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Rodnic și fructuos dialog de lucru, expresie 
a unității de monolit dintre partid și popor

VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN UNITĂȚI INDUSTRIALE DIN CAPITALĂ

■ E\pri«u>4a-si 
liaMBHiil hr ie- 
dtatit (axă ie patrie și 
partid. etkdhek de 
■mea il intimpioâ pe 
<eereianl jeteral al 
partidului eu bucurie 
și entuziasm

■ Realizări gră
itoare pentru atmosfe
ra constructivă, de pu
ternic elan creator care 
caracterizează aici ca 
de altfel in întreaga 
țară, munca pentru 
înfăptuirea sarcmbr 
actualului cincinal

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
s-a intilnit cu tovarășul Santiago Carrillo

secretar general al Partidului Comunist din Spania

înce p e r ea convorbirilor
7te xbir.'.e s- desfășoară :-.- 

tr-o atmosferă de caldă priete
nie si corthaiitaie. in spiritul re- 
iamjce statornicite intre cele 
ocriâ parade. intre conducerile 
'MC.

★

Joe a swi: tn Capitali ton- 

gecoral ai Particulei Comunist 
dm Sțwa care, la mvitația

C.C. al P.C.R., face o vizită de 
prietenie in țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni. oaspetele a fost întîmpi- 
nat de Emil Bobu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ște
fan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Ghi- 
zela Vass. mem'oru al C.C. al 
P.CJL

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU
• Delegația parlamentară columbiană

Tovarășul Nicolae Ceaușescu; 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste Romania, 
a făcut, in cursul dimineții de 
joi. 20 mai, o vizită de lucru in 
două importante unități indus
triale din Capitală : Întreprin
derea de utilaj chimic ..Grivița 
Roșie“ și întreprinderea de pie
se radio și semiconductori Bâ- 
neasa.

în această vizită. secretarul 
general al partidului a fost in- 
soțit de tovarășii Cornel Bur
tică. Gheorghe Cioară și Gheor- 
ghe Oprea.

Expresie elocventă a dialogu
lui permanent pe care tovară
șul Nicolae Ceausescu t! poartă 
cu oamenii muncii, a unității de 
monolit dintre partid și popor, 
și intilnirea de ieri cu făuritorii 
de bunuri materiale, in unită
țile productive, a prilejuit dis
cutarea principalelor prooleme 
ale activității lor actuale si de 
perspectivă consacrate înfăptui
rii sarcinii stabilite de cel de-al 
XI-lea Congres al partidului ca 
actualul cincinal să fie un cin
cinal al revoluției tehnico-șuin- 
țifice.

Atmosfera constructivă; de 
muncă creatoare care domnește 
pretutindeni, in întreaga țară, 
hotar ir ea cu care poporul ro
mân iși consacră energia și 
creativitatea înfloririi patriei so
cialiste și-au găsit o grăitoare 
ilustrare in cele doua mari u- 
zirte bucureștene. Colectivele de 
muncă de aici, angajate plenar 
in înfăptuirea exemplară a an- 
cinaluiui. au intimpina: cu 
bucurie și entuziasm pe secre
tarul genera! al paruduhru La 
locurile lor de muncă din secții, 
de-a lungul fluxurilor tehnolo
gice. in ateliere și laboratoare, 
muncitori- tccxucicm. mfiDcn, 
l-au salutat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. raportxndu-i 
succesele oixmule. exprimi* - 
du-s« atașamentul lor necin'-t 
față de patrie si partid, adezts- 
nea lor la politica sa internă ș; 
externă.

In centrul analizei pe care a 
făcut-o secretarul gumai ai 
partidului in aceste mtreprm-

modema noastră mdccrie con
structoare de mașini ct șt pen
tru marele centru mdcstnal pe 
care il reprexintă Capitala s-au

situat aspecte legate de

moo—iizarea teceMMogxijor 
a producvci. dezvoi iarea um-

In ziua de 20 mai. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit delegația parlamentară 
columbiană, condusă de Alberto 
Santofimio Botero. președintele 
Camerei Reprezentanților, care, 
la invitația Marii Adunări Na
ționale. a întreprins o vizită ofi
cială in țara noastră.

La întrevedere au participat 
tovarășii Ștefan Voitec, vice
președinte al Consiliului de Stai. 
VirgJ Teodorescu. vicepreședinte 
al Mani Adunăm Naționale. Sil
viu Curticeanu. secretar prezi
dențial și al Consiliului de Sta:. 
Mthail Haș eganu. deputat in 
MAX 1 copreședinte al Aso- 
ăaiiei de prietenie romăno-co-

Au lua: parte, de asemenea. 
Ț-is Emilio Mon salve Arango, 
prim-vicepreședinte al Camerei 
Reprezentant, lor. Simon Bossi 
Lopez, al doilea vicepreședinte, 
precum ș: Fernando L'rdaneta. 
ambasadorul Coiumbtei la Bucu
rești.

Exprîmind gratitudinea pentru 
întrevederea acordată, conducă
torul delegației a arătat că in 
Columbia stăruie cu putere im
presia pe care a lăsat-o vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu,

subliniind că poporul, guvernul 
și parlamentul țării sale mani
festă admirație și afecțiune față 

- de șeful statului român.
Salutînd pe oaspeți, președin

tele Nicolae Ceaușescu a rele
vat că iși amintește cu plăcere 
de vizita sa in Columbia, de în- 
tilnirilc pe care le-a avut, de 
convorbirile cu membrii Came
rei Reprezentanților.

In cadrul întrevederii s-a a- 
preciat că vizita parlamentarilor 
columhieni in România repre
zintă un moment important în 
dezvoltarea colaborării dintre 
țările noastre, ea contribuind Ia 
întărirea in continuare a priete
niei dintre popoarele român și 
columbian.

Sublimindu-se cu satisfacție 
evoluția ascendentă a raporturi
lor dintre cele două țări, s-a e- 
xidențiat, in același timp, do
rința reciprocă de a conlucra 
mai strins. in spiritul celor con
venite cu prilejul convorbirilor 
româno-columbiene la nivel 
înalt, in soluționarea probleme
lor ce confruntă omenirea. A 
fost reliefată, in această ordine 
de idei, colaborarea fructuoasă 
in grupul țărilor in curs de dez
voltare latino-americane, parti
ciparea lor activă la rezolvarea

problemelor legate de lichidarea 
subdezvoltării, de crearea unei 
noi ordini economice, care să 
permită fiecărui popor să valori
fice. potrivit intereselor sale și 
in folosul propriu, bogățiile na
ționale.

In timpul convorbirii, relevin- 
du-se că in soluționarea acestor 
probleme complexe un rol tot 
mai important revine popoare
lor inseși, s-a arătat că parla
mentele. ca reprezentante auto
rizate ale acestora, sint chemate 
să aducă o contribuție sporită la 
intărirea solidarității și lărgirea 
colaborării pe plan internațional 
a tuturor forțelor progresiste, in 
lupta pentru instaurarea unor 
relații noi, bazate pe egalitate, 
intre state, pentru respectarea 
dreptului inalienabil al fiecărui 
popor de a fi pe deplin stăpin 
pe destinele sale.

Exprimindu-și convingerea că 
poporul prieten columbian va 
obține succese tot mai mari pe 
calea dezvoltării sale indepen
dente. președintele României i-a 
transmis cele mai bune urări de 
prosperitate și bunăstare.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, prie
tenească.

La „Grivița Roșie1*,  în mijlocul
colectivului care a lansat chemarea

la întrecere socialistă 
a întreprinderilor constructoare

de mașini din9

Gmnța Ho 
ni la isxre

întreaga țară
cest ar. a întreprinderilor con- 
sxrucsoare de nasm din în
treaga Tară. Discuțiile cu oa
menii muncii de aici, cu fac-

’.orul înzreșc^odeni- rng- Szelian 

regisirate m primele patru luni, 
and prevederile au fost inde- 
pLinite la toți indicatorii. inclu
siv la export, confirma botări- 
rea colectivului de a-și onora 
m mod exemplar sarcinile de 
plan și angajamentele asumate 
in întrecerea sociali stâ.

Pe parcursul vizitării marilor 
hale ale secției de cazangerie. 
locul unde se confecționează și 
asamblează impunătoarele in
stalații și utilaje chimice și pen
tru rafinării, se relevă cu preg
nanță mutațiile calitative in
tervenite in procesul de produc
ție. pe linia introducerii pro
gresului tehnic, de la ultima 
vizită făcută aici in februarie 
anul trecut de secretarul gene
ral al partidului. Prin concen
trarea eforturilor muncitorilor, 
ale specialiștilor, s-a reușit ca

(Continuare in pag. a IlI-a)

• Publicistul
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, joi după- 
amiază, pe Alvin Toffler, socio
log și publicist american, auto
rul cunoscutei lucrări ..Șocul vi
itorului". care întreprinde. îm
preună cu soția, o vizită in țara 
noastră.

La primire au participat Mir
cea Malița, consilier al preșe
dintelui republicii, precum și 
Harry Barnes jr., ambasadorul 
S.U.A. la București.

Mulțumind pentru deosebita 
onoare de a fi primit de șeful 
statului român, oaspetele a ex
primat interesul deosebit față de 
experiența specifică a dezvoltă
rii României intr-un moment in

american Alvin Toff Ier
care au loc schimbări accelerate 
in lume și în care se caută so
luții adecvate la problemele noi 
puse de revoluția tehnică și ști
ințifică.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a relevat importanța și rolul 
hotăritor pe ■ care il au, în con
dițiile profundelor mutații in
tervenite pe plan mondial, 
eforturile fiecărui popor de a 
stabili și urma calea propriei 
dezvoltări economice și sociale, 
precum și o largă colaborare in
ternațională în vederea soluțio
nării marilor probleme ale,ome
nirii.

în timpul întrevederii a fost 
subliniată necesitatea promovă

rii în relațiile dintre state a 
principiilor și practicilor cu a- 
devărat democratice și echita
bile care să asigure progresul 
tuturor națiunilor și în special 
al țărilor în curs de dezvoltare. 
In acest context, a fost relevată 
valoarea deosebită a schimburi
lor de vederi, a contactelor și 
discuțiilor, precum și rolul im
portant ce revine oamenilor de 
știință Sn studierea și tratarea 
marilor probleme ale contempo
raneității, în anticiparea unor 
soluții care se impun multitu
dinii de aspecte ale dezvoltării 
și progresului popoarelor.

întrevederea s-a desfășurat in
tr-o atmosferă cordială.

Plenare cu activul 
ale comitetelor 

județene de partid
• SUCEAVA

• TULCEA

• VRANCEA

Plenara lărgită 

a Consiliului oamenilor 

muncii de naționalitate 

germană
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Plenare cu activul 
ale comitetelor județene de partid

în pregătirea Congresului educației politice și culturii socialiste

sum ui
Prefațate de ample dezbateri 

în toate organizațiile de partid, 
de masă și obștești — in cadrul 
cărora și-au spus cuvintul pes
te 10 000 de participanți, făcînd 
circa 5 000 de propuneri pentru 
îmbunătățirea activității — lu
crările plenarei cu activul au 
constituit încununarea unei 
etape de exigente și fructuoase 
analize in pregătirea Con
gresului educației politice și 
culturii socialiste.

In raportul prezentat de to
varășul Miu Dobrescu, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Suceava al P.C.R., ca și în cu
vintul celor 77 de participanți la 
discuțiile din plen și din comi
sii, s-a subliniat creșterea rolu
lui conducător al organelor și 
organizațiilor de partid în trans
punerea în viață a sarcinilor cu
prinse în Programul ideologic, 
contribuția comuniștilor la dez
voltarea conștiinței socialiste în 
rîndul maselor, la incetățenirea 
atitudinii înaintate față de mun
că și avutul obștesc. Imaginea 
cea mai sugestivă a sentimente
lor patriotice și a atașamentu
lui bucovinenilor față de politi
ca partidului o constituie 
succesele lor în muncă, mate
rializate în îndeplinirea cinci
nalului trecut în patru ani și 
jumătate, reușind astfel să dea 
suplimentar patriei, pină la fi
nele lui 1975, bunuri materiale 
in valoare de 4.6 miliarde lei.

Adevărată tribună a experien
ței inaintate. plenara a scos in 
evidență, prin cuvintul unor re
prezentanți ai marilor unități 
miniere, metalurgice, forestiere, 
textile, valoroase inițiative și 
metode ale muncii politico-edu
cative, pentru creșterea gradu
lui de răspundere față de sar
cinile fiecărui colectiv, pentru 
întărirea ordinii și disciplinei 
la toate locurile de muncă.

