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COLECTIVELE MUNCITOREȘTI, PENTRO TINERII PATRIEI Din cronica întrecerii socialiste

ÎN INDUSTRIE Folosirea utilajelor PE ȘANTIERELE DE INVESTIȚII

la capacitatea maximă Organizarea și disciplina
secretarulNicolae Vasilca,

Comitetului U.T.C- al Combina
tului de îngrășăminte chimice 
din Piatra Neamț, ne relatează : 
„In urmă cu citva timp, s-a pro
pus ca tinerii uteciști din secția 
IV mecanică să preia confecțio
narea a 4 000 bucăți inele grapă 
din planul secției și deci ai în
treprinderii. Cu inelele acestea, 
necesare întreprinderii mecanice 
..Ceahlăul", tot de Ia noi din 
Piatra Neamț, este o poveste 
mai lungă. Se comandau la Bra
șov. la Buzău sau Timișoara, 
costau mai mult și nu de puține 
ori colegii noștri de la „utilaje 
agricole" cum le zicem noi, ră- 
mineau în urmă cu grapele toc
mai datorită intirzierilor in li
vrare. Asta pină cind le-am pre
luat noi, combinatul. Avem o 
comandă mare, circa 40.000 bu
căți. Ne-am organizat în echipe 
și am trecut la executarea aces
tui reper de o reală importanță 
pentru grapele fabricate de co
legii noștri de la întreprinderea 
mecanică. Asta e tot. O iniția
tivă, puțină organizare, mult 
entuziasm și între vorbă și faptă 
nici măcar un pas".

Duminica trecută, secția IV 
mecanică a Combinatului de în
grășăminte chimice din Piatra

Neamț a cunoscut forfota carac
teristică unei zile obișnuite ce 
muncă. Tinerii uteciști Gheor- 
ghe Ciocoiu, secretarul organiza
ției U.T.C, schimbul A, Dumi
tru Zugravii. Constantin Vasiliu. 
Nicolae Nistor. Grigore Alungu- 
lesei. Ion Ailioaie, din prima 
echipă și Ion Stan. Dumitru Va- 
manu. Ion Savu. Mihai Stanică, 
Virgil Vrăjitorii și Ion Amariei, 
din cea de-a doua, au executat, 
prin muncă patriotică, primele 
240 de inele pentru grape, din 
cele 4 000 menționate in anga
jamentul asumai.

L-am rugat pe tovarășul Ue 
Constantin, locțiitorul secretaru
lui comitetului de partid, să-mi 
vorbească despre tinerii combi
natului. Despre cei 195 de ute
ciști ai secției IV mecanică. Mi-a 
spus că-i vine greu. Nu pentru 
că nu i-ar cunoaște foarte bine, 
ci pentru că toți tinerii combi
natului acționează in același spi
rit. De la ei au pornit nume
roase inițiative ce au contribuit 
la obținerea unor rezultate va
loroase. „Procesul rebuturilor", 
de exemplu, a condus la înscrie
rea cifrei 0 în dreptul rebutului 
„înregistrat" anul trecut, și în 
primul trimestru al anului 1976.

U.T.C-, nu făcut ca indicele de 
utilizare a tnașniiioe unelte să 
crească in primul trimestru al 
anului cu 5 la sută, față de tri
mestrul IV—1975. Au făcut ca 
nici un tinăr utecist. și mai bine 
de jumătate din numărul total a! 
ir.cadratilor combinatului 
puriători ai carnetului roșu 
utecist, 
normă.

..Intre 
buie să 
spune Nicolae Vasilca. secreta
rul comitetului U.T.C. Și o spun, 
împreună, toți tinerii combina
tului. toți membrii organizației 
U.T.C.. care și-au propus in ul
tima plenară cu activul să des
chidă un „Șantier al tineretu
lui" la un nou obiectiv de in
vestiții din oraș și, de asemenea, 
să preia in execuție proprie 
piese de schimb, activități de 
construcții utilaje și reparații la 
secțiile III și IV.
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tre-vorbă și faptă nu 
fie nici măcar un pas**.
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lucrărilor
de întreținere 

a culturilor!
• Botoșani • Galați

argumentele prime
ale brigăzilor de tineret

s-aIn 1968.
județul Sălaj, in orașul Zalău 
existau doar 3 blocuri de locu
ințe. cu 2# de apartamente fără 
canalizare. încălzite cu lemne. 
Restul orașului — case indivi
duale. asemeni celor din comu
nele mai răsărite ale Transil
vaniei. După 8 ani de la în
ființarea acestui județ, in Zalău 
sint peste 4 000 de apartamente 
in blocuri modeme, cu o arhi
tectură variată. termoficate, 
numeroase magazine, insumind 
o suprafață comercială de mai 
multe mii de metri pâtrăți, 
zeci de străzi asfaltate, multe 
alei, spații verzi, școli noi, cre- 
șe, lăcașe de cultură. Numai in 
domeniul edilitar-gospodăresc și 
social sint acum în construcție 
incă I 059 apartamente din fon
dul de stat, 4 000 m.p. suprafață 
comercială. grădinițe cu 360 
locuri, creșe cu 200 locuri, noi 
ateliere-școalâ, un mare com-

pst uri. 
in faza

Toate acestea, ca și alte o- 
biecțjve social-gospodărești. vor 
fi date in folosință in următoa
rele citeva luni. In zilele vizitei 
noastre a fost predat beneficia
rului cel de-al 200-lea aparta
ment construit in acest an. La 
primăria orașului am mai notat 
că pină la sfirșitul cincinalului 
se vor construi aici incă 8 000 
de apartamente, rezolvindu-se 
astfel necesarul de locuințe 
pentru cei pe Care ii va atrage 
industrializarea ~

Ne aflăm în 
cu 4 benzi de 
se construiește 
industrială 
și de alta 
demolează 
ridică zeci 
pe lotul 2 
din I.J.C.M. Sălaj.

Zalăului.
zona autostrăzii 
circulație, care 
între platforma 

și oraș. De o parte 
a acestei artere se 

construcții vechi, se 
de blocuri. Ne oprim 
al Șantierului nr. 1 

Altfel spus :

la blocul ..Lira', cu 11 nivele, 
unde lucrările sini conduse de 
tmărul subinginer Isaia Ciu- 
meraean. ..Am ajuns la finisări, 
cum se și vede — spune el. 
Blocul trebuia dat in folosință 
în trimestrul II din 1977. dar 
noi il vom preda pină cel tir- 
ziu la sfîrșitul lunii august din 
acest an. Ciștigăm in felul a- 
cesta aproape zece luni, timp 
in care, impreună cu oamenii 
din Iot, voi putea construi incă 
un bloc de mărimea acestuia".

Vizităm blocul. Lucrări de 
bună calitate, de la glisaj și 
pină la zugrăvelile care au și 
început în unele apartamente. 
De altfel, subinginerul Ciumer- 
nean ar dori, el însuși să lo
cuiască in acest bloc, de care-1 
leagă multe amintiri frumoase.

• UNITĂȚILE INDUS
TRIALI DIN JUDEȚUL TI
MIȘ aa realizat anul acesta 
peste 59« de noi produse, 
toate realizate pe baza pro
iectelor și tehnologiilor ela
borate de specialiștii din 
producție sau in colaborare 
eu institute de cercetare ~ 
de invățămint superior, 
întreprinderea mecanică 
misuara. de pildă, a 
pusă la punct producția 
nor noi tipodimensiuni 
poduri rulante electrice 
altor mașini de ridicat 
transport uzinal, la Electro
motor" a fost asimilată in
fabricație o nouă serie de
motoare electrice cu perfor
manțe la nivelul normelor in
ternaționale, iar la întreprin
derea de profil s-au execu
tat noi variante de aparate 
electrice de măsurat cu pa
rametrii superiori celor în
registrați la cele produse 
pină acum. în această peri
oadă s-au produs, de aseme

nea. • ramă largă de noi 
sortimente și modele dc țesă
turi, confecții textile, trico
taje. încălțăminte, articole de 
mase plastice și sticlărie de 
menaj.

DRAGOMIR HOROMNEA
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• DIN* INDUSTRIA JUDE
ȚULUI C.ARAȘ-SEVERIN 
s-au livrat pină acum la ex
port mărfuri care depășesc 
de peste două ori volumul 
celor realizate in aceeași pe
rioadă a anului trecut, la 
unele produse inregistrindu- 
se o creștere de 3—4 ori față 
de 1975.

întreprinderea de construc
ții metalice Bocșa, de pildă, 
care de la începutul noului 
cincinal a livrat in devans 
o serie de produse metalice, 
și-a depășit sarcinile de ex
port cu peste 39 la sută. 
Cantități sporite de produse 
au livrat întreprinderile ,.ți
țeiul Roșu", de construcții de 
mașini Reșița și de utilaje 
de morărit Topleț.

ISTORIE Șl EROI
de Mihail Diaconescu

Agricultorii județului Botoșani 
acționează cu toată energia pen
tru executarea lucrărilor de se
zon in cimp. Timpul prielnic de 
muncă este folosit din plin. Ea 
lleanca. Prăjeai. Bucecea. Vîrful 
Cimpului, Vlăsinești și alte co
operative agricole pe care le-am 
vizitat in aceste zile se mun
cește cu spor și mai ales se mun
cește bine, deoarece, după cum 
ne-a spus tovarășul Tache Radu
lescu. vicepreședintele cons'hului 
popular din Bucecea. „calitatea 
execuției lucrărilor in agricu - 
tură se înscrie printre obiecti
vele prioritare aie activității co
mandamentului local. Comanda
mentul județean, comandamen
tele locale iau măsuri pentru ca 
in toate comunele să se mobili
zeze forța de muncă, să se fo
losească utilajele și mașinile a- 
gricole la capacitatea maxima*'.

La C.A.P. Podgoria, din A’i- 
corești. județul Galați, participa
rea țăranilor cooperatori la efec
tuarea lucrărilor agricole de se
zon se oferă totodată și ima
ginea unei activități bine orga
nizate. In grădină, de pildă, lu
crau la ora raidului nostru peste 
3SO de oameni la plantarea to
matelor de vară și toamnă. Ti
nerii. intre care Stefan Olaru. 
Vasilica Ciopotaru și Constan
tin Budalu. erau in 
proviztonați operativ 
duri, cu tot ceea ce 
sar pentru realizarea 
crări migăloase, cei 3S0 de co
operatori au reușit să depășeas
că cin nou viteza zilnică p^tni- 
ficata.

— Azi 
cartofilor 
inginerul 
Am concentrat ia această lucrare

frunte. A- 
cu Țâșn
ește nece- 
acestei lu-

încheiem n prăr.tal 
timpurii, ne declară 
șef Constantin Minai.

AL. DOBRE L CHIRIC
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Mecanizatorul Ion Mușat, de la C.A.P. Călârași-Ialomița, In 
acțiunea de combatere a dăunătorilor de pe cele 

cultivate cu porumb
400 de hectare

Mhni herre pregătesc noi sortimente de răsad 
de legume

pentru grădina

9 AMPLE MANIFESTĂRI CULTURAL- 
ARTISTICE ÎN PREGĂTIREA CON
GRESULUI EDUCAȚIEI POLITICE Șl 
CULTURII SOCIALISTE

9 PE TEME CETĂȚENEȘTI
Foto : O. PLECAN

I SA DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERII
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• DIN POȘTA ZILEI — rubrică rea
lizată cu sprijinul corespondenți
lor voluntari

La întîlnirile cu cititorii Cu
lorilor sîngelui ca și la serile 
literare la care am citit frag
mente dintr-un roman (Adevă
rul retorului Lucaci, predat E- 
diturii Eminescu unde urmează 
să apară) între multe alte dis
cuții, pe cit de pasionante pe 
atit de revelatoare, o întrebare 
a revenit de citeva ori : Care 
sint motivele ce m-au determi
nat să aleg pentru romanele pe 
care lc-am scris niște persona
lități artistice sau culturale din 
istoria noastră veche, e drept, 
mai puțin cunoscute decît marii 
domnitori .sau demnitari în stal, 
care prin clarviziunea lor po
litică, prin fermitatea în atitu
dine și puterea de a acționa în 
sensul nobilelor aspirații de li
bertate națională și socială ale 
românilor au asigurat evoluția 
continuă și ascendentă a po
porului nostru în ciuda unor 
aspre încercări interne și ex
terne.

Trebuie să spun că asemenea 
discuții, păreri și aprecieri din 
partea publicului nostru sint 
deosebit de utile pentru preocu
pările mele, și cred că pentru 
ale tuturor acelora care scriu, 
compun, pictează, realizează 
piese de teatru sau filme. In ce 
mă privește am dat întrebărilor 
ce mi s-au pus următorul răs
puns : într-adevăr, atunci cind 
am conceput romanul Culorile 
sîngelui, și în mod special evo
luția eroului principal, pictorul 
Pârvu Mutu, eu am acordat cea 
mai mare atenție unor medii, 
personalități și situații din a- 
fara curții domnești, sau, in 
orice caz, a ceea ce se consideră 
a fi prim-planul în ierarhia 
unei epoci istorice. La fel ani 
procedat și în romanul Adevărul 
retorului Lucaci, unde eroul 
principal este un dascăl de a- 
caddmie domnească ajuns să 
trăiască în împrejurările dra
matice de la finele secolului al 
XVI-lea din Moldova un com
plicat proces de înțelegere a 
propriului rost în lume. De 
regulă. ceea ce. încercăm 
să înțelegem din trecut este 
modul în care dăinuiesc
cele constante în cadrul că
rora apare și se dezvoltă 
noul. Dorim, cu alte cuvinte, să 
ne sesizăm pe noi înșine in de
venirea noastră continuă și 
propria permanență. Ca să

jungem Ia o astfel de înțelegere, 
aspectele de viață cele mai va
riate, uneori aparent neînsem
nate — dar desigur, nu neîn
semnate, nesemnificative! — ne 
pot ti de un imens ajutor. în 
asemenea aspecte de viață bine 
alese sesizăm astăzi cu adincă 
emoție înțelesuri tutelare, miș
cătoare valori etice dar mai a- 
les o constelație fascinantă de 
stigme și motive semnificative 
in cel mai înalt grad pentru at
mosfera proprie a culturii și 
civilizației românești.

Sensul major al tuturor aces
tor aspecte, reflectate — cum și 
cu cită pricepere artistică sint 
chestiuni asupra cărora decid 
cititorii și criticii — în Culorile 
sîngelui, este dat de patriotis
mul ardent al maselor care, în 
împrejurările atit de grele ale 
începutului secolului al XVIII- 
lea, se indirjesc să înfrunte bru
tala politică hegemonistă și a- 
nexionistă a unor imperii uria
șe, pe cit de putrede, pe atit 
de feroce în năzuințele lor ex
pansioniste : cel austriac și cel 
otoman. Dincolo de încercările 
la care sint supuși, eroii cărții 
mele păstrează ca pe bunul cel 
mai de preț aspirația fierbinte 
spre libertate și demnitate, spre 
împlinirea lor umană printr-o 
creație perenă, în stare să vor
bească urmașilor și lumii de 
sufletul lor frumos și pur. So
cotesc că sintem datori să nu 
uităm un fapt definitoriu pen
tru noi toți. Tstoria românilor, 
cultura și civilizația prin care 
ne afirmăm in lume, valorile in 
care credem și pe care le ser
vim prin tot ceea ee facem sint 
înainte de toate opera celor care, 
din generație în generație, au 

cules, 
piatra 
tipărit 
aurul

a-

„...rămăsese în întuneric nu 
numai satul, ci și spitalul aflat 
la marginea lui. singura unitate 
care asigura intervențiile de spe
cialitate pe o rază de citeva zeci 
de kilometri. De altfel, la noi 
venise, alergind disperat prin 
viscol, un bărbat a cărui soție 
urma să nască tocmai in noap
tea aceea. Aparent, era o ade
vărată nebunie să încerci refa
cerea rețelei noaptea, pe viscol, 
de aceea se hotărise să aștep
tăm măcar pină dimineață. poate 
se mai potolea un pic ninsoarea. 
Dacă n-ar fi fost vorba de vie
țile acelea, a căror salvare atirna 
intr-un fel de noi. cred că nu 
ne-am fi încumetat la o opera
ție atit de riscantă. Am primit 
cu destulă greutate aprobarea, 
noi, doi instalatori tineri, să în
cercăm. Au fost aduse toate ma
șinile in stare de funcționare 
și, la lumina farurilor, pe o vi
forniță cum numai in preajma 
Dunării se poate intilni, ne-am 
apucat de lucru. Trecuse de 
miezul nopții, stilpii erau aco- 
periți cu o pojghiță alunecoasă, 
mănușile de protecție se întări
seră ca piatra, am inceput to
tuși să lucrăm, de citeva ori a 
fost nevoie să coborim ca să ne 
mai dezmorțim un pic degetele,

dar la ora unu și douăzeci de 
minute ferestrele spitalului ereu 
luminate. A doua zi. cind meăi- 
cul-șef a venit si ne mulțu
mească l-am întrebat cite ..eve
nt m ent e~ se inregistraseră la 
garda din noaptea aceea. Am

