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Președintele Republicii So
cialiste România. Nicolae 
Ceaușescu. a primit, miercuri 
dimineață, pe Aod-El Rahman 
Khane. directorul executiv al 
Organizației Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare Industrială 
(O.N.U.D.L). care face o vizită 
oficială in țara noastră.

A participat George Macoves- 
cu. ministrul afacerilor externe.

Mulțumind călduros președin
telui Nicolae Ceaușescu pentru 
intrevedenea acordată. Abd-El 
Rahman Khane a arătat că se 
simte deosebit de onorat de a- 
ceastă primire. Oaspetele a ex
primat înalta apreciere a Comi
tetului permanent al O.N.UJJ.L 
pentru valoroasa contribuție pe 
care o aduce România, personal 
șeful statului româr.. la promo
varea pr.ncpiiloc colaborării și 
înțelegerii intre popoare.

în cursul convorbirii 
avut loc în continuare 
abordate aspecte privind inten
sificarea colaborării dintre 
România și O.N.U.D.I. și proble
me referitoare la creșterea ro
lului acestui organism speciali
zat al O.N.U. in extinderea co
operării industriale intre state.

Exprimindu-se satisfacția pen
tru dezvoltarea fructuoasă pe 
care a cunoscut-o in ultimii ani 
conlucrarea României cu 
O.N.U.DX, s-a evidențiat voin
ța comună de a continua și am
plifica aceste raporturi in do
meniul dezvoltării industriale, 
al participării tării noastre la a- 
tmgerea obiectivelor programu
lui O.N.U.D.I.. in spiritul poli
ticii statului român de coope
rare prietenească cu țările în 
curs de dezvoltare. în context, 
președintele Nicolae Ceaușescu

care a 
au fost

a subliniat imperativul realiză
rii obiectivelor unei noi ordini 
economice internaționale care 
să contribuie la eforturile aces
tor țări de a-și făuri și con
solida industrii naționale capa
bile să le asigure progresul e- 
conomico-social rapid, să ga
ranteze independența și suve
ranitatea lor deplină. în această 
ordine de idei a fost reliefată 
necesitatea sporirii autorității 
O.N.U.D.I. in viața internațio
nală. a rolului organizației în 
soluționarea problemelor legate 
de lichidarea subdezvoltării, 
sprijinirea eforturilor de indus
trializare ale țărilor în curs de 
dezvoltare, concentrarea acțiuni
lor îndreptate în această direc
ție.

Primirea a decurs într-o at
mosferă de caldă cordialitate.

• Ministrul agriculturii al Republicii Tunisiene

PENTRU SPORIREA SPIRITULUI GOSPODĂRESC
Tovarășul Nicolae Ceaușescu.

■ general al Partidului 
st Român, președintele 

Socialiste România, a 
cursul zilei de 19 

Hassen Belkhodja.

PE ȘANTIERELE DE INVESTIȚII
Cadența graficelor

în urmă cu cinci luni încă 
se discuta cu o anumită rezervi 
despre ritmul construe* ;e: -a- 
minorului de benzi electroteh
nice de pe platforma industrtaA 
a Tirgoviștei. Unele greutau 
ivite pe parcursul investiției — 
în special legate de sosirea ca 
întîrziere a utilajelor — și vo
lumul mare de lucrări care tre
buiau atacate de urger.tă tă
ceau să se întrevadă tu greu 
posibilitatea realizării la 
a acestui obiectiv. O analiză 
atentă, temeinică. întreprinsă de 
constructor împreună cu bene
ficiarul a pus in atenția aces
tuia din urmă necesitatea an
gajării lui cu toate forțele la 
execuția laminorului. $i astfel, 
la scurt timp, ceea ce la înce
putul anului era proiect, a de
venit faptă, realitate.

Acum, la laminorul de berri 
electrotehnice din cadrai Com
binatului de oțeluri speciale, 
ritmul de lucru nu numai că 
este in grafic, dar depășește -a 
anumite fronturi propria lui ca
dență. Viitorii laminatori, ener- 
geticieni. lăcătuși. operatori, 
școlarizați sau in curs de pre
gătire pentru preluarea insta
lațiilor de producere a b^r.zt.-r 
și tablelor electrotehnice, au 
întărit formațiile de lucru ale 
constructorilor și montărilor, 
s-au constituit in echipe care 
au luat spre execuție integral 
anumite lucrări.

— La construcția laminorului 
am antrenat practic ton oameni, 
noștri, preciza loan Pirvan. se
cretarul comitetului de partid. 
La început, au fost printre cei 
școlarizați de combinat și tir. va 
care au luat ceva mai greu m 
mină uneltele de construct or și 
montor. Ziceau că s-au pregătit 
pentru exploatarea laminorului, 
nu pentru construcția lui.

— Acum. însă, tind linia pri
mului flux al laminorului se 
apropie de intrarea in probe 
tehnologice — adăuga înrmerul 
Petre Partenie. șeful secției — 
își dau seama cu toții cit de 
important este pentru ei faptul 
că, participînd la construcția iu! 
propriu-zieă. cunosc ta amănunt

fei cirJid le • -
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Depășirea randamentelor 
planificate

îmbunătățirii re- se pot produce »■ 
lației extractie-ex- proape T® utilisin' 
peditie și extinderii kilowati-oră ener 
sistemului de lucru gie electrică. Celt 
cu plata in acord mai bune rezultat» 
global. In această le-au obținut eolee- 
perieadă. producti- șirele exploatări, 

a lor carbonifere Le.
U urda si Lupoaia 

ce- Horăsti și Ploștina 
ex- unde randamente-

secretar 
Comunii
Republicii 
primit, in 
mai. pe 
membru al Biroului Politic al 
Partidului Socialist Desturian. 
ministrul agriculturii al Republi
cii Tunisiene, care face o vizită 
in țara noastră.

La primire a luat parte An
gelo Miculescu. membru al C.C. 
al P.C.R- viceprim-ministru al 
guvernului, mi-.^trul agricultu
rii și industriei alimentare.

A fost de fată Taieb Sahbani. 
ambasadorul Tunisiei la Bucu
rești.

Oaspetele a exprimat șefului 
statului român întreaga sa gra-

btudine pentru onoarea de a fi 
primit și a transmis președinte
lui Nicolae Ceaușescu. din par
tea președintelui Republicii Tu
nisiene. Habib Bourguiba, un 
salut călduros.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, la rindul 
său. președintelui Habib Bour
guiba cele mai bune urări de 
sănătate, un salut prietenesc.

în cadrul întrevederii a fost 
exprimată satisfacția pentru e- 
voluția pozitivă a relațiilor ro- 
mâno-tunisiene. corespunzător 
înțelegerilor și acordurilor con
venite cu prilejul dialogului la 
nivel înalt dintre cei doi șefi 
de stat. în acest context au fost 
apreciate rezultatele cooperării 
in agricultură, exprimindu-se

dorința de a aprofunda și diver
sifica conlucrarea în acest sector 
deosebit de important pentru 
economiile ambelor țări.

în timpul convorbirii s-a sub
liniat hotărîrea celor două țări 
de a face totul pentru ca po
poarele lor să ducă o viață tot 
mai bună, de a valorifica în in
teresul propriu bogățiile lor na
ționale. în acest cadru, s-a evi
dențiat că există largi posibili
tăți de dezvoltare a colaborării 
româno-tunisiene în diferite do
menii. în folosul celor două țări, 
al cauzei păcii, înțelegerii și co
operării internaționale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.
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Producție industrială 
suplimentară
in-

snpli-
evaluată

O producție 
d aștrii li 
mentară 
la circa • jumăta
te de miliard lei.
au realizat, de la 

începutul anului, 
oamenii muncii din 
industria județelor

Prahova și Buzău. 
Totodată, 
ciarilor de 
hotare le-au 
livrate in 
derivate din țiței, u- 
tilaje chimice, teh
nologice și meta
lurgice, țesături.

confecții si alte 1 
nuri materiale, 
căror valoare i 
pășește M milioane 
lei. Aproape între
gul spor de produc
ție a fost 
pe 
ril 
muncii.

formativă fundamentală
în cuvintarea rostită la ședin

ța festivă de deschidere a Con
gresului al X-lea al U.T.C.. și 
a Conferinței a X-a a U.A.S.C.R. 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
sublinia : ..Societatea socialistă 
este o societate a muncii libere, 
creatoare, in care oamenii, po
porul sint stănini pe tot ceea ce 
se intfăptuiește. Tot ceea ce 
făurim astăzi este opera muncii

OPINII
_ -________ r ’ ~ '_______

de conf. univ. dr.
Mihai Golu

Cooperatoarele din Ștefinești-Ilfov lucrează în aceste zile la răritul sfeclei de zahăr.
Foto : O. PLECAN

poporului, rodul eforturilor min
ții și brațelor clasei muncitoare, 
ale țărănimii și intelectualității. 
Munca este, valoarea supremă a 
societății socialiste, unicul fac
tor al progresului ei. sursa în
tregii avuții naționale a poporu
lui nostru. Toți cetățenii trebuie 
să înțeleagă că numai muncind 
cu pasiune, cu pricepere și per
severență se vor forma ca oa
meni înaintați, 
ai noii orînduiri 
celași timp pot 
tiv la înaintarea 
a României pe 
ției noi".

în aceste cuvinte sint eviden
țiate cu claritate cele două di
mensiuni fundamentale ale mun
cii — pe deplin realizabile nu
mai în socialism : aceea de bază 
a civilizației și de sursă a bună
stării materiale și spirituale a 
întregului popor, devenit liber 
și stăpîn pe soarta sa și aceea 
de factor al formării și dezvol
tării superioare a personalității.

Cred că prima idee care tre
buie să se întipărească solid în 
mintea fiecăruia dintre noi și 
care să devină din cea mai fra
gedă vîrstă. principalul meca
nism de reglare a modului nos
tru de a fi este aceea că o dez
voltare consistentă a personali
tății nu se poate realiza decît 
sub semnul legii muncii.

Tezele marxiste potrivit că
rora „munca l-a creat pe om“ și

vrednici ctitori 
sociale, și în a- 
contribui efec- 

tot mai hotărîtă 
calea civiliza-

..munca îl înnobilează și-l înal
ță pe om“ subliniază cu preg
nanță caracterul obiectiv-de- 
terminat al naturii umane, ge
neza profilului spiritual moral al 
personalității în procesul actului, 
al activității cu semnificație 
socială. Nu numai că sensul vie
ții omului, rațiunea lui de a fi 
constă în a desfășura o activi
tate modelatoare, transforma
toare în raport cu mediul încon
jurător. dar însăși structura lui 
psihică internă este, in ultimă 
instanță, rezultatul acestei acti
vități.

Personalitatea nu este un dat 
abstract, nici un har coborit a- 
supra noastră de undeva, din 
„supranatural". Ea este un atri
but dobîndit și definește pe om 
in contextul unui ansamblu de 
relații sociale, asociindu-se în
totdeauna cu anumite criterii și 
indicatori de ordin valoric. Pen
tru a caracteriza personalitatea 
cuiva trebuie să arătăm „ce 
poate" și „ce face" omul respec
tiv intr-un domeniu sau altul al 
activității și vieții sociale. Cu 
alte cuvinte, personalitatea este 
obiectiv definibilă prin poziția 
pe care o ocupă individul fată 
de procesul muncii și prin mo
dul in care se include și se a- 
firmă el în cadrul acestui pro
ces! Astfel, „principiul educa
ției prin muncă și pentru mun
că" pe care societatea noastră îl 
traduce cu consecventă îh viață, 
dobîndește un real temei știin
țific și o înaltă semnificație u- 
manistă. Valențele umaniste și 
formative ale acestui principiu 
pot fi realizabile pe deplin 
numai în condițiile orînduirii 
socialiste, unde munca înce-

(Continuare în pag. a IlI-a)

în pregătirea Congresului educației politice și culturii socialiste

DOCUMENTUL IN LITERATURĂ
SI LITERATURA-DOCUMENT
J ____ ________________________

Interviu cu Ion Grigorescu

COMUNISTUL-MODELUL LA CARE NE RAPORTAM

• Un gen care și-a cucerit un loc aparte in conștiința publicului • Oglinda 

cea mai puțin mincinoasă a vieții • Tensiunea documentară a creației rămi- 
ne prima dintre virtuțile artei angajate • Tocmai pentru a nu edulcora rea
litatea, pentru a nu obliga scriitorul la a purta ochelari roz, apelarea la con
cret, la real, la document se impune • Am avea nevoie de reapelarea la genul 
scurt, chiar la monografie, văd posibilă o nouă colecție de scrieri în „serial", 

de „romane-gazetă" • Literatura-document este o stare de necesitate.

1 Proporția documentului este îi tot eeea ce 
e ați scris copleșitoare. Ficțiunea ți psiho

logia au la bază, din cite ne putem da 
seama, documentul, situația. împrejurarea pe 
care istoria o poate confirma. Filmele dv., de 
asemenea, sint construcții fictive „constrinse" 
de aspectul documentar. Toate acestea ne dau 
impresia unui creator profund „alarmat" de ten
siunea documentară a creației. Este viața, in 
concepția dv., reductibilă la document ?

2 Pledoaria dv. dă formă ți unei motivații 
principiale, dincolo de înclinații subiective, 
unei rațiuni obiective a necesității docu

mentului ca un reper, ca un revers poate pole
mic la viziunile si imaginațiile care nu țin sea
ma de adevărul mărturisit de document. Căci 
noi știm că interesul tradus pe plan ideologic 
poate să dea naștere la viziuni edulcorate sau 
chiar false, nerealiste. Chestiunea „obiectivitătii" 
și spiritului realist al literaturii este mai veche. 
Credeți așadar că una dintre căile de întărire 
a spiritului realist în literatură este apelul mai 
riguros la document ?

3 Isteria, fn toate etapele ei. trebuie cunos
cută așa cum a fost ți ața am este. A- 
ceasta se impune. printre altele, si ca să 

evităm contribuția nedorită a ..resenitorilor de 
ist ane". Concret, ce modalități editoriale fi se 
par potrivite pentru o astfel de întreprindere, 
pentru larga răspindire, cit mai accesibilă, a 
documentelor istoriei ți actualității ?

4 Există uneori înclinația — s-o punem pe
o seama unui vioi spirit de contrazicere — 

de a eontrapune amploarea ți suflul epo
peic spiritului documentar al creației, ca și cum 
acestea s-ar exclude, mitologia fiind văzută ca o 
deformare a istoriei, îngustime ce nu ocolește 
chiar foarte recente exegeze consacrate unor 
mari scriitori români. V-am ruga să vă spuneți 
părerea asupra rolului jucat de document, apar- 
ținind trecutului dar ți prezentului, in elaborarea 
epopeii naționale.

(în pag. a 2-a)

— Pe atunci. în timpul eînd 
am pruni: scrisoarea, iși amin
tește Marm Er.e. mă Îngrijeam 
de niște instalații prin Bucu
rești — ..fleacuri' cum îmi spu
sese „meșterul- tind trecuse să 
mă vadă. Scrisoarea lui, cu 
ștampila poștei din Borzești 
avea doar patru vorbe : „vino, 
câ avem treabă Nici o altă 
explicație.

*
Am ajuns la Turceni pe o zi 

înnorată. Sta să plouă și cu- 
rind a și început. Silueta gri a 
cele: mai mari termocentrale a 
țării, aflată in construcție, cu 
primul ei coș înalt de 250 metri 
și cazanele ajunse la cota 92, 
se întrezărea. amenințătoare 
parcă in imensitatea ei. prin 
perdeaua rece de ploaie. Am 
trecut de la un șantier la altul, 
am stat de vorbă cu oameni a- 
coperiți cu mantale, care se-n- 
căpăținau să nu-și întrerupă lu- 
cruL in ciuda revărsării norilor. 
Intre zecile de chipuri, unul 
mi-a atras în mod deosebit a- 
tenția. prin... repetare. Aceeași 
ochi, același zimbet. intilnit pre
tutindeni — la cazanul 1, la ca
zanul 2, la turn... Mai tirziu, ci
neva a destrămat misterul — 
„v-ați intilnit cu cei patru frați 
Ene : Alexandru —marele meș
ter de termocentrale, totodată 
locțiitorul secretarului de par
tid. gemenii Marin și Cristea — 
șefi de brigadă, și mezinul 
— Florea — tehnician. Iar nu
mele acesta. Ene, a adăugat cel 
care mă lămurea, o să-I auziți 
in total de șase ori, aici în șan
tierul nostru, fiindcă doi dintre 
frați și-au adus și soțiile."

Meseria de montor de termo
centrale a fost introdusă in a- 
ceastă familie de țărani din Olt, 
de fratele mai mare — „mește
rul" Alexandru, unul dintre cei 
care se pot mindri, pe bună 
dreptate, că „au construit toate 
marile centrale termice din 
România".

„Vino că avem treabă !“ i-a 
scris de la Borzești „meșterul", 
fratelui care-i urma ca vîrstă. 
Devenise, prin forța lucrurilor, 
cap de familie, purta pe umerii 
săi, și ei tineri, povara formă
rii fraților mai mici. „Să-i fi 
„menajat", (lasă să ducă el altă 
viață, că de ajuns muncesc eu !) 
sâ-i fi dat la meserii ușoare, 
fără mare răspundere, cum vi
sează mulți pentru copiii pe 
care-i au în grijă — rememo
rează, azi, comunistul Alexan
dru Ene motivele de atunci — 
ce fel de oameni aș fi făcut 
din ei ? !“ îi dorea oameni ade- 
vărați ; generoși, harnici, devo-

greul in toi ; acolo e nevoie de 
tine !