Dezbaterile au ancorat stărui
tor și in sfera vieții cultural-e
ducative. analizindu-se mesajul 
unor ample manifestări artisti
ce in cultivarea sentimentelor 
de dragoste față de patria so
cialistă. față de partidul comu
nist. S-au menționat. în acest 
context, unele acțiuni de ră
sunet : festivalurile cultural-ar- 
tistice ..Plaiuri bucovihene" și 
„Comorile Țării de Sus", con
cursurile naționale de poezie 
patriotică „Nicolae Labiș". de 
interpretare ..Ciprian Porum- 
bescu" și de artă plastică „Vo- 
ronețiana".

Ca activiști de partid, ca oa
meni cu experiență de viață — 
spunea unul dintre vorbitori, 
exprimind un sentiment unanim 
— să le oferim tinerilor adevă
ratele modele de muncă și cin- . 
ste, de devotament și abnegație 
prezente in fiecare colectivitate, 
să-i facem să cunoască temeinic 
uriașele eforturi și ctitorii so
cialiste ale țării, destinate lor 
în primul rînd. să le deschidem 
largi orizonturi pentru însuși
rea politicii partidului, precum 
și a învățămintelor istoriei de 
luptă a poporului, cultivindu-le 
dragostea pentru pămîntul stră
moșesc, pentru viitorul comu
nist al patriei.

Luînd cuvintul în încheierea 
dezbaterilor. tovarășul Emil 
Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., a relevat impor
tantele succese dobindite de su
ceveni, sub conducerea organi
zațiilor de partid, care au pus 
în centrul muncii politico-edu
cative formarea omului nou, 
animat de patriotism fierbinte, 
de hotărirea de a înfăptui exem
plar directivele Congresului al 
XI-lea al partidului. Vorbitorul, 
apreciind spiritul de exigență 
comunistă al dezbaterilor, a fă
cut o serie de recomandări pri
vind perfecționarea întregii ac
tivități consacrate transpunerii 
în viață a Programului ideologic, 
aplicării principiilor Codului 
etic. Toți factorii educaționali 
din județ sint chemați să con
tribuie nemijlocit, prin comba
terea unor manifestări retrogra
de ce mai persistă, la formarea 
atitudinii inaintate față de mun
că. față de îndatoririle sociale.

Din programul de măsuri 
adoptat de plenară :

• în centrul muncii politice la 
sate va sta antrenarea oameni
lor muncii la îndeplinirea pro
gramelor speciale ale județului 
privind cultura vegetală, zooteh
nia, îmbunătățirile funciare, 
sporirea producției agricole in 
zona de munte.

e La cetatea de scaun a Su
cevei, in orașul Șiret și comuna 
Baia vor fi organizate periodic 
ample manifestări politice și 
cultural-artistice . în scopul edu
cării maselor în spirit patriotic, 
revoluționar.

O Se va îmbunătăți activitatea 
brigăzilor științifice, a lectora
telor de educație materialist-ști- 
ințifică. Pină în 1930. in toate 
comunele cu o populație de peste 
6 000 locuitori se vor înființa 
universități populare.

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

Plenara cu activul a Comite
tului județean de partid Su
ceava dă o înaltă apreciere te
zelor de o deosebită însemnătate 
teoretică și practică adoptate de 
Congresul al XI-lea, contribuției 
excepționale aduse de către 
dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la fundamentarea și 
înfăptuirea principiilor dezvol
tării conștiinței socialiste și fău
ririi omului nou.

Ne reafirmăm totala adeziune 
față de politica profund științi
fică. internă și externă, a parti
dului și statului nostru și vă asi
gurăm. mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, 
urmind strălucitul dumneavoas
tră exemplu de totală dăruire 
patriotică și înaltă conștiință re
voluționară. ne vom aduce în
treaga noastră contribuție la 
cauza făuririi celei mai drepte 
societăți pe pămintul strămoșesc 
al scumpei noastre patrii — so
cietatea comunistă.

rum VRANCEA
Prin munca și lupta înfrățită
a tuturor fiilor țării, pentru

Amplul raport prezentat de 
tovarășul Ion Velișcu, prim- 
secretar al comitetului jude
țean de partid, cele 56 de 
luări la cuvint — in plen și 
pe comisii — au subliniat cu 
pregnanță că progresele reali
zate in munca politico-educa- 
tivă in perioada care a trecut 
de la Plenara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1971, contribuția sa 
sporită la dezvoltarea conștiin
ței socialiste a oamenilor, la 
stimularea activității lor crea
toare probează în mod elocvent 
profunda înriurire pe care a 
exercitat-o asupra tuturor do
meniilor de activitate Progra
mul ideologic al partidului.

Atit raportul, cit și interven
țiile au relevat experiența po
zitivă a organizațiilor de partid 
din orașele Macin, Isaccea, Ba- 
badag, din întreprinderi cum ar 
fi Combinatul metalurgic, în
treprinderea de prelucrare și 
industrializare a legumelor din 
municipiul Tulcea, în organiza
rea unor acțiuni vii care și-au 
dovedit eficiența, au contribuit 
în bună măsură la realizările 
obținute de către aceste unități 
economice.

Mai multe intervenții au re
liefat necesitatea intensificării 
muncii desfășurate în vederea 
însușirii normelor Codului eticii 
și a generalizării exemplului 
înaintat. în acest context s-a 
relevat imperativul diversifică
rii acțiunilor de combatere a 
unor mentalități și atitudini 
înapoiate prin continuarea unor 
acțiuni de masă sub gene
ricul „Ce înseamnă a fi co
munist", „Să trăim și să mun
cim in spiritul eticii și echită
ții socialiste", „Cinste, corectitu
dine, etică și echitate" și altele, 
prin organizarea unor dezba
teri la locul de muncă care să 
antreneze opinia colectivă in a- 
naliza fiecărei abateri.

Cu referire la activitatea cul- 
tural-artistlcă s-a reliefat că in 
ultimii ani au fost permanenti
zate acțiuni menite să pună in 
valoare tradițiile, obiceiurile de 
muncă și viață, portul locuito
rilor județului, bogatul folclor 
dobrogean, cum ar fi „Iarna 
tulceană". ..Luna culturii tulce
ne". ..Festivaluri ale cintecului. 
dansului și portului". „Sărbă
tori ale culesului", „Sărbătoarea 
pescuitului".

în încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvintul tovarășul 
Petre Lupu. membru al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. După ce a înfă
țișat unele din realizările de . 
seamă obținute in procesul de 
transpunere in viață a Progra
mului ideologic al partidului, 
vorbitorul a scos in evidentă ne
cesitatea ca multiplele forme rl 
mijloace ale muncii politice sa 
aducă o contribuție sporită J 
cunoașterea și însușirea de că
tre mase a politici; part.duliu. 
la dezvoltarea răspunderii pen
tru transpunerea ei in viață. în 
acest sens se impune să se ur- I 
mărească mai îndeaproape mo
dul cum se împletesc aspectul 
informativ cu cel formativ in ' 
cadrul fiecărei acțiuni. cum 
răspund acestea cerințelor și 
necesităților reale de lâ fiecare 
loc de muncă, cum contribuie 
la dezvoltarea conștiinței socia
liste a oamenilor, la formarea 
unor puternice convingeri.

Din programul de măsuri 
adoptat de plenară :

• Se vor stabili pină la sfîr- 
șitul lunii august a fiecărui an 
colective pe fiecare localitate, 
pentru a ajuta concret organe
le și organizațiile de partid in 
orientarea tematicii și in stabi
lirea optimă a structurii cursu
rilor invâțămintului politico- 
ideologic de partid și U.T.C.

• în direcția perfecționări' 
muncii de educație ateist-știin- 
țifică. pină la 15 iunie a.c. se 
vor organiza in cadrul unități
lor economice și social-cultura- 
le lectorate, cercuri tehnico-ști- 
ințifice, iar in cursul anului 
1976 va avea loc un colocviu de 
referate și comunicări privind 
metode și forme de educație 
materialist-științifică a maselor, 
de combatere a concepțiilor 
mistico-religioase.

• Se vor extinde acțiunile t 
„Iarna tulceană". „Luna cultu
rii tulcene", „Sărbătoarea pes
cuitului", „Sărbători ale cu
lesului". menite să pună in va
loare tradițiile spirituale ale 
satului.

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

Participanții la plenară. in 
numele comuniștilor și al tutu
ror oamenilor muncii tulceni, 
iși exprimă și cu acest prilej 
sentimentele lor de atașament 
deplin la politica internă și ex
ternă a partidului și statului 
nostru, politică ce reflectă in 
cel mai inalt grad aspirațiile 
de bunăstare materială și spi
rituală ale națiunii noastre so
cialiste. de pace și progres in 
lume. Reafirmăm și de această 
dată simțămintele noastre de 
prețuire și recunoștință față de 
activitatea laborioasă și contri
buția hotăritoare pe care dum
neavoastră, înțeleptul și mult 
încercatul conducător, o aveți 
la elaborarea documentelor parti
dului nostru, la aplicarea con
secventă a politicii sale mar- 
xist-leniniste.

Exprimind voința comuniști
lor, a tuturor celor ce muncesc 
și trăiesc pe acest străvechi pă- 
mint românesc, ne angajăm in 
fața conducerii partidului și a 
dumneavoastră, mult iubite to
varășe secretar general, că vom 
milita cu fermitate pentru dez
voltarea conștiinței socialiste a 
maselor, aplicarea neabătută a 
principiilor eticii și echității 
socialiste, că vom munci neo
bosit pentru realizarea exem
plară a sarcinilor ce ne revin 
din istoricele documente ale 
Congresului ai XI-lea al Parti
dului Comunist Român de edi
ficare a socialismului și comu
nismului in scumpa noastră pa
trie — Republica Socialistă 
România.

Ceea ce a caracterizat lucră
rile plenarei — raportul prezen
tat de tovarășul Simion Dobro- 
vici, prim-secretar al comitetului 
județean de partid, precum și 
cuvintul participanților. repre
zentanți ai tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii din județ — 
a fost exprimarea adeziunii de
pline față de politica internă și 
externă a partidului nostru, a 
hotăririi de a face totul pentru 
a da viață Programului partidu
lui de construire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre 
comunism.

După Plenara dtn noiembrie 
1971 a C.C. al P.C.R.. comite
tul județean de partid a orga
nizat și condus mai bine 
activitatea politico-ideologică de 
înarmare a cadrelor, a tuturor 
membrilor de partid cu concep
ția materialismului dialectic și 
istoric despre viață și societate, 
cu principiile politicii partidului. 
Faptul că in județ aproape 70 la 
sută din populația activă este 
cuprinsă în sistemul unitar de 
pregătire politico-ideologică — 
s-a remarcat în plenară — obli
gă cu atît mai mult organiza
țiile de partid să-și sporească 
preocupările in direcția crește
rii eficienței, a rolului forma- 
tiv-educativ al întregii activități 
ideologice.

Vorbitorii au scos in evidență 
că înfăptuirea prevederilor cin
cinalului precedent înainte de 
termen atestă eficiența crescin- 
dă a muncii desfășurate de or- ! 
ganizațiile de partid in ridica
rea nivelului general de conști
ință al tuturor oamenilor mun
cii, in transformarea normelor 
și principiilor Codului etic co
munist in forme convingeri mo
rale, capabile să dinamizeze e- 
nergiile in lupta pentru propă
șirea economică și socială a ju
dețului. a întregii țări.

în plenară au fost apreciate, 
pentru amploarea și eficienta 
lor. unele acțiuni de educație i 
patriotică, de insuflare in rin- ; 
durile tineretului a sentimentu- ' 
lui continuării unor tradiții i 
eroice, glorioase, cum sint ac- ■ 
țiuni inițiate de organizațiile | 
U.T.C. și de pionieri pe teme ca 1 
„Sintem urmașii eroilor de la 
Mărășești". „Vin la Milcov eu 
grăbire", concursurile cultural- 
artistice etc. De asemenea, s-s 
reliefat rolul educativ al unor 
manifestări eultural-artist.ee de 
masă devenite tradiționale. In
tre care: „Salonul literar Dra- 
gosloveni". „Festivalul folcloru
lui vrincean". „Unire-n ruge» si 
simțiri". „Pe atei eu se trece" I 
și altele.