... tatii lui Ionuț. Dumitru, mi-a 
fost, au prieten. ci frate. Amin- 
doi am făcut zidăria, am lucrat ■ 
împreună zece ani, pe urmă 
ne-am dar pe front și am fost 
nedespărțiți și ccolo, nevestele 
noastre. cum primea una seri-

Poveste simplă,
despre oameni

adetărați
aflat că se născuseră doi copii 
și fusese salvată o femeie cu 
preinfarct. In condițiile acelea, 
gestul nostru apărea ca ceva 
normal, ca singura cale de ac
țiune pentru care puteam opta.. 
In ce mă privește, așa fusesem 
învățat să mă port, așa fusesem 
deprins incă din copilărie : să 
nu stau cu miinile incrucișate 
cind este ''nevoie de mine, să 
nu-mi fie teamă și să ajut pe 
oricine s-ar afla in impas..."

soare, alerga la cealaltă că si
gur scriam unul de altul măcar 
citeva rinduri. Ne-am întors de 
pe front, amindoi 
partid in aceeași 
1946. Apoi, numai 
— privirea caută 
parte și vorba se 
ceată, omul vrea 
tirzie citeva clipe 
știți. lucram pe un șantier lingă 
gară, refăceam Grivița, nu erau 
condițiile de acum, ce protecția

am intrat în 
zi a anului 

după doi ani, 
acum intr-o 
face mai in- 
parcă să in- 
istorisirea —

muncii .'. pe atunci ne grăbeam 
să ridicăm la loc zidurile pe 
care ni le dărimaseră alții, să 
facem case pentru oameni, mun
ceam din zori și pină nu* se 
mai vedea geană de lumină și 
așa, pe înserate, s-a intimplat 
nenorocirea de a rămas Ionuț 
fără tată. De lingă mine s-a 
prăbușit, m-am repezit să îl țin 
și n-am rămas în mină decît cu 
o zdreanță din cămașă. Lucram 
la etajul 4, am zis că scapă 
cind l-am văzut că stătea în
tins și zimbea, nu și-a pierdut 
cunoștința, m-a căutat printre 
oameni pină să vină Salvarea și 
mi-a zis că. dacă o fi... să am 
grijă de băiat. Ionuț avea un 
an atunci..."

Petre Mindroiu îmi explică 
apoi că n-a vrut ca băiatul să-și 
uite tatăl adevărat, așa că, de 
cind Ionuț a început să înțelea
gă mai bine, el a trecut pest° 
aproape un 
viață cit îl 
celui mai bun prieten și 
venit tovarășul 
jucam împreună, îi meșteream 
tot felul de drăcovenii, apoi,

SOFIA SCORȚARU-PĂUN

sfert de secol de 
despărțea de fiul 

a de- 
acestuia: „Ne

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Moderna Casă de cultură din centrul orașului Tirgoviște
Foto : VASILE RANGA

arat, au semănat și 
au zidit, au cioplit 
și au zugrăvit, au 
cărți și au cizelat ____
sau lemnul întrerupindu-se din 
lucru doar atunci cind a fost 
nevoie — și a fost deseori ! — 
ca să pună mina pe sabie con- 
tra dușmanilor ce le intrau til- 
hăreșțe în casă. în primul rind 
ei, stăpiniți de dorul de frumos 
și de libertate, au creat sub 
domnia luminată a unor voie
vozi acele epoci de cultură care 
astăzi fac faima istoriei noastre.

în timpul lui Părvu Mutu cul
tura românească se realizează 
în cadrul -perioadei , de mare 
strălucire artistică și intelectua
lă cu iradieri puternice in toată 
lumea răsăritului ortodox pe 
care istoricii o numesc eonven- 

. țional epoca briheovenească. Sti
lul brincovenese, opera miilor de 
artiști și intelectuali dintre care 
astăzi nu-i mai cunoaștem decit 
pe unii, iși pune amprenta pe 
arhitectură, pictură, arta tipa
rului. arta cizelării aurului și 
argintului, muzică, ceremonial, 
costum, pe insuși modul general 
de a concepe rostul creației și 
raporturile artistului cu lumea 
și timpul.

Istoria 
pocilor ne 
impresionantă 
deloc 
noscuți, 
prejos 
scriitorii au datoria de a le 
cunoaște" după fapta lor statura 
eroică. începindu-și cariera la 
rmnăstirea Negru Vodă din 
Cimpulungul Muscelului. con- 
tinuind-o la celebrele niinăstiri 
din nordul Moldovei, cunoscînd 
îndeaproape și realizările pictu
rii transilvănene, zugravul Pâr- 
vu Mutu realizează o operă de 
sinteză capabilă să reprezinte 
marile virtuți ale întregii pic-

vie, documentele e- 
relevă dealtfel 

galerie de 
mai puțin 

cu nimic 
alții. Cred

sau 
insă 

decît

o 
eroi 
cu- 
mai 

că 
„re-

(Continuare in pag. a Iii-a)
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Plenare cu activul 
ale Comitetelor județene de partid

Pentru o cultură socialistă,
patriotică, umanistă, revoluționară

urnim
In raportul prezentat cu acest 

prilej de tovarășul Ludovic 
Fazekas, prim-secretar al comi
tetului județean de partid, și în 
cuvîntul celor 62 de participant! 
la discuțiile din plen și din ca
drul comisiilor de lucru au 
fost supuse unei profunde 
analize principalele aspecte ale 
muncii politico-educative, evi- 
dențiindu-se atit experiența 
pozitivă, cit și unele neajun
suri care s-au manifestat In 
acest domeniu,

Una din ideile centrale ale 
întregii plenare, puternic sub
liniată de toți vorbitorii, a fost 
exprimarea sentimentelor de 
satisfacție și recunoștință față 
de partid pentru condițiile de 
reală. consecventă și deplină 
egalitate asigurate tuturor cetă
țenilor țării, fără deosebire de 
naționalitate; această politică 
națională marxist-leninistă și-a 
găsit o elocventă concretizare 
în sprijinul acordat pentru dez
voltarea rapidă a forțelor de 
producție, ca și a rețelei de in
stituții și așezăminte școlare, 
educativ-culturale și artistice 
pe teritoriul județului. Relevînd 
că unitatea de granit a oame
nilor muncii fără deosebire de 
naționalitate, frăția tuturor fii
lor acestui pămint constituie o 
realitate cardinală pe planul ju
dețului. ca și al întregii țâri, 
vorbitorii au subliniat că nici
odată n-au existat in județ ase
menea condiții ca astăzi pentru 
dezvoltarea armonioasă a perso
nalității. pentru însușirea știin
ței și tehnicii, pentru cultivarea 
limbii materne, a literaturii și 
artei, inclusiv a literaturii de 
expresie maghiară din Româ
nia.

Luind cuvîntul în încheierea 
dezbaterilor, tovarășul Janos 
Fazekas, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., s-a referit pe larg la 
unele din principalele direcții 
ale perfecționării activității po
litico-educative pentru ridicarea 
conștiinței socialiste a maselor 
la nivelul exigențelor Programu
lui partidului. Vorbitorul a re
comandat, între altele, o mai 
bună folosire a bazei materiale 
a activității culturale de masă, 
atragerea mai intensă la aceste 
activități a cadrelor didactice, 
a oamenilor de artă și cultură, 
a intelectualității tehnice, îmbo
gățirea gamei mijloacelor mun
cii politico-educative, în scopul 
cultivării tot mai eficiente a 
trăsăturilor definitorii ale omu
lui nou, înscrise în Codul etic, 
cimentării prieteniei și frăției 
— cu adinei și vechi rădăcini 
istorice — a oamenilor muncii 
români și maghiari, care parti
cipă uniți la edificarea noii 
orinduiri în România socialistă.

Din programul de măsuri 
adoptat de plenară:

• In cadrul învățămîntului 
politico-ideologic va crește pon
derea cursurilor de studiere a 
principiilor materialismului dia
lectic și istoric, socialismului 
științific, științei conducerii so
cietății socialiste.

• Consiliul județean al sindi
catelor, comitetul județean 
U.T.C., comisia inginerilor și 
tehnicienilor vor elabora, cu 
sprijinul comitetului județean 
de partid, programe anuale de 
activitate in domeniul propa
gandei tehnico-economice: se va 
asigura o largă răspîndire ini
țiativelor pentru calificarea ti
nerilor.

• In cadrul activităților cul- 
tural-artistice cu caracter de 
masă se vor organiza, între al
tele. festivalul ..Primăvară har- 
ghiteană". festivalul coral „Har
ghita cintă Republica". între
ceri anuale cu caracter tematic 
ale formațiilor de dans. „Zilele 
teatrului de amatori" etc.

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

Analizind cu inalt spirit de 
răspundere, cu exigență comu
nistă, activitatea desfășurată 
pentru traducerea în viață a 
Programului ideologie al parti
dului. a hotărîrilor Congresului 
al Xl-lea, plenara a dezbătut 
problemele multiple ale activi
tății ideologice și cultural-edu
cative.

Rezultatele obținute in munca 
politico-educativă, aplicarea in 
viață a Codului etic au o pu
ternică inriurire asupra tuturor 
laturilor vieții economico-so- 
ciale. în primele patru luni ale 
anului curent, in industria jude
țului a fost obținută peste pre
vederi o producție in valoare de 
74 milioane Iei. realizată mai 
ales prin creșterea productivită
ții muncii. De asemenea, au fost 
obținute rezultate bune in agri
cultură.

Vom milita și în continuare, 
cu consecvență, pentru dezvol
tarea și consolidarea tradițiilor 
de unitate și frăție dintre oa
menii muncii români și maghiari 
și pentru a face larg cunoscute 
strălucitele rezultate ale politi
cii naționale juste, marxist-le- 
niniste. a partidului, ale cărei 
roade concrete au devenit rea
lități organice ale vieții noastre 
politice. economice și social- 
culturale, ale conștiinței noas
tre de cetățeni ai României so
cialiste. Realitățile, întreaga 
viață economică și socială de 
azi a județului Harghita, per
spectivele minunate de dezvol
tare atit în actualul cincinal, cit 
și in viitor dovedesc pe deplin 
justețea aprecierii pe care ați 
făcut-o în cuvintarea rostită la 
grandioasa manifestare populară 
din Capitală, prilejuită de ani
versarea partidului — că sîntem 
printre puținele țări din lume 
în care s-a asigurat in mod real 
deplina egalitate în drepturi a 
tuturor cetățenilor, fără deose
bire de naționalitate.

Vom întări și mai mult uni
tatea frățească, de neclintit, a 
oamenilor muncii român! și 
maghiari de pe aceste melea
guri în jurul partidului, al 
conducerii sale în frunte cu 
dumneavoastră.

/^/
La Iași, în această străveche 

vatră românească de luminoasă 
tradiție muncitorească și revo
luționară, de cultură patriotică 
și socialistă, a avut loc simbătă 
plenara cu activul a comitetu
lui județean de partid.

Atit în raportul prezentat de 
tovarășul Ion Ilieseu, prim-Se- 
cretar al Comitetului județean 
Iași al P.C.R., cit și în cuvîntul 
celor aproape 50 de participanți 
la discuțiile în plen și pe comi
sii — secretari de comitete de 
partid, conducători de unități e- 
conomice din industrie și agri
cultură, activiști de partid și ai 
organizațiilor de masă și ob
ștești, reprezentanți ai institu
țiilor de cultură, cadre didacti
ce și universitare, oameni de 
știință și de artă — s-au rele
vat realizările obținute de oa
menii muncii de pe aceste fru
moase plaiuri moldovenești în 
anii care au trecut de la elabo
rarea, din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a Programu
lui ideologic al partidului.

Căi ce au luat cuvîntul ău ară
tat că, prin cei 72 000 membri 
ai săi, organizația județeană de 
partid constituie o forță remar
cabilă, cu largi posibilități de 
acțiune în toate sectoarele de 
activitate. S-a accentuat asupra 
experienței pozitive acumulate 
în munca politico-educativă de 
numeroase organizații de partid 
— ca acelea din întreprinderile 
Nicolina. metalurgică, țesătoria 
de mătase „Victoria", Combina
tul de fibre sintetice. Uzina me
canică din Pașcani sau din co
munele Ruginoasa, Gropnița, 
Dolhești — care folosesc cu 
bune rezultate sistemul diversi
ficat al formelor de propagan
dă și educație politică, re
țeaua învățămîntului de partid 
și U.T.C.. a pîrghiilor muncii 
politice de masă.

Evidențiindu-se bogatul po
tențial intelectual al lașului, 
marele număr de oameni de ști
ință, literatură și artă ieșeni 
care aduc o contribuție remar
cabilă la îmbogățirea patrimo
niului culturii naționale, s-a re
levat rolul deosebit ce le revine, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid. în vasta activitate de e- 
ducație patriotică, revoluționară, 
de lărgire a orizontului spiri
tual al oamenilor muncii, de 
cultivare a trăsăturilor morale 
înaintate.

în încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvîntul tovarășul 
Manea Măneseu. membru 
al Comitetului Politie Executiv 
al C.C. al P.C.R.. prim-ministru 
al guvernului, care a apreciat că 
lucrările plenarei au analizat cu 
simț de răspundere situația exis
tentă in județ, pe frontul ideo
logic și cultural-educativ. sub
liniind necesitatea cres’.er:: con
tinue a rolului conducător al 
organizațiilor de partid pe acest 
tărim. spre a se asigura o pu
ternică iradiere a spiritului re
voluționar in toate celulele vie- . 
ții sociale. Vorbitorul s-a refe
rit apoi pe larg, concret, la sar- 
sinile ce decurg din Programul 
partidului pentru organizațiile 
tineretului revoluționar, sindi
cale și de femei, pentru scoală, 
pentru asociațiile de creatori, 
presă și radioteleviziune. pentru 
așezămintele culturale și alte 
instituții de cultură.

Din programul de măsuri a- 
doptat de plenară :

• Elaborarea de programe a- 
nuale cu obiective precise in do
meniul propagandei de partid și 
a muncii politice de masă, me
nite să stimuleze participarea 
activă și conștientă a oamenilor 
muncii din industria județului la 
realizarea obiectivelor de plan. ; 
la depășirea cu 6 miliarde lei a 
sarcinilor stabilite pentru cinci
nalul actual la producția globa
lă ; în agricultură se vor organi
za acțiuni susținute pentru mo
bilizarea celor ce muncesc la 
sporirea producției vegetale și 
animale, prin folosirea rațională
a bazei tehnico-materiale. in pri
mul rind a pămintului. prin în
făptuirea programelor de îmbu
nătățiri funciare și de combate
re a eroziunii solului.

• îmbunătățirea activității de 
antrenare a numeroșilor oameni 
de artă și cultură la făurirea de 
opere impregnate de spirit mi
litant. revoluționar. Ia lărgirea și 
diversificarea acțiunilor cultural- 
educative de masă.

în încheierea lucrărilor ple
narei. participantii au adresat • 
telegramă COMITETULUI CEN
TRAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, din ca
re extragem :

Județul Iași se prezintă, după 
cei cinci ani care au trecut de 
Ia adoptarea Programului ideo
logic, cu un bogat bilanț econo
mic — creșterea gradului de in
dustrializare. dezvoltarea agri
culturii. modernizarea tuturor 
celorlalte ramuri economice — j 
rezultate in care s-au incorporat 
și progresele obținute in activi- , 
tatea de ridicare a conștiinței so
cialiste. Realizările dobindite e- 
vidențiază hotărirea cu care co
muniștii. toți lucrătorii județului 
înfăptuiesc sarcinile ce decurg 
din documentele de partid, râs- , 
punderea cu care îndeplinesc 
indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu dale cu prilejul vizi- ! 
telor de lucru efectuate pe a- 
ceste străvechi meleaguri romă- I 
nești.

împreună cu întregul popor, 
strins uniți in Jurul conducerii 
partidului, al dumneavoastră, 
stimate tovarășe secretar gene
ral, susținem cu toată ființa po
litica înțeleaptă. marxist-leni
nistă pe care o promovați, de 
edificare a civilizației comuniste 
în țara noastră, de promovate 
a principiilor noii ordini econo
mice și politice pe plan interna
țional, pentru cauza socialismu
lui și progresului In lume. Vă 
asigurăm că oamenii muncii 
ieșeni nu-și vor precupeți efor
turile și energia creatoare puse 
în slujba înfloririi scumpei noas
tre patrii — Republica Socialistă 
România.