Frații Ene (de-acum înainte 
așa aveau să fie cunoscuți), pe 
atunci doi la număr, au plecat 
„unde era greul în toi" — adică 
la Govora, la Brazi. De aici, au 
expediat o altă carte poștală Ia 
București, pe adresa lui Cristea 
care, devenit lăcătuș, se ocupa 
„ca o domnișoară", ziceau frații, 
de treburi mărunțele. Aceleași 
patru cuvinte : „Vino că avem 
treabă !" La Brazi deci, numele 
Ene se înmulțește cu trei. La 
Grozăvești, cu patru ; mezinul 
întregește familia. Urmează Pi
tești, Galați, Brăila, Ișainița-

Un eoleetiv 
cucerește mulțimile

tați, capabili de sacrificiu. Oa
meni de care țara avea mare 
nevoie. De pildă, acolo, la Bor
zești... La apelul hotărîț al 
..meșterului", Marin Ene s-a lă
sat de „fleacuri" și a luat trenul 
spre Borzești. Alexandru (deve
nise unul dintre primii specia
liști în domeniu) l-a luat in e- 
chipa lui și l-a învățat meserie, 
cu exigență și severitate, poate 
chiar cu mai multă severitate 
decît dovedea față de ceilalți ti
neri...

— Acolo, la prima mea cen
trală, spune Marin Ene, am în
vățat de la „meșter", odată cu 
meseria, o vorbă a adevăraților 
constructori : cînd plinul șan
tierului s-a terminat, nu mai 
zăbovi la finisări mărunte, as- 
ta-i treabă de începător, strîn- 
geți lucrurile și pleacă unde-i

Craiova. Frații se despart sau 
se reunesc după cum o cer ne
cesitățile muncii. La Govora, a- 
celeași cuvinte simple o aduc pe 
șantier pe Viorica, soția mezi
nului, ca sculăriță. La Groză
vești, soția lui Cristea, sudorița 
Ana. devine al șaselea Ene — 
montor de termocentrale.

I-am urmărit muncind — si
luete minuscule, agățate pe 
corpul colosului din Gorj. O în
treagă familie la înălțime ! La 
înălțime, la propriu și la figu
rat...

— Să știți insă că înălțimile 
astea se cuceresc cu greu! mă 
face atentă Alexandru Ene.

Cu greu. De la înălțimea pro- 
priu-zisă, măsurată în zeci de 
metri de la cota zero. Nu ori
cine poate munci acolo, sus. E 
o problemă de aptitudini dar 
ii de educație gl de voință. Fra

ții Ene au urcat aceste înălțimi 
în ritmul creșterii verticale a 
termocentralelor românești. De 
la mărunta centrală de la Fînti- 
nele pînă la cotele pierdute in 
nori de la Turceni. Cu greu. De 
la înălțimea fizică, la înălțimile 
profesionale. Oamenii aceștia, 
încă tineri, au în spatele lor ani 
denși de muncă și învățătură. 
Fiecare grindă urcată pe verti
cale amețitoare a însemnat gîn- 
direa unei metode noi, fiecare 
centrală, pînă la aceasta, de con
cepție originală românească și cu 
echipament, în întregime, româ
nesc, a însemnat adoptarea de 
tehnologii noi, o tot mai com
plexă policalificare.

— Și mai poate fi vorba și de o 
altă înălțime, tot atît de greu da 
atins, adaugă comunistul Ale
xandru Ene — înălțimea mora
lă. Am pornit pe drumul acesta 
aproape copil. Pentru un înce
pător, șantierul se reduce la a- 
parențe : noroaie, ploi, grindină, 
izolare în vastitatea unei cîmpii 
sau în creierul munților. Și, la 
încheierea fiecărei lucrări, ți se 
oferă tentația și posibilitatea să 
rămîi la beneficiar, să te așezi, 
cum se spune, la casa ta, la o 
muncă mai liniștită. Am crescut 
pe lingă oameni care m-au învă
țat că dacă sint unul dintre cei 
care se simt în largul lor la o pal
mă de soare, dacă agățat de un fir 
de oțel, în bătaia vîntului, pot 
să muncesc ca și cum aș fi cu 
picioarele sprijinite temeinic pe 
pămînt, dacă mintea mea poate 
găsi soluții și elabora tehnologii 
pentru ridicarea și montarea 
unor echipamente de zeci și sute 
de tone, am obligația, datoria, 
să merg, în continuare, acolo 
unde e nevoie de asemenea ca
lități. Tot ce v-am spus nu se 
învață din cuvinte ! Sint con
vingeri pe care le capeți treptat, 
trăind printre oameni care și 
le-au însușit, luptînd cu greută
țile, cu oboseala, cu propriile 
slăbiciuni.

MONICA ZVIRJIN8CHI
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Plenare cu activul 
ale comitetelor județene de partid
MEHEDINȚI PRAHOVA SĂLAJ SIBIU

Activitate unită a tuturor fiilor țării pentru
progresul necontenit al patriei socialiste

Lucrările plenarei cu acti
vul a Comitetului județean 
Mehedinți al P.C.R. s-au desfășu
rat sub semnul cuvintelor-în- 
demn ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, înscrise cu litere aurii 
pe fundalul tricolor ce domina 
sala Casei de cultură din Drobeta 
Turnu-Severin : „întreaga acti
vitate ideologico-educativă tre
buie să urmărească înarmarea 
poporului cu concepția revolu
ționară despre lume și viață — 
materialismul dialectic și isto
ric —, cu politica Partidului 
Comunist Român".

Raportul prezentat plenarei de 
tovarășul Iulian Pîoștinaru. 
prim-secretar al Comitetului 
județean Mehedinți al P.C.R.. 
cit și intervențiile celor 90 de 
vorbitori în plen și în comisii, 
au dezbătut pe larg aspectele 
mai importante ale activității 
desfășurate în acest sens de 
organizațiile de partid, de toa
te organizațiile componente ale 
F.U.S., de instituțiile culturale 
și de învățămint, evidențiind 
experiența bună ce se cuvine 
a fi generalizată, stăruind și a- 
supra deficiențelor care trebuie 
înlăturate.

O atenție deosebită s-a acor
dat modului in care se acțio
nează și în care trebuie acțio
nat în continuare pentru ridi
carea nivelului de pregătire po- 
litico-ideologică și științifică al 
comuniștilor, al tuturor oameni
lor muncii, pentru creșterea mai 
departe a eficienței practice a 
învățămîntului politico-ideolo
gic, a dezbaterilor desfășurate 
în adunările generale de partid, 
activtății celor peste 8 000 de 
agitatori, a celor 8,3 brigăzi ști-; 
ințifice, a universităților popu
lare, caselor de cultură, clubu
rilor, căminelor culturale.

Relevînd inițiativele intere
sante, rezultatele remarcabile 
înregistrate în activitatea așeză
mintelor culturale, participanții 
la plenară au subliniat necesita
tea de a se înlătura unele mani
festări de ăutomulțumire și de 
festivism, preocupările de ordin 
cantitativ, privind numărul ac
țiunilor, în detrimentul calității 
și eficienței lor educative, 
în acest sens, s-au formulat o 
seamă de sugestii binevenite 
privind inițierea unor expoziții, 
duminici culturale, serbări cîm- 
penești, ștafete folclorice, pre
cum și organizarea unor activi
tăți complexe de natură să am
plifice contribuția concretă a 
diferitelor așezăminte de cul
tură la dezvoltarea atitudinii 
înaintate a oamenilor față de 
muncă, față de îndatoririle so
ciale și în ce privește compor
tarea în familie.

în încheierea dezbaterilor a 
luat cuvintul tovarășul Cornel 
Burtică, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. a! P.C.R., care, apreciind 
unele succese ale activității ide- 
ologico-educative înregistrate in‘ 
județ, a făcut, -în lumina exi
gențelor .Programului partidului, 
ale hotărîrilor Congresului -al 
Xl-lea. o serie de recomandări 
concrete privind intensificarea 
procesului de dezvoltare a con
științei socialiste, revoluționa
re; cultivarea pe scară largă a 
atitudinii înaintate față de mun
că și a răspunderii față de în
datoririle sociale : ridicarea ni
velului de pregătire politico- 
ideologică a maselor, educarea 
lor in spiritul materialismului 
dialectic și istoric ; îmbogățirea 
conținutului și diversificarea 
formelor educației patriotice și 
internaționaliste ; transpunerea 
în fapt și generalizarea aplicării 
întregului ansamblu al normelor 
Codului eticii și echității socia
liste.

Din programul de măsuri 
adoptat de plenară :

• Anual se vor organiza șan
tiere ale tineretului ia obiecti
vele economico-sociale mai im
portante din județ.

• S-au prevăzut măsuri de 
natură să asigure participarea 
mai intensă și sistematică a tu
turor intelectualilor la activită
țile de educare materialist-ști- 
ințifică.

• în cadrul dezvoltării acti
vității cultural-artistice de masă 
se vor desfășura manifestări ca 
„Brigada în competiție", festi
valul artistic județean „Porțile 
de Fier — porțile cintecului du
nărean", festivalul „Cîntec nou 
în Mehedinți" ș.a., promovîn- 
du-se, odată cu folclorul tradi
țional. noile creații artistice ale 
Mehedinților.

• Comitetul județean de 
partid va supune in mod siste
matic dezbaterii plenarelor și 
ședințelor de birou modul in 
care sint îndeplinite sarcinile 
prevăzute în acest plan de mă
suri.

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

Pornind de la sarcinile mari 
ce ne revin in aeest cincinal, 
dăm mandat participanților din 
județul nostru Ia Congresul e- 
ducației politice și culturii so
cialiste să exprime atașamentul 
deplin al comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din județ la 
politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, să 
reafirme sentimentele noastre 
de prețuire și recunoștință față 
de activitatea neobosită, teore
tică și practică, a dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu.

încredințăm participanților la 
congres misiunea să exprime 
hotărirea nestrămutată a mun
citorilor, țăranilor, intelectuali
lor, tuturor oamenilor muncii 
din județ, de a înfăptui neabă
tut hotărîrile ' Congresului al 
NI-lea al partidului, de a-și con
sacra întreaga putere de muncă 
nfăptuirii Programului partidu

lui, mobilizării maselor în im
presionantul efort de făurire a 
destinului socialist și comunist 
al scumpei noastre patrii — Re
publica _ Socialistă România.

Atît raportul prezentat de to
varășul Ion Cîrcel, prim-secre
tar al Comitetului județean 
Prahova al P.C.R., cît și 
cuvintul celor peste 70 de 
participant la dezbateri, in 
plen și pe comisii, au rele
vat că munca politico-ideo- 
logică și cultural-educativă des
fășurată în ultimii ani a exer
citat o puternică influență po
zitivă asupra tuturor laturilor 
vieții economico-sociale a jude
țului, fapt pregnant ilustrat de 
realizarea înainte de termen a 
cincinalului trecut, de rezulta
tele din primele luni din acest 
an. S-a subliniat că activitatea 
politico-educativă a stimulat 
dezvoltarea experienței pozi
tive, a numeroase acțiuni și 
inițiative muncitorești. intre 
care se remarcă : „Gram cu 
gram să economisim metalul", 
„Fiecare specialist — un cadru 
de concepție", „Anul creației 
tehnice originale" s a.

Un loc important în cadrul 
dezbaterilor s-a acordat modului 
in care se acționează și trebuie 
acționat în continuare pentru 
Înrădăcinarea tot mai trainică 
în activitatea de zi cu zi a prin
cipiilor și normelor eticii și e- 
chității socialiste, incit acestea 
să devină convingeri și deprin
deri permanente de muncă și 
viață ale tuturor oamenilor 
muncii. S-a insistat asupra ne
cesității de a se intensifica ac
țiunile politico-educative pen
tru combaterea unor atitudini 
retrograde care produc daune 
producției și avutului obștesc, 
a unor acte antisociale. în 
acest context, s-a cerut or
ganizațiilor de partid, U.T.C., 
sindicatelor, asociației juriști
lor să acorde o mai mare 
atenție explicării legilor și ho
tărîrilor de partid și de 
stat, în scopul aplicării lor 
riguroase și prevenirii oricăror 
încălcări ale acestora.

Mai mulți participanțl la dez
bateri au relevat că. in spiritul 
prevederilor Programului ideo
logic, instituțiile de artă și 
cultură au reușit să asigure ac
tivității cultural-educative un 
conținut social-politic mai bogat, 
contribuind la educarea oame
nilor muncii, a tineretului in 
spiritul dragostei față de patrie, 
față de muncă, al cinstei și 
demnității. al tradițiilor de 
luptă ale partidului și poporului 
nostru.

în încheierea lucrărilor pie- I 
narei a luat cuvintul tovarășul ! 
Gheorghe Oprea, membru al 
Comitetului Politic Executiv | 
al C.C. al P.C.R., care, apreciind 
rezultatele activității politico- 
educative desfășurate sub con
ducerea organizațiilor de partid 
din județ, a subliniat necesita
tea raportării permanente a a- 
cestei activități la sarcinile eco
nomice și sociale - actuale, a 
coordonării unitare a factorilor 
educaționali. Vorbitorul a stă--, 
ruit asupra cerinței de a se-ac- 
ționa cu perseverență pentru- 
dezvoltarea atitudinii înaintate 
față de muncă și avutul obștesc, 
pentru creșterea responsabilită
ții tuturor oamenilor muncii in 
îndeplinirea sarcinilor econo
mice și sociale, pentru înrădă
cinarea în întreaga lor compor
tare a principiilor Codului etic 
comunist, pentru intensificarea 
educației materialist-științifice, 
pentru cultivarea patriotismului 
socialist în legătură indisolubilă 
cu solidaritatea internaționa- 
listă.

Din programul de măsuri 
adoptat de plenară :

• Organele și organizațiile de 
partid vor acționa pentru ridi
carea rolului educativ al adună
rilor generale ale organizațiilor 
de bază ; se va tipări „îndruma
rul metodologic privind princi
palele obiective, forme și me
tode ale muncii politico-ideolo- 
gice și cultural-educative de 
masă".

• Se vor îmbunătăți conținu
tul și eficiența fiecărui curs al 
învățămîntului de partid, va 
crește ponderea cursurilor de 
materialism dialectic și istoric ; 
se vor asigura ridicarea conținu
tului ideologic, teoretic și prac
tic al învățămîntului în univer
sitățile populare, lărgirea ariei 
lor de cuprindere a diferitelor 
categorii de oameni ai muncii.

• Se va acorda o atenție deo
sebită intensificării muncii de 
pregătire politico-ideologică, de 
educare patriotică și revoluțio
nară a elevilor și studenților, 
perfecționării procesului de in
tegrare a învățămîntului cu cer
cetarea și producția.

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

Plenara comitetului județean 
de . partid a dat mandat partici
panților la Congresul educației 
politice și culturii socialiste să 
exprime aprobarea deplină pe 
care o dăm politicii generale a 
partidului nostru, admirația și 
recunoștința pe care, împreună 
cu întregul popor, le nutrim față 
de dumneavoastră personal pen
tru tot ceea ce ați făcut și faceți 
spre binele și fericirea națiunii 
noastre socialiste, a cauzei păcii 
și socialismului in Întreaga 
lume.

Vă asigurăm din toată inima, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că organiza
ția județeană de partid Prahova, 
detașament de nădejde al parti
dului, toți oamenii muncii pra
hoveni, strins uniți in jurul și 
sub conducerea partidului in 
frunte cu dumneavoastră — cel 
mai iubit și respectat fiu al po
porului nostru — vor depune 
toată forța și capacitatea de care 
dispun pentru ca Programul 
ideologic al partidului să fie în
făptuit in intreaga sa dimensi
une, contribuind astfel la accele
rarea procesului revoluționar de 
transformare a omului și a în
tregii noastre societăți pe dru
mul făuririi comunismului pe 
pămîntul scumpei noastre patrii.

Plenara cu activul a Comite
tului județean Sălaj al P.C.R. 
a Încununat dezbateri și anali
ze ce au avut loc în toate or
ganizațiile de partid, de masă 
și obștești. în instituțiile de 
învățămint și cultură din ju
deț. la care au participat pes
te 31 000 comuniști, uteciști, alți 
oameni ai muncii și în cadrul 
cărora au luat cuvintul peste 
5 000 de participant!. Atit în 
raportul prezentat de tovarășul 
Laurean Tulai. prim-secretar ai 
Comitetului județean Sălaj al 
P.C.R., cit și in cuvintul celor 
79 de vorbitori în plen și pe 
comisii, a fost relevată activita
tea rodnică desfășurată de or
ganizațiile de partid pentru 
dezvoltarea conștiinței socialiste I 
a maselor.

Odată cu impetuoasa dez
voltare economică a județu
lui. mal ales din ultimii ani. și 
ca urmare a muncii educative, 
s-a format în zonă un puternic 
detașament al clasei muncitoare, 
care influențează pozitiv întrea
ga viață economico-socială a ju
dețului. imprimindu-i spirit mi
litant și disciplină muncitoreas
că. S-au lansat inițiative valo
roase cum sînt : „Nici un mun
citor sub norma de producție" 
sau „Fiecare inginer, economist, 
tehnician sau maistru să rezolve 
o problemă tehnică sau econo
mică, care <ă ducă la o creș
tere a eficientei economice e- 
chivalentă cu cel puțin retribu
ția lui anuală", cu rezultate re
marcabile in producție.