în încheierea dezba'ertîce » 
hiat euvtstu’ t—a-is» Lisa 
CioboM. waki a! Cewfeta- 
hri Petrie Exes «ti i al C.C. al 
P-CJL care a Sent o »—rlâ 
trece ie hi rei'iMl a r»s hrăni țț 
dobindi’» de MtMnJ .loatri pe ■ 
toate planurile. reles-înd. fa a- 
cest context, si sueceeele vrtn- 
cenilor la care o eefttr-.bet-.e 
importantă a adus munca poli
tică a organizațiilor de partid. 
Totodată, a făcut recomandări i 
privind organizarea și deefă- ’ 
șurarea acțiunilor esiucative. 
cultivarea sentimentelor pa- ! 
triotice adine Înrădăcina’» in j 
conștiința poporului nostru. , 
După ce a subliniat impor
tanța Codului etic, vorbitoarea I 
a arătat că. prin întreaga lor I 
comportare in muncă și in viata : 
personală, comuniștii au datoria 
de a fi modele de urmat pen
tru colectivele din care fac 
parte. îndeplinind eu abnegație 
sarcinile stabilite și activind 
pentru mobilizarea tuturor celor 
ce muncesc la îndeplinirea loc 
exemplară.

Din programul de măsuri 
adoptat de plenară :

• Anual. In județ se vor des
fășura manifestările cultural-e
ducative „Focșani — permanente 
culturale". „Salonul literar Dra- 1 
gosloveni", colocvii, simpozioa- i 
ne pe teme de creație literară 
și artă plastică, intilniri cu 
scriitorii, critici de artă etc. în 
vederea stimulării mișcăm ar- i 
tistice de masă, se vor organiza i 
festivaluri și concursuri ca : | 
„Festivalul folclorului vrin- ! 
cean" ș.a.

• In intimpinaree centenaru
lui independenței României si , 
cu prilejul Împlinirii a 70 de I 
ani de la răscoala țăranilor din I 
1907 și a 60 de ani de la bă- I 
tălia de la Mărășești. instituții- ! 
le de cultură vor organiza ma- I 
nifestăn pentru evocarea aces- I 
tor evenimente.

în încheierea lucrărilor ple
narei. participanții au adresai • 
telegramă COMITETULUI CEN
TRAL AL PARTIDULUI CO- ! 
MUX 1ST ROMAN. tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, din 
rare extragem :

Participanții la plenara Comi
tetului județean de partid cu 
activul au dezbătut pe larg și 
intr-un ridicat spirit de comba
tivitate ți exigență comunistă 
modul in care organele și orga
nizațiile de partid, de masă și 
obștrști infâptuiear sarcinile ce 
decurg din ProgTamui ideologic 
al partidului, au apreciat in 
unanimitate contribuția dum
neavoastră hotăritoare la elabo
rarea și aplicarea acestui pro
gram. a Codului principiilor ei 
normelor vieții și muncii co
muniștilor, ale eticii și echității 
socialiste. ale căror idei con
stituie pentru inlregul nostru 
popor imbolduri călăuzitoare in 
măreața operă de edificare a 
României socialiste.

In numele celor care trăiesc 
și muncesc pe aceste meleaguri, 
participanții la plenară au În
credințat mandatul tovarășilor 
care vor lua parte la lucrările 
Congresului educației politice și 
culturii socialiste să aprobe 
întru totul activitatea intensă, 
dinamică, profund principială 
desfășurată pe plan internațio
nal de partidul și statul nostru, 
sâ-și exprime adeziunea fermă 
și entuziastă față de contribuția 
dumneavoastră constructivă la 
soluționarea problemelor ma
jore ale contemporaneității, care 
a determinat creșterea presti
giului României ca factor pro
motor al unei politici de coope
rare și înțelegere între popoa
re. pentru progres și pace In 
întreaga lume.

înflorirea multilaterală a
Joi după-amiază. au avut loc 

in Capitală lucrările plenarei 
lărgite a Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate germană 
din Republica Socialistă Româ
nia consacrate examinării mo
dului in care sint îndeplinite 
sarcinile ce revin acestui orga
nism din Programul ideologic 
al partidului, din indicațiile se
cretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu 
privire ia activitatea politico- 
educativă desfășurată în rindu- 
rile oamenilor muncii de națio
nalitate germană.

La lucrările plenarei au par
ticipat, din partea conducerii de 
partid și de stat, tovarășii Emil 
Bobu și Ștefan Andrei.

Informarea Consiliului, pre
zentată de Eduard Eîsenburger, 
președintele consiliului, precum 
și dezbaterile la care au luat 
cuvintul tovarășii Andreas 
Wetngărtner. Carol Gbllner. 
Nikolaus Berwanger. Alexander 
Schmidt, Iosef Krauss. Erich 
Pfaff. Alois Kloth. Hans Lieb- 
hardt. Hugo Hausl, Nikolaus 
Doggendorf. Hans Gobbel. 
William Heinz au evidențiat in 
mod pregnant justețea politicii 
marxist-leniniste a partidului și 
statului nostru in problema na
țională. politică ce asigură ega
litatea deplină, reală In drep
turi. in toate domeniile vieții, 
a tuturor oamenilor muncit, 
români, maghiari. germani și 
de alte naționalități, egalitate 
avind rădăcini adinei in lupta 
comună dusă de-s lungul tim
pului de poporul român și na
ționalitățile conlocuitoare îm
potriva asupririi sociale și na
ționale', ih activitatea unită a 
tuturor fiilor țării consacrată 
progresului multilateral al pa
triei noastre socialiste.

O confirmare strălucită a 
acestei politici o reprezintă dez
voltarea economico-șoeială Im
petuoasă pe care su cuneșdut-o 
județele in care trăiesc și mun
cesc. intr-o unitate și armor.ie 
frățească. oamenii muncit ro
mâni. maghiari, germani și de 
alte naționalități. amplasarea 
rațională a forțelor de produc*:»  
pe întreg teritoriul țării, astfel 
incit să se as.gure progresul n 
propășirea neîntreruptă a ia- 
t*egufui  nost; u popor. Varbrfo- 
rii su «ub:i-i;a’ in acest coira. 
rt numai in cincnalnl 1973— 
197J s-a real.za*  un vas*  pro
gram d» avestrtiL care a per
ne**  darea fo * i a ..jm

roase rya*U *:  pa ă» prorije-

Mișcarea artistică studențească — 
angajată, patriotică, militantă

Moic rotundă cu parb<ipo*eo  d'ecto'e*  coselor de cultură 
Știzdeotest *n  Gvj-Mcpoce. LAURENȚIU HODOROG, și București, 
LAURENȚIU TOMA, și a »<epretedtrt 'o*  corsihdof U.A.S.C. din cele 
două centre unrvendore. OLIY1A FIORE*  (Cluj-Napoca) și ADRIA
NA STOKHITOIJ (BucvreffȚ.

Mișcarea artistică «rcdcnîeascÂ. 
fie eă este tarte de activitate*  
formasiiior. «etițtîaor. •rehesire- 
lor. in r ta teri ne cose de col
turi. pe «cerrele diverselor evm- 
petitii culturale nu despre ul- 
nifestârile artistice erganrzate io 
cămine și facultăți, reustitwîe o 
realitate de aeeentestat. ea iiu- 
portantr virtualități formative. 
De pildă, numai ia centre! amver- 
ritar Cluj-Napoca există apruape 
79 de formalii artivtiee eu peste 
16M de membri, iar ia cadrul 
consiliilor AS.C. rirea 3M de 
activiști se ocupă de organiza
rea. propagarea și desfășurarea 
aelivitătilor eattarale. O primă 
Întrebare adresat*  laftilaaf I- 
lor noștri s-a referit la stadiul 
actual al acestei zone de mare 
interes pentru studrati. la difi
cultățile. rare ine*  mai există in 
acest important domeniu al vie
ții de asociație.

Laurențîu Hodorog : Preocupă
rile studenților legate de activi
tățile culturale cunosc momente 
de intensitate și momente de re
gres. din cauze obiective. Festi
valul national al artei studen
țești a mobilizat cele mai valo
roase formații, cei ma: bun; in
terpret. dar important a fost 
interesul manifest al masei de 
studenți pentru cele mai diverse 
genuri artistice. Uneori, și asta 
se intimplâ p» parcursul semes- 
trelor de studiu, interesul stu
denților pentru viața culturală 
este diminuat de creșterea obli
gațiilor profesionale si chiar de 
orarele, alcătuite nerațional pen
tru unele facultăți. Ceea ce se 
remarc», in acest an. este apa
riția unor noi formule artistice 
cu mare priză la publicul tinăr 
— colaje, grupuri vocale, mon
taje literare pe teme patriotice, 
formații de mutică folk. In ace
lași timp, dificultățile legate de 
o stagiune studențească perma
nentă țin atit de continua rulare 
a formațiilor teatrale, cit și de 
faptul că demarajul montării 
spectacolelor de teatru este in
timat.

Adriana Stoichițoiu : Un accent 
deosebit in acest an a fost pus 
pe organizarea brigăzilor de a- 
gitație. care acum există practic 
in toate facultățile. De aseme
nea. montajele literare cunosc 
din ce in ce mai mulți adepti, 
tematica acestora fiind axatâ, in 
special, pe creația patriotică. Un 
aspect imbucurâtor înregistrat 
este sprijinul deosebit al stu
denților Conservatorului in ve
derea instruirii corurilor din 
facultăți și institute. Menționez 
insă că această muncă ar tre
bui asimilată practicii pedago
gice, ceea ce pină in prezent nu 
s-a putut realiza cu toate soli
citările noastre.

Olivia Flore» : O problemă 
este și cea a repertoriilor. De 
găsirea celor mai bune texte, a 
celor mai potrivite creații spe
cifice manifestărilor artistice 

ție. s-a dezvoltat și modernizat 
baza tehnico-materială. ceea ce 
a permis o ridicare permanentă 
a potențialului economic al 
țării și, pe această bază, o creș
tere continuă a nivelului de trai 
material și cultural al tuturor 
oamenilor muncii din patria 
noastră.

O mărturie incontestabilă a 
egalității in drepturi a naționali
tăților conlocuitoare o reprezin
tă și arintul pe care il cunosc 
cultura, arta «i invâțăniintul de 
limbă germană. S-a menționat 
astfel că a crescut numărul sec
țiilor și cursanților din universi
tățile populare, a ciclurilor de 
conferințe in limba germană, 
care contribuie la cultivarea dra
gostei fată de patrie, partid și 
popor, a sentimentelor de min- 
drie patriotică, la educația ma
terialist științifică, Ia răsptn- 

Plenara lărgită a Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate germană

direa concepției filozofice mate
rialist-dialectice. Totodată, la ca
sele de cultură, cluburi și că
mine culturale se desfășoară o 
tot mai vie activitate la care 
participă peste 500 formații ar
tistice de amatori, care, prin 
mesajul artei lor. contribuie la 
adincirea sentimentelor patrio
tice. la înflorirea vieții spiritua
le in Lsr.be maternă, la îmbogă
țirea patrimoniului cultural ge
neral al patriei noastre socialiste.

Dreptul de manifestare egali 
a ctiRurii a fost evidențiat și prin 
cultivarea valorilor spirituale 
r.a’i'male reprezentate de opere
le unor scriitori de limbă ger
man*.  de activitatea teatrelor in 
limba Htaterr.â S-a subliniat, de 
pildă, că anual apar in medie 
ecm IM titluri de carte in limba 
german*  — «oginale r. tradu
ceri —. Întrunind un tiraj 
de peste 2T0 M6 exemplare.

Potuca marxist-ieninist*  a 
pam-duhi: nostru in problema 
rrat-coală s-a arătat in cadrul 
dezbaterilor. se reflectă și in 
dossemul educației și instruirii 
kt Lmba matern*  a tinerei ge
nerații. nu mai puțin de 63 000 
de copt*.  înrățîad în limba ger
man*

E-idermmd -na’e aces’* ree- 
hrăr_ rorbrtnm n exprima*  în 

ruder.tești depinde ecoul aces
tora In public. Pe parcursul u- 
r.ui an universitar. eforturile 
trebuie Îndreptate. !n primul 
r "d. spre refacerea formațiilor 
dezmembrate prin plecarea ab
solvenților și ritmicizarea pre- 
tentătli programelor pe fiecare 
gen.