//w
Nici nu se putea un preambul 

mai nimerit pentru plenara cu 
activul a Comitetului județean 
de partid Ilfov decît proiectarea 
filmului documentar „Oameni 
și fapte", realizat de secția de 
propagandă a comitetului jude
țean, care a emoționat nu nu
mai prin prezentarea mutațiilor 
din acești ani în geografia eco
nomică a județului, ci și prin 
evocarea unor împrejurări cu 
adinei semnificații pentru evo
luția spirituală a oamenilor, 
pentru profundele transformări 
petrecute în conștiința acestora. 
Sint adevăruri ce au fost relie
fate pe larg atit in raportul 
prezentat plenarei de tovarășul 
Constantin Drăgan. prim-seerc- 
tar al Comitetului județean 
Ilfov al P.C.R., cit și in luă
rile de cuvint ale celor 64 de 
vorbitori din plen și comisii. în 
lumina succeselor obținute pe 
toate planurile vieții economico- 
sociale a județului, la care
o substanțială contribuție a 
adus-o munca poiitico-ideolo-
gică și cultural-educativă de
masă, au fost supuse unei exi
gente analize partinice căile 
de perfecționare a activității 
desfășurate de organele și or
ganizațiile de partid, de ceilalți 
factori educaționali pentru în
făptuirea Programului ideologie 
al partidului, a sarcinilor trasa
te de Congresul al Xl-lea.

Ținind seama de specificul ju
dețului. s-a stăruit in mod fi
resc asupra cerințelor ce se ri
dică in fața instituțiilor cultu
ral-educative de la sate. Au 
fost formulate observații pri
vind activitatea căminelor cul
turale. a caselor de cultură, 
cluburilor și cinematografelor, 
cabinetelor de științe sociale, 
relevindu-se că r.u atit numă
rul. cit mai ales conținutul 
educativ-mobilizator ai mani
festărilor trebuie să stea pe pri
mul plan al preocupărilor.

Așa cum s-a subliniat in ple
nară. este necesar ca in viitor să 
se acționeze mai mai
perseverent pentru cultivarea 
sentimentelor nobile ale drago
stei față de țară, pamd și po
por. Munca politico-educativă 
in această direcție trebuie să 
pună in adevărata sa lumină, 
pe baza faptelor, trecutul mul
timilenar al țării, mari? cuce
riri revoluționare și înfăptuiri 
ale poporului, legătura indiso
lubilă dintre patri-riismul socia
list și internaționalismul prole
tar.

în Încheierea dezbaterilor a 
luat cuvmtul tovarășul Ion 
Pătan. membru al Comitetu
lui Politie Fxeewtn al CU. 
al P.C.R. Subintnnt* ti *am- 
mle te fața por- thn. a
intregurri pegxr de Uocgr-Kil 
al Xl-țe*. :rrcat.:!• secretaru
lui ger».al al pa.-t.4ula: imp-n 

rea «crahi: nou cu o teal:* con
știință reToLtmri. cu un pro
fil moral înaintat, vorbitorul a 
•eeetitirat că organizațiile de 
partid din toate sectoarele jude
țului vor trebui să-și întărească 
rolul conducător, să se manifes
te ca promotoare ma: active a> 
principiilor și normelor eticii r. 
echității socialiste, să cultive cu 
perseverentă atitudinea nouă 
față de muncă și să acționeze 
mai ferm pentru Întărirea or
dinii și disciplinei, pentru dez
voltarea avutului obștesc — Ia 
reușita acestui proces fiind che
mați să concurs factorii educa
ționali. slujitorii culturii r. artei, 
întreaga activitate pohtico-edu- 
cativă și de propagandă.

Din pr•gramol de măsuri
adoptat de plenară:

• Toate organizațiile de bază 
vor analiza periodic cum ?<*• 
respeetatâ disciplina d? partid, 
cum se reflecți în comporta- 
montul fiecărui comunist nor
mele eticii si echității aociahste.

• Comitetele municipale, oră
șenești ș: coerunal* d* partid 
vor organiza sistematic cu co
muniștii și ceilalți oameni a: 
muncii intilniri. mn»«Hoții in- | 
formări politice, răspunsuri la 
întrebări asupra unor probAme 
de actualitate aie vieții econo- . 
mico-sociale. ale politicii in
terne si externe a partidului.

• Se ver înființa cabinete de 
științe sociale sau puncte de 
documentare șl informare in 
toate unitățile industriale și 
agricole, in instituțiile din județ. I

• Se vor organiza, pe baza 
unui program trimestrial, expu
neri. dezbateri. simpozioane 
pentru popularizarea și cunoaș- j 
ter^a leeiior țării.

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

în numele comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii din ju
deț. ne exprimăm și cu acest 
prilej sentimentele de aleasă 
stimă, de dragoste nemărginită 
și profund devotament fața de 
partid, față de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Pe deplin conștienți că in 
munca noastră mai stăruie mul
te neajunsuri — analizate in 
spirit critic și autocritic in ple
nară — ne angajăm să muncim 
neobosit, să ne perfecționăm 
stilul și metodele de muncă, să 
iniărim rolul de conducător po
litic al organizațiilor de partid 
in toate domeniile de acti
vitate pentru infăptuirea cu 
consecvență revoluționară a o- ] 
biectfvelor ce ne revin din Pro
gramul partidului, pentru tra
ducerea exemplară in viață a 
indicațiilor dumneavoastră, a 
sarcinilor insuflețitoare pe care 
ni le-ați trasat. Vă asigurăm, 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom face tot ce 
depinde de noi pentru ca jude
țul Ilfov să-și înscrie numele 
printre județele cu rezultate de
osebite in marea întrecere so
cialistă. pentru a exprima prin 
rezultate remarcabile in activi
tatea economico-socială, prin 
fapte de înaltă conștiință revo
luționară. profundul nostru de
votament față de politica in
ternă și externă a partidului și 
statului, politică in care își gă
sesc reflectarea cele mal nobile 
aspirații de libertate, pace și 
colaborare internațională ale 
poporului român.

MARAMUREȘ
în raportul prezentat de to

varășul Gheorghe Blaj, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Maramureș al P.C.R.. c * ; 
cuvîntul celor 58 de participant: 
la dezbateri — in plenul $: in 
comisiile plenarei — au fost 
supuse unei temeinice analize 
principalele probleme ale activi
tății politico-educative desfigu
rate în cei aproape cinci ari 
care au trecut de la adoptarea 
Programului ideologic. rehefîn- 
du-^e deopotrivă succesele do
bindite. cit și neajunsurile care 
mai persistă, propunindu-se nu
meroase măsuri d*9 natură «ă 
asigure ridicarea nivelului cali
tativ al muncii educative.

Firesc, in centrul d^zbaier.’.or 
s-au aflat problemele sporirii 
contribuției muncii politico-edu
cative la realizarea sarc n. or 
stabilite de Congresul al Xl-lea 
al partidului și. îndeosebi, la în
făptuirea actualului cincinal. în 
acest context s-a subliniat nece
sitatea ca întreaga muncă poli- 
tico-educativă să fie mai ferm 
orientată spre preocupările ma
jore ale fiecărui colectiv, să mi
liteze neabătut in vederea dez
voltării răspunderii 
pentru ridicarea eficientei în
tregii activități econocuce. pee- 
tru valorificarea suȚ*e,r-narâ a 
resurselor interne la fiecare ioc 
de muncă, pentru gospodărirea 
judicioasa a mijloacelor tete:ee. 
materiilor prime $. comboK:bi- 
lilor.

Ca o rar»r!eri«*:<4 x*r--ralâ 
a dezbăferîMr. iofKlufî — 
români. maghiari si de alt? ra
ționalități — s-au referit ia 
preocupările orgar<or «. 
niza::ikr de partid. d* siadi- 
cat $i U-T-C— a3e cor<ili:lor lo
cale al*9 F.U-S- pentru educarea 
oamenilor muncii în spiritul 
patriotismului aorialist. a! fră
ției $1 unității lr.tr? tori eerâ- 

I țenii jwtetnhn. fir*

I text, ei au subliniat că expre
sia cea mai etocwr.tâ a coe- 
«eever.tei cu care partidul ras
tru înfăptuiește politica mar- 
xist-Iesiinistâ de depLr-ă ețal:- 

I tate in drepturi intre top oame
ni! murai, fâr* <Jeeș»tere d» 
naționalitate. o rețxnt-.t* tesășf 
dezvolt =-ea inrneîuoas* a jude
țului Maramureș.

în Încheierea dezhorerit'T’ a 
hiat cuvfe-u! trrrpr*ful laaâf 
Uglar. membra al C—iR«tc- 
lui Politic Exeeotiv. aeeretar al 
C.C. a! P.CJL. care, dup* c* a 
apreciat reușitele mure-: pok- 
Uce dexflșurate pent: u înfiptul- 
rea Programuhu: xleoioee al 
parttduhri. a firul o ter— de 
retmc-.s-'iăr șai«_|j<! trrpe.—p- 
rea ixru caracter remfuuznear 

trr.tătra cafea, a! i 9.i.aHi* 4» 
ma«i dteeet* a aceșeea
de probiestariea a fte-
L*.--. ■■ve * — a fie»*.»*
/ncalrtlti; coa‘ba*« rea —r fer
mi fa munca pofct '<v>- iderjoc t* 
a marufeștlritee de farssafvșae 
Si eu pe r ficiahtate. a lipsei <f- 
fersafta’e șt intrașsigetril fztl 
de merta'itlttie r deprinderile 
inapoaate; imburiâtlurea conți- 
mmihn actrritlri: de educația 
dexflpurate de casele de cul
turi. cNjburile murctocest: și 
căminele culturale, a-ragerea te 
sfera actiuniice orga--zate de 
acestea a întregii populații de 
la arage ti sate.

Dhi pracransui de măsuri 
adsptat de plenarii

a în cadrul întregii aetrritMi 
educative se pune tin puternic 
aceent pe dezvoltarea aBd att> I 
tudmi înaintate fatl de mur.rl. , 
pentru îndeplt.n rea exemplari a 
sareinikir de plan pe acest ar 
r. pe întregul anernal

a Se va acrioca pertru gene
ralizarea „brigăzilor de munci l 
ș: edtxatie comunist*'*, a iniția- , 
tvrior „Maratocm! autodeplsi- 
rti”. -Coleetivul Mmieiei și , 
demnității socialiste'. -Fiecare | 
intelectual de la sat» — autor I 
al unei ac'iun: politico-educa
tive In cursul unei slptlmtrv* 
și a altora.
• Organele și orpMiiaațiile de I 

partid vor desfășura o activi- [ 
taie pnhtKO-edjrativi tnai sus- i 
ținuți pentru întărirea frăției și , 
unității tuturor o®m*mJor mui
cii. români, marhuin fi d? «!t? j 
naționalități de pe ac?«:e me- ’ 
leaguri.

In încheierea lucrărilor pie- I 
fiarei, participantii an adresai ' 
o telegramă COMTTETULn 
CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN, toi ară- I 
șului NICOLAE CEAUȘESCU, 
din eare extragem:

Lucrările plenarei noastre au 
confirmat, inel a dală, justețea 
si temeinicia politicii parti
dului de educare a oamenilor 
muncii in spiritul patriotismu
lui socialist și al solidarității 
frățești eu cei ee muncesc de 
pretutindeni, al normelor comu
niste de muncă și viață, au 
reafirmat adeziunea totală a co
muniștilor. a tuturor maramure
șenilor. față de intreaga politică 
internă si externă marxist-leni
nistă a partidului nostru. Parti
cipantii la dezbateri au apreciat 
in unanimitate că preocuparea 
perseverentă pentru infăptuirea j 
Programului ideologic a dus la ] 
intărirea rolului conducător al 
organelor și organizațiilor de 
partid in toate sferele de acti
vitate. la creșterea contribuției 
consiliilor F.U.S. in revitalizarea 
întregii munci politico-educative 
și cultural-artistice, Ia dezvolta
rea spiritului de inițiativă și 
atitudinii inaintate față de mun
că și îndatoririle sociale — toate 
acestea avind o inriurire directă 
asupra participării maselor la 
infăptuirea sarcinilor dezvoltă
rii economico-sociale a Jude
țului.

Vă asigurăm, mult stimate to
varășe secretar general, că mun
citorii, țăranii, intelectualii, toți 
locuitorii județului, fără deose
bire de naționalitate, in frunte 
cu comuniștii, vor acționa și In 
viitor cu hotărire și în strinsă 
unitate pentru a transpune In 
viață politica clarvăzătoare a 
partidului nostru, sarcinile mo
bilizatoare ce ne revin din pro
gramul de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre 
comunism.

Marți, 18 mai. in cadrul acțiu
nilor de pregătire a Congresului 
educației politice și culturii so
cialiste. s-au desfășurat lucrări
le plenarei lărgite a Consiliului 

, Culturii și Educației Socialiste, 
consacrată analizării modului iii 
care se infăptuiește programul 
ideologic al partidului. Conti- 
nuind dezbaterile care au avut 
loc in plenarele comitetelor ju
dețene de cultură și educație so
cialistă, in cadrul uniunilor de 
creație, plenara lărgită a Consi- 
h-A; Culturii și Educației So- 
ciaiis'e a examinat, cu exigență 
și responsabilitate comunistă. în
făptuirile din toate domeniile 
culturii din perioada 1971—1975, 
modul in care cultura, prin mij- 

! toacele ei specifice, a participat 
la opera de făurire și dezvoltare 
a conștiinței socialiste, de for
mare a omului nou, constructor 
al socialismului și comunismului.

Din partea conducerii de partid 
I F- ce stat au fost prezenți tova

răși: Emil Bobu. Dumitru Po
pescu. Ștefan Andrei.

La lucrările plenarei lărgite au 
participat, alături de membrii 

| c vnsiliului. cadre de conducere 
d.n instituțiile culturale, activiști 
de partid, oameni de cultură și 
artă.

Darea de seamă prezentată de 
Biroul executiv al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste a 
evidențiat faptul că intreaga ac- 
tr. .'ate culturală, de creație și 
de educare politicorideologicâ a 
maselor s-a desfășurat sub sem- 
■ tezelor revoluționare cuprin- 

* se in expunerea secretarului ge
neral ai partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la Plenara 

; C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1971. in Programul de făurire a 

I societăți: socialiste multilateral 
: dezvoltate și înaintare a Romă- 

* = spre comunism, adoptat de 
Congresul al Xl-lea. Această ac- 
t.. .tate multilaterală și comple
xă a urmărit, ca obiectiv cen
tral. să-ș; aducă o contribuție cit 

I Mai substanțială la transfor
marea revoluționară a conștiin- 

st conduitei oamenilor, la 
cu concepția îna- 

- =’ă despre viață și societate 
— materialismul dialectic și is
toric. la lărgirea orizontului de 

I gontotint* eultural-științifice. la 
așezarea relațiilor dm societatea 

I SMMtr* pe baza principiilor eti
ci: s; echității socialiste.

S-a apreciat că perioada

Unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii
la îndeplinirea obiectivelor Programului partidului

Macri. H ti f ai
rr i jcr*.1-» p-.-eeiare. l*qpte a 
CoriFl.zrz: Cestraî al Uniunii 
GaaeraK a Si'.Aca’elor din 
fiotnân:* eonșacraie dezbaterii 
mociii'j; te care s-au înfăptuit 
sarcinile ce revin sindicatelor 
dm Programul idechog-x al 
partidului. precum și măsuri
lor vizi nd îmbunătățirea activi- 
tâtii pol 'ksvideologice șt eul- 
tura’.-edueattxe. corespunzător 
obiectivelor majore stabilite de 
Congresul al Xl-lea al P.C.R. 
Plenara a examinat. totodată, 
in ium.na documentelor da 
partid, a intLcațiilor secretaru
lui generai, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, activitatea desfășu- 
ra'â oe sindicate pentru propa
garea largă In rindul maselor 
a teologiei partidului nostru, 
a politicii sale marxist-leninis- 
te. pentru promovarea princi
piilor eticii și echității socialis
te. pentru cultivarea unei ati
tudini noi Înaintate, față de 
muncă fi societate, pentru for
marea omului nou.

La lucrările plenarei au parti
cipe- tovarășii Cornel Burtică, 
membru al Comitetului Politie 
Executiv, «ecretar al C.C. al 
P.C.R. Gheorghe Pană, mem
bru ai Comitetului Politie Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Conciliului Central al 
U.G t R

F urile «indicatelor. »-a a- 
ră' i in raport, au fost tndrep-

Pionierii țării la școala educației
patriotice, revoluționare

Participanții la plenară — cei 
mai buni purtători ai cravatei 
roșii cu tricolor din școlile pa
triei. comandanți instructori, 
activiști ai organizației pionie
rilor, precum și numeroși invi
tați — au făcut dovada angajă
rii responsabile intr-o dezbate
re de lucru, deschizătoare de 
noi perspective.

