asa cum s-a reliefat si la Conferința 
de la Berlin, care a subliniat relația 
de interdependentă dialectică dintre 
lupta pentru progres social si lupta 
pentru pace.

Conferința de la Berlin s-a înscris, . 
totodată, ca un moment remarcabil 
prin faptul că desfășurarea lucrări
lor sale, schimburile libere de ve
deri si de experiență prilejuite au 
permis evidențierea unor concluzii 
de mare insemnătate pentru insăși 
dezvoltarea partidelor comuniste Ș> 
muncitorești, pentru întărirea lor po- 
litico-organizatorică. pentru înrădă
cinarea lor mai profundă în mase și 
cuprinderea în sfera lor de acțiune 
a unor sectoare sociale tot mai am
ple. pentru întărirea colaborării cu 
celelalte forte progresiste, democra
tice. iubitoare de pace. Ca o condiție 
esențială in acest sens s-a subliniat 
necesitatea cunoașterii tot mai apro
fundate a condițiilor concrete ale 
propriei țări in care acționează, a tu
turor particularităților specifice, fac
torilor de ordin economic, social, po
litic. istoric, intr-un cuvint, a între
gului ansamblu al realităților națio

nale. în vederea integrării organice 
si elaborării unei politici corespun
zătoare acestor realități.

Succesele incontestabile obținute de 
un sir de partide comuniste din ță
rile Europei occidentale sint indiso
lubil legate, tocmai de preocuparea 
acestor partide de a-și elabora linia 
politică pe baza aplicării creatoare a 
adevărurilor marxism-leninismului, 
ținind seama de condițiile istorice, 
de particularitățile specifice ale pro
priei țări și exprimind interesele 
vitale ale națiunii.

Viața dovedește Că elaborarea în 
mod autonom de către fiecare partid 
a liniei sale politice, a tacticii și stra
tegiei. a obiectivelor si formelor con
crete de activitate — principiu 
cardinal care a fost consemnat cu 
claritate și in documentul Confe
rinței de la Berlin — constituie o 
cale rodnică, singura în măsură să 
asigure întărirea continuă a partide
lor comuniste și creșterea adeziunii 
maselor, afirmarea ca forțe naționale 
de conducere, urmate cu încredere 
de propriile popoare. De altfel 
în condițiile contemporane, cînd în 
mișcarea comunistă este cu desăvjrși- 
re exclusă și de neconceput existen
ța unui centru sau for conducător, 
elaborarea de sine stătătoare a po
liticii sale este nu numai dreptul 
imprescriptibil, ci și obligația fiecărui 
partid comunist. îndatorirea șa de 
bază fată de clasa muncitoare si pro
priul popor.

Pornind de la diversitatea imensă a 
condițiilor în care acționează, este fi
resc și necesar ca partidele comunis
te. in general forțele sociale înainta
te. popoarele să caute căi si modali
tăți dc transformare progresistă a so
cietății cit mai corespunzătoare aces
tor condiții — care, așa cum este bine 
știut, diferă de la tară la tară, de la 
continent la continent. Preocuparea 
de a găsi cele mai bune soluții de 
rezolvare a problemelor complexe ale 
progresului economico-social al po
poarelor este o sarcină prioritară si 
una din îndatoririle fundamentale 
ale partidelor comuniste si muncito
rești din fiecare tară. Și se poate 
aprecia cu satisfacție că în soluționa
rea acestei sarcini au crescut continuu 
maturitatea si spiritul de răspundere 
al comuniștilor fată de propriile po
poare. fată de interesele vitale ale 
națiunii respective — ceea ce are o 
profundă inrîurire pozitivă în desfă
șurarea procesului revoluționar mon
dial.

Faptul că activitatea de elaborare a 
liniei politice, programele partidelor, 
conceptele pe care le definesc poar
tă o denumire sau alta — ca. de pil
dă. „eurocomunism" — nu este de
sigur un aspect esențial. Important și 
hotărîtor. cu adevărat esențial este 
modul cum sînt abordate aceste pro
bleme, cum sint apărate si promova
te interesele vitale ale popoarelor, 
cum se asigură soluționarea sarcini
lor progresului societății, dezvoltarea 
transformărilor revoluționare.

In legătură cu acest mod de abor
dare. este sarcina comuniștilor ca. 
luind în considerare marea diversi
tate a condițiilor în care acționează, 
a particularităților specifice ale fie
cărei țări, să nu se ajungă in nici 
un caz la contrapunerea formelor si 
metodelor de activitate ale unor 
partide — formelor și metodelor a- 
plicate de altele.' evitîndu-se în spe
cial opoziția între experiența parti
delor din țările socialiste, care au ac
ționat în alte condiții, și modalitățile 
preconizate pentru făurirea noii orin- 
duiri de partidele comuniste din ță
rile capitaliste.