Laurențiu Toma : Viața artis
tică studențească a cunoscut in 
acest an momente de virf, ma
terialitate prin spectacolele cu
prinse in Festivalul național al 
artei studențești. Calitatea for
mațiilor, nivelul prezentării a- 
cestora. a soliștilor. corurilor 
sau brigăzilor atestă nu numai 
o bună indrumare. dar'și dra
goste față de actul artistic, do
rința creatorilor studenți de a fi 
la înălțimea exigențelor unui 
public, in general familiarizat și 
cu producțiile formațiilor profe
sioniste. O condiție a continui
tății acestui nivel mi se pare a 
fi conservarea unui ritm al con
tactelor cu publicul menit să 
păstreze nealterată prospețimea 
manifestărilor artistice.

O condiție a calității muncii 
cultural-artistice este și con
tactul cu alte categorii de tineri. 
In acest sens, care sint princi
palele obiective și realizări ale 

. comisiilor culturale ale consilii
lor A.S.C. ?

Adriana Stoichițoiu : Atit for
mațiile Casei de cultură, cit și 
cele ale institutelor au avut In 
acest an programe special dedi
cate tinerilor din întreprinderi, 
lnstitutii, școli. în acest sens, 
dau roade contactele bilaterale 
ale consiliilor A.S.C. cu comite
tele U.T.C., care, devenite acum 
tradiționale, micșorează și efor
turile organizatorice. Astfel, Uni
versitatea păstrează relații pe a- 
ceastă linie cu întreprinderea 
„Vulcan", Institutul agronomic 
„Nicolae Bălcescu". cu Liceul a- 
gricol Dragomirești Vale și Li
ceul de Îmbunătățiri funciare 
Brănești. Institutul politehnic cu 
„Automatica", Academia de stu
dii economice cu „23 August" și 
„Tricodava", iar Institutul de 
construcții cu unitățile militare 
In care se află studenți.

Olivia Florea : Statornicită 
Încă din anii trecuți colaborarea 
pe tărim cultural cu alte catego
rii de tineri se materializează 
și prin invitarea formațiilor din 
întreprinderi pe scenele clubu
rilor studențești și prin mani
festările comune ce au loc chiar 
la locurile de muncă ale tineri
lor muncitori, la „Tehnofrig", 
„Clujăna", in alte mari unități 
industriale. De asemenea. 10—12 
formații artistice, brigăzi, coruri, 
grupuri orchestrale au săptămi- 
nal programe in comune din 
județ, iar lunar se fac deplasări 
și In alte centre universitare.

Succesul activității culturile 
studențești depinde și de diver
sitatea formelor manifestărilor 
artistice, precum și de un calen

numele oamenilor muncii de na
ționalitate germană, deplinul 
acord față de politica internă și 
externă a partidului, hotărirea 
lor de a acționa neabătut pen
tru transpunerea ei in viață, de 
a-și aduce o tot mai mare con
tribuție la înfăptuirea marilor 
sarcini care stau in fața poporu
lui nostru in opera de edificare 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate in patria noastră.

Ei s-au angajat să intensifice 
și <*  îmbogățească continuu edu
cația patriotică a oamenilor 
muncii — ca o expresie a sen
timentului de dragoste fierbinte 
care animă pe toți fiii patriei 
fată de România socialistă

în Încheierea dezbaterilor a 
luat cuvintul tovarășul Emil 
Bobu. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

într-o atmosferă Însuflețită, 
participanții la plenară au adop
tat textul unei telegrame adre
sate C.C. al P.C.R.. tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, in care 
se spune:

Consiliul oamenilor muncii de 
naționalitate germană din Re
publica Socialistă România, în
trunit in plenul său pentru a 
analiza și dezbate activitatea 
depusă in lumina sarcinilor ce-i 
revin din Programul ideologic ai 
partidului, vă asigură pe dum
neavoastră. mult stimate tova
răș» Nicolae Ceaușescu. și prin 
dumneavoastră întregul partid, 
in numele tuturor oamenilor 
muncii de naționalitate germană 
din patria noastră socialistă, de 
recunoștința cea mai profundă 
pentru politica principială, con
secventă și generoasă a parti
dului si statului nostru in pro
blema națională. Vrem să decla
răm in modul cel mai râspieat 
că datorită acestei politici, in
spirate din nobilele tradiții și 
sentimente ale internaționalis- 
mulai marxist-ieninist. ca ur
mare a dezvoltării eeonomico- 
soriale armonioase a tuturor zo
nelor țării, naționalitățile conlo
cuitoare pe care istoria le-a 
așezat pe aceste meleaguri 
alături de poporul român, 
se bucură de aceleași con- 

dar ferm al acestora. Care sint 
perspectivele muncii culturale 
prin această prismă ?

Laurențiu Toma : Dacă in Clu
buri și la Casa de cultură pro
gramele sint alcătuite de la În
ceputul anului universitar și. 
astfel, fermitatea calendarului 
de activități este păstrată, se im
pune ca și in activitatea forma
țiilor. care activează la nivelul 
facultăților, să se păstreze o rit. 
micitate susținută pe intreg par
cursul semestrelor, evident, cu 
excepția perioadelor dedicate 
pregătirii examenelor și sesiu
nilor. Formele manifestărilor 
artistice se îmbogățesc continuu, 
dar. în prezent, se constată un 
interes susținut pentru muzița 
și poezia revoluționară, patrio
tică. militantă, pentru formațiile 
corale și brigăzile artistice. Un 
fapt îmbucurător il consti
tuie dorința foștilor elevi din 
corul Liceului ..Mihai Vitea
zul". care, astăzi studenți fiind, 
au format Corul casei de cul
tură. excelent îndrumat de to
varășa profesoară Valeria Nica.

Laurențiu Hodorog : Perma
nentizarea activităților culturale 
studențești presupune o auten
tică diversitate posibilă pe sce
nele Casei de cultură. Este ne

Expoziție de lucrări practice 
ale elevilor din sectorul I

Ieri, in prezența reprezentanților organelor de partid șl 
de stat, a directorilor tuturor școlilor din sectorul 1 al
Capitalei, a avut loc in noua sală de sport a Școlii
generale nr. 4 deschiderea unei expoziții cu lucrările cele
mai reprezentative realizate de către elevii din acest sector 
la orele de activitate tehnlco-productivă și la cercurile teh
nice pe specialități. Organizată din inițiativa Inspectoratului școlar, 
a Comitetului U.T.C. și Organizației pionierilor, expoziția, care cu
prinde peste o mie de exponate, reușest^ să dea vizitatorilor o Ima
gine concretă a muncii desfășurate de elevi In cele 51 de ateliere- 
școală, diversificate ca profil șl avind un plan de producție in va
loare de circa 7.5 milioane tei pe anul in curs. Sint expuse o gamă 
variată de produse, destinate atit autodotării. dar mal ales comen
zilor pe Pază de contracte cu unitățile economice, se remarcă în 
acest sens standurile Liceului real-umanist „t.L. Caragiale" a căror 
produse (panouri pentru automatizare) sint comenzi ale Întreprin
derii ..Automatica" (contracte in valoare de 6 jumătate milion lei), 
a grupurilor școlare M.I.U. șl aeronautic. Expoziția sva fi deschisă 
zilnic pentru elevii școlilor participante, cit și pentru cei din cele
lalte sectoare.

patriei
diții materiale de muncă și de 
trai, de drepturi pe deplin egale 
in toate domeniile vieții social- 
politice cu națiunea română, cu 
toți fiii țării.

Pe drept cuvint ați arătat, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, in cuvîntarea de la 
marea adunare populară cu o- 
cazia celei de-a 55-a aniversări 
a partidului, că România noas
tră se numără printre puținele 
țări din lume „în care s-a asi
gurat in mod real deplina ega
litate in drepturi a tuturor cetă
țenilor. fără deosebire de națio
nalitate".

Iată simplul motiv pentru care 
oamenii muncii de naționalitate 
germană, care timp de secole 
și-au împărtășit soarta, la bine 
și la rău, cu poporul român, cu 
alte naționalități, sint pătrunși 
de dragostea nețărmurită pentru 
patria in care s-au născut și nu 
au altă năzuință mai fierbinte 
decît aceea de a-și aduce, îm
preună eu toți fiii acestui pă- 
mint. *‘ib conducerea încercată a 
partidului, aportul lor la ridi
carea și înflorirea continuă a 
României socialiste.

Știm că existența și viitorul 
flintei noastre naționale sint 
și rămin indisolubil legate de 
poporul român, de celelalte na
ționalități conlocuitoare, că bu. 
năstarea și fericirea tuturor fi
ilor patriei, fără deosebire de 
naționalitate, se realizează pe 
calea arătată de partid și veri, 
ficată de viată, prin munca și 
lupta înfrățită dedicată bine
lui patriei.

Plenara Consiliului dă man
dat reprezentanților săi care 
vor lua parte ia lucrările Con
gresului educației politice și 
culturii socialiste să exprime 
incă o dată deplina lor adeziune 
față de politica internă și ex
ternă a partidului, să încredin
țeze partidul, pe dumneavoastră 
personal, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
vom mobiliza și mal mult forțele 
pentru a fi la înălțimea în
crederii cu care am fost în
vestiți, adueindu-ne un aport 
și mai mare la antrenarea oa
menilor muncii de naționalitate 
germană, alături de întregul po_ 
por. in măreața bătălie con
dusă de partid, in frunte cu 
secretarul său general, pentru 
edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și a co
munismului in patria noastră 
senmM. Republica Socialistă 
România.

cesar insă ca și la nivelul fa
cultăților și institutelor, unde 
lipsesc o serie de formații, co
misiile culturale să depună e- 
forturi mai susținute pentru or
ganizarea acestora.

Adriana Stoichițoiu : în per
spectivă dorim să Îmbogățim 
conținutul educativ al activității 
culturale și prin sporirea numă
rului de cercuri de educație es
tetică. pe probleme de muzică, 
artă plastică, teatru, cinemato
grafie. care paralel cu cenaclu
rile literare pot contribui mai 
eficient la nivelul institutelor și 
facultăților, la ridicarea nivelu
lui de înțelegere a fenomenului 
artistic. Evident, in acest sens, 
ne pot sprijini mai mult decît o 
fac pină acum (cu excepția stu
denților de la Conservator) stu
denții institutelor de artă.

Acum activitatea culturală va 
avea un moment de respiro pină 
la Încheierea sesiunii de exa
mene. după care principalele 
manifestări vor continua să aibă 
loc la Complexul cultural-spor- 
tiv universitar „Lacul Tei" și 
la cluburile Universității și In
stitutului politehnic.

Opinii consemnate de 
CALIN stănculescu

I. MIHAL4CHE 
Foto : O. PI.ECAN

Manifestări 
cultural- 
educative

• „ZILELE CĂRȚII PENTRU 
COPII". între 27 mai și 2 iunie 
vor avea loc, in întreaga țară, 
„Zilele cărții pentru copii", o 
nouă manifestare organizată în 
pregătirea Congresului educației 
politice și culturii socialiste.

în Capitală, programul celor 
șapte zile dedicate cărții pentru 
cei mici va putea fi urmărit la 
librăria „Mihail Sadoveanu". 
Interesante se anunță festivalul 
literar-artistic „Pionierii, vesti
torii primăverii", ce va fi găz
duit de Muzeul satului, o serie 
de concursuri literare ale elevi
lor, expoziția de grafică „Româ
nia văzută de copiii lumii" ș.a. 
Manifestări asemănătoare, înso
țite de acțiuni de prezentare și 
popularizare a cărții pentru co
pii în școli, case ale pionierilor, 
biblioteci, vor avea loc în toate 
reședințele de județ ale țării.

• ZILELE EDUCAȚIEI. La 
Bacău se desfășoară „Zilele edu
cației moral-cetățenești, etice si 
juridice pentru tineret". Au loc 
simpozioane, mese rotunde, 
dezbateri, intilniri cu specialiști 
la care participă tineri din mu
nicipiul Bacău și Gh. Gheor- 
ghiu-Dej și din orașul Buhuși. 
Tematica acțiunilor organizate 
de Comitetul județean U.T.C. 
în colaborare cu alți factori de 
răspundere acoperă o arie largă 
de probleme, de la cele privind 
conduita la locul de muncă și 
în societate pină la aspecte le
gate de opțiuni profesionale sau 
valorile estetice ale timpului 
liber. Dintre manifestările des
fășurate pină in prezent, de un 
larg interes s-a bucurat dezba
terea intitulată : „Codul etic in 
lumina faptelor". La I.R.A.V., 
întreprinderea de mașini unelte, 
Fabrica „Proletarul" din Bacău, 
precum și la Combinatul petro
chimic din Borzeștl și Postăva
ri» din Buhuși au avut loc ve
ritabile și utile confruntări de 
opinii pe marginea unor situa
ții concrete petrecute în colec
tivele respective. Seriozitatea și 
pasiunea Cu care âu fost orga
nizate aceste acțiuni explică pe 
deplin interesul și participarea 
efectivă de care s-au bucurat in 
rindul celor citeva Zeci de mii 
de tineri care trăiesc și mun
cesc in județul Bacău.