Informarea. prezentată de 
tovarășul Constantin Boștinâ. 
președinte al C.N.O.P., ca și 
participantii la dezbateri (tova
rășii Alexandru Rus. Marioara 
Zaharia. N’ama Marchlș, Maria 
Ionescu. Horia Truță, Mihail 
Schneider și pionierii Mlrela 
Constantin. Ladislau Hilbert, 
Clâudiu Zaharia. Iulia Trăista- 
ru și Cătălina Tivadar) au pus 
in valoare rezultatele, experi
ențele și frumoasele inițiative 
pionierești, îmbogățite substan
țial pe planul conținutului, po
trivit îndrumărilor adresate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pionierilor la forumul politic al 
tinerei generații. S-a detașat, 
astfel, cu elocvență, năzuința 
fierbinte a copiilor de a trăi 
și munci în organizația lor, in 
chip comunist, revoluționar, de 
a urma pilda de muncă și via
ță a comuniștilor. A reieșit și 
din plenară că pionierii se 
mîndresc cu acțiunea inițiată 
de ei sub genericul „Stejarul 
din Scornicești", care prileju
iește autentice momente de e- 
ducație politică, patriotică și 
revoluționară, copiii avind oca
zia că cunoască modelul de 

1971—1975 a reprezentat o etapă 
esențială în dezvoltarea culturii 
socialiste românești, in acești ani 
— pe baza programelor și pla
nurilor de perspectivă în toate 
domeniile creației artistice, ela
borate prin consultarea amplă a 
creatorilor și a oamenilor mun
cii — ău fost realizate și pfd- 
movate in circuit public opere 
literare, muzicale, din domeniul 
artelor plastice, teatrului și cine
matografiei. deosebit de valoroa
se. cu profund mesaj patriotic și 
umanist-revoluționar. de înaltă 
ținută ideologică și artistică, 
creații care au inriurit puternic

Plenara lărgită a Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste

conștiințele și au îmbogățit te
zaurul spiritual al națiunii.

în cadrul dezbaterilor au luat 
cuvîntul tovarășii Amza Săcea- 
nu. președintele Comitetului de 
cultură și educație socialistă al 
municipiului București, general- 
maior Gheorghe Gomoiu. adjunct 
al ministrului apărării naționale 
și secretar al Consiliului Politic 
Superior al Armatei, Nicolae 
Croitoru. secretar al C.C. al 
U.T.C., Ștefan Peterfi. președin
tele Consiliului oamenilor mun
cii de naționalitate maghiară din 
România. Laurențiu Fulga, prim- 
vicepreședinte al Uniunii scrii
torilor. Ion Pacea, vicepreședin
te al Uniunii artiștilor plastici. 
Ion Țăran, președintele Comi
tetului de cultură și educație 
socialistă al județului Iași. Sil
via Ilie. președintele Uniunii 
sindicatelor din invățămint și 
cultură. Eduard Eisenburger, 
președintele Consiliului oameni
lor muncii de naționalitate ger
mană din România. Victoria Ne
grea. președintele Comitetului de 
cultură și educație socialistă al 
județului Brașov. Cezar Lăză- 
rescu. președintele Uniunii arhi- 
tecților. Iulian Antonescu, direc
tor adjunct al Direcției patrimo
niului cultural național. Maria 
Groza, mămbră a Biroului C6n- 
tiliului Național ăl Femeilor, Va- 
aile Nicolescu. director în Consi
liul Culturii și Educației Socia
liste.

aate spre '.egarea *ot ma: strin
să a activității politico-educa
tive de sarcinile de producție 
pentru realizarea Planului na
țional unic de dezvoltare eco- 
nomico-socialâ a țării, întărirea 
ordinii și disciplinei, folosirea 
cu randament inalt a mașinilor 
și utilajelor, a timpului de lu
cru. a materiilor prime, spre 
dezvoltarea unei opinii eomba- 

Plenara lărgită a Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor 

din România
tive în favoarea soluționării, în 
cele mai bune condiții, a tutu
ror sarcinilor de la fiecare loc 
de muncă și stimularea iniția
tivei creatoare. Eficiența acestei 
ample activități politico-edu
cative s-a materializat în obți
nerea de către masele de oa
meni ai muncii a unor succese 
deosebite in îndeplinirea înain
te de termen a cincinalului tre
cut. in realizarea cu succes a 
sarcinilor de plan și a angaja
mentelor asumate în întrecerea 
socialistă.

O preocupare majoră a con- 
ștituit-o educarea oamenilor 

muncă și viață oferit de secre
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. De 
fapt, una dintre cele mai sem
nificative activități ale pionie- 
riei poartă denumirea-simbol 
„De la comuniști învățăm cu
tezanța", și o învață in Orga
nizația lor. la un mod foarte 
direct, în acțiune. în primul 
rind, prin strădania de a cu

Plenara lărgită a Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor

noaște politica partidului astfel 
incit angajarea lor să fie cu
plată permanent cerințelor So
cietății. „Codul etic" al pio
nierilor. adoptat de ei. de
venit lege a vieții pionie
rești, îi obligă la un asemenea 
comportament care să semene 
cit mai mult cu cel al comuniș
tilor. Acest cod — așa cum 
subliniau și pionierii în plena
ră — ca și îndrumătorii lor — 
îi obligă totodată, să nu fie nici 
o clipă mulțumiți de ei înșiși, 
să muncească mereu mai bjpe. 
Din această atitudine potrivni
că automulțumirii au izvorit 
crlticile, propunerile, concreti
zate în plenară în cuprinzătorul 
plan de măsuri din care se re
levă, ca obiectiv de bază, in
staurarea in toate colectivele 
pionierești a unor raporturi de

Vorbitorii au analizat în spirit 
critic, profund responsabil, cu 
obiectivitate și principialitate, 
modul cum au fost îndeplinite 
sarcinile formării conștiinței re
voluționare, ale educației ideo
logice a oamenilor muncii, ale 
situării ferme a principiilor eti
cii și echității socialiste la bâza 
relațiilor noastre sociale, eviden
țiind direcțiile și tendințele po
zitive existente care vor trebui 
continuate și dezvoltate și relie- 
fînd totodată neîmplinirile și 
neajunsurile care mai persistă, 
cauzele acestora și modalitățile 

de remediere a stărilor negative 
constatate.

în încheierea plenarei lărgite 
a Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste a luat cuvîntul 
tovarășul Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste.

Prin însuflețite și prelungi 
aplauze, participanții la plenară 
au adoptat o telegramă adresată 
C.C. al P.C.R.. tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. în 
care se spune, printre altele :

Dind glas convingerilor și 
sentimentelor lor celor mai 
profunde — se spune in tele
gramă — participanții la plenară 
iși exprimă deplina adeziune la 
programul de construcție socia
listă materială și spirituală ce 
se desfășoară în patria noastră 
sub conducerea partidului, sub 
directa și înțeleaptă îndrumare 
a dumneavoastră, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, model 
de militant revoluționar patriot 
și internaționalist consecvent, 
personalitate proeminentă a 
luptei mondiale pentru făuri
rea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planetă noastră.

Purtind amprenta vie a ini
țiativelor. a îndrumărilor și 
personalității dumneavoastră, 
cei cinci ani care s-au scurs 
de la Plenara din noiembrie 
1971 reprezintă o etapă esen

nrunciL îndeosebi a tineretului, 
în spiritul dragostei față de 
partid, față de patrie, al dato
riei de a-i asigura acesteia un 
progres continuu, o dezvoltare 
multilaterală, un loc tot mai 
demn in rindul națiunilor lumii.

S-a arătat că munca politico- 
educativă trebuie orientată cu 
mai multă ferțpitate spre, rezol
varea problemelor majore ale 

activității economice, pentru 
dezvoltarea conștiinței politice 
în scopul formării unei atitu
dini înaintate față de îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asu
mate în întrecerea socialistă, 
față de mai buna gospodărire 
a utilajelor, materiilor prime 
și a timpului de lucru.

La dezbateri au luat cuvînlul 
tovarășii Teodor Călușeru, Mir
cea Georgescu, Viorica Păcu- 
raru. Nicolae Bucura, Gheorghe 
Buțu. Iosif Burian. Ecaterina 
Răgălie, Aurelian Marin, Iosif 
Bitto, Nicolae Lăcătușu, Ale
xandru Crișan.

viață și muncă comunistă care 
să militeze ca problema învă
țăturii să devină principalul 
mijloc de cultivare a idealuri
lor comuniste, patriotice și re
voluționare în rindul tuturor 
pionierilor și școlarilor.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, participanții la ple
nară au adoptat textul unei te

legrame adresate C.C. al

P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune :

Vă raportăm, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, eă, 
Organizația Pionierilor, sub 
conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, acționează cu 
fermitate pentru infăptuirea 
vastului program de educație 
politico-ideologică, militează ac
tiv pentru traducerea în viată 
a istoricelor hotărîri ale Con
gresului al Xl-lea al partidului, 
pentru îndeplinirea exemplară 
a indicațiilor pe care ni le-ați 
dat la Forumul tineretului pa
triei.

Folosim acest prilej pentru a 
exprima conducerii partidului și 
statului nosiru, dumneavoastră 
personal, mult stimate șl iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
dragostea și recunoștința pro

țială in dezvoltarea economico- 
socială a României și, tot
odată. in înflorirea culturii noi, 
socialiste. Grija dumneavoastră 
permanentă pentru destinele 
culturii, îndrumările prețioase 
și orientările date in toți acești 
ani au stat la temelia muncii 
de creație, a activității cul- 
tural-artistice, de educație so
cialistă a maselor, dind o 
perspectivă clară și un puternic 
impuls întregii noastre vieți spi
rituale, a formării omului nou, 
constructor al societății comu
niste. Marcate de acest spirit 
înnoitor, răspunzînd cu mai 
multă promptitudine comenzii 
sociale. au apărut — într-o 
mare diversitate de stiluri și 
modalități dc expresie — opere 
profund realiste, însuflețite de 
înaltele idealuri ale socialismu
lui. ale umanismului revoluțio
nar, ale demnității umane, ale 
libertății și dreptății sociale, 
opere care glorifică trecutul de 
luptă al poporului, voința ne
clintită de a-și apăra ființa na
țională, lupta comuniștilor din 
ilegalitate, eroismul construc
torilor noii noastre societăți.

Pătrunși de importanța eovîr- 
șitoare pe care o reprezintă 
cultura în opera de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, conștienți de neseca
ta ei putere de a înnobila su
fletele oamenilor, de a mobiliza 
conștiințele, avind convingerea 
că mai avem încă mult de făcut 
pentru a ridica munca noastră 
la nivelul înaltelor exigențe ale 

. partidului și poporului, ne an
gajăm să transpunem in viață, 
cu și mai mare hotărîre și con
secvență Programul partidului, 
pentru a face din creațiile și 
acțiunile cultural-artistice in
strumente puternice și eficace 
de educație comunistă, de fău
rire a omului nou, constructor 
al celei mai drepte orinduiri 
sociale pe pămfntul României.

Vom face totul — se spune în 
încheierea telegramei — ca prin 
conținutul ei patriotic, umanist 
revoluționar, cultura socialistă 
să se ridice pe trepte tot mai 
înalte, să contrihuie la continua 
elevare spirituală a națiunii 
noastre socialiste, la înălțarea 
României pe noi culmi de civi
lizație și progres.

în încheierea lucrărilor, a luat 
cuvintul tovarășul Cornel Bur
tică. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, participanții la ple
nară au adoptat o telegramă 
adresată Comitetului Central al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, in care se aratâ, 
printre altele :

în lumina Programuh’i Parti
dului Comunist Român de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și Înaintare 
a României spre comunism, a 
indicațiilor cuprinse in cuvin
tarea rostită de dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în 
fața Congresului Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România 
— document de excepțională în
semnătate, de largă perspectivă 
teoretică și practică pentru ac
tivitatea sindicatelor in noua 
etapă a construcției socialiste 
in patria noastră, plenara asi
gură conducerea partidului, pe 
dumneavoastră personal, că sin
dicatele vor acționa pentru 
înfăptuirea exemplară a sarcini
lor de plan și a angajamentelor 
asumate in întrecerea socialistă 
pe acest an și întregul cincinal, 
vor milita consecvent pentru dez
voltarea conștiinței socialiste, a 
unei atitudini înaintate in mun
că, întărirea ordinii și discipli
nei in producție.

fundă pentru minunatele, condi
ții de muncă și viață create tu
turor copiilor patriei, pentru 
grija părintească pe care o ma
nifestați în mod permanent față 
de propria noastră pregătire 
politică și profesională.

Sîntem conștienți că pentru 
infăptuirea obiectivelor politice 
cu care este învestită de către 
partid Organizația Pionierilor 
va trebui să acționăm în vede
rea unirii eforturilor inti-egii 
tinere generații, in strinsă con
lucrare eu Uniunea Tineretului 
Comunist și Uniunea Asociații
lor Studenților Comuniști din 
România, sub conducerea orga
nizațiilor de partid, pentru in
tărirea caracterului revoluționar 
ai întregii noastre activități.

Noi, pionierii, participanți ne
mijlociți. împreună cu cadrele 
pionierești, la conducerea acti
vității Organizației Pionierilor, 
grație viziunii și concepției 
dumneavoastră cu privire la ro
lul tinerei generații in societate, 
avind drept pildă călăuzitoare 
abnegația și pasiunea revo
luționară cu care vă dăruiți 
propășirii patriei, cauzei socia
lismului și comunismului, păcii 
și progresului în lume, vă asi
gurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
nu vom precupeți nici un efort 
pentru a face, după puterile 
noastre astăzi, cu întreaga forță 
și energie mîine. să triumfe în 
România cea mai dreaptă orîn- 
duire — orînduirea comunistă.

LUCREȚIA LUSTIG
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în pregătirea Congresului educației tenie in tara noastră. Oaspetele 
este însoțit de Protais Ndaye- 

ector al departamer-

ARTISTICA - AUTENTICE MESAJE
ALE ARTEI ANGAJATE

• Poezie și muzică patriotică
• Intilniri cu tinerii din șase orașe ale țării, un turneu cu mul

tiple funcțiuni educative.
• Grupul folcloric „Cununa Carpaților” in mai multe țări africane.
• Grupul teatral „Eveniment1 participă la cea de-a 15-a ediție a 

Festivalului teatrelor de 
(R.S.F. Iugoslavia).

avangarda ale tineretului, de la Zagreb

ale co- 
ansam-

TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 

Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. a 
trimi» tovarășului KIM IR SEN, secretar general al Comitetului 
Teatral al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene, următoarea telegramă :

ir. legârurâ cu încetarea din viață a tovarășului Hong Won Gil. 
viceprem-er al Consiliului Administrativ, membru al Comitetului 
Popuiar Central al Republicii Populare Democra’e Coreene. in 

meu. al Consiliului de Stat și al Guvernului Repub.-.rii 
Soaai-s’e România, vă transmit dumneasoastră. Consiliului Adni- 
-.istrat:- și Comitetului Popular Central sincere condoleanțe, iar 
familiei defunctului întreaga noastră compasiune.

Tovarășul LE DUAN. prim-secretar al Comitetului Central al 
P»Hidalui Celor ce Muncesc din Vietnam. * trimis tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar general al Partidului Comunist 
Romăa. următoarea telegramă 1

Srima’e tovarășe Nicolae Ceaușescu.
Vâ mu tumeșc sincer pentru frumoasele felicitări adresate cu 

ocar-.a aniversării unui an de la eliberarea deplină a Vietnamului

Cu »-=>" prilej. în numele Partidului Celor ce Muncesc din VI- 
al guvernului și al poporului vietnamez. îmi exprim recu- 

noatmța profundă fată de Partidul Comunist Român, guvernul și 
"ținui și ajutorul 

■evohiționare a

gamiye. 
tului propagandei ș: mobihzâr.:. 
Franțois Maceri. director al Ra
diodifuziunii naționale — „Vocea 
Revoluție:'. Fhnnin Ntawe. ai 
Il-le» secretar al organizație: 
partidului U.P R.O NUA. din pro
vincia Gitega.

La sosire, oaspeții au fost sa
lutați de -ovarâsti Ioetf Uglar. 
membru al Comitetul 
Executiv. secretar 
P.C.R.. Gheorghe 
Teodor Marmescu. 
C.C. al P.C.R. Conșt: 
liu. adjunct de șef i 
C.C. al P.CJL. de 4 
partid.