Cu exigență partinică au fost 
criticate și unele neajunsuri, 
subliniindu-se necesitatea per
fecționării in continuare a mun
cii politico-educative desfășu
rate de organizațiile de partid, 
de masă și obștești, a sporirii 
în continuare a rolului acestora 
în dezvoltarea atitudinii înain
tate fată de muncă. în cultiva
rea înaltelor trăsături morale ale 
omului nou.

Un loc de seamă în cadrul * 
dezbaterilor l-a ocupat analiza , 
modului în care se Înfăptuiește , 
în județ educația patriotică si ’ 
cetățenească a oamenilor mun
cii ; s-a propus, in acest sens. | 
organizarea unor acțiuni mai I 
variate, cu un conținut bogat i 
care să facă mai larg cunoscută 
in rândurile tineretului, ale tu
turor oamenilor muncii isteria : 
străveche a poporului r—nâ- ~ 1 
dâHwrea sa neîntreruptă pe 1--i 
ceste meleaguri.

Condițiile optime de afirmare ' 
de care se bucură toți fiu ținu 
fără deosebire de națiocalttate | 
— In toate domeniile de acti- i 
vitate — au arătat mai mulți . 
vorbitori — stimulează și mai 
mult hotărirea lor de a Întări 
unitatea frățească, de a da o ri
postă fermă oricăror Încercări 
de Învrăjbire națională, indife- j| 
rent sub ce forme s-ar încerca 
propagarea lor In țara r.oastrer- 
de a-și consacra toate forțai??' 
muncii și luptei pentru inflo- ■ 
rirea patriei comune — Roasa-, 
nia socialistă.

în încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvintul tovarășul 
Nicolae Giosan. membru su
pleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. care, 
subliniind spiritul de profundă 
angajare comunistă ce a carac
terizat dezbaterile, consecvența 
cu care se îndeplinește Progra
mul ideologic, s-a referit pe 
larg la unele direcții mai im
portante de acțiune ale organi
zațiilor de partid, ale tuturor 
factorilor cu responsabilități in 
domeniul muncii ideologice, de 
propagandă și cultură din județ. 
Legarea toț mai strinsă a aces
tei activități de viață, de reali
tățile economico-sociale ale ju
dețului, accentuarea spiritului ei 
militant, combativ, îmbogățirea 
și diversificarea formelor și 
mijloacelor muncii politice, 
creșterea rolului conducător al 
organelor și organizațiilor de 
partid sînt chezășia sigură că 
programul de făurire a omului 
nou. constructor conștient al so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, se va realiza pe de
plin.

Din programul de măsuri a- 
doptat de plenară :

• în vederea îndeplinirii ma
rilor sarcini economice ce re
vin județului în actualul cinci
nal — o creștere a producției. 
industriale de peste cinci ori — 
se va acorda o atenție deose
bită pregătirii complexe și inte
grării în muncă a celor peste 
28 000 cadre necesare noilor uni
tăți.

• în acest an se va organiza 
o sesiune de comunicări consa
crată aniversării a 375 de ani 
de la bătălia victorioasă a lui 
Mihai Viteazul de la Gurăslău.

• în cadrul lectoratelor cu 
părinții vor fi cuprinse anual 
3—4 teme pe probleme ale edu
cației materialist-științifice. iar 
pentru elevi vor fi organizate 
cursuri „Prietenii adevărului" în 
toate școlile generale din județ.

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

Participanții la plenara cu ac
tivul a Comitetului județean 
Sălaj al P.C.R., întruniți în ve
derea analizării contribuției or
ganelor și organizațiilor -ic 
partid, de masă și obștești, așe
zămintelor și instituțiilor de cul
tură la realizarea Programului 
ideologic al partidului, obiecti
velor și sarcinilor cuprinse in 
hotărîrile Congresului al XI-!ea 
al P.C.R,, în acest domeniu de 
activitate, vă asigură, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
in numele tuturor oamenilor 
muncii — români și maghiari — 
de pe aceste străvechi melea
guri românești, de adinca lor 
recunoștință și deosebita consi
derație pentru fermitatea revo
luționară și clarviziunea cu care 
conduceți destinele poporului 
român, ale României socialiste,, 
liberă și independentă, pentru ca 
noi, cei de azi și cei care vor 
urma, să trăim o viață liberă și 
fericită.

Plenara cu activul a Comite
tului județean Sibiu al P.C.R.. 
exprimind atașamentul unanim 
al oamenilor muncii din aceas
tă parte a țării — români, ger
mani. maghiari — față de poli
tica internă și externă a parti
dului nostru, a dezbătut într-o 
atmosferă de profundă respon
sabilitate activitatea desfășura
tă de organele și organizațiile 
de partid, de organizațiile de 
masă și obștești, de instituțiile 
cultural-educative pentru trans
punerea în viață a Programului 
ideologic ai partidului.

Atit raportul prezentat la ple
nară de tovarășul Richard Win
ter, prim-secretar al Comitetu
lui județean Sibiu al P.C.IL. 
cit și cuvintul celor 64 de vor
bitori in plen și in comisii au 
evidențiat succesele importante 
obținute pe linia făuririi conști
inței socialiste a maselor. S-a 
arătat că expresia cea mai e- 
locventă a acestei realități o 
constituie desfășurarea mai 
amplă, mai susținută a întrece
rii socialiste de către toți oa
menii muncii din județ — ro
mâni, germani, maghiari — 
creșterea răspunderii colective
lor de muncă in indepimirea 
sarcinilor de producție, in gos
podărirea avuției obștești, ceea 
ce a permis realizarea prevede
rilor cincinalului 1971—1975 cu 
82 de zile mai devreme, rezul
tat pentru care județului Sibiu 
i s-a acordat „Steaua Repus.- 
cil Socialiste România" cla
sa a IlI-a.

Deosebit de clar a reieșit din 
dezbatere ideea că intreaga 
muncă politico-educativă tre
buie să fie mai puternic ori
entată in direcția formării la 
toți oamenii muncii a conștiin
ței dublei lor calități — de 
producători și proprietar: — pen
tru a-i implica in mai mare 
măsură in problemele dezvoltă
rii economico-sociale a țârri. 
S-a subliniat că afirmarea una 
atitudini inaintate fată de pro
prietatea socialistă, fată de 
muncă și societate. impune, 
înainte de orice. preocuparea 
de zi cu zi pentru combaterea 
unor mentaittăp șt a'-.*ur  
inapoiate.

Vorbitorii au maistat deopO' 
trivă asupra necesită:.. de a ae 
continua. pe un pian eopenee. 
educarea patrșotteâ a —r

tru n noaș-erea. a^radsadază 9e 

măr. g»1 -o» — a
istcr.ei petrtei tenant. a mo
mentelor ei de e-vri. > trast- 
piior luptei comune a r-rumc 
celor ce muncesc de pe aceste 
meleaguri, fără deojeaue ea na
ționalitate. împotriva nap Ard 
șt exploatăm, pentru ‘.zt.epe- 
rea »: mai adfr.ră a faptnux că 
chezășia dezvoltăm vutcare a 
patriei pe drumul progreratai 
multilateral o tseittuit ooetl- 
nua iniârtra a soLdantâti: fi 
unității lor.

Apreciind caracterul de lucre al 
plenarei, tovarășul ffie Veriet, 
membru al Ceesrtetela: Petiție 
Executiv, secretar al C.C. ai 
P.C.R.. a expus in ladseierea 
dezbaterilor principatele prorie • 
me ala muncii pafifteP-Mf»- 
logice și cultural -educase*  
care trebuie să se afle ia 
atenția comitetului județean 
de partid, a tuturor organizate
lor componente ale F.U.S.: a- 
firmarea mai puternică a spar
tului revoluționar. militant, 
lupta neobosită cu formal•■sn’.ul 
și festivismul ; popularizarea 
promptă, sistematică a experi
enței Înaintate ; creșterea cali
tativă a conținutului manifestă
rilor educative prin antrenarea 
mai largă a forțelor existente 
pe plan local ; educarea susți
nută a tinerilor din fabrici, c a 
unitățile agricole, din școli, 
pentru a li se insufla mai pu
ternic simțul responsabilității 
civice, dragostea fată de mun
că.

Din programul de măsuri 
adoptat de plenară :

• întîlniri lunare ale membri
lor comitetelor județean, muni
cipal și orășenești cu oamenii 
muncii, pentru a răspunde la 
întrebări și a da consultații cu 
privire la conținutul documen
telor de partid și de stat, la 
modul în care trebuie organi
zată activitatea pentru înfăp
tuirea lor.

• Se va organiza model mun
ca politică de masă in sprijinul 
producției în zece unități (șase 
în C.A.P., două In S.M.A. și 
două în I.A.S.).

• în cinstea celei de-a 60 a- 
niyersări a creării P.C.R. se va 
deschide muzeul județean de 
istorie.

• Se va urmări ca brigăzile 
științifice să se deplaseze cu 
prioritate în localitățile in care 
există o activitate intensă a 
cultelor și sectelor religioase, 
pe șantierele de construcții și 
la. exploatările forestiere, in 
S.M.A. și I.A.S., precum șl in 
zone mai îndepărtate sau izo
late.

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

Odată cu profunda recunoș
tință pentru sprijinul multila
teral acordat în dezvoltarea ar
monioasă a județului nostru, a- 
sigurăm Comitetul Central, pe 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că clanul in 
muncă și patriotismul, intreaga 
capacitate creatoare a muncito
rilor, țăranilor, intelectualilor — 
români, germani, maghiari — 
din această parte a țării — în
frățiți în muncă și idealuri — 
se vor materializa in înfăptuiri 
pe măsura marilor idealuri cu
prinse in Programul partidului, 
că sarcina sporirii producției 
industriale Ia sfirșitul acestui 
cincinal cu 10 miliarde lei, ob
ținută numai prin creșterea pro
ductivității muncii, va fi înfăp
tuită la cotele cele mai înain
tate ale calității și eficienței, 
că vom aplica în producție, in 
intreaga activitate, cuceririle 
științei și tehnicii.

Miercuri dimineață s-au des
fășurat in Capitală lucrările 
plenarei lărgite a Consiliului 
oamenilor muncii de naționali
tate maghiară consacrate anali
zării activității desfășurate de 
acest organism in rindul oame
nilor muncii de naționalitate 
maghiară, pentru educarea »i 
formarea omului nou. cu o ati
tudine înaintată față de muncă, 
cu o înaltă conștiință patriotică 
și revoluționară. constructor 
conștient și devotat al societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și comunismului in România.

La lucrările plenarei lărgite 
au participat, din partea condu
cerii de partid și de stat, tova
rășii Cornel Burtică. Iosif Uglar, 
Iosif Banc.

în informarea Consiliului oa
menilor muncii de naționalitate 
maghiară, prezentată de Ștefan 
Peterf:. președintele consiliului, 

lor. la care au luat cuvintul 
tovarășii Anton Been? Adalbert 
Szabo. Emo Gall. Andrei An- 
talffy. Anton Komives. Alexan
dru Adalbert. Dtoniste Balir.t. 
Mana Bisztmi Horvath. Dez:- 
dertu Kiss. Zsolt Galffalvi. Ioan 
Gergely. Victor Hajdu și 
.Alexandru Doll, a fost subliniat 
faptul că activitatea politico- 
ideologică și cultural-educativă 
desfășurată fa rindul naționali
tăților conlocuitoare a fost pu
ternic ancorată ta realitățile 
societății noastre socialiste, in- 
fă:i»ir.d complex unitatea de 
monolit a întregului popor tn 
jurul partidului. Lucrările ple
narei au scos pregnant in relief 
justețea politici: marxist-leni
niste a Partidului Comunist 
Ronda In problema națională, 
fapt care reprezintă una din 
marile cuceriri revoluționare a.e 
societății noastre socialiste.

Partiripanții la dezbateri au 
subliniat că egalitatea ta drep
turi realizată prin aplicarea 
politicii naționale a partidului 
are la bază proprietatea socia- 
i-stă asupra mijloacelor de pro
ducție. dezvoltarea planificată a 
economiei naționale, creșterea 
puternică r repartizarea rațio
nau pe teritoriu! ir.tregîi țări a 
tortelor ce producție, ridicarea 
standardului de viață al tuturor 
«vălenilor patriei

O pregnantă mărturie a ega.:- 
tătu tn drepturi a tutui oi na- 
txmairtătiior o constituie și 
asodui In care a fost stimulată 
să degroltată cultura, ama Si Et- 
vătămiatui naționalităților con- 
'.-'-n’car» S-a sublimat că in 
pr-rr-.t teitti nneazâ 2 889 for

ai—r-:re de a-na'ori ta

Ample manifestări cultural - educative
Aenvitate» ealtural-artisticâ a tinerilor dobindeste acum. în 

*pr*picr*»  C—gri iol»i educației politice ți culturii socialiste, 
o efn-vese«ată sporită. Manifestările organizate de ei. in colabo
rare eu erilalți factori educativi, sînt tot mai complexe, mai va
riate. aa • aui bună eficientă

Prta eeoțiautul patriette. prin înalta ținută a desfășurării lor, 
aruriUbăe organizate pretutindeni, in această perioadă, consti
tute * trecere ia revistă a potențialului creator al tineretului.

O DirEXSTTATE FI ÎNALTA 
îiwn 4B TIS TIC A. Febrilt-

I tatea actinsătu cui 'ural-artis
tice F. educativ> a fov. marcată 

‘ tei jadețni S.bru printr-o sene 
I de msrifrrtări do largă disc:. - 
I tale si înaltă tmntâ. Reținem 
I expunerile, la Închidere î cursu- 
I riJor Univemtă::: populare, ale 

acadenuczemJcr Plice*  Fora s: 
Ștefan Paacti. la Miercurea si 
Sibiu. In cadrul dubulu: de dez
bateri stimUfice .Univers XX", 
tinerii sibiem au avut o teti'.- 
nire cu aeademtoiPMd Metr ir 
acad. Euger. Pora F. Andrei Ba- 
calu. La închiderea prinmhn 
Salon județear. al râm au fost 
lansat? lucrările ..Tise de txioîo*  
gie". „Conjuncturi ți pe.-B-.a- 
nențe". „Sibiul p împrejurimile

Documentul în literatură 
și literatura-document

1.
Chiar și mie mi-ar fi greu 

să stabilesc o proporție exactă 
intre imaginație și document in 
scrierile mele. Există scriitori 
Îndrăgostiți de fantezie și scri
itori tentați mai mult de reali
tate, de faptul concret, de do
cument. Mie. nimic nu mi se 
pare mai fantastic, mai seducă
tor, mai plin de senzațional 
decit realitatea. Uneori, ea îmi 
apare atit de frapantă prin ine
ditul ei incit cred că, dacă ar 
fi dată drept produs al fante
ziei pure, ar deveni de-a drep
tul incredibilă. într-atit de izbi
toare sint aspectele și manifes
tările ei. Fantezia, care și ea 
operează pe realitate, substitu- 
indu-se acesteia, este adeseori 
constrânsă să-i filtreze datele, 
tocmai pentru a o face credibi
lă și convingătoare. Proza de 
ficțiune dă însă prioritate i- 
maginației, literatura-document 
lasă pe planul doi imaginația 
fără a exclude cu totul fantezia. 
Consider că proza modernă este 
profund marcată de ceea ce 
criticii numesc cu un termen 
voit peiorativ „viziunea reporte
ricească". Adevărul este că ma
joritatea criticilor nu au reușit 
încă să sesizeze și. implicit, să 
teoretizeze pentru a impune legi 
și reguli unei formule ce depă
șește canoanele clasice ale ge
nurilor prozei, lășind, deocam
dată. „literaturii-document" o 
libertate de manifestare profita
bilă celor ce o practică și o cul
tivă. M-aș feri să dau o defi
niție acestui gen care. în ulti
mii 15 ani, și-a cucerit Un loc 
aparte nu numai în creația li
terară și în atenția editorilor, 
dar, îndeosebi, în conștiința 
publicului.. Consacrarea lui s-a 
produs fără certificatul criticii 
de specialitate. Americanii i-au 
zis „The New Journalism" fă- 
cîndu-1 pe Truman Capote cu al 
său „In cold blood" un fel / de 
promotor al genului. Cred că 

versităților populare cuprinde 
598 cursuri cu aproape 27 800 
eursanți. toate acestea desfășu- 
rind o valoroasă activitate de 
educație socialistă și oferind 
condiții pentru dezvoltarea spi
ritului de creație artistică. 
Dreptul de manifestare egală a 
culturii a fost evidențiat și prin 
cultivarea tradițiilor progresiste 
și valorilor spirituale reprezen
tate de operele unor mari autori 
maghiari, precum și de bogata 
activitate de teatru in limba 
maghiară, a cărei amploare este 
redată de cei peste o jumătate 
de milion spectatori care au vi
zionat reprezentațiile celor șase 
unități teatrale și ale Operei 
Maghiare de Stat din Cluj- 
Napoca. Vorbitorii au mențio
nat. totodată, faptul că In țara 
noastră apar 17 ziare și reviste

Plenara lărgită a Consiliului oamenilor
muncii de naționalitate maghiară

I____ ___
politice. culturale șt literare 
eentrăle s-i 10 cotdiene și săp- 
tăminale județene ta limba ma
ghiară. al căror tiraj mediu, Ia
- r.ngurt apariție, totalizează 
aproape 890 000 exemplare, că 
etr.:«i’jni)e de radio și televi
ziune în limba maghiară, ală
turi de activitatea numeroșilor 
creatori de artă, contribuie, prin 
limbajul lor specific, la stimu
larea munci: unite a întregului 
popor consacrate progresului 
material și spiritual al patriei. 
Pe aceeași linie, producția de 
carte ia limba maghiară a în
registrat. numai in anul trecut, 
216 titluri intr-un tiraj total de 
perie 1800 900 exemplare, con- 
tr*uiad  la cultivarea idealuri
lor de frăție și unitate a între
gului popor. Vorbitorii au subli
niat. totodată, că rezolvarea 
justă, marxist-leninistă. a pro
blemei naționale in România
— una din puținele țări în care 
s-a asigurat in mod real egali
tatea deplină in drepturi a tu
tu mr cetățenilor patriei — este 
oglindită și de dezvoltarea ln- 
vătâmintului eu predarea In 
limba ■ar*  Astfel, s-a ară
tat că in amil școlar 1975—1976 
rețeaua învățămintului in limba 
maghiară cuprinde 2 707 unități 
și secții, frecventate de un nu
măr total de 256 958 copii și 
elevi, eu 15 230 mai mulți decit 
!n amil școlar precedent. De 
asemenea, numărul vudențiior 
de naționalitate maghiară este

Iui", cu participarea academicia
nului Eugen Pora. Mircea Bra
ga.. Nicolae Nistor. Alexandru 
Et.rrutrescu-Jipa. Ștafeta cultu
rală „Cmt și joc pe plai sibian" 
a poposit, duminică, in centrele 
de concurs Bî^na. Săliște, A- 
xente Sever. Simbâtă s-a des
cins la Sibiu și expoziția re
trospectivă a U.A.P. privind ac
tivitatea anilor 1971—1975.