• FESTIVAL AL CENACLU
RILOR LITERARE ȘCOLARE. 
In pregătirea Congresului edu- 
ratiei politice și culturii socia
liste. cenaclurile literare ale e- 
levikjr bueureșteni din sectorul 
7 au organizat un festival lite
rar. Au participat membrii ce
naclurilor de la Liceul electro
tehnic nr. 11. Liceul de chimie 
nr. 2. liceele umaniste nr. 33. 25 
și „Nicolae Bălcescu". Au fost 
prezenți, de asemenea. tineri 
poeți, reprezentanți ai cenaclului 
„Perpessicius" al Ministerului 
Educației și Invățămihtului, care 
au prezentat un recital de poe
zie patriotică. între aceștia : 
Gheorghe Anca. Mariana Fili- 
mon. Ion Nicolescu. George 
Corbu. Doina Sterescu, Sorin 
Teodorescu, Mihai Sora.

• „PATRIEI, PARTIDULUI, 
POPORULUI — ÎNALTA NOAS
TRĂ CINSTIRE". Sub acest ge
neric se desfășoară in județul 
Olt „Zilele culturii — Olt ’76" 
— un bogat program de mani
festări politico-educative și cul
turale. în deschidere, va fi pre
zentat pe stadionul din Slatina 
un spectacol de sunet și lumi
nă. în toate localitățile, pe sce
nele căminelor culturale, case
lor de cultură și cluburilor 
muncitorești, vor avea loc in
tilniri cu activiști de partid și 
U.T.C.. dezbateri pe probleme 
de etică și echitate socialistă, 
montaje literar-artistice, pro
grame de cînlece revoluționare 
și patriotice. Cadre universita
re vor prezenta expuneri pe 
teme științifice și culturale. Ce
naclurile „Excelsior", „Balada", 
„Ion Minulescu", „Haralambie 
Leca" vor organiza seri de poe
zie patriotică pentru tineret.

« CONTRIBUȚIE LA CU
NOAȘTEREA ISTORIEI PA
TRIEI. Manifestările politi
co-educative ale tineretului 
doljean din săptămîna aceasta 
sint dominate de concursul 
„Cine știe cîștigă" cu tema „Pe 
urmele pandurilor lui Tudor". 
Organizat de către Comitetul 
județean Dolj al U.T.C. și Co
mitetul județean de cultură și 
educație socialistă, concursul iși 
propune să contribuie la educa
rea patriotică a tineretului, să 
intimpine festiv împlinirea a 
155 de ani de la revoluția lui 
Tudor.

• DUMINICA, 23 MAI, IN 
COMUNA SlNMIHAIUL AL- 
MAȘULUI din județul Sălaj, 
în apropierea „Fintinii lui Si
mion Bărnuțiu" de la Gorgana, 
va avea loc serbarea cîmpe- 
nească tradițională închinată 
încheierii lucrărilor agricole de 
primăvară. Avindu-și originea 
intr-un milenar obicei de e- 
sență traco-dacică, numit „Cra
iul semănătorilor", serbarea a- 
duce laude gospodarului care a 
început și a terminat primul 
din sat lucrările agricole. For
mații artistice ale căminelor 
culturale și ale organizațiilor 
U.T.C. din comunele de pe Va
lea Almașului și Valea Agrișu
lui vor prezenta spectacole 
,,non-stop“. iar seara la cămi
nul cultural din Sînmihai va 
avea loc tradiționalul „bal de 
primăvară" al fetelor și fecio
rilor din împrejurimi. în afa
ră de cei citeva mii ds tineri 
de pe cele două văi sâlăjene. 
la serbare vor mai sosi din Za
lău 1 500 de uteciști din între
prinderi și școli, cu o caravană 
de autocare ale B.T.T.

artist.ee
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• ÎMBUNĂTĂȚIREA OR
GANIZĂRII MUNCII in sub
teran și extinderea metodei 
de exploatare cu subetaje 
sint principalele căi prin 
care s-a obținut la întreprin
derea minieră Baia de Ărieș 
o creștere a productivității 
muncii de 13 la sută față de 
prevederi. Măsuri și acțiuni 
de perfecționare a organiză
rii producției, de folosire
mai eficientă a mașinilor, in-

prin forțe proprii să fie rezol
vate o seamă de probleme com
plexe privind dotarea intreprin- 

f: punerea in practică a 
tehnologii fi metode efi- 

• de lucru Cu îndreptățită 
rie specialist:: înfățișează 

b.-

•rație care deține 
emr-atâ in prece

de realizare a 
nstalatiilor petro

ecte a>
> =

garanția
•a*e

-a— raL’ate X

Apreciind toate aceste reali
zări mentorii. care confirmă 
atenția acordată de colectivul 
întreprinderii Grivița Roșie pro
movării progresului tehnic in 
actualul cincinal. tovarășul 
Nicolae Ceausescu recomandă 
conducerii unității să intensifi

Analiză temeinică, soluții optime
privind amplasarea unor noi

obiective în
TosTrășuî Nicolae Ceaușescu 

a i'iu' apoi. împreună 
cu -* *xbr:  conducerii mi- 

a. eMMSd -~- 
duscnaăe si Întreprinderii, am
plasarea unei noi secții de ca- 
zanaer-.e unde se vor produce 
man p complexe utilaje pentru 
industria chimică fi rafinării. 
5‘-dnr-jdu-se la fata locului po- 
sbc~t*Z>  cct-me de amplasare 
a noc; miităț: secretarul gene
rai ai partidului atrage din nou 
atecua asupra necesității de a 
tolas cs ct ma; multă chib-
r. - , ; -■ . -- -
ce mscpă de lOă—ri*  acncoL în 
ace ear ortfcne «Se idei, tos ară- 
fc STmâae Ceausescu a cerut 
ca Mane W-tătue aflate in a- 
propuerea Tiitoore: cazangertu 

ce executarea programului de 
dotare prin forțe proprii, mo
dernizarea in continuare a tu
turor proceselor tehnologice, a 
utilajelor mai vechi în vederea 
reducerii consumului de metal, 
a valorificării superioare a a- 
cestuia.

zona Chitiia
din zona Chitiia, să fie 
concentrate, sistematizate pen
tru a ocupa o suprafață cit mai 
redusă de teren.

Referindu-se la profilul și ac
tivitatea bazelor de aproviziona
re aflate aici, secretarul general 
al partidului a arătat că în a- 
cestea trebuie păstrată numai o 
rezervă necesară unor între
prinderi din Capitală, iar restul 
de materiale, instalații, utilaje 
să fie dirijate de la pro
ducători. sau dacă vin din im
port. de la punctele de frontieră, 
direct spre beneficiari, sau spre 
depozitele zonale, evitindu-se 
stocările intermediare și asigu- 
rindu-se. to’odată. utilizarea lor 
cit mai rapidă in producție.

Modernizarea continuă a structurii
producției în pas cu cele mai noi 
realizări științifice pe plan mondial- 
subiectui dialogului cu specialiștii 

de la IPRS Băneasa
La întreprinderea de piese 

radio și semiconductor! Băneasa 
au fost prezentate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu tehnologiile 
aplicate și produsele noi reali
zate în ultimul timp în acest 
domeniu de bază al industriei 
moderne. în cursul discuției 
care a avut loc aici s-a relevat 
că, prin aplicarea recomandări
lor făcute de secretarul general al 
partidului, cu prilejul preceden
telor sale vizite, a crescut consi
derabil capacitatea industriei 
noastre de a asigura componente
le necesare pentru întreaga pro
ducție românească de aparate 
electronice. în prezent nu se 
mai importă decit produsele de 
serie mică a căror fabricare în 
țară nu ar permite asigurarea 
unor condiții de rentabilitate 
superioară.

Vizita a relevat cu pregnanță 
că întreaga dezvoltare pe care au 
cunoscut-o in cincinalul trecut 
secțiile de diode și tiristoare s-a 
făcut în special pe seama uti
lajelor de concepție proprie rea
lizate de specialiștii de aici, im- 
porăndu-se doar unele utilaje. 
De asemenea, tehnologiile apli
cate In cadru] procesului de fa
bricație din întreprindere au fost 
elaborate «ie specialiștii noștri. 
Pe această bază s-au putut rea_ 
Uza numeroase produse noi de 
ridicată complexitate. dintre 
care unele reprezintă invenții 
românești. A fost remarcată, «ie 
asemenea, ca o realizare demnă 
de laudă a colectivului de aici, 
faptul că la cor.feflmnarea ma
jorității produselor care se exe
cută aici masele plasi.ee au In- 
ktcuit metalul, ceea ce a avut 
ea urmare însemnate economii 
la această importantă materie 
prună a construcțiilor de mașini.

In mod deosebit a reținut, de 
asemenea, atenția faptul că 
u-.’.s.ele complexe aflate in 
funcțiune — in majoritate de 
roneepție proprie — sînt progra
mate și conduse cu ajutorul cal
culatoarelor electronice. Aceasta 
oferă garanția deplină a calită
ții produselor și permite corec
tarea proceselor tehnologice in
tr-un timp foarte scurt față de 
momentul detectării oricărei a- 
bateri de la funcționarea nor
mală, asigurind, in același timp, 
o înaltă productivitate a acestui 
gen de operații și eliminarea e

lementelor subiective care inter
vin în evaluarea rezultatelor o- 
perațiunilor de control.

în dialogul pe care-1 poartă 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
factorii de resort din ministerul 
și centrala de specialitate sînt a- 
nalizate, de asemenea, planurile 
privind dezvoltarea în perspecti
vă a capacităților de producție 
și introducerea în continuare a 
unor tehnologii moderne care 
vor permite realizarea unor pro
duse noi de calitate superioară. 
Secretarul general .al partidului 
trasează, în acest sens, sarcina 
de a se întocmi cit mai curînd 
planuri concrete care să aibă la 
bază o evaluare, după criteriile 
eficienței economice, a factorilor 
cantitativi și calitativi ai dezvol
tării unității. Se face apoi un 
scurt popas la Institutul de cer
cetări pentru componente elec
tronice, aflat in imediata apro
piere a întreprinderii, și a cărui 
activitate este practic integrată 
acestei unități productive. Ca
racteristic în acest sens este 
faptul că modernele' tehnologii 
pe baza cărora I.P.R.S. Băneasa 
realizează componentele electro
nice competitive și pe piața 
mondială, pentru tranzistoriza- 
rea aparaturii electronice, au 
fost concepute și puse la punct 
«ie cercetători; de aici in colabo
rare cu specialiștii fabricii.

Apreciind aceste succese, to
varășul Nicolae Ceaușescu a re
comandat colectivelor de muncă 
de airi «ă persevereze in direc
ția modernizării continue a 
structurii producției in pas cu 
cele mai noi realizări științifice 
pe pian mondial in acest dome
niu de mare însemnătate al in
dustriei. a extinderii producției 
corespunzător nevoilor crescin- 
de ale industriei noastre electro
tehnice.

Exprimînd mulțumirile lor 
pentru această nouă vizită care 
le sporește încrederea în forțele 
proprii, gazdele se angajează să 
traducă în viață întocmai, așa 
cum au făcut-o de fiecare dată, 
indicațiile secretarului general 
al partidului, cu convingerea că 
in felul acesta slujesc cauza 
nobilă a progresului patriei 
noastre socialiste.

(Agerpres)

În centrul preocupărilor Spiritul gospodăresc 
in acțiune

I

Abordînd cu răspundere și 
maturitate problemele esențiale 
ale activității productive, ale 
participării tinerilor la spori
rea eficienței economice, or
ganizația U.T.C. de la între
prinderea de utilaje și piese de 
schimb din Alba Iulia acordă 
o deosebită atenție valorificării 
superioare a metalului, materia 
primă de bază utilizată în pro
cesul de producție. A fost de
clanșată o amplă acțiune de 
reducere și raționalizare a con
sumurilor, de gospodărire cit 
mai chibzuită a laminatelor și 
tablei care s-a soldat încă de pe 
acum cu rezultate pozitive, indi
cele de utilizare a metalului 
crescind la 81 la sută.