CONVORBIRI

•avarkșn 
al Comite* 

•ecretw 
Gheorghe 
Mar.nescu 

».C.R Cno,<

tai Politic 
ai C C. ai

Direct
ON.U.D.L Abd-E

eree al
ian

Kharve. car* «e af-ă îsîr-o vîx: 
tâ m țara noastrâ. a ::
cursul Zslei d* marți, cocrv
La Mir.'*«teral C«^er>uluî Ex** 
nor F Cooperâm Eeoeemic 
1^

ne. ziariști români, atașați și co
respondenți ai presei străine.

In cuvintul său. ambasadorul 
Ivan Abagiev s-a referit la lupta 
et?:că purtată secole in șir de 
poporul bulgar pentru libertate, 
:-.dependență și progres social, 
pentru afirmarea dreptului 

: m de a-și hotâri soarta 
tnvit propriei sale voințe.

Tradiționalele legături 
prietenie, bună vecinătate și 
tra.utorare bulgaro-române. 
chezate in anii de luptă pentru 
libertate și independență națio
nala — a arătat în încheiere 
vorbitorul — au căpătat in 
cmstrucției socialiste noi 
mensluni. intilnirile la cel 
înalt nivel dintre tovarășii 
c-r Jivkov și Nicolae Ceaușescu 

r ca .T.omeHtt în- 
•emnâta'.e majoră in dezvoltarea 
t. a" -.. rea colaborării și prie
teniei d: 
popoarele noastre, pentru 
șoeialisniului și păcii.

său 
po-

de 
în- 
in-

anii 
di- 

mai 
To-

itre țările, partidele și 
cauza

zat marți o gală a filmului 
coreean.

A fost prezentat filmul „Vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elenă Ceaușescu 
in R.P.D. Coreeană" care a avut 
loc in 1971.

RELAȚII

DIPLOMATICE
Guvernul Republicii Socialis

te România și guvernul din Pa
pua Noua Guinee în dorința de 
a stringe legăturile de prietenie 
și cooperare dintre țările și 
popoarele lor, au căzut de acord 
să stabilească relații diplomati
ce la nivel de ambasadă.

CONSULTĂRI

„Deplasările frecvente 
lectivelor artistice ale 
blului. contactul cu tinerii din 
importantele centre industriale, 
din cit mai multe orașe ale ță
rii. reprezintă forma curentă de 
activitate, de cunoaștere și de 
raportare permanentă lă pulsul 
publicului tînăr și. totodată, o 
generoasă sursă de îmbogățire 
a muncii noastre", ne-a spus 
tovarășul Ion Butoi, directorul 
Ansamblului artistic al U.T.C. 
la întoarcerea din turneul re
cent întreprins in perioada 6—13 
mâi a.c. în cîtevă județe din 
nordul țării. După o serie de 
spectacole de poezie patriotică și 
muzică vocal-instrumentâlă, co
rală. camerală, ușoară, folk, 
populară, spectacole complexe 
realizate cu participarea tuturor 
colectivelor — corul de cameră 
„Preludiu" și corul mare, bri
gada artistică de agitație, gru
pul teatral „Eveniment", grupul 
folcloric „Cununa Carpaților", 
orchestra de cameră „Polifonia", 
orchestra de muzică ușoară ,,Sa
voy" — și prezentate în Capi
tală și în orașe ca Oltenița, 
Alexandria, Giurgiu. Tîrgoviște, 
Cîmpina. Turnu Măgurele. Rim- 
nicu Sărat, Buzău (de la în
ceputul anului, și pînă în prezent 
numărul spectacolelor se ridică 
la peste 75) un colectiv restrîns 
— grupul satiric „Reflector", 
studioul de muzică ușoară, re
citatorii — a pregătit spectaco
lul tematic „în ritmul tinereții" 
dedicat tinerilor din Sighetu 
Marmației, Baia Mare, Tg. Mu-

reș, Sighișoara, Miercurea Ciuc, 
Sf. Gheorghe. Cu o finalitate 
expres educativă, spectacolul a 
cuprins in scenariul său versul 
patriotic — poeziile aparținind 
poeților Tudor Arghezi, Nicolae 
Labiș. Radu Boureanu. Adrian 
Păunescu, Petre Dragu. Dan 
Mutașcu ș.a. — eîntece de mu-

Cronica Ansamblului
artistic al Uniunii

Tineretului Comunist
zică ușoară și folk, de aseme
nea, cu texte de factură patrio
tică (Aici, la mine acasă. Dulce 
Românie, Efigie. Noi nu. Eroii 
etc.). Grupul satiric ..Reflector" 
a adus in fața spectatorilor as
pecte și fapte reprobabile din 
viața unor tineri. Selectind cu 
deosebită atenție fiecare piesă, 
realizatorii programului au ofe
rit publicului, și de data aceasta, 
un spectacol de o înaltă ținută, 
cu un accentuat mesaj revolu
ționar. Frumusețea și prospeți
mea melodiilor și a versurilor 
au animat pretutindeni sălile și 
nu o dată tinerii au cintat îm
preună cu soliștii. Nu mai pu
țin, entuziasmul a știut să fie 
trezit și de interpreți — tinerele 
talente Mihaela Duțu, Maniera

• UNIUNEA SCRIITORILOR 
și Casa- de filme numărul pa
tru au organizat în zilele de 15, 
16 și 17 mai în localitățile Tg. 
Jiu, Petrila, Lupeni și Deva 
ample manifestări culturai-ăr- 
tistice de masă.

La cinematografele din locali
tățile amintite au rulat produc
ții realizate de Casa numărul 
patru, spectatorii s-au întîlnit 
cu realizatori și interpreți ai 
filmului românesc.

întilnirile au fost încheiate 
de vibrante spectacole literar- 
artistice, sub titlul generic 
„Laudă, partidului și patriei so
cialiste" iar librăriile locale au 
organizat — in prezența i 
lor — lansări de volume 
apărute.

La aceste manifestări 
ral-artistice au participat 
torii Victor Tulbure, Romulus 
Vulpescu, Laurențiu Ullci, Pla
ton Pardău, Corneliu Leu, 
Gheorghe Istrate. Nicolae Ioa
na. Doina Sterescu, Ion Țugui, 
Ștefan Mihăilescu. Constantin 
Florea și actorii Toma Caragiu, 
Ernest Maftei, Constantin Ku- 
căreânu, Romeo Pop.

fești, Mărășești, Ad>ud. Sfrăcane, 
Surată etc. (L. POPESCU)

auton- 
recent

cultu- 
scrii-

• LA ZALĂU (SĂLAJ), s-a 
desfășurat cea de-a treia ediție 
a Festivalului concurs de muzică 
populară „De dor și de omenie" 
la care au participat, cei mal 
buni soliști vocali ți instrumen
tiști ai liceelor pedagogice din 15 
județe, organizat de către Comi
tetul județean Sălaj al U.Ț.C. in 
colaborare cu Inspectoratul șco
lar, Comitelui județean de cul
tură șl educație socialistă, Uniu
nea județeană a cooperativelor 
agricole de producție, Liceul pe
dagogic Zalău.

Manifestarea s-a impus prin 
calitatea deosebită a interpretă
rii, prin bogăția, varietatea, 
popularitatea și, in general, prin 
autenticitatea pieselor folclorice 
prezentate de fieecțre eoncurent 
in parte.

Au ciștigat cei mai buni. 
Laureată a festivalului — Lucia 
Ghlrca, Liceul pedagogic Tirgu 
Mureș ." premiul 1 — Florica Sa- 
vița. Liceul pedagogic Zalău} 
premiul II Aurora Surugiu. 
Liceul pedagogic Piatra Neamț ; 
premițtl III — Rodica Gane, Li
ceul pedagogic Brașov ; cel mai 
bun solist ' instrumentist 
Gheorghe Marina. Liceul peda
gogic Constanța. Au mai fost a- 
cordate mențiuni ; pentru au
tenticitate — Viorica Sîngeorzan, 
Liceul pedagogic Bistrița-Năsă
ud ; pentru popularitate — Au
rica Anton. Liceul pedagogic A- 
brud — Alba : pentru cel mai 
tînăr concurent — Cristina Stan- 
ciu, reprezentanta județului 
Dolj. (DUMITRU DUCA)

• LA MEDIAS s-a încheiat 
cea de a IV-a ediție a manifes
tării cultural-artistice „Flori de 
mai". De-a lungul unei săptă- 
mîni spectatorii au vizitat expo
ziția de artă plastică a pionieri
lor și școlarilor „Eroi au fost 
eroi sînt încă", au aplaudat pe 
ciștigătorii concursului „Pagini 
ale clasicilor inspirate de războ
iul de independență", au urmărit 
serile d,e poezie patriotică ger
mană și maghiară, piesa „Vlaieu 
Vodă" și spectacolul „Pentru 
țara mea frumoasă" etc.

• ÎN JUDEȚUL VRANCEA 
pe agenda de lucru a Comitetu
lui județean al U.T.C. au figurat 
în ultima perioadă montajul li
terar „Partidul, inima și versul" 
(Panciu), montajul cultural-ar
tistic „Partidul inima țării" (Va
lea Sării), faza orășenească .a 
concursului 
bun continuă"

„Cel mai 
(Mărășești), 

duminici cultural-sportive în Ti-

• ÎN MUNICIPIUL TECUCI, 
județul Galați, a avut loc con
cursul cultural artistic „Imn ti
nereții — țara", desfășurat intre 
elevii celor 3 licee din localitate. 
In întreprinderi și școli are loc 
in prezent faza de masă a con
cursului „România in cincinalul 
revoluției tehnico-științifice".
S-a intensificat participarea ti
nerilor din Tecuci pe șantierele 
de muncă patriotici. De 
la începutul anului și pini in 
prezent ei au executat lucrări in 
valoare de peste 9 milioane lei 
a. CHIRIC)

• MANIFESTĂRILE din ca
drul „Lunii culturii ți educației 
socialiste", care se des'ășoară în 
județul Bistrița-Năsăud. au in
clus un festival de poezie patrio
tică și revoluționară ..Andrei 
Mureșanu", care a reunit peste

Istorie
(Urmare din pag. 1)

românești de pinâ la eL
Can-

furi
Pictor favorit al familiei 
tacuzinilor. In timpul acela cei 
mai erudiți oameni de la noi, 
dar și al lui Constantin Brinco- 
veanu. comparat pe bună drep
tate pentru strălucirea epocii 
lui culturale cu Neagoe Basarab 
și Ludovic al XlV-lea. meșterul 
Pârvu Mutu a știut să selecteze 
din experiențele artistic.' de 
pînă la el tocmai acele trăsă
turi capabile să definească e- 
poca in care a trăit

Ca personaj istoric real. Pârvu 
Mutu este, bineînțeles, 
de a influența destinele 
ale Țării Românești in 
in care o fac domnitori _ 
fici ca Șerban Cantacuzino și 
Constantin Brincoveanu ori ca 
fanarioții Nicolae și loan Ma- 
vrocordat — sub care zugravul 
a trăit. Nu curtea domnească 
este locul de implinire a des
tinului său de artist fiindcă da
toriile pe care și le asumă, cu 
un eroism specific, privesc aria 
mai largă a țării, cimpurile și 
munții, destinul, munca, lupte
le și modul de a simți al oa
menilor patriei lui întregi. Că a 
stat intre zidurile minăstirilor 
sau prin păduri seculare și in 
locuri depărtate, unde a zugră
vit pentru eternitate minunile 
care-i cutreieră sufletul și gin- 
dul — aceasta este o minuna'ă 
pildă de abnegație și muncă ar
tistică închinată gloriei poporu
lui său. El nu lucrează cu ziua, 
deși execută comenzi, ci cu sim
țul larg al timpului 
viitorului căruia 
lase mărturie 
re. In același 
obosit dascăl 
grăvie, dator 
cipolilor săi, 
ai epopeii 
Pârvu Mutu duce viața oricărui 
alt zugrav cu o situație clar 
precizată în regulile breslei că
reia li aparține. Asemenea zu
gravi sînt însă cu miile in toată 
istoria artei feudale românești. 
Fiindcă în mișcătoarea lor mo
destie cei mai multi dintre ei 
nu și-au semnat niciodată ope
rele, ne vor rămîne, probabil, 
pentru totdeauna necunoscuți.

întreaga operă a acestui „meș
ter" este și o înălțătoare lecție de 
artă, de patriotism și de adeziu
ne totală la frămintările timpu
lui său. Patriotismul adevărat 
înseamnă înainte de toate faptă 
in serviciul poporului căruia îi 
aparții. Pe un plan mai larg, 
realitatea operei unor meșteri 
asernenea lui Pârvu Mutu ne 
îndeamnă să reflectăm la faptul 
că dăinuirea noastră prin timp

departe 
istorice 
măsura 
magni-

său și al 
trebuie să-i 

opere nepieritoa- 
timp el este ne- 
de școală de zu- 
să dea totul dis- 
viitorii „zugravi" 

epocii. Ca meșter.

In zilele de 17—18 mai la Mi
nisterul Afacerilor Externe au 
avut loc consultări intre repre
zentanții ministerelor afacerilor 
externe ale Republicii Socia
liste România și Spaniei cu pri
vire la relațiile bilaterale ro- 
mâno-spaniole, precum și asu
pra unor probleme internațio
nale de interes comun.

Cu acest prilej, George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor ex
terne. a primit pe Nuno Aguirre 
De Career, director general 
in Ministerul Spaniol al Aface
rilor Externe.
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DIN POȘTA
CRISTEA LUCI

AN, din Censtanța. 
ne informează că. 
la I.A.S. Doroban- 
țu. cooperatorii au 
reușit să redea agri
culturii o nouă su
prafață 
m.p., 
mult 
gunoi 
menii 
aici 
sectorul 
au pregătit un 
germinativ și au a- 
menajat straturi 
pentru legume. Pină 
in prezent, la I.A.S. 
Dorobanțu a fost re
dată agriculturii o 
suprafață de 5 ha. 
• Tot la Constanța 
s-a incheiat faza fi
nală a concursului 
„Viitorii tehnicieni ai 
agriculturii" la care 
au participat elevi 
ai anilor IV din li
ceele agro-indus- 
triale din 15 județe 
ale țării. Premiul I 
i-a fost atribuit e- 
levei Gizela Felfoldi. 
din Salonta. premiul
II. Ecaterinei Fi
cher. din comuna 
Livada,. jud. Satu 
Mare, iar premiul
III, elevului Gheor
ghe Ladar, din Șim- 
leul Silvaniei, jud.

de 2 000 
pinâ nu de 

acoperită cu 
și gropi. Oa- 
au transportat 
mran.ță din 

zootehnic.
pat

Sâlaj. • MIRON 
DRAGHICI. elev J 
Liceul agricol din 
Nucet, ne scrie că 
împreună cu eoiegii 
săi au reușit să 
planteze intr-o lună 
2 500 de duzi. Frun
za lor va constitui 
hrana viermilor de 
mâiase pe care-i are 
meroferma agrico
lă patronată de li
ceu. a De la cores
pondentul nostru 
voluntar MIRCEA 
PIETREANU din 
Pitești aflăm că e- 
elevii Școlii milita
re de maiștri _ și 
subofițeri s-au in- 
tilnit in cadrul fes
tivalului. cultural-ar
tistic „Laudă parti
dului și României 
socialiste" cu 40 de 
personalități ale vie
ții noastre culturale. 
Au citit din lucrări
le lor scriitorii Ion 
Bănuță. Victor Tul
bure. Corneliu Leu, 
Platon Pardău.
mulus Vulpescu, 
Dan Rotaru etc. Ac
tori de prestigiu ai 
scenei românești au 
recitat versuri pa
triotice din creația 
unor cunoscuți scrii
tori contemporani.