* S APT.AMÎNA CREATORI
LOR TINERI. Comitetul jude
țean Vilcea al U.T.C., împreu
nă cu Centrul județean pentru 
indrz.T.area creației populare și 
a mițcării artistice de masă a 
«■•genimi adul de manifestări : 
„Primăvara artistică vileeanâ", 
rezervat tinerilor creatori din 

și Marin Preda ta „Delirul", și 
Eugen Barbu ta „Incognito" fac, 
intr-o oarecare măsură, „litera- 
tură-document". Dar astfel de 
romane sint totodată produsul 
fanteziei scriitoricești, deși cele 
mai bune pagini ale lor îmi 
apar a fi cele care descriu si
tuații concrete, atestate docu
mentar.

Desigur, viața nu poate fi re
dusă la document, dar acesta 
din urmă apare ca oglinda cea 
mai puțin mincinoasă a vieții. 
Existența omenirii în secolul 
nostru a fost marcată de atitea 
evenimente esențiale pe plan 
politic și social, incit doar ape
larea la fantezie pentru a-i sur
prinde caracteristicile imi apare 
ca o deliberată opțiune pentru a 
rostî o singură parte a adevăru
lui, ceea ce nu înseamnă a spu
ne totul. Tensiunea documenta
ră a creației rămine prima din
tre virtuțile artei angajate și, 
deși unii fug ca dracul de tâ- 
miie de termenul „artă angaja
tă", tocmai de produsele acesteia 
se pare că ar avea astăzi cea 
mai mare nevoie cititorul.

2.
Apelul riguros la document 

este o chestiune de conștiință. 
Este greșit a se confunda li
teratura-document cu reporta
jul. Acesta din urmă a făcut 
doar să servească scriitorilor 
metode de investigație, dar 
niciodată reportajul nu se va 
putea substitui ca atare adevă
ratei literaturi. Confuzia nu este 
decit aparentă. Tocmai pentru a 
nu edulcora realitatea, pentru a 
nu obliga scriitorul. la a purta 
ochelari roz, apelarea la con
cret, la real, la document se im
pune. Obiectivitatea și spiritul 
realist al literaturii n-au decit 
de ciștigat din aceasta. Mulți 
scriitori se tem însă să folo
sească documentul în literatură, 
și deci să facă literatură-docu- 
ment, crezind că astfel vor fi 
confundați cu reporterii. Teme

ta continuă creștere, o șerie de 
cursuri predîndu-se în limba 
maghiară.

Condamnind vechea politică 
de învrăjbire națională dusă în 
trecut de clasele dominante, iar 
in prezent de elemente reac
ționare, iredentiste, care ațiță 
vrajbă și caută să denatureze 
realitățile din țara noastră, vor
bitorii au respins cu hotărîre 
aceste încercări jalnice de în
vrăjbire și s-au angajat să lupte 
cu fermitate pentru unitatea în 
jurul partidului, a tuturor oa
menilor muncii români, ma
ghiari. germani și de alte națio
nalități din România socialistă.

Dezbaterile au scos in relief 
atașamentul oamenilor muncii 
maghiari față de partid șl pa
trie, unitatea și hotărirea lor 
de a lupta, împreună cu între

gul popor, fără preget pentru 
înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statu
lui nostru, politică în cadrul 
căreia toate valorile materiale 
și spirituale ale patriei comune 
sînt considerate ca fiind rodul 
eforturilor, al muncii desfășurate 
in frățească unitate de către 
întregul popor.

în încheierea dezbaterilor a 
luat cuvintul tovarășul Cornel 
Burtică, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Participanții Ia lucrările ple
narei au adoptat, apoi, textul 
unei telegrame adresate C.C. al 
P.C.R.. tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune :

Participanții la plenara lăr
gită a Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate ma
ghiari, într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, exprimă ata
șamentul nețărmurit ai tuturor 
oamenilor muncii de naționali
tate maahiară din România, față 
de Partidul Comunist Român și 
Comitetul său Central. senti
mentele de profundă prețuire și 
dragoste nemărginită față de 
dumneavoastră personal, mult 
încercatul conducător al parti
dului și poporului acestei țări, 
eu gindire comunistă cutezătoa
re, sub a cărui puternică in- 
riurire România a devenit cu 
adevărat patria socialistă co
mună a tuturor fiilor ei, fără 
deosebire de naționalitate.

cele mai diverse domenii. Și-au 
dat concursul tineri interpreți 
de folclor, cenaclul revoluționar 
al tineretului „Flacăra", tineri 
soliști de muzică ușoară, folk și 
dansuri modeme, ansambluri 
artistice populare și cintăreți a- 
matori. creatori de literatură. 
Finalul manifestărilor va fi 
marcat de spectacolul de gală 
și premierea celor mai valoroși 
creatori, care va avea loc as
tăzi. pe scena Casei de cultură a 
sindicatelor din Rm. Vilcea.

• SIMPOZION ARHEOLOGIC, 
în cadrul manifestărilor organi
zate in pregătirea Congresului 
educației politice și culturii so
cialiste. miercuri a avut loc, sub 
egida Academiei de științe so
ciale și politice, un nou simpo
zion din ciclul „Descoperiri ar
heologice remarcabile pe terito
riul României intre anii 1965— 
1975". Au fost susținute comu
nicări privind capitala Daciei 
romane, desnre Micia, un im
portant centru roman de pe Va
lea Mureșului, și despre necro

rile sînt nejustificate întrucît, 
la urma urmelor, totul depinde 
de talentul și personalitatea au
torului și nu de metodele folo
site sau de sursele. de inspira
ție. Trebuie Insă să recunoaș
tem că este mult mai ușor să 
faci literatură de pură fantezie 
decît literatură-document.

3.
Mai mult ca oricare alta, lite

ratura pe teme istorice nu poate 
opera decit pe bază de docu
mente. Nimeni nu cere ca acestea 
șă fie transpuse cuvint cu cuvint 
în scrierile noastre, dar spiritul 
lor. adevărul pe care il conțin 
trebuie să patroneze imaginația 
noastră obligată astfel să can
toneze în limitele adevărului. 
Abordarea fantezistă a cutărui 
sau cutărui eveniment, a mari
lor figuri din istoria neamului 
nu ne introduce în mod automat 
scrierile în epopee, oricit de 
„fluviale" ar fi romanele noas
tre și de impunătoare prin volu
mul lor. Dealtfel, cred că in
tr-un moment ca acesta am avea 
nevoie de reapelarea la genul 
scurt, chiar Ia monografie. Văd 
posibilă o nouă colecție de 
scrieri în „serial", de „romane- 
gazetă" sau de broșuri care să 
apară cel puțin lunar, așa cum 
își serveau cindva cititorii co
lecțiile „Lectura", „Albina" sau 
„Cunoștințe folositoare". Există 
un gol enorm în acest domeniu. 
Mă gîndesc la succesul pe care 
l-ar avea în primul rind printre 
tinerii cititori o astfel de colec
ție, și nu doar printre ei, suc
ces care să fie asigurat de acce
sibilitatea, de ineditul și de con- 
ciziunea lucrărilor.

4.
Nu există nici o contradicție 

între spiritul epopeic și spiritul 
documentar al creației. Mitolo
gia nu poate fi sinonimă cu de
formarea istoriei, ci dimpotrivă: 
numai .. prin respectarea literei 
acesteia ea poate aspira la pe

Oamenii muncii maghiari din 
România nutresc o sinceră re
cunoștință pentru grija și aten
ția permanentă pe care partidul 
și statul nostru, dumneavoastră 
personal o manifestați față de 
problemele specifice ale națio
nalităților conlocuitoare, pentru 
condițiile de muncă și viață 
create in patria noastră, care 
asigură tuturor oamenilor mun
cii, indiferent de naționalitate, 
deplina egalitate și posibilități 
de afirmare in toate domeniile 
vieții economice, politice și 
culturale.

Conștienți că realizarea mari
lor sarcini ce ne revin în noua 
etapă de dezvoltare a țării se 
bazează pe activitatea tuturor 
oamenilor muncii, Plenara Con
siliului oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară din Repu
blica Socialistă România a dat 
mandat celor care ne vor re
prezenta la Congresul educației 
politice și culturii socialiste să 
exprime angajamentul nostru de 
a sluji ferm înaltele idealuri ale 
partidului și poporului.

Ne este vie în memorie poli
tica de învrăjbire națională dusă 
in trecut de clasele dominante, 
cît și consecințele nefaste ale 
acestei politici. Consiliul nostru, 
toți oamenii muncii de naționa
litate maghiară din România 
resping eu hotărîre orice ten
dință de naționalism. ireden
tism, indiferent de unde și din 
partea cui ar veni, care încearcă 
să denatureze realitățile din 
țara noastră.

Sintem hot&riți să luptăm cu 
fermitate pentru cimentarea 
unității de neclintit a tuturor 
oamenilor muncii, români, ma
ghiari, germani și de altă na
ționalitate, in jurul Partidului 
Comunist Român, al secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Ne angajăm în fața dumnea
voastră, a partidului și întregu
lui popor să susținem cu toată 
ființa noastră politica internă și 
externă a partidului și statului 
nostru și să ne exprimăm aceas
tă adeziune, înainte de toate, 
prin munca și activitatea pe 
care o vom desfășura împreună 
cu toți fiii patriei. Urmind 
consecvent Programul partidu
lui, ale cărui prevederi ne sînt 
intipărite adine în conștiință, 
sintem ferm hotăriți să nu pre
cupețim nici un efort în activi
tatea desfășurată de întregul 
nostru popor, consacrată făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării României 
spre eomunism.

pola romano-bizantină de la 
Callatis.

• UN SPECTACOL AL 
FRUNTAȘILOR. La Brădet- 
Sălaj a avut loc un spectacol 
literar muzical-coregrafic „Sub 
flamura partidului", organizat 
de Comitetul județean Sălaj al 
U.T.C. și de Comitetul județean 
al culturii și educației socialiste. 
Și-au dat concursul formații ar
tistice fruntașe din întreprin
deri, școli și instituții, prilejuind 
momente de aleasă satisfacție 
celor peste 3 000 de spectatori.

în cadrul acelorași manifes
tări dedicate partidului, vieții 
noi de pe meleagurile sălăjene, 
la Casa de cultură a orașului 
Zalău s-a deschis expoziția de 
artă fotografică a cercurilor foto 
din județ. Sub titlul „Instanta
nee din Sălaj", sint reunite cele 
mai bune lucrări din creația 
tinerilor fotografi amatori din 
comune. întreprinderi, școli, 
ilustrînd scene din viața și 
munca oamenilor din această 
parte a țării.

renitate. O mitologie fantezistă 
nu poate fi decît subiectivă, 
exercițiu caligrafic și stilistic, 
mai puțin operă de artă. Să ne 
răspundem cinstit : Cite știe un 
cititor mediu despre Petru Ra- 
reș ? Dau acest exemplu deoa
rece personajul a beneficiat de 
legendă și chiar de unele scrieri 
„culte". Manualele sînt foarte 
sărace, trebuie s-o recunoaș
tem. Romanele-fluviu nu prea 
se anunță și elaborarea lor cere 
timp îndelungat. Dar să-1 lăsăm 
pe Petru Rareș și să ne Între
băm cite știu cititorii despre 
trecutul nostru mai apropiat? 
Sint atîtea evenimente care au 
rămas, numai in litera documen
telor incit hiatusul de informa
re se cere degrabă umplut. Li
teratura-document nu este o\ 
„sub-literatură", ci o stare de 
necesitate, și o demonstrație a 
seriozității unei generații de 
scriitori luate la uA moment 
dat. La Paris, în două librării 
care țineau deschis pînă după 
miezul nopții, urmăream ade
seori ce literatură solicită și ci
tesc tinerii care, de multe ori. 
neavind cu ce să-și cumuere 
cărțile rămineau să le citească 
in picioare, pe lingă rafturi. Vă 
închipuiți că citeau romane 
produse in exclusivitate de fan
tezia scriitorilor ? Acolo. în li
brăriile mereu tixite. literatu
ra-document era singura care 
nu avea timp să zacă in rafturi. 
Chiar și la noi. in ultimii ani, ' 
s-a putut constata ușor .cit de 
mare este audiența publicului 
față de acest gen. mai ales față 
de temele care abordează tre
cutul recent sau actualitatea. 
Personal, scriu astfel de litera
tură și fac astfel de filme nepu- 
nîndu-mi ca pe o condiție im
perioasă perenitatea lor sau elo
giul criticii. O fac cu. conștiința 
de a mă ști util. Problema pe
renității este secundară și girul 
ei, mai mult decit critica, il dă 
timpuL

Interviu de C. STÂNESCU
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tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republici! So

cialiste România a adresat Excelenței sale AHMADOU AHIDJO, 
președintele Republicii Unite Camerun, următoarea telegramă :

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Unite Camerun, am deose
bita plăcere să vă adresez, în numele poporului român, al guvernu
lui și al meu personal, cele mai călduroase felicitări, urări de sărȘ- 
tate și fericire personală, de bunăstare și progres poporului prieten 
camerunez.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima din nou convingerea 
eă relațiile de prietenie și colaborare dintre țările noastre, bazate pe 
stimă și respect reciproc, vor continua să se dezvolte si să «e îr."ă- 
rească, pe multiple planuri, spre binele ambelor noastre popoare, 
al cauzei păcii și Înțelegerii internaționale.

CAMPANIA AGRICOLĂ TINERETUL Șl AFIRMAREA

întreținerea culturilor, activitate hotărîtoare
pentru obținerea unor recolte bogate

• PRAHOVA

REVOLUȚIEI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE

ÎNTREBĂRI
DE PERMANENTĂ

Tovarășul NICOLAE CEAUSESCU, președintele Republicii So
cialiste România, a primit din partea președintelui Republicii Popu
lare Bangladesh, ABU SADAT MOHAMMAD SAYEM, următosrea 
telegramă :

în numele poporului Bangladesh și al meu personal, doresc să 
transmit Excelentei Voastre mulțumiri pentru amabilul dumnea
voastră mesaj de felicitare trimis cu ocazia Zilei Independente: a 
Republicii Populare Bangladesh.

Profit de acest prilej pentru a vă adresa cele mai bune v* —. 
de sănătate și fericire personală, de progres continuu și prosper-ta" • 
pentru poporul prieten român.

fermâ : Tooder
Cică Dumitru,

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. președintele R-publirii So
cialiste România, a primit din partea regelui Suediei, CARL 
GUSTAF, următoarea telegramă :

Doresc să exprim Excelenței Voastre cele mai sincere 
pentru amabilul mesaj transmis cu prilejul zilei mele de

mulțumiri 
națtere. a.

Tovarășul George Macovescu. 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, a 
trimis o telegramă de felicitare 
ministrului afacerilor externe

al Republicii Unite
Jean Keutcha. cu prilejul ani
versării zilei naționale a 
tei țări.

Camerun.

ac?s-

PRIMIRI ÎNȚELEGERE

• IALOMIȚA

Tovarășul Paul Niculescu, 
viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul educației și învă- 
țămintului, a primit miercuri pe 
Hector TVynter, președintele Con
siliului Executiv al U.N.E.S.C.O.