— Se spune că nivelul con
sumurilor se hotărăște în ate
lierul de proiectare, afirmă ti
nărul inginer loan Beca. în 
mare parte afirmația este ade
vărată. Dacă alegem tehnologi
ile optime, dacă folosim cu spi
rit gospodăresc fiecare gram de 
oțel, pierderile pot fi reduse 
considerabil Cîndva. dintr-o 
bucată de tablă croiam un sin
gur reper, iar partea care ră- 
minea. circa o treime, o arun
cam. In prezent, utilizăm me
toda croirii combinate care ne 
permite să executăm din aceeași 
suprafață de material mai 
multe repere.

— în cazul altor piese, inter
vine utecistul Gheorghe Stănilă, 
schimbăm tehnologiile de fabri
cație. Bucșele și corpurile de 
lagăre care înainte se executau 
prin strunjire se realizează a- 
cum prin turnare, consumul de 
metal scăzind de cinci ori.

Privit în ansamblu, indicele 
de utilizare a metalului poate 
fi considerat satisfăcător. Ca și 
eforturile colectivului, 
mul rînd ale tinerilor, 
prezintă aproape 75 la 
efectivul de încadrați, 
duce permanent consumurile, 
de a gospodări cit mai judicios 
această mare bogăție. Să nu ne 
lăsăm însă seduși de aparențe ! 
în realitate, indicele la care ne. 
referim nu este chiar atît de 
semnificativ, dacă avem în ve
dere că ponderea producției o 
reprezintă construcțiile meta-

în pri- 
care re- 
sută din 
de a re-

reprezin- 
din circui-

lică, care asigură o utilizare a- 
pioape intâgrală a metalului. 
La piesele prelucrate se înre
gistrează de obicei pierderi da
torate îndeosebi folosirii unor 
prefile de dimensiuni necores- 
ptmzâtoare.

— Adaosurile de prelucrare 
sint incă mari, apreciază tinărul 
strungar Ion Morar. Pentru a 
realiza unele repere trebuie să 
transform in șpan 7—10 mm dm 
diametrul materialului. Prea 
mult ! Aceeași consecință o are 
nerespectarea lungimilor prevă
zute. La axele de la depăr.ușe- 
tor. ca să dau numai uh exem
plu. se iasă din neglijență un 
adaos de 10—15 și chiar 20 mm, 
care se inlătură cu un mare con- 
sum de man«>peră.

Nicolae Pătrașcu. locțiitor al 
secretarului comitetului U.T.C. 
pe intreprindere. s-a arătat alar
mat de nivelul pierderilor re
zultate in urma rebutării unor 
produse. Ne-a deschis ușa ma
gaziei in care sint depozitate a- 
ceste mostre ale neglijenței și a 
reușit să ne convingă că supă
rarea sa este justificată. Pe o 
întinsă suprafață se află un mor. 
man de piese care 
tă metal irosit, scos 
tul productiv.

— Desigur, prima 
detorire. afirmă el. este să eli
minăm rebuturile. Pină la reali
zarea acestui deziderat, trebuie 
să ne gindim insă să recuperăm 
materialul din ele, confecționind 
repere mai mici.

Există desigur, și alte rezerve 
de creștere a indicelui de utili
zare a metalului. într-un plan 
de măsuri întocmit la cererea 
forului tutelar MEFMC. condu
cerea întreprinderii și-a propus 
ca peste tot unde situația o per
mite să înlocuiască reperele din 
oțel cu cele din mase plastice. 
Idee modernă, îndrăzneață, dar. 
din păcate, nefinalizătă. Deși a 
trecut destul de mult timp, n-au 
fost stabilite nici măcar piesele 
care ăr putea fi înlocuite. într-o 
situație similară se află și alte 
prevederi din planul de măsuri 
amintit : înlocuirea forjării libe
re cu forjarea în matriță, extin
derea tehnologiilor de turnare

noastră in-
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AL. BALGRADEAN

CRONICA ÎNTRECERII SOCIALISTE
Una dintre căile importante de sporire a eficientei econo

mice o constituie creșterea producții ității muncii prin intro
ducerea pe scară largi a progresului tehnic, imbunătălirea 
organizării producției și a muncii. Corespondente sosite la 
redacție relatează despre preocupările și rezultatele obținute 
in practică de numeroase colective de oameni ai muncii.

• ÎN INDUSTRIA JUDE
ȚULUI CLUJ, spre exemplu, 
prin modernizarea proceselor 
de producție, mai buna orga
nizare a activității in între
prinderi și alte măsuri, in 
acest an s-a înregistrat o 
substanțială creștere a po
tențialului productiv. In pre
zent. fiecare lucrător 
trial realizează in 
productivitate cu 
6 000 lei mai mare 
perioada similară 
trecut. Acest fapt a 
ca întregul spor de producție 
realizat pină acum să fie ob
ținut pe seama creșterii a- 
cestui important indicator 
economic.

Ai^nr-res ■_at-_ir.ee eaiiWin 
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stalațiilor și timpului de 
lucru s-au finalizat și in alte 
unități economice, ceea ce a 
condus la creșterea producti
vității muncii pe ansamblul 
județului Hunedoara cu 2.4 
la sută față de sarcina pla
nificată. Astfel, s-a realiza-, 
de la începutul anului, o pro
ducție globală mai mare cu 
peste 290 milioane lei decit 
în perioada corespunzătoare 
a anului trecut.

EXPLOATĂRII.FLA
LUPENL PAROȘENI, DÎL- 
JA, VULCAN, din bazinul 
carbonifer al Văii Jiului, se 
utilizează, cu rezultate bune, 
metoda susținerii abatajelor 
cu grinzi metalice pășitoare. 
concepute și realizate la În
treprinderea de utilaj minier 
Petroșani, procedeu care con
duce la creșterea gradului de 
mecanizare in subteran și la 
reducerea consumului de 
lemn. Extinderea și perfec
ționarea mecanizării lucrări
lor de susținere, tăiere. în
cărcare și transport în aba
taje și galerii sint princi
palele căi prin care unitățile

iriî dimensiunii lamina- 
extinzindu-se in acest 

cutiilor de ghi- 
Peste 200 tone 
economisit și 
oțelăria Sie- 

prin întronarea 
discipline tehno- 

fiecărei

tal. Cea mai mare parte a aces
te, economii a fost realizată la 
sectorul laminate, unde atenția 
principală a fost acordată îm
bunătăți ..........
telor, i 
sens utilizarea 
dare cu relee, 
feroaliaje au 
muncitorii din 
mens-Martin, 
unei riguroase 
logice, a recuperării 
bucăți de feroaliaj. Reducerea 
consumului de materii prime, 
energie și combustibil a deve
nit astfel o problemă de disci
plină. de conștiință pentru fie
care siderurgist. în contul eco
nomiilor au 
18 000 kwh 
combustibil

mai fost înregistrați 
și alte 1 700 tone 
convențional.

MIHAI BOCAI

miniere din Valea Jiului au 
realizat o productivitate a 
muncii superioară cu 2,2 la 
' ’ă prevederilor, ceea ce 
le-a permis să extragă în 
plus, pină acum, mai mult 
de 77 000 torie cărbune cocsi- 
ficabil și energetic.

• ÎN CADRUL PREOCU
PĂRILOR MAJORE ale co
lectivelor unităților econo
mice din județul Olt, un loc 
aparte il ocupă promovarea 
progresului tehnic. Astfel, la 
întreprinderea de prelucrare 
a aluminiului, generalizarea 
tehnologiei moderne de fa
bricare a produselor extru
date din aliaje de aluminiu 
a avut drept rezultat redu
cerea de 10 ori a întrerupe
rilor de flux și creșterea vi
tezei de lucru cu 20—25 la 
sută.

• ÎN PERIOADA CARE A 
TRECUT DIN ACEST AN 
aplicarea in practică a unor 
studii și procese noi de fo
raj și extracție a țițeiului, 
introducerea unor tehnologii 
moderne de prelucrare a 
metalelor, ridicarea parame
trilor de utilizare a mașini
lor și instalațiilor in indus
tria județelor Prahova, Bu
zău și Dîmbovița s-au soldat 
cu o eficiență economică e- 
valuată la peste 130 milioane 
lei.

CA MP ANI A A
Pe agenda mecanizatorilor

ÎNTREȚINEREA CULTURILOR, 
RECOLTAREA FURAJELOR, 
PREGĂTIREA COMBINELOR

Cei 550 de mecanizatori din 
județul Dîmbovița, repartizați 
zilnic la executarea lucrărilor 
de întreținere a culturilor, au 
trecut cu sapa rotativă pe în
treaga suprafață de 38 000 de 
hectare cu porumb și au înche
iat prima prașilă mecanică la 
floarea-soarelui și sfeclă de 
zahăr, culturi ce se întind pe 
mai bine de 3 200 de hectare. 
Printre fruntași se numără me
canizatorii care deservesc uni
tățile agricole din consiliile in- 
tercooperatiste Vișina, Greci, 
Potlogi și Ghergani. La aceste 
unități se efectuează în prezent 
a doua prășită la sfecla de za
hăr și floarea-soarelui. Concomi
tent un număr de peste 300 de 
mecanizatori recoltează furajele 
verzi. în vreme ce 450 de re
morci asigură transportul aces
tora spre sectoarele zootehnice. 
Tovarășul Ion Coman, inginer 
șef al Trustului S.M.A.. ne pre. 
ciza că o atenție deosebită se 
acordă și finalizării reparațiilor 
la. mașinile ce vor fi folosite în 
actuala campanie de seceriș. 
Practic, reparațiile la cele 323 de 
combine autopropulsate au fost 
încheiate, iar acum urmează e- 
fectuarea recepțiilor din partea 
specialiștilor. Mecanicii din a- 
teliere și secții continuă reme
dierea defecțiunilor la presele 
de balotat, precum și la combi
nele C-3.

Stațiunea de mecanizarea a- 
griculturii din Titu este una 
dintre cele mai mari unități din 
acest fel din județ. în perime
trul de muncă a celor 150 de 
mecanizatori sînt cuprinse 4 000 
de hectare cu porumb, cam tot 
atitea cu grîu. 700 de hectare cu 
sfleclă de zahăr, 1 430 hectare 
cu furaje și alte suprafețe cu 
diferite culturi. Sînt suprafețe 
care solicită zilele acestea o 
mare concentrare de forțe uma
ne și mecanice. Care este de 
fapt stadiul lucrărilor de între
ținere a culturilor, de recoltare 
a furajelor și de pregătire a 

combinelor în unitatea amintită? 
Din capul locului trebuie să a- 
rătăm că, datorită unei bune or
ganizări a muncii, a preocupă
rii specialiștilor din această u- 
nitate, întregul complex de lu
crări se desfășoară din plin.

ÎNTREȚINEREA CULTURI
LOR. Marinei Marinescu, Eugen 
Soare, Constantin Mușat, Petre 
Iancu, Gheorghe Neagu, Petre 
Voicu. Gheorghe Dragnea, Ma
rin Năstase și Marin Militaru 
sint doar o parte dintre tine
rii mecanizatori care prin hărni
cia și priceperea de care dau 
dovadă reușesc să depășească 
norma zilnică la prășit cu 10— 
12 hectare. După ce au încheiat 
lucrările cu sapa rotativă la 
porumb, efectuează prașila me
canică la aceeași cultură, pre
cum și la sfecla de zahăr.

RECOLTAREA FURAJELOR. 
Această lucrare se desfășoară cu 
intensitate sporită in toate uni
tățile agricole cu sectoare zoo
tehnice. Astfel la cooperativele

RITM INTENS LA EFECTUAREA 

PRAȘILELOR MECANICE Șl MANUALE
Mecanizatorii și cooperatorii 

și-au concentrat forțele la în
treținerea culturilor, la princi
palele lucrări de sezon din a- 
gricultură.

La sfecla de zahăr se face a- 
cum cea de-a doua prașilă, lu
crare realizată pe 51 la sută din 
suprafața cultivată. în județul 
Dolj culturile de sfeclă au fost 
prășite și a doua oară, iar în 
județele Olt, Ilfov, Teleorman, 
Arad. Brăila. Bihor, această lu
crare s-a realizat în proporția 
de 60—77 la sută.

La floarea-soarelui prima 
prașilă mecanică se apropie de 
sfirșit, iar cea manuală a fost 

agricole din Braniște, Titu, Odo- 
bești. Lungulețu, Crovu, 14 
combine și 40 de remorci mi- 
nuite cu dibăcie de tinerii Ma
rinei Marin, Ștefan Vintilă, 
Gheorghe Turchină. Ion Solo
mon. Dumitru Mircea. Marin 
Sandu au reușit să recolteze și 
depoziteze, pină in ziua raidului 
nostru, peste 1 600 tone furaje 
masă verde.

