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TINERETUL-FACTOR ACTIV ÎN REALIZAREA CINCINALULUI REVOLUȚIEI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE

TEHNOLOGII MODERNE IN
Complexitatea sarcinilor 

care actualul cincinal al revo
luției tehnico-științifice le pune 
in fața fiecărui colectiv de oa
meni ai muncii, impune o abor
dare calitativ superioară a ceea 
ce obișnuiam sau mai obișnuim 
incă să numim 
noului în producție, 
ceasta activitate de 
creației vizează in 
mari perfecționarea . 
nivelului calitativ al produselor, 
îmbunătățirea proceselor de 
producție, mai buna organizare 
a producției și a muncii, intr-un 
cuvint, ansamblul de măsuri 
menite să asigure o cit mai înal
tă eficiență a activității econo
mice. Sint. deci, toate acestea, 
exigențe, preocupări care s-au 
pus și se vor pune in continu
are la baza întregii activități a 
colectivelor de oameni ai mun
cii. Și, totuși, ce elemente, ce 
factori conferă actuala etapă de 
dezvoltare acestui caracter di
namic. cuprinzător și complex 
de promovare fermă a noului in 
toate domeniile de activitate ? 
Ce calități noi intervin în mo
dul de a gindi și a face ca e- 
forturile de creație să devină o 
permanență înțeleasă de fiecare 
lucrător la fiecare loc de 
muncă ?

— Asemenea întrebări. ne 
spunea maistrul Lazăr Ciutac, 
secretarul organizației de par
tid de la întreprinderea de uti

laie și piese de schimb du Su 
ceava. ni le-am pus SI noi 
am reflectat asupra tor. Desigur 
ne aflăm incă la inceput de cm 
cinai, au trecut doar chera Iun 
dar un răspuns, cred eu. s 
poate da. Cincinalul revoluției 
tehnico-științifice înseamnă, pe 
lingă înfăptuirea sarcinilor spe
cifice de promovare a noului in 
producție și o revoluție in mo
dul de gindire. in conștiința 
oamenilor, in capacitatea aces
tora de a înțelege mai profurd 
și mai exact semnificația răs
punderilor ce revin fiecăruia ia 
procesul muncii. Numeroase 
aspecte și situații- in fața cărora 
tiaărul nostru colectiv a fost 
pus și cărora a trebuit să le dăm 
o rezolvare imediata, au oove- 
dit pe depiin puterea de acțiune 
și dorința fermă a acestuia de 
a-și îndeplini exemplar, cu înal
tă conștiință muncitorească În
datoririle ce i-au revenit.

Intr-adevăr, munca, activita
tea acestui tinăr colectiv oferă 
numeroase asemenea exemple 
despre care muncitorii, tehnici
enii cu care am discutat ne-au 
vorbit cu îndreptățită mindrie. 
cu pasiune. Eap.ul că după pri
mele patru luni ale anului co
lectivul întreprinderii se pre
zintă cu un bilanț rodnic in ceea 
ce privește îndeplinirea sarci
nilor de plan și a angajamente
lor asumate ip__întrecere, poate 
că nu ar fi reținut in mod deo-
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munca patriotica pe șantiere de investiții
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in agricultura

so și Lurdes Lucia — membri 
a: conducerii Partidului Muncii 
din Spania.

Secretarul general al Partidu- 
Muncii dm Spania a expn- 

nele membrilor dele- 
cețe mai calde mulțumiri 
deosebita cinste de a se 
cu tovarășul Nicolae 

seu. pentru prilejul ofe- 
a vizita țara noastră si 

tunoaște marile realizări 
de poporul român in 

domeniile de activitate, 
ospitalitatea cu care au 
unjurați in timpul șe- 
Rocnănia.

:indu-i pe oaspeți, tova- 
Nicolae Ceaușescu și-a 
iat satisfacția pentru n- 

pe care o întreprind in țara 
pentru convorbirile 

avut loc cu acest prilej, 
d că ele vor permite să 

pună baze'» unor relații da 
rteme și strinsă colaborare 
re Partidul Comunist Român 

p Partidul Muncii din Spania.
în cadrul întrevederii a fost 

afirmata dorința comună de a 
dezvolta relații de colaborare 

intre Partidul Comunist 
și Partidul Muncii din 
in interesul celor două 

și popoare, al cauzei 
forțelor muncitorești, 

ste. democratice și anu- 
impsrialiste. al păcii și socialis
mului. în acest context, s-a 
sublimat, de ambele părți, că 
la temelia acestor raporturi tre- 
bafe să se afle principiile soli
darității internaționaliste, ale 
respectului independenței și

rodnică 
Rocr,ăn

partide 
unității

deplinei egalități, ale autono
miei și dreptului fiecărui partid 
de a-și elabora propria sa linie 
politică fără nici un amestec 
din afară.

Abordindu-se unele probleme 
ale actualității contemporane și 
ale mișcării muncitorești interna
ționale. părțile au relevat adin- 
cile prefaceri care au loc in 
lume in favoarea forțelor ce se 
pronunță pentru o politică in
dependentă. pentru respectarea 
suveranității și egalității popoa
relor, pentru destindere și pro
gres social. S-a subliniat că in 
aceste condiții se impune — pe 
pian național și internațional — 
dezvoltarea colaborării dintre 
comuniști, socialiști, sociai-de- 
mocrați și alte 
progresiste și 
lupta împotriva 
a politicii sale 
dictat, 
viața 
asigure 
la dezvoltare liberă și indepen
dentă. pentru instaurarea unet 
noi ordini economice și politice 
mondiale.

în încheierea convorbirii, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat conducerii, tuturor mem
brilor Partidului Muncii din 
Spania urări de noi succese in 
lupta lor pentru dezvoltarea 
democratică a Spaniei, in întă
rirea colaborării cu celelalte 
forțe progresiste și democratice 
spaniole.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, de 
stimă și înțelegere reciprocă.
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CAMPANIA AGRICOLA

Campania agricolă cunoaște in această penoadă o intensitate deo
sebită prin mobilizarea tuturor forțelor satului, pe intreaga durată 

a zilei, la efectuarea lucrărilor de întreținere
Foto : O. PLECAN

ZIUA—LUMINĂ,
UNITATEA DE TIMP

A HĂRNICIEI!

Dar, 
atit, 
prin 
unor 
cali-de

pot ob- 
tone la 
in 
de

con- 
neirigare. 

munca 
pe toată 

Din agenda

Pentru 
este orga- 
durata zi- 

de lucru

Pe tarlaua ..Dealul Bilciului" 
aparținind Cooperativei agricole 
..Unirea" din Segarcea. două e- 
chipe formate din cite 100 de 
cooperatori acționau la răritul 
sfeclei de zahăr. ..Aici lucrările 
au intirziat. ne spune primarul 
Ion Voicu, de aceea am conside
rat necesară această mobilizare 
de forțe, 
nu numai 
pentru că 
efectuarea 
lucrări 
tate se 
ține 40 
hectar, 
diții
aceasta, 
nizată 
iei". _
a primarului mai spicuim : au 
fost prășite peste 1000 hectare 
cu porumb din cele 1 460, parti
cipă 700 de cooperatori : se lu
crează în vie. Ne deplasăm la 
ferma viticolă a I.A.S. Segarcea, 
condusă de tînăra ingineră San
da Stejaru. Tinerii mecanizatori 
Ion Tingire și Ștefan Trușcă e- 
fectuează în același timp prăși- 
tul pe rînd și stropitul. Din cele 
360 hectare cu vie au fost în
grijite pină în prezent peste 250 
hectare. Pentru a înlesni munca 
la combaterea bolilor și dăună
torilor prin posibilități '.ocale,

fără investiții prea mari, a fost 
construită o stație pentru pre
pararea soluțiilor. In acest fel 
se reduce timpul pentru efectua
rea unui tratament cu circa o 
zi. „O zi care contează mult la 
recoltă, pentru că în decursul 
unei perioade de vegetație apli
căm pină Ia 10 tratamente", ne 

spune tînăra in
gineră Sanda 
Stejaru.

...1,5 hectare 
cu sfeclă de 
zahăr. 500 m.p. 
cu porumb, 200 
m.p. cu tomate, 

m.p. cu cartofi, 200 
cu morcovi și ceapă 
„zestrea" micro-C.A.P.-ri

de la Liceul real-uma- 
din Segarcea. Amintim 

de- 
de cam-

500 
m.p. 
— iată 
lui de la Liceul 
nist din Segarcea. 
aici despre existenta lui, 
oarece orice însemnare 
panie ar fi incompletă dacă nu 
ar cuprinde și munca 
In ziua cind pe cimp acționau 
peste 1 000 de cooperatori, și pe 
parcelele micro-C.A.P.-ului ele
vii. sub conducerea profesorilor 
Alexandru Patru și Mihai Uțes- 
cu, efectuau lucrările de intreți-

elevilor.

ȘTEFAN DORGOȘAN

(Continuare în pag. a lll-a)

Ne-am obișnuit si intiiaim pe 
toate martie șantiere ale țârii, 
in industrie, la amenajări hidro
tehnice. ia agriculturi, la îmbu
nătățiri fundare, t:«eri pertzad 
salopete elbastre cu iusenpfia. ic 
matneoU tnsMgkuicri. de bri- 
gcdter. Aceste detașamente r. 
brigăzi uteciste au coutribvst șz 
contribuie, d:n pisa, efsdent. la 
realizarea obiectivelor și angaja
mentelor asumate. Xe-am obiș
nuit iesă M-i ram'aim pe acefli 
tineri, aantiți simplu și coaric- 
gător brigadieri, participtnd la 
efectuarea unor lucrări de va
loare economică mai mică, dar 
in aceeași măsură importante 
pentru economia locală. Sint bri
gadierii de pe șantierele jude
țene ale muncii patriotice, orga
nizate in același spirit de disci
plină. seriozitate și responsabi
litate.

Bur.get. județul Dîmbovița. Ti
neri strungari, frezori, mecanici, 
aparținind Bazei de aprovizio
nare Viforita, au schimbat pen
tru cite va ceasuri uneltele de 
muncă obișnuite cu lopeți. caz
male. roabe, mistrii. Pentru că 
aici, la Bunget. este organizat 
un șantier județean de muncă 
patriotică pentru confecționarea 
dalelor necesare impermeabili
tății canalelor de irigații. ..Dar. 
ne spune Ciucă Aurel, coman
dantul șantierului, activitatea 
noastră include și realizarea u- 
nor canale de aducțiune a apei, 
transportul ți montarea dalelor 
pe taluze. Avem in graficele de 
execuție, încheiate prin contract 
cu Oficiul județean de îmbună
tățiri funciare, căptușirea a 
circa 15 km canale in zona Nu- 
cet-Văcărești. 1,5 km canal prin
cipal la C.A.P. Văcărești și 1,2 
km la I.A.S. Tirgoviște".

Toate aceste obiective au 
drept scop realizarea unui 
sistem de irigații local pe circa 
3 000 ha, suprafețe de care be
neficiază unitățile agricole din 
zonele amintite. In calendarul 
de activitate al șantierului se 
mai adaugă contribuția brigadie
rilor la finalizarea barajului 
pentru acumularea unui volum 
de apă de circa 1,7 milioane 
m.c., apă necesară irigării supra
feței amenajate. în ziua raidului 
nostru primii tineri pe care i-am 
intilnit : Constantin Nicolescu, 
Toma Coman, Constantin Oană, 
Gheorghe Păun, Toma Labu și 
Nicolae Marian, efectuau lucrări 
de finisare la barajul amintit. 
Pe platforma de turnare a dale
lor colegii lor Gheorghe Pono- 
rică, Ion Ungureanu, Traian 
Ilinca, Toma Ivan și Viorel Mi- 
trescu confecționaseră peste ju
mătate din norma planificată. 
Aceștia sint tinerii întilniți în 
ziua raidului nostru, dar șantie
rul are activitate permanentă. 
Zilnic, organizațiile U.T.C. din 
întreprinderile industriale ale 
municipiului Tirgoviște — SARO, 
întreprinderea de Utilaj petro
lier, Combinatul de oțeluri alia
te, Romlux — unitățile agricole 
din zonă și activul comitetului 
județean U.T.C., asigură forța 
de muncă necesară. Bilanțul lu
nii aprilie confirmă eficiența e- 
fortului depus de brigadieri prin 
realizarea a peste 3 000 dale și 
transportul la locul de montare 
a altor 1 500 bucăți. Totodată, 
s-au realizat economii de mate
riale în valoare de peste 2 500 
lei.

M. OVIDIU
D. ȘTEFAN

Foto : V. RANGA

forțe politice 
democratice in 

imperialismului, 
de dominație și 
raporturi noi in 

care să

In pregătirea Congresului educației politice și culturii socialiste

PLENARE CU ACTIVUL
ALE COMITETELOR

JUDEȚENE DE PARTID
Astăzi vă prezentăm relatări de la dezbaterile 
care au avut loc in județele: ALBA, ARAD, 

BACĂU, BISTRITA-NĂSÂUD, BOTOȘANI, 
BRÂILA, CARAȘ-SEVERIN, DOLJ.

(In pag. a 2-a)

Legenda meșterului 
Manole, jertfa de sine 
in numele creației, ne
voia exemplară de dă
ruire. nu e numai o 
legendă, ci și o trăsă
tură de caracter a ti
neretului revoluționar. 
Noi sintem in esență 
ceea ce lăsăm in 
urma noastră, hidro
centralele noastre, căr
țile noastre, uzinele 
noastre. Fără creație 
nu sintem nimic. Cre
ația e singură eterni
tate la indemina omu
lui. De aceea nu mi 
s-a părut deloc naiv 
faptul că la o expozi
ție a artiștilor plastici 
amatori un tinăr pic
tor iși intitula tabloul 
reprezentind o navă în 
larg, „Autoportret". 
Avea dreptate, chipul 
nostru cel adevărat e 
cel dăltuit de zilele și 
nopțile creației.

A prezenta munca 
drept dimensiunea cea 
mai înaltă a omului, 
drept suprema lui bu
curie, constituie dorin
ța cea mai arzătoare, 
mai pregnantă a tine
rilor artiști amatori 
din Prahova, a căror 
activitate am avut pri
lejul să o urmăresc. 
Ploieștiul a fost timp 
de citeva zile gazda 
celui de al ll-lea fes
tival de dans tematic 
cunoscut sub numele

..Bucuria muncii'. în 
grația delicată a ba
letelor. in feeria mul
ticoloră a costumelor 
și uneori chiar in aus
teritatea ți bărbăția a- 
cestora. spectatorul 
deslușea imaginea po
etică s; concretă, in a- 
celași timp, a binecu-

BIBLIOTECA TEHNICĂ
o „carte"

Element esențial al complexu
lui angrenaj — cercetare, poli
calificare, ridicarea nivelului de 
pregătire tehnico-profesională a 
fiecărui om al muncii în parte 
și, in special, a celor tineri — 
biblioteca tehnică trebuie să se 
constituie ca o veritabilă „carte" 
deschisă mereu paginilor de 
noutăți; Astăzi, cind progresul

se numea baletul tine
rilor de la Fabrica de 

fire sintetice din Sivi- 
nești ; dezvăluirea 
concretă a frumuseți
lor muncii, a proble
melor care se nasc, zi 
de zi, de la cele de or
din tehnico-adminis- 
trativ pină la cele de

însemnări de Teodor Mazilu

se con- 
cu creația și 
eroică, acesta 

dansurilor 
• tinerii 
de artă 
Giurgiu 

fabricii", 
„23 Au- 

Dansul muncii 
tinereții" sau al 
intitulat „Tine- 
ani de aur“ cu 

au intrat în con- 
tinerii de la Casa 
cultură „Petbii

vintatei munci de fie
care zi.

Anii tineri 
fundă 
munca
era sensul 
prezentate de 
de la Școala 
populară din 
— „Tinerețea , 
de cei de la 
gust", 
și al 
celui 
rețe, 
care 
curs 
de
Sandor" din București. 
„O zi de muncă

ordin moral, se trans
forma inevitabil 
înaltă poezie.

Formațiunile de dan
suri tematice, brigăzile 
de agitație, echipele de 
teatru au izbutit, unih- 
du-și eforturile și ta
lentele, să ne înfățișe
ze o adevărată cronică, 
foarte la curent, a vie
ții de fiecare zi a 
tineretului. Cine urmă
rește aceste spectacole 
știe ce au realizat, ce 
gindesc. ce probleme 
au tinerii.

Brigăzile de agitație 
care se deplasează o-

in

perativ la Teleajen 
sau la Confecția, ori
unde e nevoie, ori
unde se impune o sta
re de urgență morală, 
âu întotdeauna la in- 
demină exemple con
crete dintre cele mai 
recente și, chiar dacă 
rima șchioapătă. scopul 
urmărit este atins. S-a 
reușit lucrul cel mai 
important : prezența 
unei echipe de brigăzi 
de agitație înseamnă 
pentru fiecare specta
tor un prilej de a-si 
examina activitatea, 
dorința de a nu fi nici
odată exemplul con
cret. negativ de care a- 
cum se amuză. Delă
sarea, indiferența, trîn- 
dăvia, birocrația — și 
cea rece ca zidul și 
cea plină de o viclea
nă bunăvoință — nu 
sint lăsate să zacă, sa 
dospească, să prindă 
rădăcini, brigăzile de 
agitație tulbură apele 
și cheamă la o judeca
tă lucidă și operativă, 
păstrează nestinsă fla
căra nemulțumirii cre
atoare de sine.

Acest elogiu adus 
muncii, această neobo
sită dorință de auto- 
perfecționare m-au fă
cut incă o dată să văd 
în tinerii revoluționari 
descendența cei mai 
legitimi ai legendei 
meșterului Manole.

Secția montaj-asamblare a panourilor de comandă pentru strunguri de la l.PT.E. Alexandria
Foto : PAVEL TANJALA

mereu deschisă noutăților
J

tehnic determină profunde pre
faceri în însuși conținutul unor 
profesii, cunoașterea unei sin
gure meserii devenind insufi
cientă, cartea tehnică, principal 
furnizor de noutăți din dome
niile științei și tehnicii, trebuie 
să ocupe un ioc de prim rang. 
Biblioteca tehnică nu mai poate 
fi privită ca un simplu „depo
zit" de carte — cum, din pă
cate, în multe locuri se mai 
întîmplă. Un recent raid pe care 
l-am efectuat în mai multe uni
tăți economice din București, 
Craiova și Drobeta-Turnu Se
verin a avut drept scop tocmai 
urmărirea locului și rolului pe 
care biblioteca tehnică îl deține 
în respectivele întreprinderi.