în cursul întrevederii, desfă
șurată într-o atmosferă cordială, 
a fost evidențiată experiența 
tării noastre in domeniul învă- 
țămintului, precum și participa
rea țării noastre la programele 
initiate și 
U.N.E.S.C.O.

coordonate de

★
Ministrul afacerilor externe, 

George , Macovescu, a avut, 
miercuri dimineață, o convorbire 
cu președintele Consiliului 
Executiv al U.N.E.S.C.O.. în care 
a fost subliniată importanta 
conlucrării largi in cadrul orga
nismelor O.N.U. în ansamblul e- 
forturilor pentru edificarea unei 
păci trainice in lume.

★

Oaspetele s-a intîlnit, de ase
menea, cu Octavian Groza, prirn- 
vicepreședinte al Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehno
logie, a vizitat Institutul po
litehnic din București și Centrul 
european pentru invățămint su
perior. '

VIZITĂ

Miercuri. Angelo Miculescu. 
viceprim-ministru al guvernu
lui. ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare, șt Hassen 
Belkhodja. ministrul agriculturii 
al Republicii Tunisiene, au sem
nat, la București, o înțelegere 
de cooperare intre cele două 
ministere. Documentul prevede 
realizarea În Republica Tunisia
nă a unor obiective agricole F- 
hidroameliorative. precum ș: 
dezvoltarea colaborăm tehnice 
ți științifice.

La semnare a 
Taieb Sahbani.
Republicii Tunisiene in Româ
nia.

PLECARE

fost de fată 
ambasadorul

Directorul executiv al 
O.N.U.D.I., Abd-El Rahman K'r.a- 
ne, și-a încheiat miercuri vizita 
oficială in țara noastră.

Oaspetele a fost salutat la ple
care de Constantin Oancea. ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, precum ți de B. Deva- 
rajan, reprezentantul P.N.U.D. 
la București, ți FJ.C.M. Rath, 
directorul Centrului 
O.N.U.—România.

SOSIRE

demografic
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„CHEIA*  SUCCESELOR. Coo
perator:: din Dor Mărunt aa 
fost iHstlnM da pMtra ort ea 
Ordinul Mupet: clasa I pentru 
proc-xru.e obonste. Uaitatra 
tasăsi si presedntde d deliu 
titlul de Erou al Munci: Soc a-

Ti.m.pul favorabil din ultimele 
zile oferă condiții prielnice 
efectuării tupuror lucrărilor a- 
gricole ți in mod deosebit ce
lor care ta prezent rețin aten
ția aaaMBOor —*44  de pe 
ogoare — întreținerea culturi
lor. Cooperatorii «i mecaniza
torii prahoveni au :e<it cu mie 
cu mare la executarea lucrări
lor amintite

Asa. de exemplu, la C AP. Ll- 
pteețti. încă din primele ore 
sie dimineții peste 250 de 
membri cooperatori se Îndrep
tau spre punctele de lucru sta- 
bCito. Pe teha»na»*ul  Elena Mi- 
bărtoia am mtiir.it-o alături de 
« cooperatoare ia grădina de 
legume, unde paralel cu planta
tul arde.jor gogosan pe °tie 3 
hectare efectuau pitvirul si pră- 
c;ul tomatelor pe * hectare ți 

erz»: pe 1 hectar. Se muncea 
ne boc ți la prațila a doua pe 
ictui de răpsum Elena Stanau. 
Mana Soare. Locica Scarlat. 
Elena Osra. Mana Duma. 
ntme> eftnrra cooper
care se remarcă 
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mun-e-t efectuate
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ÎNTREVEDERE

ACTUALITATE
ÎN ACEST CINCINAL

Sub acest generic continuăm ancheta noastră, inițiată In urmă 
eu două săptămîni, al cărui scop este acela de a evidenția reali
zările proprii cu care fiecare tînăr se înscrie in amplul proces 
de afirmare a revoluției tehnico-științifice în acest cincinal, de 
a face cunoscute obiectivele și formele de lucru noi, deosebite, 
promovate de organizații în direcția dezvoltării mișcării „Știință- 
tehnică-producție".

Ce face organizația dumnea
voastră pentru dezvoltarea miș
cării „Știință-tehnică-produc- 
ție" î

O EXPERIENȚA INEDITA LA FA
CULTATEA DE ELECTROTEHNICA 
DIN TIMISOARA : GRUPUL AU
TONOM STUDENȚESC DE CER

CETARE ȘTIINȚIFICA

Delegația parlamentară co- 
lumbiană, ■ condusă de Alberto 
Santofimio Botero, președintele 
Camerei Reprezentanților, a 
avut miercuri, o întrevedere la 
Ministerul Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice Inter
naționale- cu Nicolae Ștefan, 
prim-adjunct al ministrului. Au 
fost abordate aspecte ale rela
țiilor economice bilaterale, pre
cum și posibilitățile 
pentru dezvoltarea și 
carea în continuare a 
rilor comerciale și a 
economice româno-columbiene.

CONSFĂTUIRE

Înapoiat de 
de activiști 
condusă de

Miercuri seara s-a 
la Pekin delegația 
de partid și de stat, 
Ioachim Moga. membru al C.C. 
ăl P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Hunedoara al 
P.C.R.. care a 
de prietenie în 
iară Chineză.

efectuat o vizită 
Republica Popu-

Președintele Comisiei pentru 
politică externă ți cooperare e- 
conomică 
Adunări 
Mănescu, 
marți, cu 
președintele Comisiei de reiat:: 
externe a Adunări: Populare a 
R P. Bulgaria, care, la mntatia 
Asociație: de pneteme romăno- 
bulgară. întreprinde o vtzttâ 
țara noastră.

intemațională a Marii 
Naționale. Corneliu 
a avut o întrevedere, 
acad. Sara Ganovski.

ia

NE RIDICĂM CASA
CU MI I N I LE NOASTRE

era
T-ti

..Constituirea grupului a re
prezentat un răspuns la necesi
tatea abordării de către studenți 
a unor teme vaste si complexe 
d:-. domeniul motoarelor liniare 
cu aplicații la vehiculele urbane 
Si miniere, precum si al electro- 
mobilelor — subscrise toate 
cercetării contractuale a catedrei 
de Utilizări si mașini electrice. 
De aceea, cerințele principale la 
cere trebuia să răspundă noua 
structură c-gan calorică (incom
patibilă cu sistemul tradițional 
de desfășurare a activității in 
cercun științifice monodiscipli- 
narel au fost acelea de a angre
na un aamăr cit mai mare de 
studenți din diferite facultăți si 
secții ți d<n toți anii de studiu. 
Căci, principalele trăsături ale 
acestor cercetări sînt interdisci- 
piinamtatea și întinderea lor pe 
o perioadă de cițiva ani. Soluția 
a fost următoarea : prin A.S.C. 
am preluat toate atribuțiile or
ganizatorice (autonomie organi
zatorică in raport cu catedra), 
cons- tw.nc'.-ne in colective si 
subcolective de cercetare pe 
teme, fiecare dintre acestea fiind 
condu»*  de către un student din 
om> mari, cu o mai vastă expe
riență in domeniu. Reuniunea 
colectivelor o constituie grupul 
de cercetare care cuprinde a- 
proape 40 de studenți din 6 secții 
di’erite de specializare (inclusiv 
arhitectură pentru probleme de 
design), îndrumați științific de 
numai două cadre didactice". 
(PETRU LEONTE. an IV elec
trotehnică, unul dintre inițiatorii 
grupului).

Unul din marile avantaje ale 
acestei formule organizatorice se 
poate evidenția făcînd o analo
gie cu ceea ce se intimplă în 
reacțiile nucleare : printr-un

semnal mic de comandă (in ca
zul nostru dat de cele două ca
dre didactice) se pot declanșa 
energii mari (întreținute de o 
reacție în lanț de transmitere ă 
cunoștințelor și experienței de 
cercetare de la .studenții din anii 
mari la studenții din anii mici).. 
Totul decurge într-un perfect 
sistem de organizare ți condu? 
cere, a cărui manifestare con-, 
cretă este munca permanentă, 
cotidiană in laboratoarele cate
drelor, puse la dispoziția grupu
lui. Un student din anii mari, cu 
o experiență in tematica abor
dată. preia, in calitate de șef de 
colectiv sau subcolectiv, in pro- 
pria-i răspundere realizarea in
tr-un anumit termen a unei 
părți din contract. El este cei 
care inițiază și îndrumă nemij
locit pe studenții din anii I—II, 
cel care repartizează și urmă
rește realizarea temelor indivi
duale ale studenților din anii 
III—V, rezolvind. totodată, toate 
problemele organizatorice care 
apar. Această formulă care si
mulează perfect desfășurarea ac
tivității dintr-un institut de cer
cetări nu exclude contactul di
rect al cadrului didactic cu fie
care student, discuțiile periodice 
in plenul grupului — un fel de 
adunări generale ale oamenilor 
muncii care urmăresc să stabi
lească obiectivele ți modalitățile 
de lucru.

Deși inițiativa este de dată 
destul de recentă, rezultatele 
n-au întirziat să apară : mai 
multe lucrări prezentate și pre
miate la Conferința națională a 
cercurilor științifice studențești 
de la Brașov (singurele intîlnite . 
în programul acestei manifestări, 
care cuprindeau, studenți din 
toți anii de studiu) ; și, bineîn
țeles. o serioasă contribuție a 
studenților la realizarea contrac
telor încheiate de catedre. Este 
un motiv serios pentru a sugera 
extinderea acestei inițiative în 
Politehnica timișoreană și pre
luarea ei de către organizațiile 

■A.S.C. din alte instituții de in- 
vățămînt superior.

VIRGIL SIMION

existente 
diversifi- 
schimbu- 

cooperării

Manifestare consacrată aniversării 
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și comemorării
cadrul marilor aniversari
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Munca valoare

La Arad au. început, miercuri, 
lucrările Consfătuirii pe țară a 
producătorilor de mobilă, con
sacrată dezbaterii sarcinilor ce 
revin industriei de prelucrare a 
lemnului în actualul cincinal.

La lucrări participă membri ai 
conducerii Ministerului Econo
miei Forestiere și Materialelor 
de Construcții, ai Centralei de 
prelucrare a lemnului, directori 
de combinate, întreprinderi și 
fabrici de mobilă, de unități de 
comerț exterior, specialiști din 
producție, proiectare, cercetare 
și învățămînt, reprezentanți ai 

aiunor consilii populare, 
UCECOM și CENTROCOOP.

Participant!! dezbat, în lumina 
hotărîrilor de partid și de stat, 
a indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu,. probleme privind 
creșterea gradului de valorifi
care superioară a masei lem
noase, modernizarea și dezvol
tarea capacităților de producție, 
diversificarea produselor, îmbu
nătățirea coordonării unităților 
producătoare de mobilă din in
dustria locală și alte sectoare, 
satisfacerea în condiții tot mai 
bune a cerințelor de mobilă pe 
piața internă și la export, pre
gătirea cadrelor de muncitori, 
tehnicieni și ingineri pentru 
această ramură a economiei na
ționale.

Din însărcinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ministrul 
economiei forestiere și materia
lelor de construcții, Vasile Pati- 
lineț, a transmis participanților 
la consfătuire felicitări pentru 
rezultatele obținute pînă în pre
zent în sporirea și moderniza
rea producției, urarea de succe
se în îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor ce revin acestei ra
muri industriale în cincinalul 
afirmării revoluției tehnico-ști
ințifice. Vorbitorul a subliniat, 
în continuare, obiectivele care 
stau în fața unităților industriei 
de prelucrare a lemnului, a tu
turor producătorilor de mobilă 
din tara noastră, în vederea 
creșterii mai rapide a produc
ției, a ridicării nivelului tehnic 
în întreprinderile cu acest profil.

Participanții la lucrările con
sfătuirii au fost salutați de to
varășul Andrei Cervencovici, 
p-im-secretar al Comitetului ju
dețean Arad al P.C.R.

Timp de trei zile, sînt prezen
tate o serie de referate privind 
dezvoltarea producției de mo
bilă în perioada 1976—1980, efec
tele economice ale integrării fa
bricilor de mobila pe platforme 
de prelucrare a lemnului, utili
zarea echipamentelor moderne de 
calcul in conducerea producției 
și desfacerea mobilierului, as
pecte de comerț exterior in 
acest domeniu, mecanizarea și 
automatizarea proceselor tehno
logice ca factor determinant al 
c -sterii productivității muncii, 
activitatea Centralei de prelu
crare a lemnului în domeniul 
aplicării măsurilor de coordo
nare a unităților industriei lo
cale și .. cooperatiste producă
toare de mobilă.

în 
culturale recomandate de Consi
liul Mondial al Păcii și de 
UNESCO, miercuri. 19 mai. a 
avut loc. în sala Casei de cul
tură a Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străi
nătatea, o manifestare consa
crată aniversării răscoalei anti- 
otomane bulgare din aprilie 1876 
și comemorării a 100 de ani de 
la moartea poetului revoluționar 
Hristo Botev.

La adunarea organizată de Co
mitetul Național pentru Apăra
rea Păcii, Uniunea Scriitorilor 
și Asociația de prietenie romăno- 
bulgară, au participat loan Jinga. 
vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
membri ai Asociației ' .
nie romăno-bulgară. ai condu
cerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai 
M.A.E.

Au luat parte, de asemenea, 
Ivan Abagiev, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
R.P. Bulgaria la București, 
Dimo Dicev, președintele Co
mitetului Central al luptătorilor 
împotriva fascismului și capita
lismului din R. P. Bulgaria, care 
se află în vizită in țara noastră, 
membri ai ambasadei.

Au luat cuvintul Nicolae 
Guină, președintele Asociației de 
prietenie româno-bulgarâ. prof, 
univ. dr. Constantin Velichi, 
poetul Victor Tulbure.

în cuvintul lor vorbitorii au 
relevat importanța deosebită a 
răscoalei antiotomane bulgare, 
solidaritatea internaționalistă 
manifestată de forțele democrate 
și revoluționare din România, 
care au determinat guvernele 
burgheze să permită activitatea 
revoluționarilor bulgari pe teri
toriul României. De asemenea, 
a fost relevat sprijinul moral, 
material și militar 
porul român luptei 
a poporului bulgar, 
spiritul de jertfă 
români care și-au 
gele alături de voluntarii bul
gari și ostașii ruși în războiul 
din 1877, glorioasele fapte de 
arme săvîrșite la Grivița. Plevna 
și Smîrdan. pe cîmpul de luptă 
împotriva dominației imperiului 
otoman.

Referindu-se la opera poetu
lui Hristo Botev, vorbitorii au 
arătat că ea a fost creată îna
inte de toate aici, pe pămîntul 
românesc, în condițiile ospitali
tății deosebite oferite de Româ
nia revoluționarilor care au emi
grat din Bulgaria.

A fost evidențiată, totodată, 
solidaritatea internaționalistă 
dintre mișcările muncitorești, 
dintre partidele comuniste din 
cele două țări, în bătăliile duse 
împotriva reacțiunii și exploa
tării. împotriva fascismului. Re
lațiile româno-bulgare au fost 
ridicate pe o treaptă superioară 
în condițiile edificării socialis
mului — au spus vorbitorii. O 
importanță deosebită în dezvol
tarea și adincirea prieteniei din- . 
tre țările, partidele și popoarele 
noastre au avut întîlnirile și
convorbirile dintre tovarășul

CĂMINELE 
PENTRU TINERET

Consiliului

de priete-

dat de po- 
de eliberare 
eroismul ți 
al ostașilor 
vărsat sin-

In încheiere, vorbitorul a 
spus: ..Măreața ți multilaterala 
operă a lui Botev a fost creată 
înainte de toate aia. pe pâm.r.t 
românesc, in condițiile ospitali
tății oferite de România vecină 
Opinia publică democrată din 
România a acordai un vast spri
jin emigrație: noastre revoluțio
nare. iar in timpul răscoale: din 
aprilie 1876 ea și-a exprimat 
compasiunea in legaturi cu atro
citățile săvirsite asupra poporu
lui bulgar. Pentru toate acestea, 
noi nu putem să nu exprimăm 
recunoștința F- mulțumirea noas
tră cea mai sinceră.

Relațiile din trecut și dm pre
zent dintre RepubLca Pop-,ară 
Bulgaria ți Republica Sodalistă 
România, acum cind țările p 
popoarele noastre au ca ței co
mun edificarea somalismulu; p 
comunismului. cind avem o 
ideologie comuna — marxism- 
leninismuL cind luptăm pentru 
pace ți prietenie nu numai ia 
Balcani, dar și intre popoarele 
din afara Balcanilor — au toate 
condițiile, pe baza frumoaselor 
tradiții ale amiciției din trecut, 
să înflorească ți să îmbogă
țească acum și in viitor, pentru 
totdeauna, noua ți sacra prie
tenie socialistă dătătoare de 
viață dintre cele două țări ți 
minunate popoare ale noastre*.

— - - poez:e 
Botev, 
scenei

A urmat un recital de 
din opera lui Hristo 
susținut de actori ai 
bucur eștene.

Miercuri, la amiază, s-a des
chis, in sala Ateneului Român, 
expoziția documentară de foto
grafii dedicată sărbătoririi cen
tenarului răscoalei din aprilie 
1876 a poporului bulgar ți co
memorării morții poetului revo
luționar bulgar Hristo Botev.

Cu acest prilej. Vasile Drăguț, 
directorul Direcției patrimoniu
lui cultural național, și Dimo 
Dicev, membru al C.C. al P. C. 
Bulgar, președintele Comitetu
lui Central al luptătorilor împo
triva fascismului și capitalismu
lui din R. P. Bulgaria, au rostit 
alocuțiuni.