Este absolut evident că altele au 
fost împrejurările în care s-au înfăp
tuit cucerirea puterii și transformă
rile revoluționare in țările socialiste, 
împrejurările istorice si problemele 
cu care acestea au fost confrun
tate si altele sint cele ce se 
ridică înaintea partidelor comu
niste din țările capitaliste dez
voltate. după cum cu totul altele 
se pun forțelor sociale înaintate din 
țări aflate in alte stadii de evoluție 
și cu alte tradiții, cum sint statele 
ce și-au cucerit de curind indepen
denta, statele în curs de dezvoltare.

România, de pildă, a dobindit ex
periența construirii socialismului în 
împrejurări în care s-a pornit de la 
situația de tară slab dezvoltată, cu o 
pronunțată rămînere în urmă pe plan 
economic și tehnico-știintific. In a- 
cest.e condiții, soluționarea proble
melor edificării noii orînduiri a ne
cesitat și necesită mari eforturi, a 
cerut elaborarea unei anumite tactici 
și strategii — sarcini pe care P.C.R. 
le-a soluționat cu succes, potrivit 
condițiilor concrete, ceea ce a făcut 
posibilă realizarea importantelor suc
cese obținute in construcția socialis
tă si dezvoltarea multilaterală a 
României.

Aceasta este valabil si pentru alte 
țări socialiste, unde, după cum este 

cunoscut, sub conducerea partidelor 
comuniste si muncitorești s-au înre
gistrat. de asemenea, mari succese 
în dezvoltarea -noii societăți. în fău
rirea unei ebonomii moderne. în 
crearea unei chlturi înaintate si ri
dicarea nivelului de trai al popoare
lor. In ce ne privește, considerăm că 
mai avem multe probleme de solu
ționat pentru realizarea deplină a 
idealurilor socialismului, pentru per
fecționarea organizării societății — 
probleme care impun mobilizarea 
forțelor națiunii, analiza aprofun
dată a cerințelor noi ale dezvoltării 
sociale, găsirea de soluții originale, 
corespunzătoare realităților. pentru 
asigurarea unui progres accelerat pe 
calea spre Comunism. Fără îndoială 
că asemenea probleme se pun si în 
alte țări socialiste.

Cu totul altele sînt- condițiile de la 
care pornesc în activitatea lor parti
dele comuniste si muncitorești din 
tarile Europei occidentale — țări ca
racterizate printr-un grad înaintat de 
dezvoltare economico-socială. prin 
nivelul înalt al forțelor de producție, 
prin ponderea considerabilă a clasei 
muncitoare si tradiții distincte de 
organizare a vieții politice si sociale.

Tinînd seama tocmai de aceste 
adevăruri obiective, partidul nostru 
a subliniat. în repetate rinduri. că 
nu există rețete unice, modele obli
gatorii de urmat în desfășurarea pro
ceselor revoluționare si construirea 
noii orînduiri. că ceea ce a corespuns 
și corespunde condițiilor unor țări 
nu poate fi considerat un tipar 
imuabil, care să fie recomandat sau 
impus altor țări si popoare.

De altfel, chiar între țările Euro
pei occidentale, cu un grad apropiat 
de dezvoltare economico-socială. cu 
niveluri relativ egale ale forțelor de 
producție, cu tradiții politice si de 
organizare socială asemănătoare — 
există, si nu puține, deosebiri, parti
cularități specifice, distincte — ceea 
ce face ca. pe lingă unele trăsături 
generale comune, să se manifeste 
particularități marcante, variate de 
la tară la tară. în ce privește natura 
obiectivelor si linia politică a parti
delor comuniste si muncitorești.

Iată de ce Partidul Comunist 
Român salută, și consideră că trebuie 
salutate, preocupările si eforturile 
stăruitoare ale partidelor comuniste 
din țări ale Europei occidentale — ca 
si. firește, din orice tară si din orice 

continent al lumii — de a găsi solu
ții originale, cele mai adecvate con
dițiilor concrete, de a căuta cele mai 
potrivite căi pentru dezvoltări demo
cratice si transformări revoluționa
re.

De o deosebită importanță și actua
litate sînt concluziile cristalizate la 
Conferința de la Berlin privind sis
temele de relații ale partidelor comu
niste și muncitorești, atît pe plan in
tern, în propria țară, cit și pe plan 
internațional.