întreprinderea „Vulcan" din, 
Capitală posedă una din cele 
mai bine puse la punct biblio-

teci tehnice. în rafturile sale, 
într-o ordine exemplară, se gă
sesc peste 29 000 titluri de cărți, 
4 600 reviste, 180 cercetări bi
bliografice și 2 000 traduceri 
pentru cărțile tehnice ale ma
șinilor. Metodele specifice mun
cii cu cartea, folosite de biblio
tecarul Mircea Stăncescu, se re
găsesc în marele număr de citi
tori permanenți — peste 1000 
numai în acest an — și cele 
14 000 cărți consultate. „Trierea 
cărților ce urmează a fi cum
părate — ne declară tovarășul 
Mircea Stăncescu — nu se face 
la întîmplare. Pe baza unui plan 
de propagandă tehnico-econo- 
mică, un colectiv mai larg se-

ion cucu
(Continuare în pag. a lll-a)

MITOLOGIE
GETO DACA

Ion Horațiu Crișan

Intr-un număr anterior spu
neam că daco-geții au slirnit 
admirația antichității și au in
trat în istoriografia medievală 
a Europei apusene datorită vi
tejiei lor deosebite, a faptului 
că au fost „cei mai drepți din
tre traci" — cum spune Hero
dot — la care se adaugă și ca
racterul religiei lor. Viața spi
rituală a daco-geților se con
cretizează mai ales in credin
țele lor religioase, constituind, 
ca la toate popoarele din anti
chitate, tărîmul de manifestare 
in care se evidențiază, uneori 
mai bine decît în alte domenii, 
originalitatea lor.

Autorii antici, dar mai cu sea
mă cei moderni, au subliniat 
acest lucru în repetate rinduri. 
In înțelepciune, strămoșii noș
tri au fost comparați de către 
istoricii antichității cu grecii. O 
asemenea religie nu putea ema
na, în mentalitatea unui elen, 
de la niște „barbari" și de a- 
ceea Zamolxis (Zalmoxis) a 
fost transformat în om și făcut 
sclav al învățatului Pitagora din 
Samos de la care ar fi învățat 
înțelepciunea pe care a trimis-o 
daco-geților după întoarcerea sa 
in patrie. Alții l-au plimbat prin 
Egipt, unde ar fi învățat as
tronomie și arta prezicerii. Toa-

te acestea nu reprezintă decît 
încercarea de a găsi o explica
ție pentru credința atit de ori
ginala a daco-geților și in a- 
celași timp recunoașterea su
periorității ei. Știrile scrise ce 
ne-au parvenit sint destul de 
puține și de aceea pe baza lor 
cu greu se poate alcătui o is
torie a religiei daco-gelice. 
Unica ieșire din impas o con
stituie apelarea la tezaurul gin- 
dirii populare românești (româ
nii fiind singurii urmași și con
tinuatori ai daco-geților) pe care 
va tfebui să-l transformăm din 
sursă secundară în sursă pri
mară pentru reconstituirea a- 
cestei lațuri a vieții strămoși
lor noștri. Este ceea ce preconi
zase _ încă B.P. I-Iașdeu pentru 
limbă, un alt domeniu în care 
izvoarele antice sint și mai de
ficitare. Efortul de a scrie o 
lucrare mai cuprinzătoare asu
pra acestui aspect al daco-geți
lor este prematur pină Ia alcă- 
tuirc/i unui corpus al gîndirii 
populare românești concretizat 
in diversele datini și obiceiuri, 
mituri și legende care să fie 
dublat de un inventar al tutu
ror acelor descoperiri arheolo
gice de care ele se leagă intr-un

(Continuare in. pag. a lll-a)
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PLENARE CU ACTIVUL ALE COMITETELOR JUDEȚENE DE PARTI
AM

Lucrările plenarei cu activul 
a Comitetului județean Alba al 
P.C.R. s-au caracterizat prin- 
tr-un spirit de lucru responsa
bil, prin exigență și combativi
tate comunistă.

Se cuvine astfel relevat că 
raportul prezentat de tovarășul 
George Homoștean, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Alba 
al P.C.R., precum și dezbaterile 
care au avut loc in plen și in 
secțiuni, la care au participat 75 
vorbitori, au analizat felul in 
care Organele și organizațiile de 
partid au militat pentru trans
punerea în viață a sarcinilor 
decurgind din Programul ideo
logic al partidului. S-a relevat 
faptul că activitatea politico-i- 
deologică și cultural-educativă, 
desfășurată pe multiple planuri, 
preocuparea constantă pentru 
popularizarea și explicarea prin
cipiilor politicii interne și exter
ne a partidului și statului nostru, 
îmbogățirea conținutului și di
versificarea formelor învăță- 
mintului de partid, ca și ale 
muncii politice de masă — s-au 
concretizat în rezultate de pres
tigiu obținute in dezvoltarea so- 
cial-economică a județului.

Mai mulți vorbitori au subli
niat rolul mobilizator al activi
tății politico-educative desfășu
rate de organizațiile de partid, 
sindicat și U.T.C. prin interme
diul gazetelor de perete și sa
tirice, al stațiilor de radiofi- 
care, al agitației vizuale, in
fluența programelor brigăzilor 
artistice de agitație legate ne
mijlocit de problemele produc
ției. in direcția întăririi ordinii 
și disciplinei în întreprinderi, în 
unități agricole, pe șantiere de 
construcții.

Un rol important l-au ocupat 
in lucrările plenarei probleme
le educației patriotice, mai ales 
ale tinerilor. S-a relevat astfel 
puternicul rol educativ exercitat 
de muzeele din orașele și co
munele județului, îndeosebi 
Muzeul ,,Unirii*' din Alba Iulia, 
ecoul spiritual profund și per
sistent al suitei manifestărilor 
organizate cu prilejul aniversă
rii unor evenimente istorice de 
o deosebită însemnătate petre
cute pe aceste străvechi melea
guri românești.

Mai mulți vorbitori — ro
mâni. maghiari, germani — s-au 
referit la rezultatele bogate ale 
politicii partidului de asigurare 
a deplinei egalități in drepturi 
a tuturor cetățenilor patriei, 
fără deosebire de naționalitate, 
la condițiile optime ce au fost 
create Ca toți cei ce muncesc 
să se poată afirma plenar in 
viața economico-socială. să ia 
parte la conducerea treburilor 
obștești — dind expresie eloc
ventă hotăririi tuturor locuitori
lor județului de a munci in con
tinuare. in strinsă unitate și cu 
întreaga energie, pentru înflo
rirea patriei comune.

Luind cuvintul în încheierea 
dezbaterilor, tovarășul Dumi
tru Popescu, membru al' Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., a Sub
liniat semnificația Congresului 
educației politice și culturii so
cialiste, arătind că bilanțul rea
lizărilor din ultimii cinci ani 
este rodul transformărilor în
făptuite în baza materială a so
cietății, în viața economico-so
cială, dar și rezultatul luptei 
permanente duse de partid pen
tru dezvoltarea gindirii social- 
politice a maselor, pentru înar
marea lor cu o concepție mili
tantă revoluționară. A fost sub
liniată necesitatea îmbunătă
țirii în continuare a activității 
ideologico-educative a organelor 
și organizațiilor de partid, a în
tăririi spiritului militant și a 
combativității acestei activități, 
menită deopotrivă să dezvolte 
conștiința revoluționară a mase
lor, să ridice nivelul lor de cul
tură. să modeleze trăsăturile 
omului nou și să cultive patrio
tismul socialist în indisolubilă 
legătură cu solidaritatea inter- 
naționalistă.

Din programul de măsuri 
adoptat de plenară :
• Vor fi înființate noi sectoa

re și filiale ale universității de 
marxism-leninism în orașele : 
Alba Iulia, Blaj, Cugir, Cimpeni, 
Sebeș și în comunele Jidvei și 
Roșia Montană: se vor organiza 
seminarii pe teme politico-ideo- 
logice pentru cadrele de condu
cere.

• Lunar, membrii birourilor 
comitetelor județean, municipal, 
orășenești de partid, precum și 
cei peste 2 500 de lectori și pro
pagandiști vor face cel puțin 
două expuneri asupra principa
lelor probleme ale politicii in
terne și externe, a partidului.

• Se va asigura creșterea nu
mărului brigăzilor științifice — 
de la 126 in prezent. la peste 
175, la sfîrșitul actualului cinci
nal, iar al formațiilor artistice, 
în același interval, de la 758, la 
1 500.

In încheierea lucrărilor ple
narei, participanții au adresat 
o telegramă COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN. tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, 
din care extragem :

„Participanții Ia plenara cu 
activul a Comitetului județean 
de partid Alba au evidențiat 
justețea politicii partidului nos
tru de formare a omului nou, 
constructor conștient al socia
lismului și comunismului in 
patria noastră. Realizările de 
seamă obținute în dezvoltarea 
social-economică a acestor fru
moase plaiuri, elanul mereu 
sporit cu care dăm viață hotărî- 
rilor Congresului al XI-lea al 
partidului sint expresia unei 
înalte conștiințe socialiste, a 
creșterii rolului conducător și 
mobilizator al organelor și or
ganizațiilor de partid.

Participanții la plenară. în 
numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din județul 
Alba, români, maghiari, ger
mani, vă asigură, mult stimate 
tovarășe secretar general al 
partidului, că. sub conducerea 
organelor și organizațiilor de 
partid, vor acționa și în conti
nuare cu toată hotărirea și en
tuziasmul pentru realizarea ac
tualului cincinal, a mărețului 
Program al partidului, de fău
rire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism".

ARAD
Ca o încununare a dezbateri

lor privind înfăptuirea Progra
mului ideologic al partidului, 
organizate in județ — la care au 
participat 51 000 comuniști și 
peste 240 000 de membri ai or
ganizațiilor de masă și obștești, 
plenara cu activul a Comitetu
lui județean Arad al P.C.R. a 
exprimat puternic hotărirea co
muniștilor de pe aceste melea
guri de a traduce neabătut în 
viață politica partidului in do
meniul formării omului nou — 
componentă organică a operei 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Raportul prezentat de tovară
șul Andrei Cervencovici. prim- 
secretar al Comitetului județean 
Arad al P.C.R., precum și cu
vintul celor 57 participanți 
la dezbateri, in plen și pe sec
țiuni. au analizat, intr-un pro
nunțat spirit de lucru, multiplele 
aspecte ale activității organe
lor și organizațiilor de partid 
pentru înfăptuirea, pe plan lo
cal, a sarcinilor ce decurg din 
programul ideologic, din docu
mentele Congresului al XI-lea 
al partidului.

în acest context, relevînd 
audiența de care se bucură 
în rindul oamenilor muncii 
inițiativa arădană „Fiecare cetă
țean al județului — un bun pro
prietar, gospodar și producător 
socialist", vorbitorii au insistat 
asupra necesității extinderii a- 
cesteia în toate unitățile econo
mice.

Muncitori, conducători de în
treprinderi economice, cadre di
dactice. membri ai filialelor 
uniunilor de creație, activiști 
culturali, reprezentanți ai con
siliilor oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară și germană 
etc. au evidențiat că orga
nismele cuprinse in consiliul ju
dețean F.U.S. au reușit în mare 
măsură să asigure, pe baza ori
entărilor date de Programul 
ideologic al partidului, un bogat 
conținut social-politic activității 
cultural-educative. Insuficientă 
atenție s-a acordat însă conținu
tului politic-educativ al unor 
acțiuni cultural-educative, conti
nuității in susținerea și tradu
cerea efectivă in viață a preve
derilor Codului etic, in cultiva
rea trăsăturilor omului nou. a 
răspunderii pentru îndeplinirea 
obligațiilor profesionale, cetățe
nești.

Educația patriotică a tineretu
lui, a tuturor oamenilor muncii, 
pregătirea tineretului pentru 
muncă și viață in strinsă con
cordanță cu cerințele dezvoltării 
socralJeconomice a județului, în
tărirea continuă a unității fră
țești' dintre toți cei ce muncesc 
— români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — valorifi- I 
carea plenară a condițiilor ce au ■ 
fost create pentru participarea ! 
lor tot mai activă, indiferent d- 
naționalitate. la conducerea di- : 
feritelor sectoare ale vieții eco- ț 
nomico-sociale s-au conturat ca I 
tot atitea direcții de activitate ■ 
a educatorilor comuniști.

în încheierea lucrărilor plena
rei a luat cuvintul tovarășul : 
Paul Niculescu. membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., care s-a referit ; 
pe larg la unele direcții princi- . 
pale de acțiune in contextul am- 1 
piu al preocupărilor consecvente _ 
ale partidului pentru formarea 
conștiinței socialiste a maselor : 
participarea tuturor muncitori
lor. a cadrelor de conducere din 
unitățile economice la întreaga 
viață spirituală a colectivului de 
muncă ; accentuarea caracteru
lui revoluționar, militant al pro
cesului instructiv din școală, e- 
ducarea patriotică și internațio- 
nalistă a tineretului ; îmbogă
țirea și diversificarea formelor 
și manifestărilor menite, la fie
care loc de muncă, să educe pe 
oamenii muncii români și din 
rindul naționalităților conlocui
toare în spiritul înaltei respon
sabilități, al dăruirii totale in 
opera de edificare socialistă a 
României.

Din programul de măsuri a- 
doptat de plenară :

• Generalizarea unor inițiative 
înaintate in Întrecerea socialistă: 
organizarea anuală, in luna au
gust, a manifestărilor politico- 
educative „De la străbuni la ne
poți", destinate cunoașterii isto
riei patriei : sub genericul ..Cin
cinalul revoluției tehnico-știin- 
țifice" vor avea loc sesiuni de 
comunicări și referate privind 
tehnici și tehnologii moderne.

• Desfășurarea unei activități 
mai susținute în rindul elevilor 
și părinților pentru orientarea 
tineretului spre activități ne
mijlocit productive, organizin- 
du-se in acest scop intilniri in
tre elevi și cadre de conducere 
din întreprinderi industriale.

In încheierea lucrărilor plena
rei. participanții au adresat o 
telegramă COMITETULUI CEN
TRAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, din 
care extragem :

Dind glas celor mai profunde 
sentimente și convingeri de care 
sint animați oamenii muncii 
din județul Arad —români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități — participanții la 
plenara cu activul a comitetu
lui județean de partid exprimă 
acordul deplin și adeziunea lor 
totală la politica înțeleaptă, in
ternă și externă, a partidului 
nostru, recunoștința profundă 
pentru modul strălucit in care 
dumneavoastră, tovarășe secre
tar general, conduceți destinele 
acestei națiuni.

Răspunzind cu entuziasm che
mării pe care ați adresat-o în
tregului popor de a face din 
actualul cincinal un cincinal 
al revoluției tehnico-științifice, 
care să afirme plenar talentul, 
hărnicia și puterea de creație 
ale minunatului nostru popor, 
oamenii muncii arădani, in 
frunte eu comuniștii, sînt angre
nați cu toate forțele în lupta 
pentru înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor stabilite pentru anul 
1976.

Vă încredințăm, mult iubite 
tovarășe Nieolae Ceaușescu. de 
devotamentul nețărmurit față de 
înaltele idealuri ale socialismu
lui și comunismului, pe care 
dumneavoastră le promovați cu 
neîntrecută înțelepciune și dă
ruire. de încrederea nestrămu
tată in politica marxist-leninistă 
a partidului, în viitorul luminos 
și tot mai fericit al scumpei 
noastre patrii — Republica So
cialistă România.

BACĂU
Plenara cu activul a Comite

tului județean Bacău al P.C.R., 
definindu-se printr-un pronun
țat caracter de lucru, a dezbă
tut cu răspundere și principia
litate comunistă modul in care 
organele și organizațiile de par
tid. organizațiile de masă și 
obștești, instituțiile de invăță- 
mint. de cultură și artă din ju
deț acționează pentru Înfăptui
rea prevederilor Programului 
ideologic ăl partidului.

în raportul prezentat plenarei 
de către tovarășul Gheorghe 
Roșu, prim-secretar al Comite
tului județean Bacău al P.C.R.. 
ca și in cuvintul celor 77 de 
participanți la discuții — în plen 
și pe secțiuni — au fost su
puse unei analize aprofundate 
principalele aspecte ale activită
ții politico-educative desfășurate 
în anii care au trecut de la a- 
doptarea Programului ideologic, 
reliefîndu-se experiența pozitivă 
acumulată, neajunsurile ce s-au 
manifestat, propunindu-se mă
suri concrete, capabile să de
termine ridicarea pe o treaptă 
superioară a muncii educative.

Progresele activității educa
tive, la care o contribuție im
portantă a adus faptul că aproa
pe întreaga populație a județu
lui este cuprinsă într-o vastă 
rețea de pregătire politică și 
profesională, se răsfring In dez
voltarea atitudinii înaintate față 
de muncă.

în dezbateri. participanții 
s-au referit pe larg la căile și 
mijloacele intensificării și îm
bogățirii educației patriotice, ca 
o componentă organică a for
mării omului nou. S-a arătat că 
de o largă popularitate s-au 
bucurat o seamă de acțiuni cu 
caracter patriotic, ca festivalul- 
concurs „Vitejii neamului", 
..Serbările Oituzului", ..Sărbă
toarea eroilor de pe Măgura- 
Tg. Ocna" etc.

Făcind dovada unei înalte 
exigențe partinice și revoluțio
nare. participanții la plenară au 
analizat in mod critic și auto
critic carențele care mai exis
tă în activitatea politico-educa- 
tivă ce o desfășoară organiza
țiile de partid.

împărtășind experiența valo
roasă acumulată de organele și 
organizațiile de partid si criti- 
cind constructiv persistenta 
unor deficiențe, participanții la 
dezbateri au făcut, totodată, 
peste 120 propuneri menite să a- 
sigure ridicarea pe o treaptă su
perioară a intregu activități 
ideologice-educative din județ.