Ro-

ZILEI
• J 
cetățe 
Ion 
șem.
șan: 
prof.

gospodăria 
ui lean 

d:n satul leu- 
județul Boto- 
— ne sene 
IONEL RUSE 

a izbucnit un
puternic incendiu ca
re amenința și gos
podăriile din jur. 
Vecinii au incercat 
să localizeze focul, 
vintul insă zădărni
cea acțiunea. Era 
nevoie de multă a- 
pâ. Atunci au inter
venit elevii școlii 
din localitate. La 
sosirea pompierilor, 
incendiul nu mai 
prezenta nici un pe
ricol. Sintem 
vinși că 
elevilor 
seamnă 
practică de omenie 
și curaj". • Casa de 
cultură „Mihai Emi- 
nescu" din Bucu
rești ne informează 
că s-au decernat 
premiile ciștigători- 
lor concursului 
rar ..Bucureștiul 
plinirilor". La 
țuala ediție 
de-a IV-a),
miul I a revenit ti- 
nărului Ion Doru 
Cireașă. iar pre
miul II, Mihaelei 
Grosu.

con- 
intervenția 
noștri in- 

o lecție

lite- 
îm- 
ac- 

(cea 
pre-

-.tele Consiliului 
UNESCO. Hector
se află in țara noastră 
ia Comisiei naționale a 

Socialiste România 
UNESCO, a vizitat in 

z:.e". de marți instituții 
mint si cultură, pre- 
•b-.ecuve turistice din 
Brașov și Prahova.

r_ tarea vizitei oficiale 
treprinde in țara 
itația Marii Adu- 
. delegația parla- 
biană. condusă de 
imio Botero. pre- 

Camerei Reprezentan- 
oaspete al ju-

GALA DE FILME
prilejul celei de-a 20-a 
sări a semnării acordului 
aborare culturală și știin- 
imtre Republică Socialistă 
iia și Republica Populară 
rată Coreeană, ambasa- 

ral R.P.D. Coreene la Bucu- 
l. Pas Zunz Guc, a organi-

la broșura „Posturi și ca
tedre vacante în învățâmîn- 
tul preșcolar, primar, gimna
zial, liceal și tehnic profesio
nal pentru transferări și nu
miri în anul 1976-1977". 
Județul Dîmbovița : matema
tică - Casa de copii Gâești
- (educatori) ; Fizică-chimie
- Casa de copii Gâești (e- 
ducatori) ; educator — Cen
trul de reeducare minori Gâ- 
ești (băieți) ; Limba română
- Școala generală Pietroșița.

0 cantină-restaurant care
servește

șmi ■■ r» nmMt de 
cu

re Prin
dealtfel, 

râ 2a re '■îdrzncd fiu .xu
accsc“. ci chiar mai 

du-re in redere. pnn- 
că in cele 12 micro- 

ce^frne de mer-td se poate serei 
e sz'ocere cimtiRentd '.a un preț 
pe cs^e f-<r* a orice aospo-

^e^r^isele atlto* wstt de abonați

cww» se ex- 
ersvtle foarte scăzute ale 

. core, firi a exagera, 
t dm p--.cz de vedere 
x p-eparatele unui 

retssu-ant de eclegona 17
Tovarizului Trasa» Cărbunar, 

ee'ui grun’ai de eantine-res- 
saus-.t ^tderarg-.Ftul". i> place 
ai compare sectorul pe care îl 
cmduce rx o mica mt-eprindere 
de a'.zme-,tai".e publică. De tapt. 
sa e prea departe de adevăr : 
3 cnme-rertaumt, 12 micro- 
ea-stme de incintă. 2 bufete de 
tncmtâ. 4 bufete eu regim de 
-ertaurant. o linie modernă cu 
autoservire, o rotiserie. o unitate 
„Gorpodma", un laborator de 
patiserie ș; un altul de carman
gerie. la care se adaugă o gos
podărie anexă

— Sînt de părere că totul 
pornește de la aprovizionare, 
opinează interlocutorul nostru.

Organizarea și disciplina
(Urmare din pag. I)

C*r mai frumoasă amintire : la
— - una din fazele lucrării n-a 
tr-hu.t să reproșeze echipelor
-- * rabat de la normele ca- 

btâții.
Pr ntre constructori — foarte

— : neri. Echipa de dulgheri, 
are 
ani. 
mai 
mai

alcătuită din 27 de oameni, 
o medie de virată de 22 de 
E considerată printre cele 
harnice din șantier. De 
multe luni e fruntașă în între- 
cerea socialistă, tineri ca Andrei 
Ga'.. Ady Adalbert. Gavril Per
cies. Gheorghe Buda sau Gavril 
Gutman fiind cunoscuți și pe 
alte loturi cu care se întrec. 
B- zada de zidari de la „Lira"

e mal 
meni, 
biroul 
șantier, spune că, 
crează împreună 
amintește ca vreunul dintre co
legii de echipă să fi întirziat 
vreodată de la lucru. ..Cred că 
și acestui fapt i se datorează a- 
vansul pe care-1 avem, declară 
el. Desigur, mai este. vorba de 
o bună organizare a muncii, de 
aprovizionarea ritmică cu 
teriale, de competență și 
ponsabilitate profesională".

Tovarășul Daniel Gorun, 
giner șef al întreprinderii 
dețene de gospodărire comuna
lă și locativă. mai amintea și 
alte acțiuni gospodărești ale

numeroasă : 
loan Ienciu, 
organizației

43 de oa- 
membru în 

U.T.C. din 
de cînd lu- 

cu ei. nu-și

ma
reș

In- 
ju-

ca la mama acasă
completat toate stocu- 

nct de la începutul toam- 
irect de la furnizori, re- 

z orice intermediere 
mărit prețul de cum- 

O altă sursă de il
are. de estă dată cu 

este gospodăria noastră 
- -r. mulțumită căreia am re-

<ă»s substanțial costul unui ki
logram de carne de porc.

Reducerea prețului de cost șl 
in același timp îmbunătățirea 
calității și sporirea cantității 
meniurilor s-a obținut, la ,.Si- 
derurgistuf, și prin gospodărirea 
judicioasă a beneficiilor.

— Desigur, personalul combi- 
e satisfăcut de serviciile 

noastre și pentru faptul că reu
șim să ne modelăm în bune con- 
dițiuni programul, după progra
mul de lucru al întreprinderii — 
este de părere tovarășul Avram 
P-jiuleț, șeful cantinei-restau- 
rant nr. 1. Ne-am organizat ast
fel munca incit să putem oferi 
prin microcantinele de incintă 
ți micul dejun, apoi, intre orele 
13—17 primul și, pină la orele 
24. cina. In felul acesta pot be
neficia de serviciile noastre oa
menii din toate schimburile. Mai 
mult: dacă un abonat ne anunță 
din timp că nu poate veni la 
prinz, ii reținem masa fără nici 
o greutate, astfel că o poate 
servi caldă și la orele 19. Tot
odată, țin să menționez contri
buția personalului grupului de 
cantine, de la bucătari pină la 
debarasoare. Se prepară mult la 
noi, zilnic cite 20 de meniuri la 
alegere, 3 meniuri obișnuite pen
tru abonați, 2 meniuri regim, 3

meniuri
lumul nostru de mutică e _____

In unitățile grupului de can- 
tine-restaurant am întîlnit re
prezentanți ai conducerii com
binatului siderurgic și ai orga
nizației U.T.C. Cu o zi în urmă, 
prin aceleași locuri trecuse și 
un reprezentant al comitetului 
sindicatului, in săptămîna res
pectivă mai fusese p* acolo și 
o echipă de control. obștesc. 
Ni se confirmă că legătura lor 
cu comitetul de cantină e per
manentă, dealtfel in această 
conlucrare stă și explicația ac
tivității meritorii a cantinelor.

In prezent se fac pregătiri 
pentru înființarea in combinat 
a încă 2 microcantlne. Notam, 
intr-o discuție la comitetul mu
nicipal de partid, că suplimen
tarea numărului de unități cu 
acest profil este o 
firească a aprecierii 
lor și, desigur, a satisfacțiilor de 
alt ordin, cu originea intr-o sta
tistică plină de semnificații : in 
numai cițiva ani, mai precis de 
cind a crescut numărul abonați- 
lor permanenți pentru mesele 
calde servite în incintă, numă
rul îmbolnăvirilor de afecțiuni 
gastrice a scăzut de peste 4 ori. 
Pe agenda socială a Hunedoarei 
se mai înscriu la „capitolul can
tine" înființarea in curînd a 
unei microcantine pentru minerii 
din subteran, chiar la locul lor 
de muncă, și începerea cultivării 
cu legume și zarzavaturi a te
renurilor nefolosite din incinta 
combinatului siderurgic,

H. DRAGOMIR

tinerilor, ale organizațiilor 
U.T.C. Recent, au început lucră
rile in vederea alimentării o- 
rașului în mai bune condițiuni 
cu apă potabilă. De-a lungul 
traseului conductei de aducțiu- 
ne de la viitorul lac de acumu
lare Vîrșolț lucrează de pe a- 
cum numeroși tineri din Zalău 
și din comunele Hereclean și 
Vîrșolț, urmînd ca în curînd să 
se deschidă aici un șantier ju
dețean al tineretului. Am mai 
notat și alte acțiuni ale orga
nizațiilor U.T.C., de fapt acțiuni 
permanente, intrate în tradiția 
colectivelor din școli, instituții 
și întreprinderi : muncă patrio
tică pe șantiere, alături de con
structori, luarea în grijă pentru 
tot anul a diverselor obiective 
din spațiile verzi și de t 
ment, amenajarea spațiilor 
joacă. întreținerea străzilor 
inițiative care contribuie 
plin la dezvoltarea orașului, la 
continua sa înfrumusețare.

SPORT]
« IN PRIMUL TUR al probei 

de simplu femei din cadrul tur
neului internațional de tenis de 
la Hamburg, jucătoarea româncă 
Mariana Simionescu a invins-o cu 
7—6, 4—6, 6—4 pe americana Beth 

. Norton.

agre- 
de

din

ș DUMINICA, în cadrul cam
pionatului categoriei A la fotbal, 
în Capitală se vor desfășura pe 
stadionul „23 August" în cuplaj 
următoarele partide: ora 15,30: 
Sportul studențesc—Rapid : ora 
17,30: Steaua—Dinamo (meci care 
va fi televizat).

Biletele de intrare pentru acest 
cuplaj s-au pus în vinzare la ca
sele stadioanelor „23 August", 
„Republicii", Steaua, Dinamo, 
Giulești, patinoarul „23 August", 
la agențiile „Loto-Pronosport" 
(pasajul Universității), Halelor, 
C.C.A. și la sediul C.N.E.F.S.

ATENȚIE DEOSEBITĂ LUCRĂRILOR
DE ÎNTREȚINERE A CULTURILOR!
Botoșani

(Urmare din pag. I)

..Principala noastră preocupare 
in aceste zile, sublinia tovară
șul Vasile Dascălii, președintele 
U.J.C.A.P., o constituie antrena
rea tuturor forțelor la muncă, 
deoarece ne aflăm intr-o peri
oadă de virf a campaniei, cind 
trebuie executate foarte multe

■ crăci ți toate de prima urgen
ță. Orice intîrziere poate fi pă
gubitoare. duce la diminuarea 
producției". Odată încheiate in
să mințările in perioada optimă, 
au inceput lucrările de întreți
nere a culturilor. Prima prașilă 
la sfecla de zahăr a fost efec
tuată pe mai bine de 90 la sută 
din suprafața cultivată. In nu
meroase cooperative se execută 
cea de a doua prașilă. realizată 
pe aproape jumătate din supra
față. Macul — 
că județului — 
84 la sută din 
proape 2 000 de 
prășite pentru a doua oară. Se
mănată și răsărită mai tirziu,

cultură specifi- 
a fost prășit pe 

suprafață. A- 
hectare au fost

din cauza condițiilor atmosfe
rice nefavorabile, floarea-soare- 
lui — cultură cu pondere deose
bită in structura agricolă a ju
dețului Botoșani — antrenează 
o bună parte a mașinilor și a 
forței de muncă 
realizat pină la 
20 lă sută din 
sfirșit, printre lucrările care se 
desfășoară se numără și cele de 
întreținere cu sapa rotativă a 
porumbului, unde cifra realiză
rilor însumează o suprafață de 
circa. 3 500 hectare și pentru er- 
bicidarea culturilor. La 
sfeclă, floarea-soarelui și 
tofi, suprafețele erbicidate 
pășesc cifrele planificate în 
porție de 120—165 la sută. Se 
fac eforturi pentru atingerea in
dicatorilor planificați la erbici- 
darea culturilor cu porumb boa
be și legume. Iată deci enume
rate citeva din lucrările de pri
mă urgență care stau în atenția 
cooperatorilor de pe aceste me
leaguri. Concomitent, se lucrea
ză la plantarea legumelor in 
fermele specializate, care a fost 
executată pe 74 la sută din su
prafața planificată.

• Galați
(Urmare din pag. I)

pentru prășit, 
această oră pe 

suprafețe. In

prtu. 
car- 
de- 

pro-

la230 de cooperatori. în timp ce 
erbicidarea cartofilor de toam
nă lucrează cu mult spor 3 me
canizatori, toți trei deosebit de 
harnici : Anghel 
stantin Miron și 
leanu.

Este tirziu, a 
înopteze, dar în 
ale Nicoreștiului 
ni încă mulți cooperatori 
nu se îndură să lase lucrul. „Ei 
sapă ultimele suprafețe din cele 
700 hectare de vie, ne spunea 
Vasile Bărbuță, președintele 
C.A.P. Podgoria. încheierea 
cestei lucrări ne va permite 
de miine să sporim forțele 
școala de viță, unde avem 
plantat în total 3 milioane fire 
de viță de vie. Acum sîntem în 
grafic, dar avem posibilități ca 
in zilele următoare să obținem 
un avans important".

Șerban, Con- 
Toma Movi-

început să se 
vestitele vii 

mai poți întîl- 
care

a- 
ca 
la 
de

• DISPUTATA PE TRASEUL 
Torun—Poznan într-o trenă extrem 
de rapidă (medie orară 46 km), 
etapa a 9-a a „Cursei Păcii" a re
venit la sprint rutierului polonez 
Stanislav Szozda. cronometrat pe 
distanța de 150 km in 3 h 13’18”. 
In același timp cu învingătorul au 
sosit și cicliștii români Teodor 
Vasile (locul 12), Mircea Romaș- 
canu, Iile Valentin, Eugen Dul- 
gheru și Ion Cojocaru.

In clasamentul general indivi
dual se menține lider Hans Joa
chim Hartnick (R.D.G.). urmat de 
Szozda la 19” și Galik la 1’50”. 
Mircea. Romașcanu ocupă in con
tinuare locul 15, la 8’08” față de 
lider.

Pe 
U.R.S.S., 
mană, 
România, ____ , ____
Astăzi este zi de repaus, Iar joi 
se aleargă etapa a 10-a, Pniewy— 
Frankfurt pe Oder (138 km).

• DUPĂ 10 RUNDE, in turneul
internațional de șah de la Varna 
conduce 
Șubă, cu 7,5 
Kuzmin 
(R.D.G.) 
partidă _____________
runda a 10-a, Șubă a remizat cu 
Fernandez.

formațiaechipe conduce ț~- _ 
urmată de R.D. Ger- 

CehosloVacia, Polonia, 
Bulgaria, Elveția etc.

maestrul român Mihai 
puncte, urmat de 

(U.R.S.S.) și Espig 
— 6,5 puncte și cite o 
întreruptă fiecare. în

a COMPETIȚIA INTERNAȚIO
NALA DE BASCHET masculin 
„Premiul orașului Sofia" a con
tinuat cu primele meciuri ale tur
neului final, locurile 1—6. soldate 
cu următoarele rezultate: Bucu
rești—Amsterdam 77—64 (32—27) i
Sofia—Ottawa 92—87 (47—37); Ha
vana—Budapesta 75—68 (31—40).



Vizita primului ministru 
al Guvernului României,

-Ti

tovarășul Manea Mănescu,
A Iran

de peste hotare „Scînteia
tineretului"

pag. 4

române in

Marți au inceput la 
Consiliului de Miniștri 
nului convorbirile oficiaie din
tre tovarășul Manea Mănescu, 
primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
și Amir Abbas Hoveyda, pri
mul ministru al Iranului.

Cei doi prim-miniștri au sub
liniat contribuția 
importantă a 
Nicolae Ceaușescu 
sale
Aryamehr 
lațiilor de 
colaborare 
Iran.

Primul ministru al guvernului 
român și primul ministru al 
Iranului au efectuat o analiză 
amplă a stadiului relațiilor din
tre cele două țări, a modului 
în care au fost traduse în prac
tică hotăririle adoptate de cei 
doi șefi de stat. Ei au constatat 
cu satisfacție că acordurile și 
înțelegerile convenite Intre 
România șl Iran în domeniul 
colaborării economice, tehnico- 
științifice și culturale se înde
plinesc în bune condițiuni și au 
subliniat însemnătatea și contri
buția proiectelor și programe
lor comune de cooperare la 
procesul general de dezvoltare 
economică a celor două țări.

Cei doi prim-miniștri au că
zut de acord, totodată, că există 
încă numeroase posibilități de 
extindere a colaborării româno- 
iraniene și au convenit să acor
de în continuare o atenție deo
sebită cooperării in producție și 
lărgirii schimburilor comerciale 
pe baza unor acorduri pe ter
men lung, 
perspectivă 
mice dintre

în cadrul 
doi șefi de 
în mod concret 
cooperare economică 
iraniene și au căzut de comun 
acord asupra următoarelor do
menii de cooperare : utilaje ten-

Paiatul 
al Ira-

deosebit de 
președintelui 
și maiestății 

ȘahinșahuJimperiale
la intensificarea re- 
strînsă prietenie și 

dintre România și

ceea ce conferă 
raporturilor econo- 
cele două țări, 

convorbirilor, cei 
guvern au analizat 

acțiunile de 
român o-

Ședința Comisiei 
permanente a C.A.E.R. 

pentru poștă și 
telecomunicații

• LA BUDAPESTA, s-au des
fășurat lucrările ședinței a 19-a 
a Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru poștă și teleco
municații. La ședință a partici
pat și o delegație a țării noastre, 
condusă de Gheorghe Airinei, 
adjunct al ministrului transpor
turilor și telecomunicațiilor.