Este unul din meritele conferinței 
faptul că a subliniat necesitatea unei 
deschideri largi și a preconizat dez
voltarea amplă a relațiilor partidelor 
comuniste cu partidele socialiste, so- 
cial-d.emocrate, cu partidele de alte 
orientări, cu pături ale credincioșilor, 
cu toate forțele sociale și formațiu
nile politice dornice de progres și iu
bitoare de pace. In acest context, se 
cuvine subliniat că evoluțiile noi. po
zitive, înregistrate în viața continen
tului sînt mai marcante tocmai în 
țările in care s-au realizat progrese 
importante în întărirea relațiilor de 
colaborare și alianță între partidele 
comuniste și partidele socialiste, în 
dezvoltarea acțiunilor unitare ale co
muniștilor și celorlalte forțe social- 
politice democratice. Desigur, acest 
proces are un caracter complex, pre
supune depășirea unor reziduuri ale 
trecutului, învingerea unor închistări 
sau prejudecăți — dar nu încape în
doială că tocmai adincirea sa va des
chide perspective rodnice de creștere 
a influentei partidelor muncitorești 
în rindul maselor populare, va întări 
premisele unei dezvoltări noi. de
mocratice. si. totodată, ale unei con
lucrări tot mai fructuoase între po
poare în lupta lor pentru pace și 
progres social.

Conferința partidelor comuniste și 
muncitorești din Europa s-a impus în 
mod deosebit prin faptul că a defi
nit cu claritate principiile ce trebuie 
așezate la baza relațiilor de colabo
rare din mișcarea comunistă, dintre 
partidele comuniste si muncitorești, 
în interesul unității si dezvoltării so
lidarității internaționale.

Pornindu-se de la principiul imua
bil că toate partidele comuniste și 
muncitorești sint egale in drepturi, 
conferința a relevat că respectarea 
dreptului fiecărui partid, fiecărui 
popor de a-si alege căile de dezvol
tare. în deplină independentă și li
bertate. are o importantă hotărîtoare 
nu numai pentru succesul luptei re
voluționare din fiecare tară, ci și 
pentru dezvoltarea relațiilor de soli
daritate si colaborare, pentru făurirea 
unei unități de tip nou între parti
dele comuniste si muncitorești. Elabo
rarea independentă a politicii nu 
poate fi considerată ca opusă intere
selor unității — dimpotrivă, dezvol
tarea unității dintre partidele comu
niste poate avea ca unic fundament 
trainic principiile noi de relații, care 
includ, ca o componentă esențială, 
respectarea dreptului fiecărui partid 
de a-si stabili autonom propria po
litică. Este, de aceea, unul din cele 
mai importante aspecte pozitive ale 
Conferinței de la Berlin, faptul că, 

în documentul adoptat, s-a în
scris că „colaborarea și solida
ritatea internaționalistă, tovărășeas
că, liber consimțită a partidelor co
muniste se dezvoltă, pe baza mari
lor idei ale lui Marx, Engels și 
Lenin, in condițiile strictei respec
tări a egalității in drepturi, indepen
denței suverane a fiecărui partid și 
neamestecului in treburile interne, 
ale libertății de a alege căi diferite 
in lupta pentru transformări sociale 
progresiste, pentru socialism".

Partidul Comunist Român acțio
nează pentru dezvoltarea relațiilor 
sale cu celelalte partide comuniste 
și muncitorești tocmai în acest spi
rit și călăuzindu-se cu strictețe după 
aceste norme, extinderea largă a le
găturilor internaționale ale P.C.R. 
confirmind că aplicarea neabătută a 
acestor principii este intr-adevăr 
cheia unității și solidarității interna
ționale.

P.C.R. nutrește convingerea că pe 
baza acestor principii este nu numai 
posibilă, ci și imperios necesară dez
voltarea continuă și amplă a legătu
rilor și relațiilor de colaborare tovă
rășească între toate partidele comu
niste și muncitorești — între cele din 
țările socialiste și cele din Europa 
occidentală, intre partidele comuniste 
din toate țările continentului și, in 
general, din toate țările lumii.