In încheierea lucrărilor a 
luat cuvintul tovarășul Leeate 
Rautu. membru al Cemitete- 
lui Politie Executiv al C.C. al 
P.C.R.. care a apreciat expe
riența înaintată a organelor ta 
organizațiilor de partid in acti
vitatea educativă, mbiii---- ni
totodată necesitatea extinderii 
acesteia. închatr in cadttz! n> 
toctivetor de muncă rasjxndite 
pe un teritoriu vast, mai gr-- 
de cuprins in munca politică. In 
continuare, vorbitorul a reco
mandat o mai bună folosire a 
bazei materiale a activității cul
turale de masă, atragerea mai 
intensă a oamenilor de cultură, 
știință și artă la viața spirituală 
a orașelor și satelor. îmbogăți
rea gamei de mijloace ale mun
cii educative, adaptarea acestora 
la specificul diferitelor colec
tive. in scopul creșterii eficien
ței activității de educare a oa
menilor muncii in spiritul con
cepției revoluționare, materia- 
list-dialectice despre lume și 
viață.

Din programai de măsuri a- 
doptat de plenară :

• Orientarea fermă a temati
cii adunărilor generale ale or
ganizațiilor de partid spre edu
carea partinică a comuniștilor, 
creșterea responsabilității aces
tora față de indeplinirea tuturor 
sarcinilor de producție, dezvol
tarea spiritului critic și autocri
tic. crearea unei atitudini com
bative față de orice influență a 
ideologiei și moralei burgheze, 
preocuparea mai intensă pentru 
educarea patriotică și internatio
nalists a tuturor oamenilor mun
cii. in special a tineretului.

• Dezbateri trimestriale, in a- 
dunârile organizațiilor de par
tid. pe teme de educație mate- 
rialist-științifică : expuneri, con
sultații și dezbateri pe teme a- 
teist-științifice. in cadrul invă- 
țămintului politico-ideologic, la 
instruirea activului și aparatului 
de partid, a propagandiștilor.

• Se preconizează acțiuni con
crete pentru creșterea eficienței 
educative a manifestărilor cul- 
tural-artistice tradiționale — 
„Zilele culturii călinesciene", 
„Gala recitalurilor dramatice și 
colocviul criticilor de artă*. Fes
tivalul literar-artistic ..George 
Bacovia", „Festivalul Stanicului" 
etc.

în încheierea lucrărilor plena
rei, participanții au adresat o te
legramă COMITETULUI CEN
TRAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. din 
care extragem :

întrunind adeziunea celor a- 
proape 70 000 de comuniști, a 
tuturor celor care trăiesc și 
muncesc în județul Bacău, par
ticipanții la plenară acordă, mult 
stimate tovarășe Nieolae 
Ceaușescu, o înaltă prețuire ac
tivității neobosite pe care o de
puneți, în fruntea conducerii par
tidului și statului, pentru edu
carea comunistă a întregii noas
tre națiuni, pentru întronarea, in 
întreaga noastră viață socială, a 
principiilor și normelor eticii și 
echității socialiste. și împlini
rea unui deziderat de veacuri al 
românilor — oameni noi intr-o 
țară nouă. Permiteți-ne, iubite 
tovarășe secretar general, să vă 
exprimăm, și pe această cale, 
mulțumirile noastre profunde 
pentru contribuția inestimabilă 
la elaborarea și fundamentarea 
științifică a Programului ideo
logic al partidului.

Ne angajăm, totodată, iubite 
tovarășe Nieolae Ceaușescu. să 
depunem stăruitoare eforturi 
pentru a da viață marilor co
mandamente ale Programului 
ideologic al partidului, să îmbu
nătățim continuu întreaga mun
că de educare politico-ideologică. 
de ridicare a nivelului de cu
noaștere și cultură al tuturor oa
menilor care trăiesc și muncesc 
pe aceste meleaguri.

BOTOȘANI
Plenara cu activul a Comite- 

județean Botoșani al

BRĂILA t

de to- 
prim- 
jude- 

P.C.R.. 
70 de

Atît raportul prezentat 
varășul Adalbert Crișan. 
secretar al Comitetului 
țean Bistrița-Nâsăud al 
cit și cuvintul celor
participanți la dezbaterile des
fășurate in plen și pe sec
țiuni au evidențiat in primul 
rind progresele realizate in în
tărirea spiritului revoluționar 
in creșterea neîntreruptă a ni
velului politico-ideologic al co
muniștilor, al celorlalți oamer.: 
ai muncii, consecințe firești i 
îmbunătățirii conținutului 
stilului propagandei de part 
ale muncii politice de masă, i 
întregului proces de instruc 
și educație comunistă.

Cu toate acestea, faptul că 
mai întilnesc forme de manlf* 
tare a unor mentalități vechi 
exprimate prin cazuri de indis
ciplină în producție, de folosire 
cu eficientă redusă a mijloace
lor materiale și financiare, de 
insuficientă preocupare pentru 
ridicarea nivelului pregătiri: 
profesionale in noile unități e- 
conomice. subliniază necesitatea 
intensificării muncii politice, a 
perfecționării conținutului r_ 
metodelor sale.

Numeroși vorbitori — romă*, 
maghiari, germani — au subli
niat că tot ceea ce s-a realizat 
in județul Bistrița-Năsăud. ca fi 
In alte județe, constituie o do
vadă grăitoare a consecver'» 
cu care partidul nostru înfăp
tuiește politica marxist-leninistă 
de deplină egalitate in dreptar 
intre toți oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate. Ia 
fond — au subliniat mai multi 
vorbitori — egalitatea naționali 
si socială înseamnă condiții 
egale de muncă, de învățătură, 
posibilități ca fiecare om. ir.di- 
ferent cine i-au fost părinții si 
ce limbă vorbește, să 
văța. lucra și să se | 
ma nestinjenit in orie 
de activitate, 
de condițiile

ale 
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Hsrr.ul proletar.
Din prorramu! de măsuri 

doptat de plenară :
• în perioada 1 iuni 

cembrie a.c. se vor o 
localitățile BîFtnța. Be
Weorz-Bâi. Prundul Bir^âului.

• expe
rt! per- 
tntsi a

a-

1 de- 
za in 
.. Sin-

■e agitatori per
fecționarea acti'.rităț 
acestora.

• In primăvara a 
Cetatea Ciceulu: se va organiza 
o manifestare științifică fi cul
turală consacrată implinirii a 
450 de ani de la pnma domnie 
a lui Petru Rareș.

• Consiliile județene ale oa
menilor muncii de naționalitate 
maghiară și germană vor orga
niza cicluri de expuneri privind 
lupta dusă in strinsă unitate de 
oamenii muncii din țara noastră 
— români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — pentru 
libertate și dreptate socială, pen
tru edificarea socialismului și 
înflorirea patriei.

In incheierea lucrărilor plena
rei, participanții au adresat 
o telegramă COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN, tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, 
din care extragem:

Plenara lărgită a analizat cu 
inaliâ responsabilitate și exi
gență comunistă activitatea des
fășurată in direcția transpune
rii in fapt a sarcinilor Progra
mului ideologic al partidului, 
așa cum au fost acestea statuate 
in documentele Plenarei C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1971 și ale 
Congresului al XI-lea al parti
dului, la a căror elaborare dum
neavoastră. iubite și stimate 
tovarășe Nieolae Ceaușescu, ați 
adus o contribuție covirșitoare, 
fiindu-ne mereu pildă vie și lu
minos indemn de a munci în
frățiți — români, maghiari, ger
mani — pentru ctitorirea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și înaintarea 
spre comunism.

Ne sint mereu vii 
te, iubite tovarășe

1977. la

României

in min- 
secretar 

general, prețioasele indicații și 
sfaturi pe care ni le-ați dat 
cu prilejul vizitei de lucru la 
Bistrița. Vă asigurăm că, așa 
cum nc-ați îndemnat, vom face 
ca. odată cu înălțarea zecilor de 
întreprinderi noi. a salbelor de 
cartiere de locuințe și așeză
minte social-cullurale. să creas
că și nivelul conștiinței socialis
te a oamenilor muncii, in rit
mul și pe măsura înnoirii, în
tineririi și dezvoltării impe
tuoase a orașelor și comunelor 
județului nostru.

tului
P.C.R. a încununat dezbaterile 
asupra 
logice și cultural-educative care 
au avut loc in 
de adunări și 
ganizațiilor de 
și obștești, ale 
așezămintelor 
județ. în raportul prezi 
■^’■arășul Petre Duminică, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Botoșani al P.C.R.. ca și in 
cadrul dezbaterilor din plenară — 
la care au participat aproape 90 
de tovarăși — actmști de par- 
t'd <i de stat, ai orzanizatiilor 
de maAâ mnd’irătnrî ai imnr

activității politico-ideo-

cele peste 4 2.50 
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Atît raportul prezentat la ple
nară de tovarășul Dumitru 
Bălan, prim-secretar al Comi
tetului județean Brăila al 
P.C.R.. cit și cuvintul celor 63 
de vorbitori in plen și in secți
unile de lucru au evidențiat că 
activitatea desfășurată in acești 
ani pentru transpunerea in via
ță a Programului ideologic al 
partidului a exercitat o puter
nică influentă pozitivă asupra 
tuturor laturilor vieții economi- 
co-sociaie a județului, a deter
minat o creștere substanțială a 
activității organizațiilor de 
partid și tuturor organizațiilor 
eomuonente ale F.U.S.. a insti
tuțiilor de cultură și invâțămint 
pentru formarea omului nou. 
caracterizat prin gindire rpvo- 
lunonarâ. ma’.enali't-dialecticâ 
desore hane și viață, printr-un 
•nalt spirit de responsabilitate 

si morală față de inte- 
generaie ale poporului.

îndeplinire* eu 180 de zile 
înainte de termen a olanului 
cincinal 1971—1975. realizarea 
unor importante sporuri ia pro
duc**, a agricolă — pentru care 
judevj! a ocupat locul I pe țară 
— realizarea In primele patru 
luni ale acestui an a unei pro
ducții industriale suolhner.tare 
in valoare de 81 milioane lei, 
încheierea in condiții optime a 
lucrărilcrr agricole din această 

fi s’nî °?linda unui 
s muncă, făcută cu 

comuniste, pa-

primăvară 
spirit nou d 
simțul datoriei 
triptice.

Evidențiind 
bune. p!"nara

aceste rezultate 
a stăruit asupra 

necesității întăririi spiritului 
critic, a combativității colecti
velor de muncă, și. in general, 
a opiniei publice. împotriva 
unor manifestări de nechibzuin- 
tâ ir. gospodărirea bunurilor 
materiale, a mașinilor, a mate
riilor prime. combustibililor și 
er.erg->i. crearea unei atmos
fere de intoleranță față de tot 
«■eea c« știrbește avuția între
prinderilor. avuția tuturor.

Bogata si diversa activitate 
cultural-educativă de masă des
fășurată iii județ a impus aten- 

plenarei multe reușite, dar 
nte- a 'căderi in ceea ce pri- 
te conținutul acesteia. Intre 

s-a cenH ca organizațiile 
sindicatele 

ocupe mai stăruitor de 
in viață a normelor 
ității socialiste, pen-

CABAS - 
senw

în raportul prezentat de tova
rășul Trandafir Cocîrlă, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Caraș-Severin al P.C.R., ca și in 
cuvintul celor 60 de participanți 
la dezbateri, s-a făcut o amplă 
analiză a modului in care comi- 

i tetul județean, organele și or- 
i ganizațiile de partid, de masă 
| si obștești, ceilalți factori edu- 
I caționali din județ au acționat 
j pentru înfăptuirea sarcinilor ce 
I le revin din Programul ideolo- 
I gic al partidului. Subliniindu-se 

că rezultatele obținute in cin
cinalul trecut de intregul nos
tru popor au afirmat incă o 
dată, cu putere, justețea și re
alismul orientărilor politicii 
marxist-leniniste a partidului, 
creșterea conștiinței revoluțio- 
nar-patriotice a maselor. în ca
drul lucrărilor plenarei s-a ară
tat că realizările deosebite obți
nute în acești ani în intregul 
județ demonstrează cu tărie pa
triotismul fierbinte, frăția de 
nezdruncinat a celor ce trăiesc 
și muncesc împreună pe aceste 
meleaguri — români, germani, 
sirbi, maghiari și de alte na
ționalități. sint opera lor comună.

Lucrările plenarei au prilejuit 
i un amplu și fructuos schimb de 

experiență intre organizațiile de 
partid, intre toți factorii educa
ționali in activitatea de zi cu zi 
pentru formarea omului nou, 
înaintat, pentru întronarea mo
dului de viață comunist. S-au 
făcut auzite de la tribună rela
tări despre valoroase inițiative 
și preocupări muncitorești ca, 
de pildă, inițiativa siderurgi.ști- 
lor. intitulată „Nici o tonă de 
oțel pierdut din cauza întreru
perilor neprogramate", sau re
zultatele pozitive ale educației 
prin muncă și pentru muncă a 
tinerilor, a elevilor care reali
zează numai in acest an de în- 
vățămint producții in valoare de 
circa 12 milioane lei.

A revenit des in dezbateri 
sublinierea necesității de a se 
desfășura pretutindeni, cu mai 
multă vigoare, munca politică de 
la om la om, s-au relevat direc
ții de acțiune pentru creșterea 
eficienței invățămintului de 
partid, pentru realizarea unor 
noi progrese ale procesului in- 
structiv-educativ in școli, pen
tru ridicarea gradului de cultură 
al maselor.

In cadrul plenarei s-a discutat 
despre asigurarea unei perma
nente îmbinări, in activitatea e- 
ducativă. a patriotismului socia
list și internaționalismului pro
letar. despre cultivarea senti
mentului de solidaritate al oa
menilor muncii cu lupta tuturor 
popoarelor pentru progres social

■ fi. pace.
In incheierea dezbaterilor, a 

luat cuvintul tovarășul Mihai 
Dilea. membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. care, subliniind 

I că lucrările plenarei se desfă
șoară pe fondul unor realizări

■ remarcabile obținute in dezvol
tarea economico-socială și cul
turală a județului, a apreciat 
că dezbaterile au realizat o am
plă și temeinică analiză a acti
vității desfășurate pentru înfăp
tuirea Programului ideologic a! 
partidului. Pornind de la nece
sitatea de a se dezvolta rezul
tatele obținute, vorbitorul a re
levat. ca direcții principale de 
acțiune, cultivarea mai susținu
tă a bogatelor tradiții ale spi
ritului muncitoresc din aceste 
meleaguri, intensificarea educa
ției patriotice și internaționa
liste a tuturor oamenilor muncii.

Din programul de măsuri a- 
doptat de plenară :

• Pină la 1 septembrie 1976, 
in toate întreprinderile județu
lui vor fi generalizate inițiati
vele: ..Fiecare comunist — anga
jat direct in Creșterea și educa
rea unui tinăr". ..Prietenii nou
lui angajat". ..Fiii de onoare ai 
întreprinderii".

• în cadrul fiecărei organiza
ții de partid și al fiecărui an 
de învățămint, va fi reașezată 
structura organizatorică a învă- 
țămintului politico-ideologic de 
partid pentru realizarea unui e- 
chilibru corespunzător in stu
dierea problemelor economice, 
filozofice, istorice, a celor pri
vind politica internă și externă 
a partidului : se va crea un ca
binet de metodică a muncii po
litice ; începîndu-se cu anul de 
învățămint 1976—1977 va fi in
trodus în învățămîntul de partid 
studiul principiilor și normelor 
vieții și muncii comuniștilor, ale 
eticii și echității socialiste.

In incheierea lucrărilor plena
rei, participanții au adresat o te
legramă COMITETULUI CEN
TRAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN. tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, din 
care extragem :

întruniți in plenara lărgită a 
Comitetului județean Caraș-Se
verin al P.C.R., activul de 
partid, reprezentanții organiza
țiilor componente ale Frontului 
Unității Socialiste, cadrele cu 
ntunci de răspundere din învă
țămint și cultură au dezbătut cu 
exigență comunisiă modul iii 
care au fost transpuse in viată 
sarcinile trasate de Plenara C.C. 
ai P.C.R. din noiembrie 1971 și 
de documentele Congresului al 
XI-lea al partidului, de dum
neavoastră, stimate tovarășe 
Nieolae Ceaușescu. in domeniul 
muncii politico-ideologice și 
cultural educative.

Plenara dă mandat și împu
ternicire reprezentanților săi să 
exprime întreaga noastră recu
noștință și profunde mulțumiri 
conducerii partidului, dumnea
voastră personal, iubite tovarășe 
Nieolae Ceaușescu, și să asigure 
Congresul educației politice și 
culturii socialiste că organizația 
județeană de partid, comuniștii, 
toți oamenii muncii din această 
parte a țării — români, germani, 
sirbi. maghiari și de alte națio
nalități — vor face totul, în con
tinuare, pentru realizarea obiec
tivelor stabilite de Congresul al 
XI-lea. pentru dezvoltarea eco
nomico-socială a țării în noua 
etapă în care am pășit, perfec- 
tionind munca în toate domenii
le activității, sporindu-și efor
turile pentru ca omul format și 
educat de partid să fie îți cel 
mai înalt și responsabil grad un 
făuritor conștient și demn al is
toriei.

DOLJ
Plenara cu activul a Comite

tului județean de partid Dolj 
s-a caracterizat printr-o amplă 
și vie participare a reprezentan
ților celor măi variate sectoare 
ale vieții politico-ideologice și 
culturale din județ, care au ana
lizat cu exigență și responsabi
litate comunistă activitatea des
fășurată pentru înfăptuirea Pro
gramului ideologic al partidului.

în raportul infățișat plenarei 
de tovarășul Gheorghe Petrescu, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Dolj ai P.C.R.. ca și in 
cadrul amplelor dezbateri ce au 
urmat și la care au luat cuvin
tul 81 de participanți, s-a sub
liniat. folosindu-se numeroase 
date și exemple sugestive, pu
ternica înrîurire pozitivă pe 
care a exercitat-o activitatea 
educativă de dezvoltare a con
științei socialiste, revoluționare 
a oamenilor asupra muncii lor 
de zi cu zi, legătura directă în
tre această activitate și bunele 
rezultate dobîndite pe plan lo
cal in diferite domenii ale vieții 
sociale.