La festivitatea de deschidere 
au participat Nicolae Guină, 
președintele Asociației de prie
tenie romăno-bulgară loan Jin- 
ga, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe, oameni 
de cultură, un numeros public.

Au fost prezenți Ivan Abagiev, 
ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București, alți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați in țara 
noastră, membri ai corpului di
plomatic. A iuat parte, de ase
menea. acad. Sava Ganovski. 

.președintele Asociației de prie
tenie bulgaro-română, care ne 
vizitează țara.

A apărut

„ERA SOCIALISTA"
REVISTA TEORETICA $1 

SOCI AL-POUT IC A A 
COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN

ltirs ANUL LVI, MAI

PROGRAMUL I

18.98 — Teleșcoalâ: 16.3« — Curs 
de limbă gemană (nivel mediu); 
17.00 — Telex; 17,05 — Atenție la... 
neatenție; Jurnal de protecția 
muncii; 17.30 — Din țările socia
liste: U.R.S.S. — Dezvoltarea
transporturilor; 17,40 — Muzica — 
emisiune de actualitate muzicală. 
In pregătirea Congresului educa
ției politice și culturii socialiste. 
Un imperativ mereu actual : va
lorificarea culturii populare tradi
ționale șl contemporane; 18,10 — 
Enciclopedie pentru tineret; 18.35 
— Ateneu popular TV — Pasiuni 
pe 16 mm; 19,15 — Publicitate; 
19.20 — 1001 de seri: 19,30 — Tele
jurnal; 20,00 — Revista literar-ar- 
tistică TV; 21,00 — Mai aveți o în
trebare? Comunicații la mare dis
tanță; 21,40 — Publicitate; 21,45 — 
Un disc pe 625 de linii; 22,10 — 
24 de ore; 22,30 — închiderea pro
gramului.

PROGRAMUL H
20,00 — Concertul orchestrei

simfonice a Radioteleviziunii. Di
rijor Iosif Conta; 22,20 — închide
rea programului.

l-am îadhirt pe seeretaml eo- 
imtetutai U.T.C. Nicolae Cotîr- 
lea. in fruntea unei br.gâz: de 
• de tineri, care abia sosise 
pe gantăer.

— După cum vedeți, la pri
mul cămin sistem ta stadiul 
finisărilor, prin munca entuzi
astă a tinerilor reușind să 
scurtăm cu mult termenul pro
pus inițial pentru inaugurare. 
Lucrările merg bine ți la ce
lelalte două cămine ; unul cu 
fundația turnată, celălalt cu 
parterul terminat.

Participarea directă a tineri
lor la construirea căminului are, 
ta perspectivă, și o altă conse
cință pozitivă : altfel Iți vor 
îngriji propria locuință, altfel 
o vor gospodări fiind vorba de 
’.ocuința pe care practic au ri
dicat-o eu propriile miini.

Nu departe de căminele tine
rilor de la „Flaro" se află in 
construcție (încă din decembrie 
1974 !) un cămin al fetelor de 
la întreprinderea „13 Decem
brie" ți în care, dacă ne-am 
lua după grafice și planuri, fe
tele ar fi trebuit să se fi mu
tat de aproape 2 luni. Și să nu 
credem că fetele ar fi fost mai 
puțin harnice decît băieții de 
r-

jki stau pe loc.
Din păcate, nu 

ruml cămin din Sibiu rămas in 
•n’irzaere. Dintr-o situație sta
tistică existentă la comitetul ju
dețean al U.T.C. aflam că in a- 
iral 1975 trefeuiau date in folo- 
sință 8 cămine și ar mai fi tre
ier:: începu:! construcția a 
încă 11 cămine, iar in 1976 se 
așteaptă (! î) începerea con
strucție: la încă 5 cămine.

— Avem și noi. comitetul, 
vina noastră, ne mărturisește 
S’efan Vasiu. președintele Con- 
siliului tineret muncitoresc al 
comitetului județean al U.T.C. 
Cel puțin în asigurarea forței 
de muncă pe unele șantiere 
cred că organizațiile noastre 
U.T.C. puteau face mai mult.

Sigur „că puteau", tovarășe 
Vasiu. cum, la fel ți comite
tul județean al U.T.C. (Intr-un 
fel. principal beneficiar, ta nu
mele tinerilor) putea să depună 
eforturi ți insistențe mai nu
meroase acolo unde lucrările 
stagnau, din diverse pricini. 
Poate că nu toate problemele 
puteau fi rezolvate de activiștii 
comitetului județean al U.T.C., 
dar semnalarea lor, impulsio
narea activității sau a... inac
tivității. ruperea inerției, a co
modității, erau totuși pe măsu
ra propriilor forțe. Ba, am 
spune, cine — dacă nu organi
zația U.T.C. — trebuie „să se 
bată" cu aceste rămășițe de 
mentalități și obiceiuri, din pă
cate nu tocmai rare pe unele 
șantiere.

acesta sln-

ADINA VELEA

formativă fundamentală
(Urmare din pag. I)

tează a mai fi considerată ca 
novară, și devine o datorie i 
onoare și o obligație .......
dială a tuturor cetățenilor. Fap
tul că in societatea noastră va
loarea personalității umane se 
apreciază nu prin prisma unei 
poziții socio-economice exte
rioare a individului, ci prin 
prisma eforturilor și rezultatelor 
obținute de fiecare in domeniul 
unei activități socialmente utile 
conferă muncii valențe forma
tive deosebite, atit in ceea ce 
Privește structura și nivelul ap
titudinilor. cit ți sentimentul 
demnității ți conștiinței utilită
ții civice a omului.

Este evident că un astfel de 
deziderat nu poate fi atins de- 
cit prin mularea procesului in- 
structiv-educatlv pe schema de 
principiu a unei activități de 
muncă ți prin includerea tn ca
drul Iul a unor sarcini specifice 
de muncă. Dar acestea nu tre
buie să fie luate exclusiv nu
mai din domeniul muncii fizice 
sau numai din cel al muncii in
telectuale. Organizarea si des
fășurarea procesului de formare 
a personalității trebuie să se ba
zeze pe unitatea organică a am
belor genuri de muncă. Efortul 
și semnificația socială a muncii 
intelectuale nu sînt inferioare 
efortului ți semnificației socia
le a muncii fizice, după cum, 
pentru aprecierea valorică a 
membrilor societății noastre, 
munca intelectuală nu poate 
avea privilegii deosebite în fata 
celei fizice.

. o 
de 

primor-

BOGAT PROGRAM DE EXCURSII
Oficiul Național de Turism „Car păți" București prin Agenția de excur

sii cu turiști români in străinătate și oficiile județene de turism organizează 
pentru grupuri și turiști individuali în tot cursul anului excursii variate și a- 
tracti-ve pe itinerarele turistice din :

werln, Magdeburg. Erfurt, Jena, 
Meissen. Karl Marx Stadt cu vi
zitarea in tranzit a orașului Bu
dapesta ;

• R.P. 
Cracovia 
zile ;

• R.P.

Polonă. Ia Varșovia și 
cu o durată de 6—9

de

• R.P. Bulgaria, la Sofia, 
Pievna, Tîrnovo și Russe cu o 
durată de 1—4 zile ;

• R.S. Cehoslovacă, la Praga, 
Bratislava, Brno cu vizitarea in 
tranzit a orașului Budapesta cu 
o durată de 6—8 zile ;

• R.P. Chineză și R.P.D. Ce- 
reeană cu vizitarea orașelor 
Pekin. Sanghai, Nankin. Kan- 
ton, Hanceu, Senian, Phenian, 
Nam Pho;

• R.D. Germană, Ia Berlin, 
Potsdam, Dresda, Rostock, Sch-

Ungară cu o durată 
de 6—7 zile la Budapesta și 
Budapesta — Egee ;

• U.R.S.S., 12 tipuri
excursii cu vizitarea orașelor
Moscova, Leningrad. Kiev, Chi- 
șinău, Odesa, Cernăuți, Lwov, 
Tbilisi, Erevan, Baku. Vilnius, 
Riga, Tallin, Samarkand, Bu- 
hara, Ashabad ;

• Numeroase excursii com
binate in R.P.U.—R.S.C. și 
R.D.G.—R.P.U.

Informații și înscrieri Indivi
dual sau prin delegații de în
treprinderi. instituții sau orga
nizații obștești etc. la Agenția 
de excursii cu turiști români tn 
străinătate, din București, Cș- 
lea Victoriei nr. 166, telefon 
16 44 31 și la toate oficiile ju
dețene de turism din țară.

PUBLITURISM

Asemenea dimensiuni ale per
sonalității. precum; conștiința 
responsabilității .gjviee.. dăruirea 
și pasiunea, autoexigență, hotă-' 
-firea și perseverenta, tendința 
de autoperfectionare și autode- 
pășire, inițiativa și creativitatea, 
un anumit cuantum de priceperi, 
și deprinderi etc. sînt solicitate 
deopotrivă în ambele forme de 
muncă și dezvoltarea lor este 
favorizată de includerea indivi
dului atit în sfera unor sarcini 
de ordin fizic, cit și a unor sar
cini de ordin intelectual. De a- 
ceea, în alcătuirea unul proces 
instructiv-educativ trebuie îm
binate permanent, la toate eta
pele lui de desfășurare, așa-nu- 
mitele activități aplicative, de 
însușire a unor deprinderi teh- 
nico-meșteșugărești, cu cele zise 
teoretice, destinate soluționării 
unor situații problematice, care 
reclamă un proces de investiga
ție si cercetare, de analiză și' 
interpretare a unui ansamblu 
de date, fenomene, evenimente.

Sub raport psiho-pedagogic 
s-ar dovedi la fel de ineficientă 
pentru formarea personalității 
includerea Individului atit intr-o 
muncă pur fizică, de tipul efec-, 
tuării unor operații pur moto
rii, automate, lipsite de orice 
solicitare intelectuală sau efec
tivă, cit și includerea lui in
tr-o arie de sarcini pur intelec
tuale. care să reclame o visare 
și o speculație sterilă fără nici o 
tangentă cu viața, cu practica.

Un profil structural care să 
corespundă conceptului de per
sonalitate multilateral dezvol- ' 
tată nu poate fi decît acela in 
care sînt la fel de bine elaborate 
atit latura aplicativă, capacitatea 
de a face fată unor sarcini din 
domeniul producției bunurilor 
materiale, cit și cea teoretico-, 
intelectuală, capacitatea de a 
face, față unor sarcini din do
meniul „producției" spirituale.

Efectul formativ cel mai preg
nant al muncii asupra profilului 
personalității îl reprezintă, fără 
îndoială, profesionalizarea. Din 
punct de vedere obiectiv, profe
siunea ne apare ca un ansam
blu specific de sarcini și solici
tări, de a căror realizare depin
de progresul uneia «au alteia 
din laturile sistemului social. 
Din punct de vedere psihologic, 
ea este Însușirea si interioriza
rea în plan individual a unor 
astfel de sarcini și elaborarea 
unor sisteme de cunoștințe, de
prinderi, aptitudini și trăsături 
caracteriale, necesare soluționă
rii optime a sarcinilor din do
meniul corespunzător de muncă.

Putem astfel afirma că sen
sul esențial al „principiului 
educației prin muncă si pentru 
muncă" în contextul normelor 
și valorilor civilizației socialis
te, îl constituie asigurarea in-' 
tegrărti cit mai depline a fiecă
rui membru al societății în 
cîmpul unei profesiuni și. prin 
integrarea profesională. în viata 
economică și socială a tării.’ 
Numai exercitarea unei profe
siuni, a unei munci socialmente 
wtile dovedește împlinirea pro
cesului de formare a persona
lității și atestă valoarea reală 
a el.

I
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Congresul al IX-lea al Partidului Socialist Unit din Germania

SALUTUL COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

de peste hotare „Scînteia 
tineretului**

• AMBASADORUL țării 
noastre în Uniunea Sovietică, 
Gheorghe Badrus, a avut, 
miercuri, o întrevedere cu K.F. 
Katușev, secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă prieteneasca.

• ÎN orașul Alexandria are loc
în aceste zile cea de-a XX-a 
sesiune a Conferinței Camerelor 
de comerț, industrie și agricul
tură din țările arabe, la care 
participă reprezentanți ai sta
telor amintite, ai Camerelor de 
comerț mixte și o serie de in
vitați din Europa și America. 
La lucrările conferinței ia 
parte, de asemenea, o delegație
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Luind curtatul de Îs tribuna Congresului P.S.U.G., tovarășul 
Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politie Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., a spus :

Dragi tovarăși,
Delegația noastră lși îndepli

nește cu satisfacție plăcuta mi- 
'Siune de a adresa Congresului 
dumneavoastră, tuturor mem
brilor Partidului Socialist Unit 
din Germania un cald salut to
vărășesc și cele mai bune urări 
de succes din partea Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, a secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a întregului nostru 
partid ; vă exprimăm totodată 
sentimentele noastre de profun
dă prietenie și solidaritate in
ternationalists.

Ne bucurăm sincer pentru re
marcabilele rezultate pe care 
le-ați dobindit în ettificar— noii 
orinduiri, in dezvoltarea econo
mică și socială a țării, in Înflo
rirea științei, tehnicii și culturii 
socialiste, in creșterea nivelului 
de trai al celor ce muncesc, re
zultate elocvent înfățișate in ra
portul prezentat in fața Con
gresului de tovarășul Er.ch Eo- 
necker, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania : vă 
felicităm cu multă căldură pen
tru succesele obținute, pe care 
le apreciem ca o contribuție în
semnată. alături de realizările 
celorlalte țări socialiste, la în
tărirea forțelor socialismului și 
progresului, la cauza înțelegem 
și prieteniei intre popoare.

Sarcinile insuflețitoare cuprin
se in raportul Comitetului Cen
tral, in programul partidului 
deschid oamenilor munm cm 
țara dumneavoastră perspective 
tot mai largi pe calea e- 
dificării societăți: socialiste 
dezvoltate. Ca prieteni și to
varăși de luptă, vă dorim noî 
și tot mai mari victorii pe ca
lea dezvoltării multilaterale a 
patriei, a bunăstării materiale 
și spirituale a celor ce muncesc 
din Republica Democrată Ger
mană.

Stimați tovarăși.
Dorim să vă informăm că. Ia 

rîndul său, întregul nostru po
por este angajat — sub condu
cerea Partidului Comunist Ro
mân — intr-o amplă guivilate 
de înfăptuire a ooiectivelcr în
scrise in Programul partidului 
de edificare a societății socialis
te multilateral dezvolta-» s. îna
intare a României spre comu
nism. adoptat de cel de-al XI- 
lea Congres.

Planul cincinal de dezvoltare 
economico-socială pe perioada

Miercuri. Ia Berlin lucră
rile Congresului al IX-lea al 
P.S.U.G. au continuat cu dezba
teri pe marginea documentelor 
prezentate congresului. Vorbi
torii s-au referit ta realizări» 
obținute de PS U G ta perioa
da care a trecut de la ultimul 
congres și la sărurile partidu
lui pentru construirea soccetâtd 
socialiste dezvoltate in RD G. 
Printre alții, au luat curtatul 
Konrad Naumann, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., prim-secretar al 
Comitetului regional Berlin al 
partidului. Karl He-nz. munci
tor la Combinatul de anvelope

Raportul prezentat de tovarășul Erich Honecker
în introducerea raportului se 

arată că in perioada dintre con
gresele al VTII-lea și al IX-lea 
Partidul Socialist Unit din Ger
mania a depus o activitate am
plă ; clasa muncitoare, țăranii 
cooperatori. intelectualitatea, 
toți oamenii muncii din R.D.G. 
au obținut in acest răstimp 
mari realizări ; au fost înfăp
tuite progrese substanțiale ta 
edificarea societății socialiste 
dezvoltate : Republica Democra
tă Germană — stat socialist în
floritor al muncitorilor și țăra
nilor — a dobindit o largă re
cunoaștere internațională. Aces
te rezultate în domeniul politi
cii interne și externe arată că 
cele ce s-au hotărit la Congresul 
al VIII-lea au devenit realitate. 
Sprijinindu-se pe ceea ce s-a 
realizat pină in prezent. Con
gresul al IX-lea trasează sar
cini noi, mai înalte. P.S.U.G. iși 
propune — ca obiectiv principal 
— edificarea. în continuare, a 
societății socialiste dezvoltate ta 
Republica Democrată Germa
nă și, implicit, crearea premise
lor esențiale pentru trecerea 
treptată la comunism.

Congresul al IX-lea capătă o 
însemnătate deosebită prin a- 
ceea că va adopta noul Pro
gram al P.S.U.G.. care schițea
ză obiectivele fundamentale ale 
partidului, conferă luptei sale 
o orientare clară pentru înain
tarea spre comunism ; acest do
cument va reprezenta de-a lun
gul mai multor planuri cincina
le firul conducător al activității 
partidului.

în capitolul consacrat activi
tății P.S.U.G. în domeniul poli
ticii externe se arată că in pre
zent toate continentele și regiu
nile globului sint cuprinse de 
o mișcare îndreptată spre înnoi
rea lumii sub semnul păcii, al 
democrației și progresului so
cial.