Militind neobosit pentru întărirea 
unității pe temelia principiilor noi, 
partidul nostru are in vedere că dez
voltarea relațiilor dintre partide nu 
exclude apariția unor deosebiri de 
păreri, de apreciere sau interpretare 
a unor procese. P.C.R. a apre
ciat și apreciază că atunci cînd 
apar asemenea deosebiri de vederi 
sau divergențe singura cale justă și 
rațională o reprezintă nu transfor
marea lor in subiecte de dispută, ci 
discuțiile tovărășești, purtate în spi
ritul stimei și respectului reciproc, 
fără etichetări, „anateme" și blamări, 
abținerea responsabilă de la ori
ce ar fi de natură să ascută di
vergențele, să adîncească fisurile 
sau să creeze altele noi. Acest prin
cipiu cardinal al activității partidului 
nostru și-a găsit oglindire, după 
cum se știe, în hotărîrea adoptată de 
Congresul al X-lea, care a dat man
dat Comitetului Central să nu se mai 
angajeze niciodată pe linia blamării 
sau condamnării vreunui partid fră
țesc și să militeze pentru rezolvarea 
deosebirilor de păreri pe calea dis
cuțiilor de la partid la partid, de la 
conducere la conducere.

Partidul nostru s-a pronunțat si se 
pronunță pentru schimburi de opinii 
și dezbateri principiale, în care să se 
caute, cu forte comune, elucidarea 
problemelor, să se urmărească cu 
receptivitate ajungerea la înțelegeri, 
pornindu-se de la ceea ce este comun 
și trebuie să prevaleze în viata si 
activitatea partidelor comuniste, de 
la ceea ce le apropie, de la telurile 
mărețe care le unesc.

Realitatea este că insăsi desfășu
rarea Conferinței de la Berlin a ve
rificat justețea unei asemenea prac
tici si concepții : pe parcursul lucră
rilor pregătitoare și al desfășurării 

conferinței s-au manifestat, nu pu
ține păreri diferite, opinii deosebite, 
dar tocmai prin respectul acordat 
părerilor fiecăruia, prin efortul co
mun de a se ajunge la consensuri 
reciproce și unanim acceptabile a 
fost posibil succesul conferinței, care 
s-a înscris în acest fel ca !o contribu
ție importantă la cauza unității, atit 
de imperios necesară pentru dezvol
tarea procesului revoluționar mon
dial. pentru consolidarea destinderii 
și apărarea păcii.

Perioada care a trecut de la desfă
șurarea ’Conferinței partidelor comu
niste si muncitorești din Europa a 
demonstrat justețea tezelor si princi
piilor enunțate la conferință cu pri
vire la rolul sporit al partidelor co
muniste si muncitorești, al clasei 
muncitoare si popoarelor pentru r _ 
solidarea cursului nou spre des. n 
dere. Acum, după un an. se vădește 
necesitatea intensificării acțiunii tu
turor forțelor politice si sociale îna
intate pentru accelerarea procesului 
de edificare a securității pe continent 
si. in general, pentru rezolvarea ma
rilor probleme complexe ale contem
poraneității — pentru înfăptuirea 
dezarmării. în primul rind a dezar
mării nucleare ca cerință de bază a 
unei reale securități, pentru stinge
rea focarelor de Încordare din lume 
prin soluții corespunzătoare legalită
ții internaționale, intereselor legiti
me ale tuturor popoarelor, pentru li
chidarea decalajelor intre state si de
pășirea subdezvoltării, pentru fău
rirea unei noi ordini economice și 
politice mondiale.

Viața demonstrează că pentru so
lutionarea acestor probleme de in
semnătate istorică este imperios ne
cesară creșterea rolului fiecărui 
partid comunist si muncitoresc, atît 
in viața politică națională, pentru so
luționarea problemelor interne, cit si 
ne plan internațional, pentru întări
rea solidarității si conlucrării cu toate 
forțele progresiste, democratice, cu 
toate formațiile politico-sociale ce se 
pronunță pentru destindere, colabo
rare între popoare, pace si progres 
social.

In acest spirit. Partidul Comunist 
Român, ca detașament al mișcării 
comuniste, revoluționare internațio
nale și în conformitate cu politica în
făptuită consecvent pînă acum, este 
hotărit să aducă o contribuție tot mai 
energică la rezolvarea problemelor 
vitale ale păcii, libertății si progre
sului tuturor popoarelor, la întărirea 
solidarității cu toate forțele înaintate 
ale lumii.

Partidul nostru va dezvolta colabo
rarea cu toate partidele comuniste și 
muncitorești, cu partidele socialiste, 
cu toate forțele progresiste, democra
tice, va milita neobosit pentru 
unirea tuturor forțelor marelui front 
antiimperialist, pentru sporirea con
tinuă a rolului acestuia în determi
narea cursului istoriei, potrivit aspi
rațiilor popoarelor si în vederea fău
ririi unei lumi mai bune si mai drep
te. o lume a păcii si democrației, a 
progresului si înfloririi tuturor na
țiunilor.
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