în cursul dezbaterilor s-a 
arătat că realitățile economico- 
sociale ale județului, industria
lizarea intensă, introducerea tot 
mai largă în producție a auto
matizării și mecanizării, a unor 
instalații și tehnologii moderne, 
modificarea tehnologiilor de lu
cru în agricultură datorită iri
gațiilor, mecanizării și chimi
zării au impus, în procesul 
educării socialiste, revoluționare 
a celor ce muncesc, un accent 
sporit pe lărgirea orizontului 
lor de cunoaștere.

Participanții la plenară au 
făcut o analiză amănunțită a 
activității desfășurate de orga
nizațiile de partid, de institu
țiile cu funcții educative din ju
dețul Dolj, pentru ridicarea pre
gătirii politico-ideologice a co
muniștilor și a celorlalți oameni 
ai muncii. în cursul dezbateri
lor s-a arătat că organizațiile 
de partid din numeroase uni
tăți industriale și agricole, de 
pe șantierele de construcții, din 
instituțiile județului au reu
șit să facă din propaganda 
prin conferințe, din informarea 
curentă a oamenilor muncii un 
mijloc important de evidențiere 
și de însușire temeinică a celor 
mai importante aspecte ale po
liticii duse de partidul nostru.

S-a discutat, de asemenea, 
cu spirit de răspundere, des
pre modul in care organele 
și organizațiile de partid din 
Dolj s-au preocupat de punerea 
cit mai largă în valoare a bo
gatelor tradiții ale vieții cultu- 
ral-artistice de pe aceste me
leaguri. despre căile și mijloa
cele intensificării educației pa
triotice a oamenilor muncii, 
despre aplicarea largă a con
cepției partidului nostru pri
vind imbinarea organică a pa
triotismului socialist cu inter
naționalismul proletar.

In incheierea dezbaterilor a 
luat cuvintul tovarășul Ștefan 
Voitcc. membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. Dind o apreciere pozitivă 
lucrărilor plenarei, ca și între
gii activități politico-ideologice 
și cultural-educative desfășu
rate de conducerea organizațiilor 
de partid din județul Dolj, vor
bitorul a făcut un șir de reco
mandări pentru ridicarea aces
teia pe o treaptă mai inaltă. 
îndeosebi. vorbitorul a stăruit 
asupra cerinței ca organele și 
organizațiile de partid, ceilalți 
factori educaționali să acționeze 
cu perseverență pentru cultiva
rea. la toți locuitorii județului, 
a sentimentelor nobile ale dra
gostei de patrie, partid și popor, 
pentru întărirea spiritului de 
ordine și disciplină, pentru în- 
cetățehirea principiilor Codului 
etic comunist în viața fiecărui 
cetățean.

Din programul de măsuri 
adoptat de plenară :

• Extinderea în toate unită
țile. prin acțiunea comitetului 
județean U.T.C. și a consiliului 
județean al sindicatelor, a ini
țiativei ..Prietenii noului anga
jat", pentru încadrarea mai ra
pida a tinerilor muncitori în 
atmosfera de muncă și disci
plină socialistă.

• Crearea, pină la 1 septem
brie 1976. de noi universități 
populare într-un Șir de locali
tăți (Virvorul de Jos, Malu- 
Mare. Fărcașu, Bucovăț, Rado
van. Cioroiași. Sălcuța. Goești, 
Carpen, Argetoaia și altele).

In încheierea lucrărilor ple
narei, participanții au adresat 
o telegramă COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN, tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, 
din care extragem:

Comuniștii și întregul activ 
din domeniul ideologiei de pe 
meleagurile Doljului își în
dreaptă. gindurile și sentimen
tele către Partidul Comunist 
Român, către dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nieolae 
Ceaușescu, conducător înțelept 
și încercat al partidului și al 
ponorului român. Prin exem
plul viu, luminos, prin întreaga 
dumneavoastră activitate desfă
șurată 'i fruntea partidului și 
statului, prin căldura și înțele
gerea cu care îndrumați și spri
jiniți activitatea politico-ideolo
gică și cultural-educativă, în
treaga operă de edificare multi
laterală a socialismului în 
România, v-ați înscris numele 
în rindul marilor personalități 
ale culturii și civilizației româ
nești. Exemplul dumneavoastră 
personal a determinat și in ju
dețul nostru nn climat de efer
vescență creatoare, in rindul 
tuturor factorilor educaționali.

Participanții Ia plenară asi
gură Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român, pe dum
neavoastră, mult iubite tovarășe 
Nieolae Ceaușescu, că îndepli
nirea sarcinilor Congresului al 
XI-lea al P.C.R., a măsurilor pe 
care le va elabora Congresul 
educației politice și culturii so
cialiste vor constitui pentru or
ganele și organizațiile de partid 
din județul Dolj obiectivul de 
bază in munca de viitor, vor 
stimula activitatea creatoare a 
celor ce muncesc din județul 
nostru, pentru indeplinirea cu 
succes a sarcinilor ce le revin 
in cadrul Programului de fău
rire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și de înaiij^ 
tare spre comunism — țelul su
prem al întregului popor român.

si 
ve* 
alteie. 
de partid. U.T.C.. 
«â «e pre 
traducerea i 
eticii și echi 
tru ca acestea sâ constituie în 
fiecare colectiv o călăuză 
permanentă pentru comportarea 
fi^căru’fi — in muncă, in socie
tare și familie.

în c-jvintu! rostit la fnche- 
hxrărilor plenarei, tova- 

Ghenrrhe Pană, mem- 
Cooiitetufai Politic 

al CXL al P.C.R.. a 
de profundă 

c<wuri_s<ă ce a orac- 
rvența 
rogra- 
-se pe 

v-erj ar.rrenăm tuturor 
.știior u o activitate po- 

cp-educaiîi'ă concretă, folosi- 
**:oare a bazei materiale 
riL pentru obținerea unor 
igr<*se atît în sfera eco- 
cit si in formarea omu- 

. vorbitorul a subliniat i 
si unanima adeziune a 

lor muncii din județ la 
internă și externă a 

lui. adeziune reînnoită și 
•iul acestor dezbateri, dă 
linea că ei vor acționa in 
are. strins uniți in jurul 
lui. a! conducerii saie. 

înfăptuirea cu înaltă 
r«s- I -ațe comunistă a ho-
tăriri’or Congresului al XI-lea, 
a luminosului Program al parti
dului.

Ghrorrhe 
al 

Fxenrtiv

a*_£a>are

E3ul odroiocsr Be*
12

a

CaduL

a.*

atâ in jude* a cultur
■ ififiptaîrea Rragrai noi pro

o ‘o- ■ nomiei.
rtâmrt as jpri necesității i hii nou.

trve ansambhJ mi;toacelor • Deplina
.ar? po.ruca «a ne pa? oameni!

roctir. jare. cu ma: :nuitâ pounca 
partxhi!'er :n siujlia cu:

aprafiuxlate a pobtîcii
loaț- 
i par- '5 cu pri!e

rî a prceny.ârL: nanneior • certitudi
ui etic, translorstâni pre l continua 

partidulilor szle in
— d® 7^" 1 ^•de"" de ns ~

fer- 
ca fi ; pentru

■

• In cadrul 
tituiate ..Răspundem la între
barea dumneavoastră*. ..Boto
șani — colocvii contemporane* 
..Tribuna actualității politice'

de oamen 
dezvoltare 
interna și 

ii și stătu

pune: 
gorii 
vind 
lirica 
tidub.

• Se 
acțiuni 
tuia te , 
1907“. . 
incă“. 
duluî* ;

w ar ia*

vor organiza
cuT.ural-edi

cicluri de 
:ative înti- 

.Pe urmele răscoalei din 

.Eroi au fost, eroi suit 
Omagiu patriei și parti- 
din doi in doi ani se 

vor organiza „Zilele Emir 
„Zilele Enescu*. fi alte 
festări.

In incheierea lucrărilor ple
narei. participanții au adresat o 
telegramă COMITETULUI CEN
TRAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, din 
care extragem i

Vă incredințăm. 
cretar general, că 
toate organele și 
noastre de partid, fi sub condu
cerea acestora, toate organiza
țiile de masă și obștești, așeză- 
mintele de cultură și instituții
le de artă vor pune in centrul 
activității lor educația politică 
și cultural-științifică a comu
niștilor și tuturor cetățenilor 
județului.

Plenara a dat mandat tutu
ia 
și 
a- 
la 
a 

încrede- 
in 

sa incercată. in 
dumneavoastră, 

și stimate
Ceaușescu. purtătorul

iele

lescu 
man:

tovarășe se- 
și in viitor, 
organizațiile

ror participanților din județ 
Congresul educației politice 
culturii socialiste să exprime 
deziunea noastră deplină 
politica internă și externă 
partidului și statului, 
rea nestrămutată 
ducerea 
te cu 
iubite 
Nieolae 
celor mai inalte idealuri ale po
porului român. In același timp, 
exprimăm hotărirea organelor 
și organizațiilor de partid. de 
masă și obștești, a întregului 
activ din domeniul educației 
politice și culturii socialiste de 
pe cuprinsul județului Botoșani, 
de a acționa. împreună cu în
treaga suflare românească. cu 
pasiune si elan revoluționar, 
pentru înfăptuirea sarcinilor ce 
ne revin din Programul parti
dului, pentru ca oamenii aces
tor locuri, așa cum au făcut 
înaintașii lor, să aducă o con
tribuție mereu mai bogată la 
înflorirea materială și spiritua
lă a națiunii române.

con- 
trun- 
mult 

tovarășe

Din programul de măsuri a- 
doptat de plenară :

• Pentru creșterea continuă a 
rolului conducător al organiza
țiilor de partid în procesul de 
educare revoluționară se prevăd 
măsuri concrete privind partici
parea tuturor membrilor de 
partid și a cadrelor de condu
cere la activitatea politică-edu- 
cativă. organizarea unor con
sfătuiri. editarea de broșuri și 
alte materiale care să mijlo
cească schimbul de experiență 
in perfecționarea formelor și 
metodelor de conducere a acti
vității politico-educative.

• Pentru îmbunătățirea acti
vității de educare revoluționa
ra. patriotică și internaționalis- 
tă a tineretului și formarea ti
nerei generații in spiritul dra
goste* nentru muncă, al eticii și 
echității socialiste, se va extin
de organizarea concursurilor 
consacrate cunoașterii istoriei 
patriei si politicii partidului, se 
va îmbunătăți dotarea ateliere- 
lor-școală. a microcooperati ve
lur agricole, urmărindu-se des
fășurarea practicii pe baza pla
nurilor de producție în toate 
unitățile școlare.

In încheierea lucrărilor ple
narei. participanții au adresat 
o telegramă COMITETULUI 
CENTRU. AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN, tovară
șului NICOI.AE CEAUȘESCU, 
din care extragem :

Analizind activitatea desfășu
rată pentru înfăptuirea Progra
mului ideologic al partidului — 
parte integrantă a Programului 
P.C.R. de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre 
comunism — participanții la 
plenara Comitetului județean 
Brăila al P.C.R. își exprimă și 
cu acest prilej devotamentul 
nețărmurit față de Partidul Co
munist Român, exponentul cel 
mai fidel și apărătorul interese
lor fundamentale ale poporului 
român, și vă transmit fierbin
tea lor recunoștință pentru con
tribuția de o excepțională în
semnătate teoretică și practică 
pe care dumneavoastră. mult 
stimate și iubite tovarășe se
cretar general, ați adus-o la 
fundamentarea Programului i- 
deologic al partidului.

Punînd la baza întregii acti
vități orientările de inestimabi
lă valoare cuprinse in documen
tele Congresului al XI-lea al 
P.C.R.. vă asigurăm că vom ac
ționa cu hotărire și fermitate 
pentru transpunerea in practică 
a Programului ideologic al 
partidului, neprecupețind nici 
un efort pentru înfăptuirea e- 
xemplară a cincinalului 1976— 
1980. pentru realizarea mărețu
lui Program al partidului.

NICOI.AE
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• • CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ
TELEGRAMĂ

V
i

V

Președintele Republicii Socialiste România, N I C O L A E 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Israelului, EPHRAIM 
KATZIR, următoarea telegramă :

Vă rog să binevoiți a primi cele mai sincere mulțumiri din par
tea mea și din partea poporului israelian pentru mesajul de salut 
amabil și prietenesc pe care ni l-ați adresat cu prilejul Zilei inde
pendenței Israelului.

VIZITE
în perioada 10—17 mai, tova

rășul Luis Suarez, membru al 
Comisiei Politice a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Salvador, a făcut, la invita
ția C.C. al P.C.R., o vizită de 
prietenie în Republica Socialistă 
România.

în cursul șederii în țara noas
tră, oaspetele a avut întilniri la 
Comitetul județean Prahova al 
P.C.R., la C.C. al U.T.C., la 
Consiliul Național al Femeilor, 
la Institutul de studii istorice 
și social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R. Totodată, a vizi
tat obiective din industrie și 
agricultură, din domeniile so
cial-cultural și turistic în mu
nicipiul București, in județele 
Prahova și Constanța.

Tovarășul Luis Suarez s-a 
întilnit la sediul C.C. al P.C.R. 
cu tovarășul Mihai Gere, mem
bru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., cu care a avut o convor
bire privind activitatea și preo
cupările actuale ale celor două 
partide, precum și in legătură 
cu dezvoltarea relațiilor prie- 

’ tenești dintre P.C.R. și P.C.
Salvador.

România in domeniul industriei 
chimice în folosul țărilor 
curs de dezvoltare și au 
discutate coordonatele unor 
acțiuni in această direcție.

in 
fost 
noi

Tot luni, oaspetele a vizitat 
Centrul comun —— -
România, precum 
biective și cartiere

★

Luni după-amiazâ. tovarășul 
Ion Pățan. viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțu
lui exterior și cooperării econo
mice internaționale, a primit 
pe Hassen Belkhodja. ministrul 
agriculturii al Republicii Tuni
siene. care se află intr-o vizită 
in țara noastră. Cu această o- 
cazie au fost abordate aspecte 
ale raporturilor economice ro- 
mâno-tunisiene. relevindu-se 
posibilitățile de dezvoltare a 
colaborării și cooperării intre 
cele două țări în diferite sec
toare de activitate.

O.N.U.D.I.— 
și unele o- 
bucureștene.

din

SOSIRI

parlamentară 
condusă de dr.

Delegația 
lumbiană, 
berto Santofimio Botero, 
ședințele Camerei Reprezen
tanților din Republica Colum
bia, care se află in țara noas
tră, la invitația Marii Adunări 
Naționale, a vizitat, în cursul 
zilei de luni, întreprinderea de 
autocamioane Brașov, serele de 
flori ale întreprinderii agricole 
de stat Codlea. noile cartiere de 
locuit ale Brașovului, precum și 
monumente istorice și 
din orașul de la poalele

PRIMIRI

co

de artă 
Timpei.

externe 
Româ- 
a pri-

Ministrul afacerilor 
al Republicii .Socialiste 
nia, George Mâcovescu. 
mit. luni dupâ-amiază. pe Abd- 
E1 Rahman Khane. directorul 
executiv al O.N.U.D.I.. 
face o vizită oficială in 
noastră.

La întrevedere a luat 
Constantin Oancea, adjunct al 
ministrului.

în cadrul convorbirii au fost 
abordate probleme ale dezvol
tării industriale pe plan inter
național. precum și aspecte le
gate de creșterea rolului și con
tribuției O.N.U.D.I. in intensiti- 
carea cooperării industriale din
tre state, in instaurarea unei 
noi ordini economice și politice 
internaționale. Au fost analiza
te. de asemenea. stadiul co
laborării dintre România și 
O.N.U.D.I. și posibilitățile vizind 
dezvoltarea acestei colaborări.

în cursul serii, ministrul afa
cerilor externe, 
neu în onoarea

care 
țara

part?

a oferit un di- 
oaspetelui.

Abd-El Rahman 
întrevederi cu 

in-

în aceeași zi, 
Khane a avut 
Mihai Florescu, ministrul 
dustriei chimice. în cursul con
vorbirii ău fost analizate acțiu
nile de cooperare întreprinse 
de Centrul comun O.N.U.D.I.—

La invitația Ministerului Să
nătății. luni a sosit in Capitală 
o delegație a Ministerului Ocro
tirii Sănătății din Uniunea So
vietică, condusă de Bumavian 
Avetic Ignatievici, adjunct al 
ministrului.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni. oaspeții au fost salutați de 
Alexandru Calomfirescu. prim- 
adjunct al ministrului sănătății, 
de alte persoane oficiale.

Au fost 
Ambasadei 
București.

prezenți membri 
Uniunii Sovietice

a: 
la

♦
Luni a sosit in Capitală. Hec

tor Wynter. președintele Consi- 
siljului Executiv al UNESCO 
care va întreprinde o vizită In 
țara noastră la invitația 
tetului național român pentru 
UNESCO.

La sosire. oaspetele 
fntimpinat de prof. univ. Jean 
Livescu. 
naționale 
România 
Pompiliu 
delegatul 
cii Socialiste România pe lingă 
UNESCO, de alte persoane 
oficiale.

Corni

a fost

președintele Comisiei 
a Republicii Socialiste 

pentru UNESCO. 
Macovei. ambasador, 

permanent al Republi-

Președintele Consiliului Exe
cutiv al UNESCO a avut in cursul 
dupâ-amiezii o întrevedere cu 
membri din conducerea Comisiei 
naționale a Republicii Socialiste 
România pentru UNESCO și a 
vizitat Muzeul Satului și noi 
cartiere de locuințe din Bucu
rești.

în aceeași zi. prof. univ. Jean 
Livescu a oferit un dineu 
onoarea oaspetelui.

CONVORBIRI

in

Luni dimineața au început 
convorbirile intre Angelo Mîcu- 
lescu. viceprim-ministru al gu
vernului. ministrul agriculturii 
și industriei alimentare, si Has- 
sen Belkhodja. ministru] agri
culturii al Republicii Tunisien».

Cu acest prilej au fost exami
nate noi posibilități de dezvol
tare a cooperării intre cele două 
ministere in domeniul agricul
turii și industriei alimentare.