R.D. Germană a adus o con
tribuție constructivă la instau
rarea unei politici de coexisten
ță pașnică între statele cu orin
duiri sociale diferite. în prezent. 
Republica Democrată Germană 
se bucură de o largă recunoaș
tere pe plan mondial ; ea parti
cipă cu drepturi egale in ca
drul O.N.U. și al altor organiza
ții internaționale ; întreține re
lații diplomatice cu 121 de state.

în continuare, în raport se a- 
rată : „Constatăm cu mare bucu
rie că relațiile de colaborare cu 
Uniunea Sovietică sînt tot mai 
strinse și mai eficiente. Priete
nia și colaborarea cu vecinii 
noștri socialiști, Republica Popu
lară Polonă și Republica Socia
listă Cehoslovacă, au căpătat 
noi dimensiuni. Se dezvoltă, în 
spiritul prieteniei și al colabo
rării tovărășești, relațiile cu 
Republica Populară Ungară, Re
publica Populară Bulgaria, Re
publica Socialistă România, Re
publica Populară Mongolă și 
Cuba. socialistă. S-au amplificat 
relațiile de prietenie și colabo

1971—1975. pe care l-am înde
plinit înainte de termen, a mar
cat o perioadă de mărețe rea
lizări în viața țării noastre. Pro
ducția industrială a sporit in
tr-un ritm mediu anual de 
peste 13 la sută, creșteri 
superioare inregistrindu-se in 
ramurile cu rol hotăritor 
pentru promovarea progresu
lui tehnic in întreaga eco
nomie : la rîndul ei producția 
agricolă a sporit, pe întregul 
cincinal, cu peste 25 la sută. 
Tocmai pe o asemenea bază so
lidă a fost posibilă realizarea 
unui vast program de ridicare 
a nivelului de trai al întregului 
popor. Succese de seamă au fost 
obținute deopotrivă in domeniul 
învățămintului. științei și cul
turii.

Rezultatele pe care le-am ob
ținut pe toate tărâmurile con
strucției socialiste sint rodul 
muncu creatoare a întregului 
popor, strins unit in jurul parti- 
duim. reprezintă dovada grăi
toare a adeziunii profunde a tu
turor oamenilor muncii, indife
rent de naționalitate, la politi
ca internă și externă a Parti
dului Comunist Român, care a- 
jdică învățătura marxist-leni- 
r.tsiâ în mod creator, finind 
seama de condițiile specifice ale 
țării noastre.

Treetad la înfăptuirea noului 
ci--mal, poporul român face e- 
fortun considerabile pentru a 
asigura, in continuare, crește
rea accelerată ș; modernizarea 
forțelor de producție, pe baza 
proeno-.-ârîi larg, a cuceririlor 
revoluție: științifice și tehnice 
contemporane. pentru a ridica 
țara, intr-o perioada istorică cit 
mac scurtă, la nivelul statelor 
avansate dm punct de vedere 
ecor.ocuc. Progresul ecocomic 
rapid se rea -r-ară tatr-o indi
solubilă legarurâ cu perfectio
narea neîntreruptă a relațiilor 
sociale, cu afinnrea democra
ției secahste. cu dezvoltarea 
conștiințe: «oriaiiste. cu educa
rea tuturor oamenilor —unei: ta 
spiritul prinripiitar eticii fi e- 
Chitâtu «nr-a-ne

Onorat Crmzres.
Ne este deosebit de plăcut să 

evocăm Si cu acest prilej că 
între Partidul rnr—on-c- Român

Germana între Republica So
cialistă Rmnama s: Republica 
Democrată Germană se dezvol
tă re tatii fructuoase de colabo
rare tovărășească, in spiritul ta-

Furrtenwalde. Wemer leite, 
membru supleant al Bzrouhs 
Pohte al CC al PSUG, 
prtm-semecar al Cor- tecuhu re- 
givnai Halle al parrKtalgi Wal- 
r—ar Iu.em.en. secretar de par
tid !n mu de tarrta* *=*  
pceasxe -Werrafi Semx Her
mann. ;■ —br„ al Bcrtaajs: Po- 
Etic al CC. ai PAUjG, măam- 
tr. aza-i -■.■■■ i ‘ i r 1 .- 
Oskar Fischer. n-.-.strul aface
rilor externe.

în ședmta de dupâ-anuază a 
luat curtatul tovarășul Ee 
Verdeti membru al Coustetitan 
Ptlittt Executiv. secretar al 
C.C al P CJL, care a adresat 

rare tnfilseascâ cu Bep-fita 
Socialista Federativă Iugoslavia. 
S-au extins în continuare re
lațiile prietenești cu Republica 
Populară Democrata Coreeană. 
A fost pentru noi totdeauna o 
cauză apropiată solidaritatea eu 
poporul eroic vietnamez*.

După ce a evocat colaborarea 
țărilor smaliste ta cadrul 
GA.E.R. 5: Tratatului de la Var
șovia, Turtâtorul a subitaiat im
portanța unității partidelor co
muniste.

Oprindu-se asupra situației 
din Europa, vorbitorul a subli
mat că ir. urma Conferinței de 
la Helsinki s-au creat premise 

mai favorabile pentru instaura
rea unei păci durabile pe con
tinent și în lume.

în continuare, vorbitorul a de
clarat : „Dorim ca relațiile din
tre Republica Democrată Ger
mană și Republica Federală 
Germania, care exercită o in
fluență pozitivă asupra proce
sului destinderii in Europa, să 
se dezvolte în continuare, pe 
baza principiilor coexistenței 
pașnice și a normelor dreptului 
internațional" — precizînd că 
în aceasta se includ respectarea 
strictă și aplicarea deplină a 
tratatelor și acordurilor, care 
reglementează în mod pașnic 
recunoașterea, conform dreptu
lui internațional, a existenței a 
două state germane suverane, 
independente.

Vorbitorul a exprimat, de a- 
semenea, dorința R.D.G. de a 
normaliza în continuare și dez
volta relațiile cu Berlinul occi
dental ; totodată, se spune în 
raport, și în legătură cu situa
ția din Berlinul occidental tre
buie să domnească rațiunea, lu
cru de care este necesar să țină 
seama toți cei în cauză.

Apreciindu-se că unul din o- 
biectivele primordiale ale poli
ticii externe a P.S.U.G. este des
fășurarea unei activități neabă- 

delungatelor tradiții de priete
nie și solidaritate internaționa- 
listă ce leagă oamenii muncii 
din țările noastre.

O contribuție de seamă în 
acest sens a avut-o semnarea, 
în mai 1972, a Tratatului de 
prietenie, colaborare și asisten
ța mutuală dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Democrată Germană ; un rol 
deosebit de important în dez
voltarea relațiilor noastre au 
avut intilnirile și convorbirile 
dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker, 
multiplele contacte și schimburi 
de vederi realizate intre condu
cătorii de partid și de stat ai 
țărilor noastre. Caracterul dina
mic și fertil al acestor raporturi, 
al acestei sincere prietenii se 
reflectă in creșterea neîntrerup
tă a schimburilor economice, in 
intensificarea cooperării in pro
ducție și tehnico-științifice, in 
amplificarea colaborării pe tă- 
rim cultural și in alte domenii.

Sintem ferm convinși că rela
țiile frățești dintre P.C.R. și 
P.S.U.G.. dintre țările noastre se 
vor lărgi, diversifica și adinei 
tot mai mult și in viitor, spre 
binele popoarelor noastre, al 
cauzei socialismului, colaborării 
internaționale și păcii in lume.

Dragi tovarăși.
Preocupindu-se de dezvoltarea 

economică a propriei țări, de 
edificarea cu succes a socialis
mului în România, pornind de 
la unitatea dialectică intre sar
cinile naționale și cele interna
ționale. Partidul Comunist Ro
mân acordă o atenție deosebită 
evoluției vieții internaționale, 
promovând o politică externă 
activă de pace și colaborare cu 
toate popoarele lumii.

în centrul activității Interna
tionale a țării noastre se află 
preocuparea pentru dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și cola
borare multilaterală cu toate ță
rile socialiste. România partici
pă activ la realizarea Progra
mului complex*  adoptat de ță
rile membre ale C.A.E-R-. me
nit să contribuie la accelerarea 
progresului economic general, 
la creșterea mai rapidă a eco
nomie: fiecărei târ. in vederea 
apropieri: si egalizăm nivelului 
tar de oervcltare. Partidul Co
mer, st Român apreciază că suc
cesele fiecărei țări socaiiste ta 
opera de edificare a noi: orin- 
cuzr. cnr_stitui» o contribuție e- 
fecwâ la cauza generală a so- 
calismuhii, la sporirea forțe si 
influente: sale ta lume.

Rcr-âr.ta cezvohă. totodată, 
reiau: de colaborare cu țările 
ta curs de dezvoltare, promo

Cangresatai al IX-lea al
PSU.G. mean-isfitar dm BJJ.

Se v Scstar. nre—al 
B_ro__ Pri-mt. se—e-ar al CO 
a’ PX-UIS_ Ednatd G.erek. 
— ai CO al ? M U J»,
Gustar Hnșak secretar general 
ai C.G al P.C. dm Cehoslova
ca. Janos Kadar. ța im m .c~a.~ 
a. GO al P MSU. Todoc Jrv- 
kov pnm secretar al CC. al 
P. G Bulgar, de reprezentanții 

tute ta struni etnso_uârti pă
ci s: securității in Eurcpa si ta 
lume, ta raport se e r --a-ă ne- 
cesitarea completări: destinderii 
politice cu mă-uri de destinde
re mii.tară ta concordanță cu 
interesele vitale ale tuturor po
poarelor. în context se relevă 
cerința de a se întreprinde noi 
eforturi pentru încetarea curse: 
înarmărilor, limitarea armamen
tului ș: infăptumea dezarmării.

în raport se reafirmă apoi 
poziția R.D.G. privind regle
mentarea politică a situației 
din Orientul Apropiat, pnr. re
tragerea completă a tuturor 
trupelor lsraeltene dm tento- 

riile arabe ocupate în 1967 și 
traducerea în viață a drepturi
lor legitime ale poporului pa
lestinian, inclusiv a dreptului 
său la crearea unui stat na
tional propriu.

în partea consacrată dezvol
tării economice și sociale a 
R.D.G., raportul arată că Di
rectivele celui de-al VHI-lea 
Congres cu privire la planul 
cincinal 1971—1975 au fost înde
plinite cu succes, la unii din
tre indicatorii principali înre- 
gistrîndu-se depășiri impor
tante. .

în continuare, raportul s-a 
referit la obiectivele stabilite 
în Program și în Directive pen
tru anii 1976—1980, în ceea ce 
privește dezvoltarea economiei 
naționale a R.D.G. Sînt prevă
zute rate de creștere înalte și 
stabile in ce privește atît dez
voltarea producției și întărirea 
bazei tehnico-materiale, cît și 
îmbunătățirea planificată a ni
velului material și cultural al 
oamenilor.

Oprindu-se, în continuare, a- 
supra problemelor învățămin- 
tului public și contribuției sale 
la pregătirea tineretului pentru 
viitorul comunist, raportul sub
liniază că accentul a fost pus 
pe educarea tinerei generații, 

vează — pe baza principiilor 
coexistenței pașnice — raporturi 
de cooperare cu toate țările 
lumii, indiferent de orînduirea 
lor socială.

împreună cu țările socialiste, 
cu celelalte forțe progresiste, 
țara noastră iși aduce contri
buția la soluționarea marilor 
probleme de care depind pacea 
și progresul omenirii. Milităm 
cu fermitate pentru crearea pe 
continentul european a unui cli
mat de securitate trainică, prin 
transpunerea în viață a tuturor 
principiilor și angajamentelor 
înscrise in documentele semna
te la Helsinki. Ne pronunțăm 
statornic pentru stingerea tu
turor focarelor de încordare din 
lume, pentru soluționarea lor pe 
cale pașnică și acționăm în acest 
spirit pentru soluționarea con
flictului și instaurarea unei păci 
trainice și juste în Orientul 
Mijlociu, pentru rezolvarea pe 
cale pașnică a problemei Ci
prului. transformarea Balcani
lor intr-o zonă a păcii și co
laborării.

România socialistă militează, 
de asemenea, neobosit pentru 
înfăptuirea dezarmării, Îndeo
sebi a celei nucleare, pentru li
chidarea subdezvoltării, instau
rarea unei noi ordini economi
ce și politice internaționale, 
pentru participarea tuturor sta
telor, indiferent de mărimea lor, 
în condiții de egalitate deplină, 
la soluționarea problemelor vie
ții internaționale.

Partidul nostru acționează cu 
consecvență in direcția dezvol
tării colaborării cu toate parti
dele comuniste și muncitorești, 
pentru realizarea unei unități 
trainice, de tip nou a mișcării 
comuniste, bazată pe principiile 
marxist-leniniste ale solidarită
ții internaționale, deplinei ega
lități in drepturi. respectului 
autonomiei și dreptului fiecărui 
partid de a-și elabora de-sine- 
stătător propria sa politică, 
strategia ș: tactica luptei sale.

Stimați tovarăși și prieteni, 
îngăduiți-mi ca in încheiere 

să adresez comuniștilor, tuturor 
oamenilor muncii din Republica 
Democrată Germană cele mai 
cordiale urări de succes ta in- 
depiimrea sarcinilor de edifi
care * societății socialiste dez
voltate în patria dumneavoas- 
tră.

Trăiască și să se dezvolte 
prietenia și colaborarea frățeas
că dmtre Partidul Comunist Ro
mân si Partidul Socialist Unit 
din Germania, dmtre țările si 
popoarele noastre I

Trăiască pacea si socialismul 
ta lumea întreagă l 

umste r. mun-

oral

inîe celui de-al 
al PSUG. 
tovarășul Die

delegației
Român la

pe transmiterea elementelor de 
bază ale concepției despre lume 
și ale moralei clasei munci- 
roare, pe îmbinarea școlii cu 
viața, a invâțâmintului cu 
manca productivă.

Raportul se referă, ta conti
nuare. la problemele statului so- 
cialist și rolului conducător al 
clasei muncitoare.

în legătură cu activitatea po- 
litico-ideologică a P.S.U.G. ta 
raport se arată că ta perioada 
scursă de Ia precedentul con
gres s-a acordat o atenție deo
sebită dezbaterii problemelor e- 
dificării, in continuare, a socie
tății socialiste dezvoltate.

Politica P.S.U.G. privind tine
retul a fost și este permanent 
călăuzită de principiul de a se 
acorda tineretului deplină în
credere și a i se încredința 
munci de răspundere. Tineretul 
Liber German (F.DJ.) a fost și 
este un sprijin activ și o rezerva 
de nădejde a partidului. Sarci
na fundamentală a F.D.J. conti
nuă să fie aceea de a ajuta 
partidul in educarea unor luptă
tori incercați pentru edificarea 
societății comuniste, care să ac
ționeze in spiritul marxism-le- 
ninismului. Și in itiitor partidul 
va acorda întregul său sprijin 
Tineretului Liber German și 
organizației de pionieri „Ernst 
Thâlmann".

în continuare, în raport se ex
pune poziția P.S.U.G. privind 
divergențele cu P.C. Chinez. To
todată. declară că R.D.G. este 
gata să normalizeze relațiile cu 
China, corespunzător principii
lor egalității in drepturi, respec
tării suveranității și integrității 
teritoriale, neamestecului in tre
burile interne și altor principii 
ale dreptului internațional.

în activitatea sa international 
lă, a arătat vorbitorul, P.S.U.G. 
dezvoltă diferite forme de cola
borare cu partidele comuniste. 
P.S.U.G. se pronunță pentru 
metode variate de colaborare, 
pentru întruniri bilaterale și 
multilaterale ale reprezentanți
lor de frunte ai partidelor, pen
tru consfătuiri regionale și in
ternaționale. Raportul afirmă că 
P.S.U.G. impărtășește părerea câ 
ar fi necesar să se pregătească 
o nouă conferință internațională 
a partidelor comuniste și mun
citorești.

în fața noastră stau sarcini 
mari, a arătat in încheiere to
varășul Erich Honeker, sint sar-1 
cini pe care noi, ca partid al 
clasei muncitoare, le abordăm 
spre binele întregului popor. 
Perioada care urmează va fi și 
ea o perioadă de luptă, o peri
oadă de soluționare a noi și noi 
probleme ale dezvoltării. Sintem 
plini de optimism, deoarece țe
lul este limpede, ne cunoaștem 
drumul și ne știm forțele. Cel 
de-al IX-lea Congres va da. in 
mod cert, noi și puternice im
pulsuri operei noastre de con
struire a socialismului și comu
nismului.

Șahinșahul Iranului a primit pe
primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România
Maiestatea Sa Imperială Șa

hinșahul Iranului. Mohammad 
Reza Pah lan Aryamehr. a pri
mit. marți, la Mashad. pe tova
rășul Manea Mănescu, primul 
ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România. Cu 
acest prilej, a fost teancuri» dm 
partea președintelui Republitii 
Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu un călduros și prie
tenesc mesaj de salut, cele mai 
alese urări de sănătate și fe
ricire personală țahinșanului 
Iranului și imparătesei Farah, 
de progres și prosperitate po
porului iranian prieten.

Mulțumind pentru mesajul 
transmis. ■ Maiestatea Sa Impe- 
nală Șahinșahul Aryamehr a 
rugat să se transmită președin
telui Nicolae Ceaușescu șl to
varășei Elena Ceaușescu un caid 
salut de prietenie și cele mai 
bune urări de fericire și pros
peritate poporului român 
prieten.