în timpul ședinței a fost sem
nată Convenția cu privire Ia 
crearea și exploatarea sistemu
lui complex automatizat inter- 
corelat de telecomunicații.

nologice, 
vagoane, 
motoare 
chimică și petrochimică, 
sporturi, energetică, agricultură, 
precum și în domeniul tehnico- 
științific.

în scopul realizării, în anul 
1980, a unui volum de schimburi 
comerciale 
miliard de dolari, convenit Ia 
nivel înalt, cei doi prim-miniș
tri au stabilit modalitățile pen
tru înfăptuirea acestui obiectiv.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate, 
de deplină înțelegere și cola
borare.

La convorbiri au participat, 
din partea română : Nicolae Io- 
nescu, ministru secretar de stat, 
Cornel Pacoste, Ion Iosefide, 
Marin Măroiu — adjuncți de 
miniștri, Alexandru Boabă, am
basadorul României la Teheran. 
Din partea iraniană, la convor
biri au participat Mamucher 
Taslimi, Mansour Rouhani. Fe- 
reidum Mahdavi — miniștri, și 
alte persoane oficiale.

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România. 
Manea Mănescu. a depus, marți 
dimineață, o coroană de Hori 
la Mausoleul lui Reza Șah cel 
Mare.

în cursul aceleiași zile, primul 
ministru român a vizitat uzina 
de asamblare de autobuze „Irar.- 
nationai".

producția de tractoare, 
nave, mașini-unelte, 
electrice, producția 

tran-

în valoare de un

NAIROBI

la Ierusalim

în cursul celei de-a doua zile 
a vizitei pe care o întreprind în 
Finlanda, membrii delegației 
parlamentare române, condusă 
de Nicolae Giosan. președintele 
Marii Adunări Naționale, au 
avut convorbiri cu președintele 
Farlamentului finlandez, Veikko 
Helle, cu reprezentanți 
grupuri parlamentare, 
fost, de asemenea, 
primarului general al 
Helsinki, Teuvo Aura.

cadrul acestor întilniri a 
evocat cursul permanent

ai unor 
Ei au 

oaspeții 
orașului

In 
fost

ascendent al relațiilor de coo
perare dintre România și Fin
landa. în a căror dezvoltare 
momente de referință le-au 
constituit vizita în Finlanda a 
președintelui Republicii Socialis
te România. Nicolae Ceaușescu, 
în anul 1971. și vizita președin
telui Finlandei. Urho Kekkonen, 
in țara noastră. în anul 1969.

In cursul după-amiezii, mem
brii delegației parlamentare 
române au vizitat diferite între
prinderi industriale din capitala 
Finlandei.

In capitala R. D. G. și-a inceput lucrările

Congresul al IX-lea al P.S.U.G.
La 18 mai. in marea sală a 

Palatului Republicii din Berlin, 
au inceput lucrările celui de-al 
IX-lea Congres al P.S.U.G.

La marele forum al comunis- 
participă peste 2 000 dele- 
a’.eși la conferințele regio- 
de partid.
prezidiul congresului au 

loc Erich Honecker, prim-

Evoluția situației din Liban
LUCRĂRILE CONFERINȚEI U.N.C.T.A.D

iter

fost

a of:

la evoluția 
premierul 
făcu: dm

In capitala kenyanâ au conti
nuat dezbaterile generale dm 
cadrul lucră.'Joc celei de-a IV-a 
sesiuni a Conferințe: Națtum- 
k>r Unite pentru Comerț și 
Dervohare (U-X.C.TJED.).

Mmxsu-.il somalez al 
țuiui. Ahmed Mohamed Moha
mud. a subttriat necesitatea am- 
phficării relațiilor de cooperare 
dintre țările in curs de dezvol
tare și a chemat UNCTAD să 
impună sancțiuni economice re- 
gimnriloe rasiste din Africa. în 
conformitate cu hotăririle 03».U. 
El a acuzat țările industriali
zate că utilizează mijloace de 
constnngere de ordin politic și 
economic pentru a-$i păstra a- 
vantajeie actuale și pentru a 
opri tendința către instaurarea 
unor relații economice mai e- 
chitabile. La rindul său. minis
trul comerțului al Tanranje., 
AM. Rulegura. a arătat că ac
tuala conferință UNCTAD tre
buie să fie înțeleasă de țările 
dezvoltate ca o ocazie pentru 
a răspunde favorabil cererilor 
legitime formulate de țările in 
curs de dezvoltare. Pronunțm- 
du-se pentru sprijinirea luptei 

din 
că 

do-
au

comer-

tre

de eliberare a popoarelor 
sudul Africa, el a relevat 
țările afneane care și-au 
bendit recent independența 
ebumzt succese însemnai 
calea dezvoităriL

Secretai ol general al < 
nsir.vwȘtafai Oi-dath ’

PE SCURTaPE SCURT «PE SCURT «PE SCURT «PE SCURT

A V-A EDIȚIE a Con- 
intemațional pionieresc 
plastică și creație lite- 
la Trencin (R. S. Ceho- 
au fost premiate lucrâ-

• LA 
cursului 
de artă 
rară de 
slovacă) 
rile elevilor români Ion Ștefă- 
nițâ. de la Casa pionierilor din 
Birlad, și Daniela Iancu. de Ia 
Școala generală nr. 2 din Codlea.

ce internaționale reuniunea 
la Nairobi este chemată să 
regișseze pași pozitivi in 
recția unor măsuri concrete 
gate de problemele înscrise 
ordinea de zi.

în ceea ce privește dezbate
rile din cele cinci comisii de 
lucru, agențiile de presă rela
tează că au fost înregistrate 
progrese în chestiunile legate 
de transferul de tehnologie că
tre țările in curs de dezvoltare. 
In acest sens s-au analizat po
sibilitățile înființării unor cen
tre cu caracter național sau 
regional care să se ocupe de a- 
reastă chestiune. Grupul care 
negociază problemele materii
lor prime și-a întrerupt consul
tările din cauza opoziției unor 
state industrializate față de 
propunerile venite din partea 
statelor in curs de dezvoltare.

Conferința Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dezvoltare de 
la Nairobi a adoptat ca docu
ment oficial textul Federației 
internaționale a asociațiilor de 
apicultura —Apimondia" privind 
„Roiul apiculturii in mobiliza
rea resurselor pentru comerț si 
dezvoltare", prezentat de pre
ședintele federației, prof. V. 
Harnaj (România). în audiența 
acordată de Gamani Corea, se
cretarul general al UNCTAD, 
președintelui _Apurx>rxiiei*. au 
fost analizate posibilitățile ce 
realizare a propunemjoc și ac- 
femiior precoruzaxe în docu
mentul de I-jcru prezentat ce 
.-Apzmondia" și difuzat partici- 
panților la conferință.

ln- 
<fi- 
le-

tîlor 
ga'j 
sale

In 
luat 
secretar al C.C. al P.S.U.G.. Willi 
Stoph. președintele Consiliului 
de Stat. Horst Sîndermann. pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
alu conducători de partid și‘de 
«tat ai R.D.G„ precum și șefii 
delegațiilor partidelor comuniste 
st muncitorești, ale unor partide 
uiri'ie, și mișcări de eliberare 
națională, sosite pentru a par
ticipa Ia lucrările congresului. 
A luat 2 . 
prezidiu tovarășul Ilie Verdeț, 
membru 
Executiv.
P.C.R.. conducătorul delegației 
Partidului Comunist Român. Din 
delegație fac parte tovarășii Ri
chard Winter, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean de partid Sibiu, Dumi-

loc. de asemenea, in

al Comitetului Politic 
secretar al C.C. _ al

Portugalia: Două noi candidaturi
pentru alegerile prezidențiale

Cu zece zile înainte de expi
rarea termenului de prezentare 
a candidaturilor ir. alegerile 
prezidențiale din Portugalia, 
programate să se desfășoare la 
27 iunie, marți au fost anunțate 
numele a iacă doi candidați, 
informează agenția A.N.O.P. 
Este vorba de primul ministru. 
Jose Pinheiro de Azevedo, și de 
Octavio Pato. membru al Secre- 

Comitetului Central 
Politice a P.C. 

mai 
hotărirea de a candida

tariatuliri 
și al Comisiei 
Portughez. Pină acum își 
anunțase 
generalul Ramalho Eanes. șeful 
statului 
restre.

Adresindu-se ziariștilor cu 
prilejul unei vizite efectuate in 
portul Smes. primul ministru 
ț .-rtugr.»: < ;-a r -
rea ce a csudida pentru funcția 
supremă in stan menționind că 
iși va depune oficial candida
tura in următoarele zile, după 
încheierea formalităților nece
sare. El a declarat, totodată, că

major al armatei te-

din țiiriic socialiste

în cazul în care va deveni pre
ședinte va respecta prevederile 
noii Constituții referitoare la 
modul de formare a guvernului, 
insârcinind cu această misiune 
partidul cu cel mai mare nu
măr de deputați in Adunarea 
Republicii. Alvaro Cunhal, se
cretar general al P.C.P., a pre
cizat că desemnarea lui Octavio 
Pato nu reprezintă o modificare 
a poziției afirmate anterior de 
P.C.P. privind opțiunea sa în 
favoarea unui președinte al 
republicii din rindul forțelor 
armate. „în fața perspectivei 
prezentării mai multor candidați 
din rindul militarilor care 
ocupă în prezent posturi impor
tante și dată fiind complexita
tea situației". Comitetul Central 
al P.C.P. a hotărit insă pentru 
moment să nu sprijine nici o 
candidatură militară, fără ca prin 
aceasta să afecteze sprijinul pe 
care partidul îl va acorda unui 
viitor președinte al republicii 
ales din rindul militarilor, a 
spus el. „P.C. Portughez con
sideră
această problemă, o poziție au
tonomă care să-l permită apă
rarea în fața poporului portu
ghez a politicii sale de indicare 
a soluțiilor vizînd rezolvarea 
problemelor naționale, contribu
ind astfel la consolidarea re
gimului democratic".

tru Turcuș. membru al Colegiu
lui Central de Partid, adjunct 
de șef de secție Ia C.C. al 
P.C.R.. Constantin Niță, amba
sadorul țării noastre în R. D. 
Germană.

Lucrările congresului au fost 
deschise de Willi Stoph, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G.. președintele Consiliu
lui de Stat al R. D. Germane, 
care a salutat prezența în sală a 
delegaților — muncitori, țărani 
cooperatori, intelectuali, femei, 
tineri. El a adresat un salut căl
duros celor 
peste hotare. 
Hate in sală.

Pe ordinea
Congresul al 
portul C.C. al P.S.U.G., 
Pul Comisiei Centrale de Revizie, 
adoptarea documentelor prezen
tate. Directivele celui de-al IX- 
Iea Congres al P.S.U.G. privind 
Planul cincinal de dezvoltare a 
economiei naționale a R.D.G. în 
perioada 1976—1980, alegerea or
ganelor conducătoare ale parti
dului.

Erich Honecker, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G.. a prezentat 
Raportul C.C. al P.S.U.G. la cel 
de-al IX-lea Congres. El a înfă
țișat un bilanț al marilor succe
se obținute în edificarea so
cietății socialiste dezvoltate de 
către oamenii muncii din R. D. 
Germană, sub conducerea 
P.S.U.G., de la al VIII-lea Con
gres și pină în prezent, și a 
prezentat orientările fundamen
tale ale dezvoltării economice, 
politice, sociale și culturale ale 
țării în etapa următoare, pre
cum și poziția P.S.U.G., a R. D. 
Germane în viața internațio
nală.

Kurt Seibt, președintele Co
misiei Centrale de Revizie, a 
expus apoi raportul acestei co
misii.

103 delegații de 
din 92 de țări, a-

de zi adoptată de 
IX-lea se află Ra-

Rapor-V

India și Pakistanul vor 
restabili relațiile 

diplomatice

necesar să adopte, în

Convorbirile 
americano-franceze 

la nivel înalt
• LA WASHINGTON a avut 

loc marți cea de-a doua rondă 
de convorbiri oficiale dintre pre
ședintele Statelor Unite. Gerald 
Ford, și președintele Franței Va
lery Giscard d’Estaing. în cursul 
discuțiilor — transmite agenția 
France Presse — au fost exami
nate relațiile dintre S.U.A. si 
Europa occidentală, situația e- 
conomică internațională, respon
sabilitățile țărilor occidentale in
dustrializate față de statele in 
curs de dezvoltare și situația din 
Liban.

In aceeași zi, președintele

• ÎNTR-UN INTERVIU acor
dat rețelei americane de televi
ziune N.B.C„ Henry Kissinger a 
declarat că ar prefera să nu ră- 
mină secretar de stat al S.U.A. 
anul viitor, chiar dacă Gerald 
Ford va fi ales președinte. El 
nu a exclus totuși posibilitatea 
că ar putea accepta să rămină 
in funcția de secretar de stat 
dacă președintele Fcrd i-ar cere 
acest lucru-

• COMITETUL pentru reuni
ți carea 
R.P.D. 
tații o 
damnă 
pentru 
plan intern și extern. Declarația 
arată că autoritățile de la Seul

pașnică a patriei din 
Coreeană a dat publici- 
declarație, in care con- 

regimul sud-coreean 
politica promovată pe

in Coreea de 
economică.

Biilent Ecevit primit de 
președintele Tito

• PREȘEDINTELE R.S.F. IU
GOSLAVIA. Ios:p Broz Tito, l-a 
primit, marți, pe Buient Ecevit, 
președintele Partidului Republi
can al Poporului d.n Turcia. 
aflat in vizită in Iugoslavia, și 
a avut cu acesta o convorbire 
prietenească, informează agenda 
Taniug.

în aceeași zi. a avut loc o în
trevedere intre Buient Ecevit 
și Milos Minte:, vicepreședinte 
al Consiliului Executiv Federal, 
secretar federal pentru afacenie 
externe al R-S.F.L
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• SUB TITLUL „REZERVELE MONDIALE DE ENERGIE*, 
pu Dl icația britanică „The Petroleum Ecoiionust- intoanește un 
bilanț al resurselor energetice existente la ora actuală in lume. 
Potrivit acestui studiu, la actualul ritm de consum, rezervele de 
combustibil evaluate pe baza unor date certe ajung doar pentru 
156 de ani... Rezervele totale de cărbune pot Ii estimate cu o 
eventuală precizie — afirmă specialiștii — la aproximativ 18.8 
milioane de milioane tone. Rezervele mondiale de_petrol șmt de 
91 miliarde tone și de gaze 
milioane 
petrolul 
în 38 ani 
ploatările 
niște

naturale 
ritm de 

in 37 an:.
IÂKUȚIA — TARA 
diamante din taigaua 

cratere. Aceste zaalminte

• RELAȚIILE DIPLOMA
TICE dintre India și Pakis
tan, precum și comunicațiile 
terestre și aeriene vor fi re
stabilite in a treia săptămină 
a lunii iulie.

într-o declarație făcută 
marți in Parlament, ministrul 
de externe al Indiei, Y. B. 
Chavan, a anunțat că există 
acordul părților ca hotăririle 
cuprinse în declarația comu
nă după recentele convorbiri 
indo-pakistaneze, de la Isla
mabad, pentru normalizarea 
relațiilor bilaterale să fie 
puse în aplicare între 17 și 24 
iulie 1976. „Ambele țări tre
buie să recunoască necesita
tea unor relații de cdoperare 
între țări vecine. Dacă pacea 
și inerede/ea reciprocă pre
valează, națiunile noastre vor 
putea să-și mobilizeze mai 
bine talentele și energiile 
pentru a rezolva problemele 
uriașe cu care sîntem con
fruntați și să aibă up rol și 
mai efectiv în sfera interna
țională", a spus Y. B. Cha-

Pentru turistul o- 
bișauil. Cracovia esle, 
înainte de toate. un 
oraș-muzeu. Dacă in
să intre prelungitele 
popasuri prin diferite 
locuri ea faimă dorind 
de sate de ani gă
sești timpul să pri
vești și in jur, la oa
menii care te incon- 
joană, incerci o veri
tabilă surpriză. Elibe
rat de apăsătoarea 
monumentalitate a să
lilor castelului regesc 
Wawei și smuls din 
vraja enormelor gale
rii ea pictori, tapise
rii și obiecte de epocă, 
revii pe pămint și in- 
tilnești viața. Surpriza 
protme din faptul că 
locuitorii străvechiu
lui burg sint. in 
joritate. 
zenta I 
durile 
istorie 
viei, 
și atitea vestigii 
lemne și sobre, 
nu numai plină 
poezie, dar, la 
ceput. pare ireală 
nefirească pentru 
ebii călătorului venii 
de pe alte meleaguri, 
tentat la inceput să 
zăbovească mai mult 
in istorie. Cred că din 
acest contrast izbitor 
se nutrește farmecul 
irezistibil al Cracoviei, 
farmec care te înso
țește mult timp după 
ce ai părăsit orașul.