La sfirșitul săptăminii trecute, 
la Facultatea de medicină ge
nerală din I.M.F. București a 
avut loc emoționanta 
tare de sărbătorire a 
101. din istoria unui 
lăcaș de invățămint 
românesc.

Materializarea celor___ __
bile aspirații in devenirea pro
fesională. recunoștința față de 
partid pentru minunatele condi
ții asigurate, stima și prețui
rea față de dascăli, respectul 
față de prestigioasa instituție 
bucureșteană de invățămint 
superior au fost evocate in 
calde curinte. cu multiple 
semnificații, de către repre
zentanții absolvenților, care s-au 
angajat ca. la fiecare loc de 
muncă, sâ onoreze cu valorile 
competenței și dăruiri: nețărmu
rite față de om înaltul titlu de 
medic.

Promoție cu un nivel deosebit 
în calitatea pregătirii, media ce
lor aproape 300 de viitori medic, 
depășind nota 9. promoția 101 
s-a angajat solemn, cu prilejul 
depunerii jurămir.tului medicaL 

respecte cu strictele normele 
eticii $i probității profesionale, 
«ă aplice invățătara rasusitâ de 
la profesori, să eiasteaseâ prin 
comportament memoria înainta
șilor".

Pentru merite deosebită in ac
tivitatea profesionala st obșteas
că. Consiliul l’AS C. dm Cen
trul un.versi’str Buc-jrest: a a- 
cordat diplome absolvenților : 
loan Așchie, nona Georgescu. 
Constantin Nită. Constantul 
Popa. Marian Popa. Scrin O- 
prescu. Dan Sabău. Adrian Se
ver. Ioana Suvergel si Mîha Ti
mus-

Exenrpkf:cîr»d prin calitatea 
pregătirii prufestcrtale si polii: re 
înaltele virtuți formative 
școlii medicale romăr.esti 
moția 101 va fi in curînd che- 
mată la noile locun de muncă m 
spitale pohetaiiri. r-fi—■•-q- 
tii sanitare.

manifes- 
promoției 
prestigios 
superior

mai no-

aie

a asigura în
grijirea sănătății pubuce cu ab
negație si devotament. îtt pro- 
femir* si în *men-

ce» !

CĂLIN stânculescu

(Urmare din pag. 1) 
nere la loa’e culturile. ..Avem 
contracte ferme de predare a 
producțiilor pe care le realizăm 
aici si de aceea programul nos
tru de lutru nu se deosebește 
cu nimic de cel al unei unități 
agricole obișnuite", 
lexandru 
citorva 
Marcel 
Draeomi’

Valențele industriale ale unei 
•evpații tradiționale. Ne aflăm 
la înirep-inderea de sere Almaj. 
Peste 450 de tineri șint în în
trecere Se acționează la prășit, 
la combaterea dâur.âtoriior. se 
finisează tulpinile și inflorescen
țele in pregătirea suitoarei re
colte. se recoltează castraveți. O 
recoltă boza'â. de calitate. ..în 
angajarr-’r.i 11 nostru utecist. ne 
spune Gheorghe Paliu. secreta
rul organizației, ne-am propus 
reab m-ea peste plan a lo tone. ..... ...._ 
veți si 100 tone uxnaie. De a- 
setr.ertea. la ferma tineretului 
unde voet cultiva prima dată 
garoafe vrem să depășim indi- 
cvei: de plan cu 10 000 fire". 
Stat deocamdată gtaduri. con-

ne spune A- 
Pătm. Notăm numele 
elevi : Mana Velea. 
Nulă. Rădut Marcel, 
și Avram Maria.

orga:

de nefamiliști (cu un total de 
224 locuri), la baza sportivă și 
înfrumusețarea locului de mun
că. Global, la angajamentul pri
vind „construcțiile", tinerii au 
devansat graficul cu 2 luni, iar 
la „înfrumusețare" au efectuat 
lucrări in valoare de peste 
100 000 lei. Un frumos efort pen
tru transformarea locurilor, dar 
și a unei tradiționale ocupații.

..Fiecare tinăr al satului are 
responsabilități concrete" — ne 
spune Elena Mecheniei. pre
ședinta Consiliului județean al 
tineretului sătesc. „Acum, 
campanie, 
județuh 
acțiuni 
turilor. 
economi 
rirea recoltelor- 
pe scurt. citeva 
demne de urmat. 
nern ișt mobili 
pe 10 hectare cu porumb. 5 hec
tare sfeclă. 2 hectare tomate.
1 hectar ceapă- Acțium înche
iate : 5 hectare împădurite cu 
saucim. Maglavit : pe 25 hectare 
cu porumb, organizația cocnu- 
nala U.T.C. s-a angajat să rea
lizeze 12 tone producție medie, 
la cele 3 secții de mecanizare 
economi: de materiale ia valoare 
Ce peste 5 OM lei. iar mimâr-ii 
orelor de muncă patriotică efec
tuate pe ogoare se va ridica la
2 Becbet : crea 15» de fi
ner-. paruepă ia campanie la re
darea in ctremrul agricol a M 
hectare teren și ameraxrea t>-

bectare Au pG--a* rirea IM de 
arherv Izvoarele : pria acriim—e 
de intrerirere a ccTrumJor «e 
vor depăși prodaefiAe pG—Ț - 
cate eu 350 kx la porumb. 33M 
kg iepape. 15M kg «ferii 2« 
kz fjcarea-soarekn : «e 
ceîta IM kg pt«"*e ssert 
«e efer-uează 2 3M ere 
potr-joccăi 00 h( 
grițrie Moțăiri _ .

tar eBeeamxatorc prm rafiorait- 
zaeea peneedeetar de -xaeă vor

4 toee be-ziri. 5 lose 
aoocormâ șt o tonă uSez-

sătesc. „Acum, in 
in toate comunele 

se desfășoară ample 
pentru intrețir.erea cul- 
pentru realizarea <Se 

: materiale, pentru spo- 
Consemnam.

exemple 
Desa : U- 

â eforturile

are -- -
• br.zadâ ds>

MITOLOGIE GETO—DACĂ
•e pcff. I)

fel oarecare. Vor trebui făcute 
apoi multiple șt ample compa
rații cu gindirea altor popoare 
antice și mai aies cu traci: de 
la s-'d de Balcani cu prrrtre la 
credințele și obiceiurile cărora 
P'-sedâm știri literare ma: am
ple.

Religia daco-getică a preocu
pat pe numeroși invățați ro
mâni sau strămi incepind tacă 
din sec. al 18-lea fără să se fi 
ajuns la un punct de vedere 
comun din cauza aceleiași ca
rențe a izvoarelor scrise, puține 
la număr, echivoce si confuze, 
în legătură cu concepția daco- 
getilor s-au formulat trei opinii 
principate : una care o consi
deră monoteistă, o a doua, care 
vede in ea o religie dualistă in 
sens iranian, cu un zeu al bine
lui și unul al răului si. in sf-r- 
sit. a treia, impărtășitâ de ma
rea majoritate a invâtaților. 
care susțin politeismul ei. Ca
racterul monoteist este susținut 

marele nostru in- 
Pârvan care vede 
și Gebe leizis (sin- 
de zeități meniîo-

p> rxp! eat:ve ațe

sam. car* .nseamră
ajs-mrtâțt 1 
ce heamen 
cotarea cu 
chirimtate 
imite zer-.â-

precMere or 
a «ana czn

11
»«••••

etsea

străbătut m

Si insistent.

pe-

p?aâ

rea

ajij

e de pe

.

■

Mfflis yfis realteareu unor recolte eporite acțiunile de com
batere a damtteniae. cu mijl-jace mecanizate modeme, iși demon- 
ttreazd din pin e~ : Ette șt motirul pentru care, din zori pină
•ez’-z tdetete eu utileje specifice administrează 

țeetc--.ngicide pe :z ’.z—.'.e de pommo. sfeclă de zahăr șt floarea 
foareiui

fw eficie1? 
nocroare!

Foto; GH. CUCU

Metalurgiștii tulceni

și-au suplimentat angajamentul anual
luna mai. Preocuparea tână
rului colectiv al combinatu
lui metalurgic de la poarta 
Deltei de a imprima și men
ține un ritm cantitativ și ca- 
litatîv ridicat in producție, 
este evidentă si in reducerea 
prețului de cost cu 322 lei 
ia «Minerea fiecărei tone de 
alumină calcinată. Avansul 
câștigat m condițiile îaccpu- 
tuhu de cincinal i-a deter
minat pe iluminiștii tulceni 
la «upiimentarea angaja
mentului anual cu incă U 
tone de alumină calcinată.

N. COȘOVEANT

ÎNALTA responsabilitate

mai ales de 
vățat Vasile 
in Zamolxis 
gurele nume
nate in izvoarele literare) sim- !U TOCC si că

lumea

SPORT « SPORT • SPORT • SPORT
BOX

• Amatorii de box din Ca
pitală vor avea prilejul să ur
mărească astăzi, de la ora 18, 
pe ringul montat în parcul Tim
puri noi (calea Dudești 132) pri
ma gală din. cadrul competiției 
pentru „Cupa Metalul“( lâ care 
participă peste 70 de pugillști 
bucureșteni, în frunte cu cam
pionul țării la categoria grea 
Mircea Simon (Dinamo). Ur
mătoarele reuniuni ale „Cupei 
Metalul" se vor desfășura in 
același loc la 20 mai (ora 20), 
23 mai (ora 10) și 25 mai — fi
nalele, cu începere de la ora 18.

ta Egervari (Ungaria), cu 76.60 
puncte, urmată de Ilona Ovari 
(Ungaria) — 76.10 puncte și Ga
briela Trușcă (România) — 
75,60 puncte.

ȘAH
• Turneul internațional de 

șah de la Varna a continuat cu 
runda a 9-a, in care maestrul 
român Mihai Șubă l-a învins pe 
campionul bulgar Ermenkov. 
Alte rezultate : Prodanov — 
Srebrov remiză ; Knezevici — 
Espig remiză. In clasament con
duce Șubă (România) — 7 punc
te, urmat de Espig (R.D. Ger
mană) — 6.5 puncte, Kuzmin 
(U.R.S.S.) — 6 puncte (1). Kne
zevici (Iugoslavia) — 5,5 puncte.

NATAȚIE
• In ultima zi a concursului 

internațional de natație ..tro
feul celor șapte coline". înotă
torul român Dietmar Wetter- 
neck s-a clasat pe locul doi in 
proba de 200 m mixt, cu timpul 
de 2'17”45 100 intrecindu-J pe 
italianul Giberti — 218"01 100. 
Proba a fost ciștigată de Klahn 
(R.D. Germană) cu 2T4"50 100. 
în proba feminină de 100 m li
ber a terminat învingătoare 
sportiva olandeză Raan, crono
metrată in 58"53/100.

dintre americanul Arthur Ashe 
și australianul Ken Rosewali.

• în prima zi a turneului in
ternațional ăe tenis de ia Ham
burg. jucstoarea româncă Vir
ginia Ruzici a intrecut-o cu 6—2, 
6—3 pe Daniela Nossek (R.F.G.I. 
în proba d« simplu bărbați, a- 
ustralianul Tim Warwick l-a e- 
liminat cu 6—4. 6—2 pe Jan 
Kodes (Cehoslovacia).

CICLISM

mâtor. Ei cred că 
acri care dispare 
noastră se duce la Zamobd”. în 
lecâtu^ă cu Zarooîxi? ni se r?* 
lateazâ legenda djspsritieî in
tr-o locuință subpâ-ni-.teană și 
reapariția lui periodică ce este 
de pus pe seama invesifiv-.tâțn 
și fanteziei daco-gețilcr ia ale 
căror tradiții s-a cristalizat 
treptat cea mai de seamă figură 
a mitologiei lor.

Pe temeiuri de ordin lingvis- 
tic-etimologic s-a presupus 
Zamolxis era considerat 
daco-geți ca zeu a! pămintu! 
al naturii, o divinitate agrară ș: 
in același timp un stăpin al 
mortiior Mircea Eliade (unul 
dintre cei mai buni cunoscători 
ai istoriei religiilor) a făcut 
relativ recent o minuțioasă și 
competentă analiză a știrilor U- 
terare. precum și o largă com
parare a fiecărui element din 
cultul daco-geților cu alte reh-

a-

TENIS

GIMNASTICA
e La Budapesta a avut loc 

întâlnirea internațională femi
nină de gimnastică dintre re
prezentativa Ungariei și o se
lecționată a României. Gazdele 
au obținut victoria cu Scorul de 
378.40—372.90 puncte. în clasa
mentul individual compus, pri
mul loc a fost ocupat de Mar-

• Tenismanul român 
Năstase s-a calificat în 
competiției internaționale 
te cu ..Trofeul Avis", In 
finala desfășurată la Keauhou- 
Kona (Hawaii), Ilie Năstase l-a 
învins în cinci
3—6. 0—6, 6—3, 6—4, pe suede
zul Bjorn Borg. ‘ 
cea de-a șaptea
fă de Ilie Năstase în cele zece 
partide disputate în compania 
campionului suedez.

Ilie 
finala 
dota- 
semi-

seturi, cu 6—1,

Aceasta a fost 
victorie obținu-

în finală, Ilie Năstase îl va 
întilni pe învingătorul partidei

• ..Cursa Păci:- a continuat 
luni cu disputarea etapei a 8-a 
pe traseul Plonsk-Torun. Soarta 
etapei a fost decisă la sprintul 
final, unde cehoslovacul Anto
nin Bartonicek a obținut a doua 
victorie in această ediție a 
cursei, cronometrat De d'stanța 
de 148 km in 3h 27 17”. In
celași timp cu învingătorul au 
sosit și cicliștii româr.i nie Va
lentin (locul 5). Eugen Dulghe
rii (locul 11) «i Mircea Ramaș- 
canu (locul 22).

în clasamentul general indivi
dual se menține lider Hans Jo
achim Hartnick (R.D.G.). Mircea 
Ramașcanu ocupă locul 15. Ia 
8’08”.

în clasamentul general pe e- 
chipe conduce U.R.S.S.. urmată 
de R.D. Germană. Cehoslovacia. 
Polonia. România. Bulgaria. El
veția. Norvegia, Olanda, Italia, 
Ungaria, Anglia etc.

Turneul
Cenaclului Flacăra

în continuarea turneului 
său, în această săptămînă 
Cenaclul Flacăra al tinere
tului revoluționar va desfă
șura ședințe de lucru după 
cum urmează : 20 mai, Arad 
(Palatul Culturii) ; 21 mai, 
Oradea (Casa de cultură a 
sindicatelor) ; 22 mai, Satu
Mare (Teatrul de Stat) și 23 
mai. Baia Mare (Sala Spor
turilor.

Toate spectacolele vor în
cepe de la orele 19,45. Bile
tele se vor procura prin or
ganizațiile U.T.C. din între
prinderi, școli, facultăți.

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TÂNASE 
prezintă 

la sala din Calea Victoriei nr. 174 
Vineri 28 mai 1976 ora 19,30

PENTRU A 250-A OARA
GROAPA

tragicomedie muzicală după romanul cu același nume de 
EUGEN BARBU. Muzica : RADU ȘERBAN

cu
ION DICHISEANU, AL. ARȘINEL, NICU CONSTANTIN, AL. LU- 
LESCU, N. CINICA. DIDI IONESCU, OLGA BUCATARU, AU
RORA ROMAN, DAN IVANESCU, NOROCEL DIMITRIU, 
SANDY PĂTRASCU.

cu : GEORGE BUNEA și LUIGI IONESCU
și cu

artistul emerit
H. NICOLAIDE

ADRIANA DUMITRESCU si SANDU FEJER. 
muzicală : GELU SOLOMONESCU.
: LILIANA REFERENDARU.

Regia artistică : NICOLAE DINESCU

Coregrafia : 
Conducerea 
Scenografia
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AsrfeL in ceîe patra 
secoâe iatre timpul lui
Hemaofi js al hii Strabon s-au 
petrecut substanțiale modificări. 
Se face îder.’îficarea intre zeu 
s mareie preot, care sfîrșeș’e 
prin a fi dr.or.’-zat sub aceia*î 
Be_me_ Cotai ho Zaennlxis si 
fairaoan doctrină a nemuririi, 
car? a mpr«>or.a! atit de muh 

era completat cu in
teresai cresc:nd pentru medi- 
c-nă. astronomie, mistică si ma- 

Un proces identic «e ob- 
servâ fă in nameronse alte re
ligii de tip ..Mistere* in epoca 
Sjncret smului greco-oriental.

manifestă din plin in 
perioada cind împăratul Traian 
transformi o parte a Daciei in 
provincie romană. Ne găsim in
tr-o p-Tioadă 
intreg imperiu

.cretiste

că
ita* 9?
dai acelor reî
ot gripate m
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MUNCITOREASCĂ
(U-—fin pc?. I)

r.trepnr.deru intr-un veri- 
furmzor generai de utilaje 

industriei de celuloză 
muncitorii, tehnicienii 

de aici au trecut 
unui amplu

care

de înflorire in 
ti roman, a culte- 

greco-orientaie. 
daco-geți- 

cent stabilit, explică per- 
romană

lcr
Caracterul religei 

le-, 
petuarea ei in epoca 
deși î identificarea este dificilă, 
deoarece aceeași religie este 
proprie unui număr mare de 
coloniști statorniciți in Dacia. 
Ei vor aduce, mai cu seamă cei 
veniți din Orient, o credință de 
același caracter cu ce3 a autoh
tonilor. Astfel. religia vine sâ se 
adauge la acei factori care au 
înlesnit procesul rapid de ro
manizare a geto-dacilor. Ea. ca 
Si in alte provincii ale imperiu
lui roman, a supraviețuit mai 
mult sau mai puțin transforma
tă. regâsindu-se 
populare românești, 
sele elemente ..păgine' 
treaga noastră 
larâ medievală 
Z'u sînt dovezi 
cest sens.

in credințele 
Numeroa- 
“ din in- 

mitologie popu- 
ori de mai tir- 
elocvente in a-

rea 
tata 
destinate 
si hirtie. 
și specialist 
la materializarea 
program de asimilare a unor li
nii tehnologice de inaltă com
plexitate. O adevărată schim
bare de profil pe care tinărul 
colectiv s-a angajat cu maturi
tate să o înfăptuiască din mers. 
S-au realizat astfel 3 linii com
plexe. care au fost deja livrate, 
altele se află in execuție.