PREGĂTIREA COMBINELOR. 
Cu o lună înaintea declanșării 
campaniei de seceriș, mecanicii 
de întreținere împreună cu me
canizatorii ce vor lucra pe corn, 
bine și prese de balotat exe
cută ultimele reparații la aceste 
mașini. 24 din cele 28 de com
bine C 12 au trecut deja exame
nul tehnic. în scurt timp, ne a- 
sigură mecanicii Florea Andrei, 
Marin Năstase, Octavian Mar- 
tac. Nicolae Moise, și cele 39 de 
combine C 3 și cele 22 prese de 
balotat vor primi certificatul de 
calitate.

OVIDIU MARIAN 

efectuată pe mai mult de 80 la 
sută din terenurile cultivate. 
Lucrarea este mai avansată in 
județele Olt și Teleorman.

La cartofi prașila I me
canică a fost executată in pro
porție de 63 la sută și cea ma
nuală de 26 la sută, in unele 
județe ca Sibiu și Neamț, care 
dețin suprafețe mai mari, fiind 
terminată.

La porumb s-a lucrat cu sapa 
rotativă pe 85 la sută din su
prafața cultivată și se continuă 
tot măi intens prașilele meca
nice și manuale.

(Agerpres)

plasi.ee


TELEGRAMĂ
Președintele Republicii Socialiste România. NICOLAE 

UEAUȘESCU, a primit din partea regelui Norvegiei. OLAV AL 
V-LEA, următoarea telegramă :

Vă rog să acceptați sincerele mele mulțumiri pentru felicitările 
și urările amabile pe care Excelența Voastră a binevoit să mi le 
adreseze cu prilejul Zilei naționale a Norvegiei.

PLECĂRI
Președintele Consiliului Exe

cutiv al U.N.E.S.C.O.. Hector 
Wynter. care a făcut o vizită în 
țara noastră la invitația Comi
siei naționale a Republicii So
cialiste România pentru 
U.N.E.S.C.O.. a părăsit, joi di
mineață. BucureștiuL

La plecare, oaspetele a fost 
salutat de prof. univ. Jean Li- 
vescu. președintele Comisie: na
ționale pentru UN.E_S.C-O_ 
Pompiliu Macovei, ambasador, 
delegatul permanent al Repu
blicii Socialiste România pe 
lingă U.N.E.S.C.O.. de alte per
soane oficiale.

A fost prezent Thomas Kel
ler. directorul Centrului euro
pean pentru invățămmtul su
perior.

★
Delegația parlamentara cobim- 

biană. condusă de Alberto San- 
tafimio Botero. președintele Ca
merei Reprezentanților, care, la 
invitația Marii Adunări Națio
nale. a făcut o vizită oficială in 
țara noastră, a părăsit, joi Ia 
amiază. Capitala.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni. delegația a fost condusă 
de Virgil Teodorescu. vicepre
ședinte al M.A.N.. IUe Șalapa. 
președintele Comisiei pentru in. 
dustrie și activitate economico- 
financiarâ. și. Mihail Hașeganu. 
deputat, vicepreședinte al Aso
ciației de prietenie româno- 
columbiene.

A fost prezent Fernando Ur- 
daneta. ambasadorul Columbiei 
la București.

primire la
C.C. AL P.C.R.

Directorul general al Radio- 
televiziunii iraniene, Reza Ghot- 
bi, care, la invitația Radiotele- 
viziunii române, face, în frun
tea unei delegații, o vizită în 
țara noastră, a fost primit joi 
de tovarășul Cornel Burtică, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R. A participat tovarășul 
Vasile Potop, director general 
al Radioteleviziunii române.

La primire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, 
a fost prezent Aii Reza Bah- 
ramy, ambasadorul Iranului la 
București.

în cursul aceleiași zile a fost 
semnat protocolul adițional la 
Convenția de colaborare înche
iată între Radioteleviziunea ro
mână și Radioteleviziunea ira
niană. care concretizează unele 
acțiuni privind cooperarea din
tre cele două instituții in anii 
1976/1977.

Din partea română, protoco
lul a fost semnat de Vasile Po
top. director general al Radio
televiziunii române, iar din par
tea iraniană, de Reza Ghotbi. 
director general al Radiotelevi
ziunii iraniene.

La semnare au fost prezenți 
membrii delegației Radiotelevi
ziunii iraniene, precum și am
basadorul Iranului la București. 
Aii Reza Bahramy.

ACORD
La București a fost semnat, 

joi la amiază Acordul intre 
Guvernul Republic.: Socialiste 
România si Guvernul Republi
cii Singapore pnvmd ;rj_-.a- 
rea Comisiei mixte mtersuver- 
r.amer.tale romârxs-sințaporeze 
pentru cooperare economică 
Documentul stabilește cadrul 
juridic adecva: dezvuteârii ș: 
cor.soUdan; relațiilor comeraa- 
le și a cooperări: ecooocmce șt 
tehnice mtre ceie doua târî

Acordul a fost semnat de Ioc 
M Nîcoiae. adjunct al mir.s- 
trului industriei dumice. pre
ședintele part:: romane in Co
misie. fldePS Raman, amoa- 
sadorul Republic-.: Singapore :n 
România.

Au fost preaenu N.coiae Ste
fan. prun-ad.unr: ai mmisxru- 
hn comerțului exterior și coo
perăm economice internaționa
le. funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe și 
Ministerul Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice Inter
naționale.

CONVORBIRI
între 18 și 20 mai a.c.. o 

delegație a Comitetului Federal 
pentru Muncă și Angajare din 
R.S.F. Iugoslavia a purtat con
vorbiri la Ministerul Muncii din 
țara noastră. Cu această ocazie 
s-a convenit asupra măsurilor 
in vederea aplicării Acordului 
dintre guvernele român și iugo
slav, pentru colaborarea in do
meniul asistenței medicale a 
lucrătorilor.

COLABORARE
La Ministerul Afacerilor Ex

terne a avut loc, joi 20 maL 
semnarea Planului pentru apli
carea. pe anii 1976—1977. a A- 
cordului de colaborare culturală 
între Guvernul Republicii Socia
liste România și Guvernul Re
publicii Populare Democra'e 
Coreene. Documentul, semna: ce 
Vasile Gliga. adjunct al minis
trului afacerilor externe, și Pat 
Zung Guc. ambasadorul RP.D. 
Coreene la București, constituie 
o nouă contribuție la mai buna 
cunoaștere reciprocă a înfăptui
rilor obținute de cele două po
poare. la dezvoltarea prieteniei 
dintre ele.

Potrivit prevederilor, părțile 
s-au angajat să sprijine reali
zarea planului de colaborare ști
ințifică încheiat intre academiile 
de științe din cele două țări. 
Totodată. var fi efectuate 
schimburi de specialiști dm <fc- 
verse ramuri ale eeooomaei ș: 
științei, de materiale pc.'czi 
realizările și experiența in do
meniul invâțâmmtului și educa
ției. vor fi dezvoltate, in con
tinuare. relațiile de prietenie 
stabilite intre universități- In 
domeniul culturu este prevăzut 
turneul unui ansamblu folriome 
romanesc in R.P D. Coreeană, 
precum si organizarea recipro
ca. anuaL a unei focoexpazm si 
a unei săptămmi a fib-mit-i- cu 
prilejul sărbătoririi zilelor na
ționale. Expoziții de ană si fo
tografii. gale de filme, aite ac

țiuni vor marca, de ambele 
părți, aniversarea unor eveni
mente importante din viața po
porului român și poporului co
reean. Se va da. mai departe, 
atenția cuvenită colaborării in
tre uniunile de creație pentru 
facilitarea cunoașterii reciproce 
a succeselor literar-artistice. vor 
fi organizate schimburi de cărți 
si publicații periodice intre bi
bliotecile centrale de slat. Alte 
prevederi ale planului se referă 
ia dezvoltarea, prin diferite 
mijloace, a relațiilor in dotne-

ocrourti sănătății și sportulub
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Cu etapa a 10-a, desfășurată 

joi pe traseul Pnewy—Frankfurt 
pe Oder. „Cursa Păcii" a intrat 
pe teritoriul R.D. Germane.

Pe stadionul din Frankfurt pe 
Oder primul a trecut linia de 
sosire ciclistul olandez Frits 
Schucr, înregistrat pe distanța 
de 140 km cu timpul de 3h01’ 
29”. Primul pluton, în care se 
afla și tînărul rutier român Ilie 
Valentin (locul 7 în etapă), a 
sosit la interval de 2’08” față de 
învingător. După alte patru se
cunde a trecut linia de sosire 
un al doilea pluton unde se 
aflau Teodor Vasile (locul 12), 
Mircea Romașcanu. Teodor Dră- 
gan, Ion Cojocaru.

în clasamentul general indivi
dual conduce Hans Joachim 
Hartnick (R.D.G.), urmat de po
lonezul Szozda, la 19”. Mircea 
Romașcanu ocupă în continuare 
locul 15. la 8’08”.

Pe echipe, situație neschim
bată. Conduce U.R.S.S.. urmată 
de R.D. Germană, Cehoslovacia, 
Polonia. România. Bulgaria. El
veția, Norvegia, Olanda, Italia 
etc.

Astăzi dimineață se dispută, 
în cadrul etapei a 11-a, o cursă 
cu plecarea in bloc pe distanța 
de 112 km, iar după-amiază — 
proba individuală contracrono- 
metru pe distanța de 24 km.

• începind de astăzi, in Sala

sporturilor din Galați se vor 
desfășura campionatele națio
nale de haltere. La inlreceri 
vor fi prezenți cei mai valoroși 
halterofili, in frunte cu cam
pionii Ion Hortopan (muscă) și 
Dragomir Cioroslan (semimij- 
locie).

• Finala competiției de tenis 
„Trofeul Avis" se va disputa du
minică 23 mai Ia Honolulu (insu
lele Hawaii) între românul Ilie 
Năstase și americanul Arthur 
Ashe. în a doua semifinală dis
putată miercuri, Ashe l-a invins 
cu 2—6, 6—4. 6—2, 6—2 pe aus
tralianul Rosewall. După cum se 
știe Năstase l-a elimniat in se
mifinală pe suedezul Borg.

• După prima zi. în meciul 
de tenis pentru „Cupa Davis"

care se dispută la Eastbourne, 
între formațiile Angliei și Roma
nies scocul este de 2—0 in fa
voarea gazdelor : Tavlor — So~ 
tiriu 6—1. 6—1. 6—1 : 'Mo t tram — 
Hărădâu 6—1 6—0. 6—1

• în ziua a doua a turneu
lui internațional de polo pe 
apă. care se desfășoară in lo
calitatea italiană Chiavari. se
lecționata României a întrecut 
cu scorul de 7—5 formația 
Cubei. Intr-un alt joc. repre
zentativa Italiei a invins cu 
scorul de 9—3 echipa Australiei.

• începind de astăzi, in Sala 
sporturilor din Constanța se vor 
desfășura campionatele interna
ționale de lupte libere ale țârii 
noastre. La întreceri participă 
sportivi din 16 țări.

„Scînteia tineretului"
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UN NOU CLUB
La Buhuși s-a construit 

prin muncă patriotică un 
club al tineretului. Tinerii 
care lucrează la „Postăvâ- 
rie", Șantierul de construcții, 
in celelalte întreprinderi ale 
orașului au efectuat nume
roase ore de contribuție la 
amenajarea acestui loeal.

AL TINERETULUI
care va constitui locul de 
întâlnire și de petrecere a 
timpului liber al tineretului 
buhusean. S-au amenajat o 
sală de spectacole, o sală de 
jocuri. o bibliotecă și o 
popieârie.

SOFIA PAVX
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VINERI, 21 MAI 1976

VINZATORUL DE BALOANE : 
Sala Palatului (orele 17,15; 20,15); 
Patria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30); București (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30); Fa
vorit (orele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30).

FRATELE MEU ARE UN FRA
TE FORMIDABIL : Central (ore
le 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

PRIMUL PAS : Timpuri Noi (o- 
rele 9; 11,15; 13.30; 15,45; 13; 20.15).

CEL ALB. CEL GALBEN, CEL 
NEGRU : Scala (orele 8.45; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21) ; Festival (ore
le 9; 11,15; 13t30; 16; 18,15; 20,30); 
Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30).

ÎNTJLNIRE LA AEROPORT : 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30;
16: 13,15; 20.30).