Cracovia 
țească. cum 
un coleg de 
polonez, se

prin istoria sa de • 
forță și grandoare 
considerabile. In 1344. 
regele 
Mare 
nuia 
vechi 
țătură din Europa — o 
universitate construi
tă după modelul celei 
din Bologna, a patra 
de pe continent. Se 
studia aici medicină.

Cazimir cel 
pune bazele u- 
dintre cele mai 
lăcașe de iavă-

eovienii. 
ora? 11 
peri oare 
mint și 
care studiază in 
de 50 009 
Peste 30 000 
cursurile la zi, iar cei
lalți cursurile serale 
și fără frecvență. 
Cracovia este al doi
lea centru studențesc 
al Poloniei, după ca-

Ființează in 
institute su- 
de invâțâ- 

faeultăți in 
jur 

studenți. 
urmează

Cracovia

o Școală superioară 
de teatru și o Școală 
superioară de muzică, 
studenții acestora fi
ind principalii ani
matori ai spectacole
lor de largă varieta
te. Colegul meu de 
breaslă, gazetar la u- 
nul din ziarele din 
Cracovia, care mă în
soțește in vizita prin 
oraș, imi spune cu 
mindrie că de pe băn
cile acestor școli au 
plecat mulți presti
gioși creatori care, as
tăzi, se bucură de re
nume mondial. îmi a- 
mintește de regizorii 
Andrej Wajda și Jerzy 
Jarocki și adaugă că 
nici unul dintre foștii 
absolvenți nu și-au 
uitat orașul in care au 
deprins primii pași in 
artă. Ca să mă con
ving mă invită seara 
la un spectacol la 
teatrul „Stary". In sa
lă regăsesc aceiași ti
neri și asist alaiuri 
de ei la o reprezen
tație de înaltă ținută 
cu piesa „Posedații", o 
adaptare a lui Albert 
Camus după romanul 
lui Fiodor Dostoiev- 
ski. Regia și sceno
grafia poartă o sem
nătură ilustră : An
drej Wajda, ceea ce 
eonfirmă spusele co- 

meu despre 
permanen- 

poartă

• LA 18 
Sovietică a 
artificial al 
mos-818‘‘. El este destinat con
tinuării explorării spațiului cos
mic, anunță agenția TASS.

MAI în Uniunea 
fost lansat satelitul 

Pămîntului „Cos-

a Bibliotecii Germane

studențească
ma- 
fre- 

zi- 
de 

Craco- 
alături de atitea 

so- 
este 

de 
in

și 
o-

tineri, 
lor intre 

copleșite 
ale

• LUÎND CUVINTUL la un 
mare miting care a avut loc in 
provincia Vila, președintele Re
publici’ Populare Angola. Agoe- 
tinho Neto, a relevat că toate 
intreprmdertle industriale și a- 
gricole. clădirile, precum și ori
care alte bunuri mobile și imo
bile părăsite de foștii proprie
tari portughezi sau de altă na
ționalitate. vor trece in proprie
tatea statului.

teologie, drept și fi
lozofie. Din aeeastă 
veche universitate, 
mai tîrziu, se vor des
prinde și vor deveni 
independente diferi
te școli superioare și 
facultăți. Aici a stu
diat ilustrul om de 
știință Nicolaus Co- 
pernic, aici se pregă
tesc astăzi, alături de 
studenții polonezi, ti
neri din numeroase 
alte țări. Vechiul Co
legiu Maius a devenit 
muzeul istoric al Uni
versității. Construc
ția, în stil gotic, adă
postește 
mărturii ale evoluției 
„orașului învățăturii", 
cum îl denumesc cra-

pitala țârii. Varșovia. 
O dezvoltare consi

derabilă cunoaște miș- 
științifică a 

Funcțio- 
Cracovia

v 
l

J
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Guvernul finlandez și-a 
retras demisia

carea 
studenților, 
nează la 
zeci de cercuri știin
țifice care activează 
tot anul, chiar și in 
vacanțe, în diferite 
tabere cu profil tot 
științific. Proiectele 
de diplomă sint cu 
prioritate axate pe 
probleme de interes 
deosebit pentru diver
se sectoare economi
ce, la fel ca și lucră
rile care provin din 
cercurile științifice. Și 
viața culturală este 
deosebit de animată. 
La Cracovia se află

— de 52.5 milioane de 
producție 

iar gazele 
DIAMANTELOR.

Iakuțlei seamănă 
de diamante

îndusmală. 
naturale — 

Ex- 
ca 

______ ______  ______ ___ au 
fost descoperite în regiuni aflate la o distanță de mi: de kilo
metri depărtare de așezările omenești. In prezent în taigaua ce 
nepătruns s-au construit așezări, combinate ce Înnobilare și 
centrale electrice, șosele și piste pentru avioane. Alături ce 
prima exploatare de diamante cir. U.R.S.S.. descoperită cu 21 
de ani în urmă, s-a ridicat orașul Miorii, un oraș modem, cu o 
poDulatie de 25 000 de oameni, centrul industriei diamantelor din 
Siberia • TERRA AR PUTEA HRĂM 76 MILIARDE DE OA
MENI... Aplicarea pe scară globală a unei tehnologii agricole 
moderne — îngrășăminte, irigații, semințe cu randament ridicat, 
mijloace de protecție a plantelor, utilaje etc. — ar permite rea
lizarea unei producț-i alimentare care să asigure zilnic cel puțin 
2 500 de calorii pentru 76 miliarde de oameni ori 4 000—5 000 de 
calorii pentru 43 de miliarde. Firește, este vorba numai de sta
diul actual al științei și tehnicii și de utilizarea resurselor us
catului. Aceste estimări (bazate pe calcule riguroase) exclud 
viziunile fataliste privind un glob epuizabil ca resurse alimen
tare • HARPOANE ĂXTIBAXDITI. Un specialist american a 
inventat un aparat electric — numai de mărimea unei lanterne
— care poate lansa două harpoane Ia o distanță de câțiva metri 
și apoi imobiliza persoana respectivă. Inventatorul consideră că 
oferă oamenilor, în acest fel. posibilitatea de a se apăra împo
triva atacurilor banditești. Poliția nu a fost încintată însă de 
invenția amintită, deoarece nu există garanții că aparatul va fi 
cumpărat numai de... oameni cinstiți. Tot atit de bine el ar 
putea intra și în arsenalul.^, bandiților • PRODUCĂTORI ȘI 
CONSUMATORI DE CEAI. Principalele țări producătoare de 
ceai din lume sint țările în curs de dezvoltare situate în zonele 
tropicale și subtropicale. Astfel, ceaiul este principala sursă de 
venituri a unor țări cum sint Sri Lanka. India. Indonezia, Kenya, 
Uganda și Mozambic. Producția mondială de ceai a fost, în 1970, 
de 1 280 000 tone. Principalii consumatori de ceai din lume sint 
însă europenii, mai precis Anglia și Irlanda, cu un consum 
anual de 4 kg de ceai pe locuitor • ȘANKAȘII, indieni care 
s-au opus inițial dominației incașe și ulterior dominației spa
niole, retrăgîndu-se în pădurea amazonică, au reapărut în’ nord- 
estul Perului, după patru secole de la presupusa lor dispariție
— scrie ziarul peruan „Ultima Hora". Acest fapt, precizează pu
blicația. a fost constatat de un grup de vînători peruani la 850 
km de Lima. Ei au relatat că șankașii sint indieni înalți de peste 
doi metri, au părul bogat, blond-roșcat și sint „înarmați" cu 
lăncii și măciuci. Cu aceste arme i-au și atacat, dealtfel, pe 
vînători, cîțiva dintre aceștia fiind răniți.

m.c. La actualul 
va fi epuizat

de
imense

• PRIMUL MINISTRU FIN
LANDEZ. Martti Miettunen. a 
retras marți demisia guvernului 
său. prezentată la 14 mai. Cele 
cinci partide membre ale coali
ției guvernamentale au acceptat 
o propunere a președintelui Urho 
Kekkonen, susceptibilă să rezol
ve impasul survenit săptămină 
trecută. ‘

țdnenia
MIERCURI, 15 mai

o
studen- 
numea 
breasla 
impune

numeroase

legului 
dragostea 
tă pe care o 
peste ani absolvenții 
universității orașului.

TEODOR 
POGOCEANU R. D. GERMANĂ. In sala de lectură 

din Leipzig

0

*■
1 I; 0

o•-—\ st

0

QQ.?
o o

VTNZĂTORUL DE BALOANE : 
Sala Palatului (orele 17,15: 29,15); 
Patria (orele 9: 
18,15; 28,30); “ 
11.15; -----
vorit (orele 
20.38).

FRATELE 
TE FORMIDABIL 
le 9.15: 11,30: 13,45;

PRIMUL PAS : 
rele 9: 11.15;

CEL ALB.
NEGRU : Scala (orele 8.45: 11: 
13,30; 16; 18,30: 21) ; Festival (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30); 
Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30),

INTÎLNIRE LA AEROPORT: 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 
16: 13,15; 20,30).

CURSA GREA : Victoria 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
Grivița (orele 8,45; 11; 13,15 
13; 20); Volga (orele 9; 11,15 
15.45: 18: 20.15).

STEAUA FERICIRII CAPTIVE S 
Floreasca (orele 15,30; 19).

13,30;
11,15; 13.30; 16;

București (orele 9; 
16; 13,15; 20.30); Fa
ll,30; 13,45; 16; ' "18,15;
MEU ARE UN

. : Centrai 
; 16; 18,15: 
Timpuri Noi (o- 

13.30; 15,45; 18; 20.15). 
CEL GALBEN, CEL 

Scala (orele
18,30: 21)
“ 13.30;

FRA- 
(ore- 

20,30)

(orele 
20.3C);

15,45;
13,30;

LA ÎNCEPUTUL TIMPURILOR : 
Ferentari (orele 15,30;

DOI------------' —
viar 
13.15; 
11,15;
mura
1S: 20.15).

DICTATORUL 
le 9; 11,45: 14,15 
(orele 9; 11.30; :

MERE ROȘII :
11,15; 13,30; 16; 
roia (orele 9: . ..
18; 20,15); Raliova (orele 16; 16; 
20).

PRIN CENUȘA IMPERIULUI î 
Cringași (orele 17).

CASA DE LA MIEZUL NOPȚII: 
Vitan (orele 15.30; 18; 20).

EXPLOZIA : Lumina (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18; 20).

PĂCALĂ : Doina (orele 13; 16; 
19). Program de desene animate 
la orele 9,30; 11,15.

TEROARE PE ULIȚA : 
(orele 9; 11,15; 13,30;

OAMENI 
(orele 9;
20.30); 

13.30: 16; 
(orele 9;

13, 20.15). 
ÎN ORAȘ : Fero- 

11.15; 13,30; 16;
Melodia (orele 9; 
18,15; 20,30); Fla
il,15; 13.30; 15,45:

: Excelsior (ore- 
i: 17, 19.30); Gloria 
15.30; 13; 20,30).
; Buzești (orele 9; 

18,15; 20,15); Au- 
11,15: 13,30; 15,45;

Dacia 
15,45; 18;

20.15); Miorița (orele 9; 11,15;
13.30: 1335; 13: 20).

ZORRO : Bucegi (orele 9; 15;
17.45: 20).

TIMPUL ȘTERGE TOTUL : U- 
nirea (orele 16 ; 13 : 20).

RESPIRAȚIE LIBERĂ : Lira 
(orele 15,30: 15; 20.15).

FRAȚI DE CRUCE : Drumul 
Sării (orele 15,30; 18; 20,15); Mo
șilor (orele 15.30: *“

DARLING LILI
10; 15.30; 19).

OPERAȚIUNEA
Cotroceni (orele
15,45; 18: 20,15); :
15.30: 17,30; 19,30).

VIAȚA PERSONALA :
(orele 16; 18; 20).

CELE PE CARE NU LE-AM 
UITAT : Viitorul (orele 15,30; 18; 
20).

DE NICĂIERI SPRE NICĂIERI : 
Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

PATIMA : Munca (orele 15,45; 
. 18: 20).

MIHAI VITEAZUL : Cosmos 
(orele 15,30 ; 19).

SIMON BLANCO : Tomis (ore
le S: 11,15; 13,30; 15.45: 18: 20.15).

DACII : Flacăra (orele 15,30; 19).
TOM ȘI JERRY : Arta (orele 

15,30; 17,45; 20).

xo, -u,—, ,----
18; 20). 

: Giuleștl (orele
„MONSTRUL- : 

9; 11.15; 
Progresul

13.30; 
(orele
Pacea

Opera Română : 
ora 19 ; Teatrul 
OKLAHOMA — 
Teatrul National 
COANA CHIHIȚA 
(Sala Mică) : VLĂȚA
FEMEI — ora 19,30 ; (Sala Ate
lier) : CAPUL — ora 17 ; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schi
tu Măgureanu) : LUNGUL DRUM 
AL ZILEI CĂTRE NOAPTE — 
ora 19 ; Teatrul ,,C. I. Nottara" 
(Sala Magheru) : LADY X — ora 
19,30 ; Teatrul de Comedie : PRE
ȘUL — ora 19,30 : Teatrul Mic : 
VIAȚA E CA UN VAGON ? —
ora 19,30 ; Teatrul Giulești : SIM-

GISELLE — 
de Operetă : 

ora 19,30 ; 
(Sala Mare): 

— ora 19,30; 
------- UNEx

BĂTA LA VERITAS — ora 19,30; 
Teatrul „Ion Vasilescu" : GHIO
CEI PE PORTATIV — ora 19,30 ; 
Studioul l.A.T.C. : ACEȘTI ÎN
GERI triști — ora 19,30 — pre
mieră : Teatrul ..C. Tănase." (Sa
la Savoy) : REVISTA CU PAIAȚE 
— ora 19,30 ; (Sala Victoria): CA
VALCADA COMEDIEI - 
19,30 ; Teatrul „Țăndărică" 
Victoria) : PISICA DE ----
GURA — ora 17 ;
„Rapsodia Română" : 
caruș In. larg —
Circul București : CIRCUL MARE 
DIN MOSCOVA — ora 19,30.

ora 
(Sala 

UNA SIN- 
Ansamblul 
UN PES- 
ora 19,30;

PROGRAMUL I

9,00 — Teleșcoală; 10,00 — 
misiune pentru tineret; 10,23

E-

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : București Piața „Sclnteii- Tel : 17 69 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi șl instituți! - Tiparul s Combinatul Poligrafic „Casa Scluteii-, 
Cititorii din străinătate se pot abona prin ILLXIM — Serviciul export-import presă, Calea Griviței nr. M—66, p.o.B, 2001 telex 911226, București.

Cintec din Sălaj — melodii popu
lare; 10,50 — Meridiane literare; 
11,50 — Telex; 11.55 — închiderea 
programului; 16,00 — Teleșcoală: 
16,30 —' Curs de limbă rtfsă’; 17,00
— Telex; 17,05 — Pentru timpul 
dv. liber vă recomandăm... 17,20 
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto; 17,30 — Arte vi
zuale; 17,50 — Bijuterii muzicale; 
18,10 — Tragerea pronoexpres;
18.20 — Univers științific; 18,50 — 
Publicitate; 18.55 — Tribuna TV; 
Contribuția P.C.R. la dezvoltarea 
teoriei și practicii educației so
cialiste. Emisiune de Petre Niță;
19.20 — 1001 de seri; 19,30 — Te
lejurnal; 20,00 — Revista econo
mică TV: 20,30 — Telecinemateca. 
Ciclul „Mari regizori": Michael 
Kokaianis. Filmul artistic „Fata 
în negru". 22,10 — 24 de ore; 22,30
— închiderea programului.

PROGRAMUL II

20,00 — Studio '76 
pentru tineret; 20,20 
despre...
le; 21,05 
călători;
„Forsyte
„înapoi nu poți da"; 22,25 — In« 
chiderea programului.

emisiune 
Din nou 

preferințele dv. muzica- 
— Telerama. Călătorii șl 
21,35 — Roman-foileton: 
Saga". Episodul 19 —
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