Pentru tinărul coiectiv de la 
I.U.P.S. Suceava, noul înseam
nă insă și o creștere a spiritului 
de responsabilitate, o înțelegere 
matură, politică a datoriei de a 
răspunde in orice moment cerin
țelor majore ale economiei na
ționale. Iar aici, răspunderea se 
măsoară in operativitatea și 
promptitudinea cu care trebuie 
sâ te achiți de numeroasele so
licitări impuse de calitate, piese 
de schimb etc. Se știe, iar mun
citorii de la I.U.P.S. înțeleg e- 
xact dimensiunea acestei răs
punderi. că neexecutarea la timo 
a unei piese, a unui reper, poate 
atrage oprirea producției unei 
linii tehnologice. în bătălia pen
tru ciștigarea fiecărui minut, a 
fiecărei ore, se nasc idei, apar 
soluții noi. inițiative. „Nu do
sarul de inovații contează, ne-au 
spus cei care nu și-au măsurat 
orele de muncă, eforturile, ci 
faptul că noutatea este aplicată, 
că ea servește unei necesități 
imediate".

Pe tinărul strungar Gheorghe 
Macovei. ciștigătorul locului III 
pe țară la Olimpiada strungari
lor din 1975, l-am găsit expli- 
cind cu răbdare unui coleg de 
muncă o operație mai compli-

cată. ..Pentru atelierul nostru, 
ne spune el. axele melcate sînt 
considerate cele mai grele piese 
de executat, necesîtind foarte 
multe calcule, o mare precizie. 
Pină acum eram singurul solici
tat să le realizez. M-am străduit 
insă și am reușit să pregătesc 
incă 3 tineri strungari care acum 
pot oricind să le execute la fel 
de bine“. La rindul său. tinărul 
tehnician Gheorghe Frunzuc. in- 
țelegind că producția este mult 
stânjenită datorită lipsei unor 
dispozitive, a trecut îa proiecta
rea si executarea lor. asigurind 
astfel creșterea randamentului 
la trei utilaje de bază pentru 
secția prelucrări. Exemple ase
mănătoare se pot da multe. Am 
înțeles din toate acestea că fie
care se străduiește sâ facă din 
metodele descoperite uri bun ăl 
tuturor, că nimic din ceea ce 
poate contribui la perfecționa
rea producției nu rămîne la ni
velul locului de muncă, al ate
lierului, ci se extinde operativ 
în întreaga intreprindere.

VERONICA NEDELCU, Brăi
la : Ne-am interesat cum stau 
lucrurile in problema care te 
interesează și am aflat că pen
tru a deveni maistru-instructor 
prevederile Legii nr. 6/1969, la 
capitolul 11. Secțiunea 1 —con
dițiile pentru ocuparea funcții
lor didactics —. art. 9, punctul 
f. stabilesc că funcția de mai
stru-instructor presupune ab
solvirea. cu examen de diplomă 
a unei școli de maiștri, sau ab
solvirea unei școli de speciali
zare postliceală. ori a unui li
ceu de specialitate ; totodată, 
pentru ocuparea funcției de 
maistru instructor se cere și un 
stagiu de 3 ani ca maistru, sau 
de 5 ani ca tehnician. Iată, dar, 
că nu este nevoie să urmezi 
Institutul pedagogic de trei ani, 
intrucit profesiunea de maistru- 
instructor care te interesează 
in mod deosebit, nu presupune 
asemenea studii ;■ în schimb, 
vezi bine, trebuie să ai vechi
mea respectivă în producție, lu
cru absolut firesc intrucit va 
trebui să-i înveți pe elevi o 
meserie.

LUCRE FIA PREDESCU, co
muna Buda. Prahova : De re
gulă. pregătirea personalului di
dactic pentru invățămintul pre
școlar se realizează prin licee 
pedagogice cu durata de cinci 
ani, or. tu ne scrii că ai absol
vit liceul de cultură generală 
și suplinești ca educatoare. 
Există, intr-adevăr, o prevedere 
care spune că în județele defi
citare de cadre pentru invâțâ- 
mintul preșcolar au fost orga
nizate in cursul anului școlar 
1975—1976 școli de specializare 
postliceală pentru educatoare, 
care au școlarizat absolvente 
din categoria ta. dar de pe cu
prinsul județului respectiv. In 
județul Prahova nu există o 
astfel de școală, dintr-un motiv 
justificat : județul are liceu pe
dagogic și-și pregătește necesa
rul do educatoare prin acest li
ceu. Faptul că acum ești supli
nitoare. se expiică prin aceea 
că. ia ora actuală, numărul de 
cadre de educatoare este insu
ficient. dar el se va completa 
prin absolvirea promoțiilor de 
educa'oare ale liceului pedago
gic. Acesta este, de altfel, și 
motivul pentru care nu vi s-a 
admis inscrierea la școala post
liceală din Slobozia, acolo pre- 
gătindu-se cadre pentru nevoi
le județului respectiv. Dacă 
dorești cu orice chip să te cali
fici pentru o profesiune din do
meniul învățămintului. te poți 
înscrie la o instituție de invăță- 
mint superior care pregătește 
cadre didactice, desigur, pe bază 
de concurs.

MARIANA LUCHIȚA, Mur- 
geni, Vaslui: Un liceu cu pro
fil de arhitectură nu există. Cel 
la care te referi, din București, 
a avut acest profil; acum se nu
mește Liceul de- construcții nr. 
3. Un liceu de construcții func
ționează și în rețeaua școlară a 
județului tău, in Vaslui, pe stra
da Delea nr. 6. incit nu este 
nevoie să-l alegi pe cel din 
București. Pentru intrarea în li
ceu nu este prevăzut concurs de 
admitere.

ANIȚA COZMA, Drăgănești, 
Iași: Liceul de informatică din 
Iași se află pe strada Culturii 
nr. 2: sint primiți și elevi din 
alte județe. înscrierea se face 
intre 9—20 iunie, iar dacă se 
organizează probe de verificare 
a cunoștințelor, acestea includ 
matematica și. la alegere, limba 
română ori fizica.

LUCREȚIA LUSTIG

BIBLIOTECA TEHNICĂ
(Urmare din pag. I)

cărți și reviste 
absolut necesare.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR Șl TELECOMUNICAȚIILOR
ANUNȚA

începerea selecționării ti
nerilor care doresc să parti
cipe la concursul de admite
re in Institutul de marmă 
..Mircea cel Bâtrin" Con
stanta pentru facultățile na
vigație și electromecanică 
navală, secțiile de manna 
civilă.

Institutul de marină ..Mir
cea cel Bâtrin" este institu
ție militară de invățămmt 
superior tehnic de speciali
tate.

Durata cursurilor este de 
4 ani.

Absolvenții institutului 
reușiți la examenul de di
plomă vor primi diplomă de 
absolvent de invățămint su
perior tehnic in specialită
țile navigație sau electro
mecanică navală și brevetul 
de ofițer III maritim in spe
cialitatea urmată.

La concursul de admitere 
pot participa absolvenți ai 
liceelor cu diplomă de ba
calaureat. secția reală sau ai 
altor școli de specialitate e- 
chivalente. bărbați, care nu 
au depășit virsta de 25 de 
ani. precum și absolvenții 
secției umaniste, care au 
stagiul de cel puțin un an 
în flotele marinei civile și 
militare.

Candidații se vor prezenta 
personal pentru înscriere la 
următoarele centre :

• București — Comanda
mentul Marinei Civile — 
B-dul Dinicu Golescu nr. 38.

• Constanța — Comanda
mentul flotei maritime.

• Tulcea — Comanda-

mentul flotei de pescuit o- 
ceanic ..Navrom" Tulcea.

• Galați — Comandamen
tul flotei fluviale „Navrom" 
Galați.

• Regionalele C.F.R. din : 
Cluj-Napoca. Brașov, Timi
șoara. Craiova, Iași.

• Direcțiile de poștă și 
telecomunicații din : Arad, 
Buzău. Baia Mare, Tg. Jiu, 
Tg. Mureș. Sibiu, Suceava, 
Vaslui. Bacău.

PENTRU ÎNTOCMIREA 
DOSARELOR. CANDIDAȚII 

VOR PREZENTA 
URMĂTOARELE ACTE :

— cererea candidatului în 
care se menționează domici
liul. specialitatea și flota 
pentru care candidează :

— diplomă de bacalaureat 
in original (adeverință care 
atestă absolvirea 
lui de bacalaureat 
elevii din ultimul an 
ceu) ;

— copie legalizată

exămenu- 
pentru 
de li

de 
certificatul de naștere ;

— cazier judiciar :
— adeverință de la unita

tea unde a lucrat (absolven
ții secției umaniste) ;

— buletine medicale 
B.W. radioscopie gastro-duo- 
denală, radioscopie 
nară) și certificat 
de circumscripția 
de domiciliu privind 
cronice și acute i 
transmisibilă.

— două fotografii 4/6.
— aprecierea activității e- 

levului de către conducerea 
liceului.

ps

(R

pulmo- 
eliberat 
sanitară 

1 bolile 
in stare

CONCURSUL DE ADMITE
RE SE VA DESFĂȘURĂ IN 
PERIOADA : 04 — 17.07.1976

— 04. — 07.VII.1976 —
probe speciale eliminatorii, 
examen medical, teste de 
aptitudini marinărești, pro
be de pregătire fizică (aler
gare viteză, alergare de re
zistentă, tracțiuni în brațe la 
bară fixă, săritură în lungi
me sau înălțime).

— 10 — 17.VII.1976 —
probe teoretice scrise : alge
bră și elemente de analiză 
matematică, geometrie (pla
nă și în spațiu), trigonome
trie, fizică (mecanică, căldu
ră, electricitate).

Programele disciplinelor de 
concurs sînt cele publicate 
în broșura 
invățămintul superior'1 ediția 
1976 a Ministerului Educa
ției și învățămintului.

înscrierile incep la data 
de 3 mai 1976.

Candidații admiși la Insti
tutul de marină ..Mircea cel 
Bâtrin", secțiile de marină 
civilă, vor încheia angaja
mente scrise cu C.F.M. ,,Na
vrom" Constanța și respectiv 
C.F.P.O. Tulcea, prin care 
se obligă ca : după 
rea institutului să 
nească serviciul în 
civilă, timp de cel 
ani.

Pe durata studiilor, elevii . 
vor beneficia în mod gratuit 
de cazare, hrană, uniformă, 
manuale, rechizite și trans
port pe timpul vacanțelor.

..Admiterea in

absolvi- 
îndepli- 
manria 

puțin 10

lectează acele 
care ne sînt 
După ce am procurat cărțile în
cepe cu precădere munca mea. 
Atragerea unui număr cit mai 
mare de oameni se face prin 
mai multe forme : prezentări de 
carte la locul de' muncă, con
cursuri, expuneri, informări, 
consfătuiri, popularizări la sta
ția de radioamplificare. De ce 
facem aceste acțiuni ? Pentru 
că vrem sâ asigurăm (și reu
șim !) o circulație cit mai largă 
a cărții tehnice. Interesant este 
faptul că cei mai mulți dintre 
cititorii noștri, aproximativ 69 
la sută', sînt tineri sub 30 de 
ani".

La numai 6 stație de tramvai, 
biblioteca întreprinderii de cau
ciuc U.C.R. prezintă o situație 
diametral opusă. De fapt este 
impropriu spus că această între
prindere are o bibliotecă tehnică. 
Are o încăpere, la o secție ce 
se găsește mult mai departe de 
sediul central, unde sînt depo
zitate cărțile tehnice. Tehnicia
nul principal Steliana Miron, 
șefa cabinetului tehnic, face și 
munca de bibliotecar, mai bine 
zis de curier între cele două 
sedii, dacă (?!) se găsește, cum
va. cineva, să solicite o carte. 
Fondul de cărți se ridică la 
2 213 volume (notați : volume, 
nu titluri de cărți !) și circa 223 
broșuri. De ..remarcat" că în 
anul 1975. în bibliotecă au fost 
introduse 2 (două) cărți tehnice. 
Cititori ? Tot în anul 1975 an 
fost 54. Referirile le-am făcut 
la acest an. pentru că pe Pri
mul trimestru din 1976 cifrele 
nu silit prea concludente... Lip
sesc ! Ar mai fi de adăugat că. 
după asigurările pe care le-am 
primit de la tovarășa Miron, în 
cel mai scurt timp biblioteca 
urmează a fi mutată în noul se
diu. întrebarea care se nune 
este dacă schimbarea sediului 
aduce cu sine și o schimbare de 
optică ; necesara schimbare în 
atitudinea celor chemați — și 
datori — s-o popularizeze, să 
ajute la promovarea progresului 
tehnic.

Biblioteca tehnică a întreprin
derii de confecții Craiova dis
pune de peste 1 329 titluri de 
cărți, numai in acest an avind 
240 de cititori. Pentru o pătrun
dere mai eficientă a cărții în 
rindul tinerilor a fost luată ini
țiativa creării unor biblioteci

volante pe secții. Totuși, după 
cum aveam să ne convingem, 
acțiunile poartă incă o nedoritâ 
pecete de timiditate. Poate și 
datorită faptului că bibliotecara 
Alexandra Cristofir mai „cumu- 
lează-‘ și alte funcții, printre 
care și aceea de responsabil ai 
stației de radioamplificare. Soli- 
citanții de cărți trebuie să facă 
permanente curse (dacă nu cum
va se lasă păgubași !) între 
bibliotecă și stația de radioam
plificare. Acestea, însă, țin de 
conducerea unității, care are da
toria să găsească o soluție, de 
pe urma căreia are de benefici
at. in ultimă instanță, producția.

Și biblioteca tehnică a Combi
natului de prelucrare a lemnu
lui din Drobeta-Turnu Severin 
dispune de un fond important 
de 
3 000 
tori 
ne-a 
rele 
care 
tocmai unele lucrări legate di
rect de profilul muncii din a- 
ceastă intreprindere. (Situația 
este valabilă și pentru alte bi
blioteci tehnice unde, din do
rința de a se completa cit mai 
repede rafturile, se cumpără 
orice carte, chiar dacă nu este 
necesară). Ar mai trebui să a- 
dăugăm că nici aici bibliotecara 
— Elisabeta Stocker — nu este 
scutită de alte munci. Mai mult, 
ea este încadrată ca traducător, 
în ceea ce privește biblioteca 
avind mai mult atribuții de... 
gestiune.

Concluzia ? Firească, la înde- 
mina oricui — si sub ochii fac
torilor de conducere răspunză
tori. Activității cu cartea tehnică 
nu i se acordă peste tot locul 
cuvenit. Mulți dintre bibliotecari 
nu au fost niciodată instruiți, 
și. firesc, nu cunosc nici moda
litățile moderne de punere în 
valoare a cărților tehnice, de 
atragere a cititorilor. Că se im
pun măsuri corespunzătoare — 
o reclamă tocmai timpul pre
zent. cincinalul revoluției tehni- 
co-știintifice. cind fiecare ingi
ner, tehnician sau muncitor tre
buie să stăpinească un volum 
cit mai mare de cunoștințe. Nu 
numai pentru o reprofilare ra
pidă. atunci cind condițiile de 
producție o cer. dar mai ales 
pentru a face față utilizării in 
cele mai bune condiții a onor 
noi mașini și mecanisme, intra
te în producție, progresului teh
nic in general.

cărți : 5 000 de titluri și 
reviste. Numărul de citi

se ridică la peste 700. Ce 
surprins este că din ma- 

număr de cărți tehnice de 
dispune biblioteca lipsesc



Vizita primului ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România, de peste hotare Delegația

P. C.R
în R D. Germană

Manea Mănescu, in Iran Sosirea delegației parlamentare Întrevedere a delegației

plecat la Berlin de- 
Partidului Comunist 
condusă de tovarășul

ani o practică fructuoa-Prima-! ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia, Marea Mănescu, a plecat, 
luni dimineața. într-o vizită o- 
ficialâ de prietenie in Iran, la 
invitația drimului ministru al 
Iranului, Amir Abbas Hoveyda.

Așa cum s-a anunțat, tovară
șul Manea 'f'Iănescu va face in 
continuare vizite in India și Sri 
Lanka, la Aivitația primilor 
miniștri ai acestor țări.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, erau prezenți Emil Dră- 
gănescu, Paul Niculescu și 
Gheorghe Oprea, viceprim-mi- 
niștri ai guvernului, Bujor Al- 
mășan și Traian Dudaș, mi
niștri, Emilian Dobrescu, mi
nistru secretar de stat, prim- 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, Vasile Gli- 
ga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, alte persoane o- 
ficiale.

Erau de față ambasadorul 
Iranului, Aii Reza Bahrami. și 
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Indiei la București, A. N. 
Seshadri.

Luni a sosit la Teheran, to
varășul Manea Mănescu, prim- 
ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, care 
întreprinde o vizită oficială de 
prietenie în Iran, la invitația 
primului ministru Amir Abbas 
Hoveyda.

Pe aeroportul Mehrabad. îm
podobit cu drapelele de stat 
român și iranian, oaspetele a 
fost salutat de primul ministru 
Amir Abbas Hoveyda și de alte 
persoane oficiale.

După intonarea imnurilor de 
stat ale celor două țări, tovară
șul Manea Mănescu și Amir 
Abbas Hoveyda au trecut în 
revistă garda de onoare ali
niată pe aeroport. Erau pre- 
zenți ambasadorul român la 
Teheran, Alexandru Boabă, și 
membri ai ambasadei.

După-amiază, la Palatul Con
siliului de Miniștri a avut loc o 
intilnire de lucru intre tovară
șul Manea Mănescu și Amir 
Abbas Hoveyda.