Primul ministru al guvernu
lui român și premierul Amir 
Abbas Hoveyda. prezent la pri
mire. au informat pe suveranul 
iranian despre convorbirile rod
nice pe care le-au avut, măsu
rile care au fost convenite pen
tru îndeplinirea in bune con- 
ditiuni a înțelegerilor și hotări- 
rilor adoptate de către șetli 
celor două state.

Maiestatea Sa Imperială Șa
hinșahul Iranului a apreciat 
pozitiv convorbirile dintre cei 
do: șefi de guverne, rezultatele 
cbtinute pe linia dezvoltării 
cooperării bilaterale și a eviden
țiat necesitatea ca între Româ
nia și Iran să se înfăptuiască 
programul de cooperare eco.no- 
micâ pe termen lung, avind ta 
vedere programele de dezvol
tare economico-socială ale celor 
cocă țări. Șahinșahul Iranului a 
făcut aprecieri deosebit de căl
duroase la adresa președin
telui țării noastre, a rolului său 
de seamă ta dezvoltarea rela- 
tiilor de prietenie și colaborare 
dime România și Iran, a re
zultatelor obținute de țara noas
tră in dezvoltarea economico- 
socială. a rolului activ al Româ
nie: ta viața mtemațională sub 
czziducerea înțeleaptă a pre- 
aerintelu: Nicolae Ceaușescu.

în cadrul eoevortxrucr itl 
fost abordate principalele as
pecte ale colaborării t coope
răm finire cele dooă țări, pre
cum $. unele probleme a.e 
rier.. mtematiocale.

Prnnmea s-a desfășurat tatr-o 
atmosferă deosebit de cordială.

în cursul zilei de miercuri, au 
continuat convorbirile intre pri
mul ministru al Guvernului Re

fișier
Camerun

• Se împlinesc astăzi pa
tru ani de la adoptarea noii 
Constituții a Camerunului, în 
baza căreia a fost abrogat 
statutul federal al țării, cre- 
indu-se un stat unitar. La 20 
mai, in 1972, 99.97 la sută din 
cei aproximativ 3 milioane 
ie alegători camerunezl s-au 
pronunțat pentru proclamarea 
Republicii Unite Camerun.

• Situată pe coasta ves
tică a Africii, Republica 
Unită Camerun are o supra
față de 471 945 km.p. și o 
populație de peste patru mi
lioane de locuitori.

• Agricultura reprezintă 
sectorul economic principal 
al Camerunului in care lu
crează aproape 80 la sută 
din populația activă a țării. 
De asemenea, produsele a- 
gricole reprezintă 70 la sută 
din valoarea exportului. Se 
cultivă îndeosebi porumb, 
orez, manioc, sorg, trestie 
de zahăr, tutun și arahide. 
Pe plantații întinse cresc ar
bori de cauciuc, cafea, cacao.

în domeniul industrial, au
toritățile s-au orientat spre 
realizarea unor obiective 
care să satisfacă cu precă
dere cerințele pieței interne. 
Planurile de dezvoltare au 
in vedere prelucrarea indus
trială a unei părți însemnate 
a materiilor prime existente, 
continuarea îmbunătățirii co
municațiilor, sporirea capa
cității porturilor și impulsio
narea invățămintului.

în dorința unei mai bune 
cunoașteri reciproce, pentru 
dezvoltarea cooperării bila
terale in interes reciproc, 
intre România șl Camerun 
au fost stabilite relații di
plomatice, în 1970, al căror 
curs urmează o evoluție po
zitivă. 
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publicii Socialiste România, to
varășul Manea Mănescu. și pri
mul ministru al Iranului, Amir 
Abbas Hoveyda.

Cu acest prilej, au fost abor
date probleme ale construcției 
economi co-sociale a celor două 
țăm precum și unele aspecte 
ale vieții internaționale. Mem
brii delegației române an con
tinuat intilnirile de lucru cu 
omologii lor iranieni.

Tot miercuri, primul mi
nistru al guvernului român 
a arat o tatilnire cu Sha- 
nf Emam:. președintele Se
natului iranian, in cadrul că
reia a fost evidential rolul par
lamentelor României și Iranu
lui in consolidarea relațiilor de 
prietenie si colaborare dintre ce
le două țări, precum și contri
buția instituțiilor parlamenta
re. a opiniei publice, in promo
varea principiilor făuririi unei 
noi ordin: economice și politi
ce international».

în aceeași zi. oaspetele ro
mân a vizitat Organizația pla
nului si bugetului din Iran.

Cu acest prilej, a avut loc 
un schimb de vederi referitor 
la unele probleme ale dezvol
tării economico-sociale planifi
cate din România și Iran. S-a 
convenit să se stabilească con
tacte de lucru și schimburi de 
experiență intre instituțiile de 
planificare din cele două țări 
pentru a identifica noi căi și 
mijloace in cooperarea econo
mică pe termen lung dintre 
România și Iran.

A 
întrevedere 

româno-sovietică
Tovarășul Maxim Berghianu, 

ministrul aprovizionării tehnico- 
materiale și controlului gospo
dărim fondurilor fixe, care face 
o vizită oficială in Uniunea 
Sovietică, în fruntea unei dele
gații. a avut o întrevedere cu 
V. E. Dimșiț, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președin
tele Comitetului de stat pentru 
aprovizionarea tehnico-mate- 
mală a U.R S.S. Cu acest pri
lej. a amt loc o convorbire, 
cesfiăsmrată tatr-o atmosferă 
cordială, prietenească, ta cadrul 
căreia au fost discutate pro
bleme privtad dezvoltarea co
laborării intre cele două insti
tuții centrale, precum și schim
burile de mărfuri Intre țara 
noastră și Uniunea Sovietică.

• U.R.S.S. 
resurselor 

în cursul actualului plan cin
cinal și in perspectivă. în ba
lanța energetică a U.R.S.S. se 
vor produce schimbări substan
țiale. Petrolul și gazele vor ceda 
treptat întiietatea cărbunelui și 
energiei atomice. Utilizarea e- 
chilibrată a combustibililor va 
permite Uniunii Sovietice să e- 
vite crizele de energie care a- 
fectează periodic statele dezvol
tate din punct de vedere indus
trial. în urma reducerii cantită
ților de petrol și gaze întrebuin
țate pentru nevoi energetice, va 
crește considerabil cantitatea de 
hidrocarburi utilizate pentru ne
voi tehnologice.

Creșterea ponderii cărbunelui 
In producția de energie electrică 
va fi asigurată prin crearea 
unor noi baze de extracție a a- 
cestui combustibil, în zonele ră
săritene ale țării. Un loc deose-

• Modernizarea 
flotei comerciale 

cubaneze
Un număr de 14 nave vor In

tra in dotarea flotei comerciale 
cubaneze în următorii trei ani, 
anunță agenția Prensa Latina. 
Navele vor fi construite pe șan
tiere navale din Finlanda, Iugo
slavia, Canada, Argentina și Da
nemarca. Achiziționarea lor răs
punde prevederilor primului plan 
cincinal cubanez, pe perioada 
1976—1980, pian care înscrie ca 
obiectiv principal modernizarea 
și lărgirea capacităților flotei co
merciale a țării.

în prezent, flota comercială 
cubaneză dispune de nave însu- 
mind un deplasament de 549 444 
tone. Prin intrarea in dotare a 
celor 14 nave, flota va atinge un 
tonaj de 710 000.

a Camerei de comerț și indus
trie a României, condusă de 
Hristache Zambeti, vicepre
ședinte al Camerei.

Cu această ocazie, a fost sem
nat acordul privind înființarea 
unei Camere de comerț româno- 
arabe care va funcționa cu 
două secții: una în cadrul Ca
merei de comerț și industrie a 
României și alta în cadrul 
Uniunii Generale a Camerelor 
de comerț, industrie și agricul
tură a țărilor arabe.

• PREȘEDINTELE Republicii 
Malta, Anthony Mamo, l-a pri
mit pe ambasadorul României în 
Malta, Iacob Ionașcu, cu ocazia 
încheierii misiunii sale ta a-

, Viziti delegației 
parlamentare 

române 
in Finlanda

Delegația parlamentară româ
nă, condusă de tovarășul Nico
lae Giosan. președintele Marii 
Adunări Naționale, aflată in 
Finlanda, a fost, miercuri, oas
petele municipalității orașului 
Kemi. important centru indus
trial din zona Golfului Botnic.

Delegația a vizitat fabrici de 
hirtie și celuloză și un grup de 
uzine ale companiei ..Outo
kumpu", principalul producător 
finlandez de metale neferoase. 
Au fost abordate probleme pri
vind adincirea cooperării teh
nico-științifice între compania 
finlandeză respectivă și între
prinderile românești de resort.

Delegația a fost însoțită de 
Veikko Helle. președintele 
Parlamentului Finlandei.

în timpul vizitelor și convor
birilor a fost prezent Constan
tin Vlad. ambasadorul României 
ta Finlanda.

Pentru relații economice și comerciale 
echitabile intre toate statele lumii
Lucrările celei de-a IV-a sesiuni a U.N.C.T.A.D.

în continuarea dezbaterilor 
din cadrul celei de-a IV-a se
siuni a Conferinței Națiunilor 
Unite pentru Comerț și Dezvol
tare (U.N.C.T.A.D.) numeroase 
alte delegații din țările în curs 
de dezvoltare s-au pronunțat 
pentru relații economice și co
merciale echitabile între toate 
statele lumii.

Ministrul economiei al Libiei, 
Abu Bakr Aii Al Sharef, a cri
ticat activitatea monopolurilor 
imperialiste și s-a pronunțat 
pentru stabilirea controlului, de 
către țările in curs de dezvol
tare. asupra bogățiilor lor na
ționale.

Statele din America Centrală — 
Costa Rica. Guatemala, Hondu
ras. Nicaragua și Salvador — 
sprijină propunerile conținute în 
documentele adoptate la Manila 
de „Grupul celor 77". ’

Ministrul portughez al comer
țului și turismului, Jorge Cam- 
pinos, a arătat că țara sa spri
jină conceptul noii ordini eco
nomice internaționale, concept 
care se înscrie ca o necesitate 
în vederea asigurării unei păci 
trainice.

Exprimînd solidaritatea hotă- 
rită a Mozâmbicului cu lupta 
de eliberare a poporului Zim
babwe, ministrul mozambican 
al comerțului, Joaquin Car

Diversificarea 
energetice
bit îl va ocupa în acest sens, 
bazinul carbonifer Kansk-Acinsk 
din Siberia centrală. Potrivit 
prevederilor, în următoarele de
cenii, aici se va extrage tot a- 
tîta cărbune cît se extrage în 
prezent în întreaga Uniune So
vietică, capacitatea de producție 
a minelor din acest bazin tre
buind să ajungă la cel puțin 
700 milioane tone pe an.

Pe baza zăcămintelor de com
bustibil solid care vor intra în 
exploatare în regiunile răsări
tene ale U.R.S.S. vor fi create 
importante complexe energetice. 
Astfel, în zona Echibastuz, din 
Kazahstan, a început construc
ția primei din cele cinci cen
trale termoelectrice pe bază de 
cărbune, care vor avea o putere 
instalată de 4 milioane kW fie
care. Creșterea producției de 
energie electrică în Kazahstan 
va permite construirea unor în
treprinderi industriale, mari 
consumatoare de energie.'

Un Ioc deosebit va reveni e- 
nergeticii atomice. Principalul 
șantier în acest domeniu este cel 
al centralei de la Leningrad, ca
re va avea in stadiul final o pu
tere instalată de 4 milioane kW. 
în cursul întregului cincinal, 
capacitatea centralelor atomo- 
electrice sovietice va crește cu 
13—15 milioane kW.

• O acțiune a tinerilor mongoli
Prima brigadă de tineri din Ulan Bator, capitala R. P. Mon

gole, a plecat zilele trecute în zona pămînturilor virgine pentru 
a participa la acțiunea de desțelenire și de întemeiere a unor 
noi gospodării agricole. Acțiunea tinerilor mongoli se înscrie pe 
linia transpunerii în viață a hotărîriior plenarei din ianuarie 
1976 a Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, care a aprobat un amplu program ce prevede desțele
nirea și includerea în circuitul agricol, pină in anul 1980, a 230 000 
hectare de păminturi noi, creșterea considerabilă a recoltei de ce
reale, sporirea productivității la legume, cartofi, plante fura
jere. Pe terenurile desțelenite se vor întemeia 11 noi gospodării 
agricole de stat. în cursul acestui an vor fi desțelenite 38 000 
hectare de pămînt care vor fi înglobata ta circuitul productiv.

ceastă țară. Ambasadorul român 
a fost primit, de asemenea, de 
primul ministru și ministrul a- 
facerilor externe al Maltei, Dom 
Mintoff, și de președintele par
lamentului, Emanuel Attard 
Hezzina.

în cursul convorbirilor care au 
avut loc, cu acest prilej, au fost 
discutate probleme legate de 
dezvoltarea în continuare a rela
țiilor dintre România și Malta.

• ÎN capitala R. P. Ungare a 
fost deschis tradiționalul Tîrg 
internațional la care participă, 
in acest an, aproape 2 000 de fir
me din 26 țări, printre care și 
România.

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •

Convorbiri economice 
românobritanice

Neculai Agachi. ministrul in
dustriei metalurgice, s-a în- 
tîlnit. miercuri cu Eric Varley, 
ministrul industriei al Marii 
Britanii. Cu acest prilej, 
s-a făcut un schimb de păreri 
in legătură cu căile de extin
dere și diversificare a schimbu
rilor și a cooperării și colabo
rării in producție și pe terțe 
piețe în domeniul industriei 
metalurgice între România și 
Marea Britanie. în aceeași zi, 
ministrul român s-a întilnit cu 
Michael Meacher. subsecretar 
parlamentar la Ministerul Co
merțului. La întilniri și convor
biri a fost prezent ambasadorul 
României la Londra, Pretor 
Popa. Totodată, ministrul român 
a avut convorbiri cu conduce
rile Corporației britanice a oțe
lului și Asociației producători
lor de echipament pentru indus
tria metalurgică, cu conducerea 
grupului Head Wrightson și a 
firmelor Salem, Wellman In
candescent și Wellman Mecha
nical Engineering ltd., privitoare 
la dezvoltarea cooperării cu în
treprinderi similare din țara 
noastră.

valho. a atras atenția că atîta 
vreme cît se va menține actuala 
situație din Africa australă nu 
se poate vorbi de îmbunătăți
rea climatului politic în întrea
ga Africă. El a subliniat, tot
odată, hotărirea țării sale de a 
continua să aplice sancțiuni e- 
conomice regimului rasist al lui 
Ian Smith.

Pronunțîndu-se In sprijinul 
documentelor prezentate de ță
rile în curs de dezvoltare, de
legatul Republicii Panama. Ro
berto Brenes Perez, a relevat 
că țara sa luptă pentru dobîn- 
direa suveranității depline asu
pra Canalului Panama, precum 
și pentru apărarea resurselor 
sale naturale. El s-a pronunțat 
pentru instaurarea unei ordini 
economice internaționale echi
tabile pentru toate statele de 
pe glob.

în legătură cu dezbaterile din 
cele cinci comisii de lucru, a- 
gențiile de presă notează atitu
dinea rezervată a țărilor indus
trializate față de propunerile 
concrete venite din partea unor 
state în curs de dezvoltare. Pro
grese însemnate au fost obți
nute în comisia care se ocupă 
cu mijloacele de promovare a 
cooperării intre țările în curs 
de dezvoltare și in cea însărci
nată cu studierea problemelor 
instituționale ale conferinței.

din țările socialiste
• Reconstruirea 

magistralei 
feroviare 

transvietnameze
In prezent, în nordul și su

dul Vietnamului sute de mii de 
persoane și numeroase între
prinderi de construcții sînt an
trenate in reconstrucția magis
tralei feroviare transvietname
ze, care urmează să facă din 
nou legătura intre marile orașe 
Hanoi și Saigon. Această ex
cepțional de importantă cale fe
rată va străbate o distanță de 
1 729 kilometri, și in proiectul 
privind redarea ei in folosință 
se are in vedere construirea sau 
repararea a 503 poduri, 185 de 
gări și halte și 22 de tunele. De 
asemenea, in zona traseului stră
bătut de magistrala feroviară 
urmează să fie refăcute liniile 
de telecomunicații pe distanțe 
insumînd aproape 1 900 de ki
lometri. Intre obiectivele majore 
din cadrul magistralei se remar
că podul de la Ky Lam, lung de 
circa 500 de metri, și tunelul de 
la Babonmo, cu o lungime de 
1 277 metri. Principalele eforturi 
ale brigăzilor care lucrează la 
refacerea liniei sînt concentra
te pe parcursul a două porțiuni 
grav avariate în timpul războiu
lui : Da Nang — Nhy My

• IOAN AVRAM, ministrul 
Industriei construcțiilor de ma
șini al României, președintele 
părții române la Comisia mixtă 
guvernamentală româno-austria- 
că pentru cooperare economică, 
tehnică și industrială, a avut 
convorbiri eu președinții-direc- 
tori generali al concernului 
Voest Alpine, din Unz, al Uzi
nei de automobile Steyr, ai fir
melor Swarowsky și Slmmer- 
werke, cu care a examinat po
sibilitățile concrete de dezvol
tare a cooperării în producție 
între firmele respective și între
prinderile românești.
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