Cei doi șefi de guvern au 
subliniat că la baza excelente
lor relații dintre cele două țări 
se află contactele personale, 
prietenești dintre președintele 
României. Nicolae Ceaușescu. 
și Maiestatea Sa Imperială 
Șahinșahul Aryamehr. care au 
un rol esențial in dezvoltarea și 
îmbunătățirea cooperării poli
tice, economice, tehnico-știînți- 
fice, a relațiilor dintre cele două 
țări și popoare. Cei doi prim- 
miniștri au apreciat rezultatele 
deosebite obținute in colabora
rea pe multiple planuri, și în
deosebi economice, precum și 
perspectivele dezvoltării lor în 
continuare.

Seara, primul ministru al Ira
nului, Amir Abbas Hoveyda. a 
oferit un dineu în onoarea pri
mului ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu.

La dineu au luat parte per
soane oficiale române și ira
niene.

în timpul dineului, desfășurat 
într-o ambianță de caldă cor
dialitate prietenească, cei doi 
prim-miniștri au rostit toasturi.

în toastul rostit la dineu, 
primul ministru al Iranului, 
Amir Abbas Hoveyda, a salutat 
cu căldură pe primul ministru 
al Guvernului Republicii Socia
liste România, Manea Mănescu, 
și persoanele oficiale care il în
soțesc in vizita în Iran.

Deși este prima dv. vizită în 
țara noastră, a spus vorbitorul, 
noi vă salutăm aici ca pe dis
tinsul reprezentant al unei țări 
cu care Iranul și poporul irani
an s-au bucurat să întrețină le
gături rodnice de-a lungul în
delungatei lor istorii. Sînt, de 
asemenea, încîntat să vă salut 
aici în această seară, și pentru 
un alt motiv, mai personal, 
pentru că în august 1975, în 
cursul ultimei mele vizite în 
frumoasa dumneavoastră țară, 
m-am bucurat de generoasa a- 
tenție din partea Excelenței 
Voastre, de căldura și ospitali
tatea poporului dumneavoastră 
care îmi sînt încă vii.

Legăturile străvechi de priete
nie și înțelegere între Iran și 
România — a spus în continuare 
primul ministru al Iranului — 
sint consolidate astăzi de un 
vast program de cooperare eco
nomică și schimburi industria
le. care este caracterizat atit prin 
varietatea domeniilor, cit și prin 
spiritul de cordialitate. Schim
burile de vizite ale iluștrilor 
noștri conducători de stat. Ma
iestatea Sa Imperială Șahinșa
hul, și Excelența Sa, președin
tele Nicolae Ceaușescu. oferind 
posibilitatea unor discuții deo
sebit de valoroase și fructuoase, 
au deschis călea actualelor 
noastre relații, deosebit de cor
diale în domeniul cooperării e- 
conomice. Țara dumneavoastră 
a construit o fabrică de trac
toare la Tabriz și o fabrică de 
sodă calcinată aflate în func
țiune din 1973. Este în curs con
struirea unui număr de silozuri, 
complexe forestiere, facilități de 
depozitare și instalații portuare. 
Pornind de la un nivel modest 
cu cîțiva ani în urmă, volumul 
comerțului nostru bilateral a 
ajuns la 370 milioane dolari în

1975. în plus, multi dintre con
cetățenii dumneavoastră smt 
astăzi in Iran, angajați in di
verse activități și parccpird 
împreună cu noi la construirea 
Iranului de miine. Noi salu
tăm cu căldură prezența lor si 
apreciem multiplele tar coBtei- 
buții la programele noastre de 
dezvoltare.

în continuare, vorbitorul a 
relevat că principiile poiitseu 
naționale independente a Iranu
lui. așa cum au fost ele îx«i- 
late de Șahinșah. redamă co
operarea constructivă a statelor, 
pe baza egalității. respectului 
reciproc si neamesteodni ia tre
burile interne. Aceste prtnnp:.. 
pe lingă dreptul suveran al tu
turor națiunilor de a avea tn 
mod liber legături unele ei al
tele, sint. de asemenea, reflec
tate in politica externă a tării 
dumneavoastră și îmi face olă- 
cere să remarc că reLayLe 
noastre reciproce au atins un 
stadiu exemplar in ceea ce pri
vește legăturile dintre țâri cu 
regimuri sociale diferite. Și pe 
plan internațional, noi avem 
multe obiective similare. mai 
presus de toate fimd atașamen
tul nostru comun fată de cauza 
păcii.

Cele două țâri ale noastre 
sprijină obiectivul destmdem 
europene, precum și mondiale, 
întemeiată pe respectul dreptu
rilor suverane ale tuturor na
țiunilor. fimd conștiente că 
pacea este indivizibila geografic.

România a sprijinit reznttția 
O.N.U., inițiată de Iran, de a 
menține Orientul Mijlociii ca 
zonă denuclearizată: at:t IranttL 
cit și România consideră că con
flictul arabo-israelian trebuie să 
fie soluționat in contextul re
zoluțiilor Națiunilor Vrute tn 
această problemă.

A patra Conferință a Națiuni
lor Unite pentru Comerț st Dez
voltare se desfășoară la Nairobi 
in momentul in care ecoooma 
mondială este confruntai cu 
probleme de o extremă gravi
tate. Deși noi toți salutăm sfir- 
șitul recesiunii și relansarea eco
nomică. continuarea adeziunii la 
politici care, in trecut, s-au 
dovedit inadecvate reînvie spec
trul intensificării inflației, in
suficiența materiilor prime, 
combinată cu fluctuații atit de 
largi ale prețurilor, creșterea 
rapidă a prețurilor importurilor 
țărilor in curs de dezvoltare și 
decalajul crescind intre nivelu
rile de trai ale țărilor bogate și 
cele ale țărilor sărace fac să fie 
imperativă instaurarea unei noi 
ordini economice mondiale.

Pacea — a spus in continuare 
vorbitorul — este condiția ne
cesară pentru dezvoltarea eco
nomică, și dezvoltarea econo
mică poate fi in mare măsură 
accelerată de cooperare prin 
schimburi între națiuni însufle
țite de aceleași aspirații. Dru
murile maritime care ne leagă 
comercial cu restul lumii sint, 
prin urmare, vitale pentru noi. 
Acesta este motivul pentru care 
noi acordăm o asemenea impor
tanță securității și stabilității 
căilor maritime care pleacă de 
la țărmurile noastre și am sus
ținut, Întotdeauna, că securita
tea acestor căi maritime trebuie 
să fie responsabilitatea colec
tivă a națiunilor cu care se 
învecinează.

Este pentru noi o sursă de 
mare satisfacție sâ vedem rela
țiile noastre cu țara dumnea
voastră intr-o atit de rapidă și 
continuă expansiune — a spus 
primul ministru Hoveyda. Legă
turile noastre economice, por
nind de la un nivel modest cu 
puțini ani in urmă. intruchi- 
pează astăzi o cooperare indus
trială și agricolă pe o scară 
impresionantă și sint Încredin
țat că actuala dumneavoastâ 
vizită în Iran ne va da posibi
litatea să explorăm și să dez
voltăm multe domenii noi de 
colaborare între cele două țări.

Reafirmind sentimentele de 
stimă și adevărata prietenie pe 
care le nutrește poporul ira
nian față de poporul roman, 
sentimente impărtășite reciproc, 
convingerea că viitoarea coope
rare economică și politică între 
cele două țări poate fi un in
strument vital in asigurarea 
unei mai mari prosperități pen
tru popoarele României și Ira
nului, o contribuție la cauza 
armoniei internaționale, primul 
ministru Amir Abbas Hoveyda 
a toastat in cinstea Excelenței 
Sale Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, a prim-ministrului 
Manea Mănescu, pentru priete
nie și cooperare crescindă dintre 
Iran și România.

După ce a exprimat mulțu
miri pentru cuvintele frumoase 
rostite de primul ministru al 
Iranului la adresa României și 
a poporului român, tovarășul 
Manea Mănescu a spus: Sint 
fericit să subliniez rolul esen
țial al iluștrilor șefi ai statelor 
noastre, președintele Nicolae 
Ceaușescu și Maiestatea Sa Im
perială, Șahinșahul Aryamehr, 
în asigurarea evoluției deosebit 
de favorabile a relațiilor 
româno-iraniene. Contactele 
personale, prietenești la cel mai 
înalt nivel, care au devenit in

r.'MXbcj. au crea: o 
udere si au imprima 
Îs dir-ant.c colaborări

cc
po

a omenirii rolul sporit al na
țiunii. ideile independenței și 
suveranității de stat. ..în lu
mea de astăzi — sublinia pre
ședintele Nicolae Ceaușescu — 
în care se afirmă tot mai vi
guros dorința popoarelor de a 
trăi libere, in care pe arena 
mondială se manifestă cu pu
tere noi state independente, 
picblema autonomiei și neatâr
nării fiecărei națiuni, a dreptu
lui suveran al fiecărui popor 
de a fi stăpin in propria țară, 
constituie o legitate obiectivă a 
însăși dezvoltării social-istorice. 
Iată de ce este necesară ințele- 
g< rea clară și justă a concep
tului de independență și suve
ranitate și promovarea de că
tre toate statele a unei politici 
in concordanță cu aceste ce
rințe obiective ale progresului 
social".

România — țară socialistă, 
totodată, țară in curs de dez
voltare —extinde cooperarea cu 
popoarele care s-au eliberat de 
sub* dominația colonialismului, 
r.eccolonialismului și imperialis
mului. contribuind și pe această 
cele ia eforturile acestora pen
tru dezvoltare economică și so

române, condusă de președintele române de activiști de

•r la Helsinki partid și de stat la Pekin

perfectare. numeroase acțiuni 
concrete de cooperare m di
verse dome*.:

J1-» VlZlta

aefii de stat ai Roci*:-. p Ira
nului *i de a gâs; noc căi si 
mijloace meatie «tacă laHr- 
girea coe-timiâ a cooperăm din
tre țările noastre

Ne bucxKâm sincer de rezui- 
tateie de veamă «tenul? de
poporul dr_ care « wj inserts 
ferae pe calea fiat i r„ teati d-s- 
tăs propne. a dezTOfcăcn - 
la:era> a Irarnrir petei «acce
sele ........te ■ ndtadaîizirea
țârii. durofcarea agxtaataara. 
valorificarea capocalâ a bopâ- 
tzAor aaturaîe. nâcarea nive
lului de viață material *i spiri
tual al poporului iranian prieten.

Vorbitorul a relevat câ în
făptuind Programul de făurire 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate, poporul român 
desfășoară o intensă activitate 
de modernizare a industriei șt 
agriculturii, de perfecțiocare a 
foi melor de organizare si con— 
ducere in toate sectoarele eco
nomiei naționale. Angajată cu 
toate forțele in opera de dez
voltare economică și socială. 
România promovează aceleași 
obiective constructive și pe ta- 
rurul politicii externe, desfă
șor ind o largă colaborare cu 
toate statele. indiferent de 
onnduirea lor socială, la baza 
căreia situează neabătut princi
piile fundamentale ale eticii și 
legalității internaționale, a spus 
vorbitorul.

cială.
Este convingerea fermă a 

țării noastre, izvorită dm expe
riența dezvoltării sale. — a 
spus primul ministru — că nu
mai prin mobilizarea eforturilor 
propriului popor și concentra
rea lor asupra unor obiective 
prioritare și totodată printr-o 
largă cooperare internațională 
va putea fi înlăturată sub
dezvoltarea. se vor asigura 
condiții pentru înflorirea fie
cărei națiuni, conform concep
țiilor și dorințelor fiecărui po
por. pentru progresul general

După ce a subliniat că țara 
noastră se pronunță pentru În
făptuirea deza: mânu in primi: 
nnd a dezarmării nucleare, pen
tru realizarea de măsuri prac
tice de încetare a cursei înarmă
rilor. de desființare a blocurilor 
militare, de lichidare a bazelor 
militare și retragere a trupelor 
străine de pe teritoriile altar 
state, vorbitorul a spus : Consi
derăm câ este necesar ca toate 
statele, indiferent de mărime, 
nivel de dezvoltare sau de arin- 
duire sociala și poiincâ. sâ par^.- 
cpe nemijlocit la viața interna- 
țiocalâ pentru rezolvarea pro
blemelor majore care confruntă 
omenirea, sâ militeze in perma- 
nesțâ pentru respectarea nor
melor de drept șt morală inter- 
ziaiioaalâ.

Româna acțioceazâ perseve
rent pentru renovarea prm 
tratative a prooveaDesor mtem*- 
poaale. a enszeaie xa
dJerite sone a> fHtaâsu la 
«feresc cairgrt. Rara-ra se pro- 
z -c.țâ pec sotg^âocarea pe 
căit pctiTreâ a cacdlicîsi^K ctrs

neaex. pâex trainxe șa jatste sa a- 
ceascâ rețmse. pentru rezol
vam pafnâeâ a problemei C5- 
pruhii. ca ș« a tuturor focarelor 
de tensiune și conflict din lume.

România este hotârită sâ-și 
aducă și m viitor contribuția ia 
aplicarea m viață a principiilor

Relevind că tabloul politic 
contemporan se caracterizează 
prin conturarea unui curs nou 
spre destindere și colaborare, 
curs care este abia la început și 
nu există incâ siguranța câ a 
devenit ireversibil. deoarece 
mai continuă sâ acționeze forțe 
care pot pune in pericol pacea 
popoarelor, vorbitorul a subli
niat necesitatea unor eforturi 
convergente in vederea promo
vării unei politici de ințelegere 
și cooperare, menită să asigure 
soluționarea constructivă a 
problemelor hotăritoare pentru 
viitorul omenirii.

Noile tendințe și fenomene, 
viața însăși ne oferă multiple 
confirmări ale semnificației de
osebite pe care o capătă in 
procesul dezvoltării progresiste

rinta gviierai-europeană de ia 
Helsinki, miiiteazâ ferm pentru 
adoptarea de măsuri concrete 
de dezangajare miii-arâ m Eu
ropa, de intensificare a colabo
răm intre state, de nomuj-zar» 
in continuare a raporturilor in- 
tereuropene.

După ce a relevat câ între 
Romania și Iran s-au statornicit 
și pe tânraul vieții internațio
nale relații de strmsâ colaoo- 
rare. câ avem numeroase apre
cieri comune sau convergente 
asupra principalelor probleme 
ale contemporaneității și asupra 
căilor și modalităților de solu
ționare a acestora, câ dezvoltăm 
o largă colaborare in cadrul 
Organizației Națiunilor Unite și 
in numeroase organisme inter
naționale. vorbitorul a declarat : 
Sint convins că intilnirile și con
vorbirile noastre vor contribui 
la adincirea prieteniei dintre 
țările noastre, vor marca noi 
pași inainte in dezvoltarea co
laborării bilaterale in toate do
meniile de activitate.

In încheiere, vorbitorul a 
toastat in sănătatea Maiestății 
Sale Imperiale Șahinșahul 
Aryamehr. a împărătesei și 
prințului moștenitor, a primului 
ministru al Iranului, pentru pro
gresul și prosperitatea poporu
lui iranian, pentru prietenia 
româno-iranianâ. pentru pace și 
colaborare in lume.

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •
• SOCIETATEA CULTURA

LA ROMÂNIA-BRAZILIA a 
organizat, la Sao Paulo, o ma
nifestare consacrată zilei inde
pendenței de stat a României. 
Cu acest prilej, vicepreședintele 
societății, Paulo Paixao. a vor
bit despre lupta poporului roman 
pentru cucerirea independenței 
naționale.

în cadrul manifestării a avut 
loc. totodată, vernisajul expozi
țiilor ..Monumente istorice 
românești" și „Brâncuși".

o LUNI a sosit la Moscova 
Maxim Berghianu. ministrul 
aprovizionării tehnico-materiale 
si controlului gospodăririi fon
durilor fixe.

La sosire a fost intimpinat de 
V. E. Dimșiț. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S . președintele Comitetu
lui de Stat pentru aproviziona
rea tehnico-materială, de alte 
persoane oficiale sovietice.

• AFLAT LA MOSCOVA in
tr-o vizită oficială, Samora 
Moises Machel. președintele 
Frontului de Eliberare din Mo- 
zambic (E’RELIMO). președintele 
Republicii Populare Mozambic. 
a avut luni convorbiri cu Niko
lai Podgomii, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., și

Andrei Gromiko. membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
ministrul de externe al U.R.S.S. 
Au fost examinate stadiul și 
perspectivele de dezvoltare ale 
relațiilor sovieto-mozambicanc, 
precum și unele probleme in
ternaționale de interes comun.

o LUNI a inceput la Sofia 
Festivalul internațional al fil
melor care au tematica : „Or
ganizarea și automatizarea con
ducerii și producției". La actuala 
ediție — a opta — participă 18 
țări, printre care și România. 
Festivalul are ca principal scop 
să popularizeze, prin interme
diul cinematografiei, cele mai 
noi realizări ale științei și teh
nicii in domeniul organizării 
științifice a producției și con
ducerii in toate ramurile eco
nomice.

• ACADEMIA NAȚIONALA 
FRANCEZA DE MEDICINA a 
ales in calitate de membru co
respondent pe dr. docent Pa- 
nait Sirbu. înalta distincție con
stituie o nouă confirmare a ni
velului școlii românești de me
dicină.

e POTRIVIT unei hotârîri a 
guvernului algerian, instituțiile 
de învățămint particular sint in
tegrate, începînd cu sfîrșitul a- 
cestui an școlar, patrimoniului 
învățămintului public.

Luni dimineața a plecat in 
Finlanda o delegație parlamen
tară română, condusă de Nicolae 
Giosan. președintele Marii A- 
dunări Naționale, care face o 
vizită in această țară la invi
tația Parlamentului finlandez.

Din delegație fac parte Ane
ta Spornic, vicepreședinte al 
M.A.N.. adjunct al ministrului 
muncii. Cornel Mihulecea. di
rector general al Centralei in
dustriale de echipamente de 
telecomunicații și automatizări, 
membru al Comisiei constitu
ționale și juridice a MAN 
Vaier Gabrian. director general 
al Centralei minereurilor și me
talurgiei neferoase Ba:a Mare. 
Enteric Szabo, directorul LAS- 
Valea lui Mîhai. județul Bihor, 
vicepreședinte al Comisiei pen
tru agricultură. silvicultură ri 
gospodărirea apelor a M A.N

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni. delegația a fost condusă 
de Virgil Teodorescu. vicepre
ședinte al M-A.N., loan Ce- 
terchi. președintele Consiliului 
Legislativ. Ioan Pop D. Popa și 
Radu Voinea. președinți de co
misii permanente ale M.A_N„ 
Radu Enache. secretar al M-AJi.

A fost prezent 
la. ambasadorul 
București.

Pentti Suome- 
Finlandei la

din 
au fost

La aeroportul 
oaspeții români 
pinați de Veikko Helle, 
ședințele Parlamentuiui. 
Hulun. secretar general, 
tați.

Au fost prezent: Constantin 
Vlad. ambasadorul Romanței in 
Fmlanda. membri ai ambasadei

Helsinki, 
intim- 

pre- 
Eîler 

depu-

încheierea lucrărilor sesiunii

de primăvară a E.C.O.S.O.C.

în legătură cu Deceniul de 
acțiune per.iru combaterea ra- 
sismului și discriminării rasia
le. ECOSOC a botărit, printr-o 
rezoluție, organizarea in anul 
197S a unei conferințe mondiale 
în cadrul căreia să se procedeze 
la o evaluare a progreselor în
registrate in acțiunile de com
batere a rasismului și discrimi
nări: rasiale. ECOSOC a accep
ta: propunerea Ghanei de a gâz- 
ău. această importantă manifee- 
tare internațională.

Ia domeniul apărării si promo
vării drepturilor fundamentale 
ale omului. ECOSOC a dezbătut 
«fcn nou și adoptat o rezoluție 
pnvmd ignorarea de către jun-

ta militară din Chile a drepturi
lor și libertăților omului. Docu
mentul „exprimă profunda ne
liniște a statelor membre față 
de violarea constantă și flagran
tă a drepturilor omului, inclusiv 
față de instituționalizarea unor 
practic ca tortura, pedepsirea 
inumană și aplicarea de trata
ment degradant deținuților po
litici. arestări arbitrare, exilări, 
detenție fără judecată etc“.

Alături de celelalte state so
cialiste și in curs de dezvoltare, 
ROMANIA a participat activ la 
dezbaterea și adoptarea unor re
zoluții care vin in intimpinarea 
aspirațiilor de libertate, pace și 
progres ale popoarelor.

• Mexic Invest if ii

sporite in sectorul

rural
Gaverao] mexican * holâril 

să aloce pentru anul 1976 suma 
de IXă miliarde pesos in vede
rea accelerării programelor de 
irigare si dezvoltare rurală. 
După cum a declarat secretarul 
pentru problemele resurselor 
hidraulice. Leandro Rovirosa. 
investițiile destinate acestui sec
tor in perioada 197»—1976 repre
zintă o creștere de 155 la sută 
față de perioada anterioară 
1965—197». EI a relevat că su
mele alocate de guvernul pre
ședintelui Luis Echeverria pen
tru dezvoltare rurală și irigații 
se ridică la 37.6 miliarde pesos.

• Priorități agricole 
in Sudan

Noul plan de dezvoltare a 
Sudanului (1977—1982), aflat în 
curs de elaborare, va acorda o 
atenție deosebită extinderii su
prafețelor irigate, constituirii de 
mari exploatări agrozootehnice, 
dezvoltării industriei și comu
nicațiilor. Alegerea acestor o- 
biective este determinată de 
faptul că Sudanul dispune de 
imense resurse naturale. După 
aprecierea specialiștilor, în re
giunea savanei există o supra
față de aproximativ 200 milioa
ne acri, din care nu este utili
zată in prezent pentru agricul-

Convorbire
româno-britanică

Ministrul industriei metalur
gice, Neculai Agachi, a sosit, 
luni, la Londra. într-o vizită ofi
cială la invitația ministrului in
dustriei al Marii Britanii, Eric 
Varley.

în aceeași zi, ministrul român 
s-a întilnit cu Alan Williams, 
ministru de stat pentru indus
tria metalurgică, cu care a avut 
o convorbire referitoare la ex
tinderea colaborării în domeniul 
livrărilor de instalații metalur
gice, promovarea cooperării teh- 
nico-științifice în industria me
talurgică și dezvoltarea schim
burilor de produse siderurgice 
între România și Marea Brita- 
nie. La convorbire a participat 
ambasadorul țării noastre la 
Londra, Pretor Popa.
GALĂ A FILMULUI ROMÂNESC 

LA PHENIAN

Cu prilejul celei de-a 20-a 
aniversări a semnării acor
dului de colaborare cultu
rală și științifică dintre Re
publica Socialistă România 
și R.P.D. Coreeană, ambasa
dorul României la Phenian, 
Dumitru Popa, a organizat o 
gală a filmului românesc.

Au luat parte Gian Dun 
Hoan, ministrul muncii și 
prevederilor sociale, pre
ședintele Asociației de priete
nie coreeano-română, Cion 
Cior, adjunct al ministrului 
culturii și artei, reprezen
tanți ai unor instituții co
reene centrale.

Delegația de activiști de par
tid și de stat condusă de to
varășul Ioachim Moga. membru 
al C.C. al P.C.R.. prim-secretar 
al Comitetului județean Hune
doara al P.C.R.. aflată intr-o 
vizită de prietenie in R.P. Chi
neză. a fost primită, la 17 mai, 
de Ci Ten-kuei. membru al Bi
roului Politic al C.C. 
Chinez, ricepremier al 
liului de Stat.

In cursul 
avut loc 
din partea 
Ceaușescu. 
Partidului 
președintele 
te România, 
cători de 
romănt. a fosl

al P.C. 
Consi-

convorbirii 
cu acest 
tovarășului 
secretar general ai 
Comunist Român. 
Republicii Socialis- 
a celorlalți condu- 
partid și de stat 

transmis un 
mesaj de călduroase salutări 
tovărășești, urări de sănătate și 
succese in activitatea tovarășu
lui Mao Tzedun. președintele 
C.C. al Partidului Comunist 
Chinez, premierului Consiliului 
de Stat. Hua Kuo-fen. celor
lalți conducători de partid și de 
stat chinezi Totodată, delegația 
română a fost rugată să trans
mită. din partea președintelui 
Mao Tzedun. a premierului Hua 
Kuo-fen și a celorlalți conducă
tori chinezi, un călduros mesaj 
prietenesc, urări de sănătate și 
succes în activitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. precum și a 
celorlalți conducători de partid 
și de stat români.

întrevederea, la 
ticipat și Nicolae 
ambasadorul țării 
Pekin, s-a desfășurat intr-o at
mosferă cordială, de caldă 
prietenie.

care a
prilej. 

Nicolae

care a par- 
Gavrilescu, 
noastre la

Luni a 
legația 
Român.
Ilie Verdeț. membru al Comi
tetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., care va 
participa la lucrările celui de-al 
IX-lea Congres al Partidului 
Socialist Unit din Germania. 
Din delegație fac parte Richard 
Winter, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. prim-secretar al 
Comitetului județean Sibiu al 
P.C.R.. Dumitru Țurcuș, mem
bru al Colegiului central de 
partid, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.. și Constantin 
Nițâ. ambasadorul României in 
Republica Democrată Germană.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni. delegația a fost salutată 
de tovarășii Emil Bobu. mem
bru al Comitetului Politic E- 
xecutiv. secretar al C.C. al 
P.C.R.. Constantin Dăscâlescu, 
membru al C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

A fost de față Joachim Los- 
chner. însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Republicii Democra
te Germane la București.

La sosirea la Berlin, pe aero
portul central din Berlin, dele
gația a fost intimpinată de Gun
ter Mittag. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.D.G.. și de Herbert 
Krolikowski, secretar de stat și 
prim-adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

Au fost de față ambasadorul 
României în R.D.G., Constantin * 
Nițâ. și membri ai ambasadei.

în aceeași zi, delegația C.C. al 
P.C.R. a depus coroane la Mo
numentul eroilor sovietici din 
parcul Treptow și la Monumen
tul socialiștilor Friedrichsfelde.

Sub auspiciile Comisiei 
ționale de arte plastice 
Uruguay, la Montevideo a avut 
loc o manifestare de omagiere 
a marelui sculptor român Con
stantin Brâncuși. Despre viața 
și opera artistului a vorbit pre
ședintele Comisiei 
uruguayene de arte 
sculptorul Federico 
Berg.

na- 
din

naționale 
plastice. 

Moller de

Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale 
româno-austriece

Luni s-au deschis la Viena lu
crările celei de-a 5-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale 
româno-austriece de cooperare 
industrială, economică și teh
nică. Delegațiile celor două 
părți sint conduse de Ioan A-
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tură dec: o mică parte. Valo
rificarea integrală a acestor te
rmal agricole ar transforma 
SodamJ intr-un gnnar al în
tregii Afric șt al Orientului A- 
propiat. Ținind seama de aceas
ta in viitorul plan, suprafețele 
irigate urmează sâ crească cu 
circa un milion acri. Vor fi. de 
asemenea. create două mari 
complexe zootehnice in provin
cia Nilul Albastru, vor fi luate 
măsuri pentru perfecționarea 
activității cunoscutului complex 
Gezira. in suprafață de 2 mili
oane acri, și vor incepe lucrări
le de construcție a marelui sis
tem hidroenergetic Gongoli. Ul
timul obiectiv va fi realizat in 
cooperare cu R.A. Egipt. Con
strucția sa va dura mai multi 
ani. La capătul ei, cele două 
țări își vor spori suprafețele 
irigate cu circa un milion fed- 
dani fiecare.

• Flota comercială
a Indoneziei

După cum apreciază ministrul 
indonezian al comunicațiilor, 
Emil Salim, programul de ex
tindere a flotei comerciale va 
necesita investiții de ordinul a 
215 milioane dolari. El a decla
rat că in vederea atingerii aces
tui obiectiv, Indonezia a primit 
împrumuturi din partea Băncii 
Mondiale (54 milioane dolari), 
Japoniei (30,7 milioane dolari) 
și Norvegiei (9,2 milioane dolari). 
Potrivit programului, Indonezia, 
va construi 51 de nave cu o ca
pacitate de 53 700 tdw fiecare, 
va cumpăra alte 55 de vase și 
va moderniza o parte din flota 
sa

vram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, și dr. Josef 
Staribacher, ministrul federal al 
comerțului, industriei și mese
riilor. La lucrări, participă, de 
asemenea, ambasadorul Româ
niei la Viena, D. Aninoiu.

Examinind stadiul de reali
zare a acțiunilor stabilite la 
precedenta sesiune a comisiei, 
ambele părți au exprimat satis
facția pentru cursul ascendent 
al cooperării economice bilate
rale pe multiple planuri.

în cursul convorbirilor au fost 
avansate o serie de măsuri 
pentru finalizarea. în perioada 
următoare, a unor acțiuni de 
cooperare în domeniile con
strucțiilor de mașini, industriei 
metalurgice, industriei chimice, 
transporturilor și telecomunica
țiilor, precum și în ce privește 
cooperarea pe terțe piețe, creș
terea și diversificarea schimbu
rilor comerciale, definitivarea 
unor acorduri.

Largi perspective pentru 

dezvoltarea relațiilor

româno-kuweitiene

comercială actuală.

• Dezvoltarea economiei ecuadoriene
In perioada 1974— 

1975, produsul națio
nal brut al Ecuado
rului a crescut cu 22 
la sută. In această 
perioadă, producția 
agricolă a crescut cu 
15 la sută. în sec
torul construcțiilor 
s-a înregistrat o ma
jorare de 22 la sută, 
în industrie creșterea 
a fost de 32 la sută, 
iar în comerț de 35 
la sută. Petrolul nu 
reprezintă decît 7 la 
sută din bogăția na
țională, dar, datorită

creșterii spectaculoa
se a prețului acestuia 
pe piața internațio
nală, au sporit înca
sările de valută, ceea 
ce a permis achizi
ționarea unei canti
tăți însemnate de e- 
chipament industrial 
și bunuri materiale. 
Economia ecuadoria- 
nă a cunoscut o dez
voltare notabilă și 
datorită sporirii ca
pacității porturilor 
sale, în special a ce-

lui de la Guayaquil 
— primul centru in
dustrial 
porturi 
de a fi 
sință :
la nord, și Manta, în 
zona centrală a lito
ralului, care va de
veni o mare poartă 
maritimă pentru pro
duse de pescuit. în 
sfîrșit, partea ama- 
zoniană 
Oriente 
o zonă 
pentru 
gricolă.

al țării. Alte 
sint pe cale 
date în folo-
Esmeraldas,

a țării —
— a devenit 

importantă 
producția a-

T-'

Prințul moștenitor și președin
tele Consiliului de Miniștri al 
statului Kuweit, șeic Jaber Al- 
Ahmed Al Jaber Al Sabah, a 
primit pe ambasadorul României 
în Kuweit, Constantin Căruntu, 
cu care a avut o convorbire in 
probleme privind relațiile bila
terale.

Cu această ocazie, șeicul a re
levat că stadiul actual al rela
țiilor dintre cele două țări este 
excelent, existînd largi perspec
tive 
tare

pentru continua lor dezvoi- 
și diversificare.

In cursul vizitei pe care o 
în Kuweit, Ilie Voicu, prim- 

adjunct al ministrului turismu
lui, a avut convorbiri cu omo
logul său kuweitian. Jassim Al- 
Saadun, și cu Saleh Shehab, 
subsecretar de stat la Ministe
rul Informațiilor, privind posi
bilitățile de dezvoltare a turis
mului între cele două țări.

face
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• CEA MAI VECHE PROFESIUNE. Doi oameni de știință a- 
mericani afirmă că cea mai veche profesiune este cea de sto
matolog. Afirmația lor se bazează pe o recentă descoperire ar
heologică -pe teritoriul Egiptului : trei dinți de om legați cu o 
sîrmă din aur. Cei doi oameni de știință afirmă că „lucrarea14 
nu este altceva decît, o punte dentară executată de specialiștii 
stomatologi de acum... 4 500 de ani ! 0 CURSA DE MAȘINI 
FĂRĂ... BENZINA. Pe o șosea de munte de lingă orașul Wa
shington, statul american New Hampshire, a avut loc o cursă 
automobilistică inedită : la start au fost prezente mașini con
fecționate de amatori și funcționind pe baza altor combustibili 
decît benzina. Ele erau in majoritate electrice, motocicletele cu 
ataș aveau motor cu abur, iar un microbuz avea motor cu gaze 
provenite din descompunerea deșeurilor organice. Scopul acestei 
curse, spre deosebire de cursele automobilistice tradiționale, nu 
era obținerea unei viteze maxime pe un drum de ’ munte ci, 
dimpotrivă, vehiculele nu aveau voie să depășească viteza de... 
32 km. pe oră. Criteriul de premiere a mașinilor era gradul de 
economisire a combustibilului și originalitatea construcției. Em
blema oficială a cursei a fost o... broască țestoasă • CIOCNIRE. 
Un bombardier de tip ,,Starfighter44 din dotarea forțelor aeriene 
ale R.F.G. s-a prăbușit, după ce s-a ciocnit de un planor în a- 
propiere de Diepholz, în Saxonia Inferioară. Cei doi membri ai 
echipajului bombardierului au reușit să se salveze prin catapul- 
tare, dar toate persoanele aflate la bordul planorului și-au pier
dut viața. Este al 181-lea ,,Starfighter44 pierdut de către aviația 
militară vest-germană PRAGA IN MACHETA. La Muzeul 
orașului Fraga se află expusă, încă din anul 1961. o machetă 
unică a ..orașului de aur44, așa cum arăta el în 1826—1934. Ea a 
iost realizată de un muncitor litograf din Fraga în decurs de 11 
ani. Fe macheta executată din carton, lemn și fildeș fațadele 
caselor sint perfect redate și se disting ferestrele, cornișele și 
portalurile așa cum arătau ele la vremea aceea. Suprafața ma
chetei este de 20 m.p. PAPIRUSUL ÎN ACTUALITATE. Se 
știe că, în urmă cu milenii, plantațiile de papirus ocupau o 
suprafață foarte întinsă în Egiptul antic. Cu vremea, costisitorul 
și dificilul proces de prelucrare a fost dat uitării, mai ales după 
dispariția acestei plante de pe teritoriul Egiptului. Acum 15 ani 
papirusul a fost din nou cultivat pe o plantație artificială și. de 
atunci, înălțimea firelor de papirus a ajuns la 5 metri ! Spe
cialiștii au înființat un atelier de prelucrare si transformare a 
lui în hîrtie după rețetele vechilor locuitori ai cîmpiei Nilului. 
Hîrtia din papirus, confecționată aici, are proprietăți universale: 
pe ea se poate scrie cu cerneală, cu tuș» se poate picta, este 
foarte bună pentru mașinile de scris și pentru tipografii.
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Șomaj juvenil 
în R. F. Germania
La sfirșitul anului trecut, in 

R. F. Germania 116 000 tineri, 
între 15 și 20 de ani, nu reușeau 
să-și găsească de lucru, infor
mează Ministerul vest-german 
al învățămintului și Științei. 
Șomajul în rindul tineretului 
vest-german se ridică la 5,8 la 
sută, în vreme ce, pe ansamblul 
țării, nivelul șomajului este de 
4,4 la sută din forța de muncă.

După cum relatează revista 
„Der Spiegel“, tinerii sint pri
mele victime ale șomajului din 
cauză că nu dispun de suficien
tă experiență în meserie și nu 
au familii. Revista precizează eă 
procentul șomerilor in rindul 
tinerilor cu un stagiu în produc
ție de peste jumătate de an a 
crescut de la 8,1 la sută in sep
tembrie 1974, la 17.7 la sută la 
sfîrșitul anului 1975. Intr-o si
tuație și mai grea se află ab
solvenții școlilor medii care nu 
și-au însușit o meserie și care 
nu au lucrat niciodată. In rin
dul acestei categorii, șomajul 
este deosebit de ridicat, fapt 
care are uneori consecințe ex- 
trem de grave. Astfel, printre 
acești tineri s-au înregistrat nu
meroase cazuri de nareomanie, 
alcoolism, a crescut criminalita
tea. Potrivit datelor furnizate de 
Ministerul Sănătății al landului 
Rhenania de nord-Westfalia, in 
rindul celor aproximativ 2 mi
lioane de alcoolici care există in 
prezent in R.F.G. o mare pon
dere are tineretul.
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