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

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

LA ÎNCEPUTUL TIMPURILOR 7 
Ferentari (orele 15,30; 13, 20,15).

DOI OAMENI ÎN ORAȘ : Fero
viar (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20.30); Melodia (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30); Fla
mura (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15).

DICTATORUL : Excelsior (ore
le 9; 11,45; 14,15; 17, 19,30); Gloria 
(orele 9; 11,30; 15,30; 13; 26,30).

MERE ROȘII : Buzești (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15); Au
rora (orele 9; 11,15: 13,30; 15,45; 
18; 20,15); Rahova (orele 16; 18; 
20).

PRIN CENUȘA IMPERIULUI : 
Crîngași (orele 17).

CASA DE LA MIEZUL NOPȚII: 
Vitan (orele 15,30; 18; 20).

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

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

TEROARE PE ULIȚA : Dacia 
(orele 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18;
20,15); Miorița (orele 9; 11,15;
13,30: 15.45; 18: 20).

ZORRO : Eucegi (orele 9; 15; 
17.45;, 20).

TIMPUL ȘTERGE TOTUL : U- 
nirea (orele 16 ; 18 : 20).

RESPIRAȚIE LIBERĂ : Lira 
(orele 15,30; 18; 20,15).

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

DARLING LILI : GiuIești (orele 
10: 15,30; 19).

OPERAȚIUNEA „MONSTRUL" ! 
Cotroceni (orele 9; 11,15; 13,30,
15,45; 18: 20.15); Progresul (orele 
15.30; 17,30; 19.30).

VIAȚA PERSONALA ; Pacea 
(orele 16; 18; 20).

CELE PE CARE NU LE-AM 
UITAT : Viitorul (orele 15,30; 16;
20) .

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

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

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

SIMON BLANCO : Tomis (ore
le 9; 11,15; 13,33; 15,45: 1«; 2«.lâ).

DACII : Flacăra (orele 15,3G; Îs).
TOM ȘI JERRY : Arta (Ore.e 

15,30; 17,45; 20).

PROGRAMUL I

16.00 — Teleșcoală; 16,30 — Curs 
de limbă engleză; 17,00 — Emisiu
ne în limba germană; 13.45 — Tra
gerea loto; 18,55 — Din lumea 
plantelor și animalelor: 19.20 — 
1001 de seri: 19.30 — Telejurnal: 
20,00 — Teleobiectiv; 20.20 — Film 
artistic: ..Chemarea străbunilor"-; 
21,55 — Muzică ușoară; 22,10 — 24 
de ore.

PROGRAMUL II

17,00 — Telex: 17,05 — Uteciștii 
de azi, comuniștii de miine. Cin- 
tece patriotice; 17,15 — Ancheta 
T: ,,O glumă și... atît“?; 17,50 — 
Melodii populare; 18,05 — Desene 
animate; 18,20 — Vîrstele pelicu
lei — magazin de cultură cinema
tografică; 19,20 — 1001 de seri; 
19,30 — Telejurnal; 20.00 — Armo
nii intime; 20,30 — Viața econo
mică a Capitalei; 20,50 — Triptic 
de artă populară; 21.05 — Telex; 
21,10 — „Marinarul visător". Film 
muzical coregrafic; 22,00 — Pagini 
de umor : Ce vrăji a mai făcut 
nevasta mea.

Semnarea unor documente 
de cooperare economică 

româno-iraniene

dc la prvairea de către Mo-e.îcteo Sa Impcriolă. Șc- 
Si-sobu. Iromdui, Mohammad Reza PoHoei Aryomehr, a toeară- 
șriea Monaa Mănetcu, pnawi aanîstni oi GuvenwhM 

Republicii Soc-o>-Jte Roracrwa

Ir. mu trazariveloe și coe- 
wrbcrilcr ce au avut ioc IzUre 
pr »r—>igru șl Guvernului 
Repub&cu; SomahCe România. 
Kazea Mâsescu. p primul nu- 
aescra al Iraeiiln:. Air.ir Abbas 
Henry âa. la 31 mai la Teheran

au fost semnate : .Acordul pen
tru transporturi rutiere : Con
tractul pentru livrarea de va
goane : Contractul pe termen 
lung pentru livrări de țiței : 
Contractul pentru livrarea de 
autocaarioane.

In ltalias-a drsrhisofkial
tanptnia tkcioralâ

aris.

a

Dezvoltarea

VIZITA
DELEGAȚIEI M.A.N.

In finlanda
Contir.nindu-p vizita în

Fmlmfa delegația parla- 
-nentarâ română, condusă de 

, Nicoiae Giosan. președintele 
’ Marii Adunări Naționale, a I 
• vizitat jos orașul Rovaniemi, 
ț apilala Laponiei. De aseme- 
; nea. membrii delegației au 

vizitat stațiunile experimen
tale agrosilvice _Imari- și 
—Apuka*.  situate in regiunea 
Cemihn polar de nord. Cu 
acest prilej, s-a realizat un

■ schunb de experiență in ce 
. privește nrmmrea si exun- 
i derea fooduhn forestier in 

-egscru cu climat rece și so-
I izn sărace, metode de grăbire 

a creșterii masei lemnoase si 
a product*?:  de nutrețuri in 
aceleași conAtu de cizmă 

I s. soF

MANIFESTARE 
DEDICATA P.C.R.

ALGER — Ie cadrai mamfes- 
lânJoc ctxksacxzTe celei de-a S-a 
aniversări a creării Partidului 
Comunist Roman, ambasadorul
tării noastre in Algeria. Ioan*  
Lazarescu. a organiza*,  miercuri, 
in marea sală _Atlas~ din Alger, 
o seară ce film, la care au par-

ruhu Afacerilor Externe, ai Mi-
msterului Apărării Naționale, 
persocahtâți ale vieții cultural- 
artistice și un numeros public 
dm capitala algeriană, precum 
și șefi de misiuri și alți mem
bri ai corpului diplomatic acre
ditați in Algeria.

Ambasadorul României in Jamaica
și-a prezentat scrisorile de acreditare

A —
r

Fi

a transm 
erai al *

rii noastre ia 
s Dânilâ. $i-a 
e de acrediia- 
general al a- 

el GUsspo'.e. 
ie.

rr.a- 
dm

neral al Jamaica: a purtat o 
convorbire prietenească cu am
basadorul român asupra căilor 
și posibilităților de dezvoltare 
a relațiilor de cooperare dintre 
cele două țări, in diferite do- 
memi de interes comun.

V

să:

Rj
Ceaxj

Republic 
tovarăș

a mod deosebi: 
guvemacorul gt~ 

Gașsțnâe a trans-

ătate și fericire personală, 
de bunăstare și pace poporului 
român.

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare, guvernatorul ge-

cooperam
româno-austriece

în capitala Austriei s-au în
cheiat lucrările celei de-a V-a 
sesiuni a Comisie, mixte guver
namentale româno-austriece de 
cooperare economică, industrială 
și tehnică.

In cadrul hicranior. desfășu
rate intr-o atmosferă cordială, 
au fost subliniate cu satisfacție 
rezultatele înregistrate in do
meniul «"v*™**™  și diversifică
rii schimburilor comerciale, cit 
și in ce privește dezvoltarea co
operării economice și tehnico- 
industnale intre întreprinderile 
din cele 
timp, au 
concrete
generale a schimburilor econo
mie romăno-austriecs. in direc
ția celor stabilite in cadrul in- 
tilnrrii președintelui Nicolae 
Ceausescu cu cancelarul federal 
Bruno Kreisky. desfășurată in 
luna iulie 1975. la București. în 
acest sens, părțile au convenit 
asupra unor noi acțiuni, stabi
lind și domeniile in care există

doua țan. In același 
fost convenite măsuri 

in vederea dezvoltăriivi

perspective in vederea intensifi
cării colaborării fructuoase in 
interes reciproc, dintre cele două 
părți, intre care industria meta
lurgică. construcțiile de mașini, 
industria chimică etc. O atenție 
deosebită a fost acordată parti
cipării in comun a României și 
Austriei la realizarea unor mari 
obiective industriale (combinate 
metalurgice, rafinării etc.) pe 
terțe piețe.

în încheierea lucrărilor sesiu
nii. președinții celor două părți 
in comisie — loan Avram minis
trul industriei construcțiilor de 
mașini, și dr. Josef Staribacher 
ministrul federal al industriei, 
comerțului și meseriilor — au 
semnat acordul comercial pe 
termen lung (1976—1985) între 
Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul federal al 
Republicii Austria, precum și 
protocolul celei de-a cincea se
siuni a comisiei.

Congresul al IX-lea al Partidului 
Socialist Unit din Germania

DELEGAȚIA P.C.R. OASPETE A REGIUNII 
COTTBUS

Mesaj adresat națiunii 
portugheze de șeful 

statului major 
al armatei terestre
Intr-un mesaj adresat națiu

nii. generalul Ramaiho Eanes. 
șeful statului major al armatei 
terestre.
didatura pentru alegerile prezi
dențiale. : 
sprijinul
— P.S.P..
tru candidatura mea. țin să pre
cizez in același timp caracterul 
ei suprapartizan. Dacă nu sint 
candidatul forțelor armate, nu 
voi fi nici candidatul partidelor 
politice respective".

care și-a anunțat can-

a declarat : ..Acceptind 
a trei partide politice 
P.P.D.. C.D.S. — pen-

Generalul Eanes și-a reafir
mat angajamentul solemn de a 
apăra cu fermitate idealurile de
mocratice și profund patriotice 
care au inspirat și generat revo
luția de la 25 aprilie 1974, insti
tutions lizarea democrației, ga
rantarea independenței naționale 
și coeziunea forțelor armate in 
îndeplinirea sarcinii lor, toate a- 
cestea în deplin acord cu respec
tarea . riguroasă a Constituției.

Abordînd problema indepen
denței naționale. Ramaiho Ea
nes a declarat că, in cazul în 
care va fi ales președinte al re
publicii, va încuraja bunele re
lații cu toate popoarele lumii, 
va continua intensificarea rela
țiilor cu țările care alcătuiesc 
așa-numita lume a treia. El s-a 
declarat, totodată, apărător al 
„dispariției simultane a tuturor 
blocurilor politico-militare" și al 
stringerii legăturilor culturale 
ce unesc Portugalia cu țările de 
limbă portugheză.

Lucrările Congresului al 
IX-lea ai P.S.U.G. au fost re
luate joi prin continuarea dez
baterilor asupra raportului Co
mitetului Central al partidului, 
prezentat de tovarășul Erich 
Honecker.

Exprimindu-și deplina lor 
adeziune la raport, delegații au 
prezentat succese și realizări ale 
colectivelor lor. menite să 
transpună in viață hotâririle 
partidului.

In ședința de dimineață au 
luat cuvintul i Willi Betsch. se
cretar al organizației P.S.U.G. 
de la uzina de aparate electrice 
Beriin-Treptow. Margot Honec
ker. membru al C.C. al P.S.U.G., 
ministrul invățămintului public. 
Harry Tisch. membru al Biroului 
politic al C.C. al P.S.U.G.. pre
ședintele Consiliului Central al 
Uniunii Sindicatelor Libere 
Germane. Roswitha Paetz, con
ducătoarea fermei agricole din 
Gross-Behmtz. Wolfgang Jun
ker. membru al C.C. al P.S.U.G., 
Siegfried Billing, maistru la 
Combinatul pentru construc
ții de mașini Fritz Heckert 
dm Karl-Marx-Stadt. Werner 
Waide. membru al C.C., pnm- 
secretar al organizației re
gionale a P.S.U.G. Cottbus, și 
Margrtt Koch. învățătoare la 
Școala superioară ..Lenin" din 
Wernigerode, regiunea Magde
burg.

★ ★
Delegația Partidului Comunist 

Român. condusă de tovarășul 
Hie Verdeț. membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. care participă 
la lucrările Congresului al IX-lea 
al P.S.U.G.. a făcut o vizită în 
regiunea Cottbus. Delegația a 
fost însoțită de Herbert Kroli- 
kowski, membru supleant al 
C.C. al P.S.U.G.. secretar de 
stat in Ministerul Afacerilor 
Externe, de activiști ai C.C. al 
P.S.U.G.

La Comitetul regional Cottbus 
al P.S.U.G.. oaspeții români au 
fost intimpinați cu căldură de 
Harry Klemke. secretar al Co
mitetului regional, de activiști 
ai organelor de partid și de 
stat locale. După ce a salutat 
pe prietenii din România, secre
tarul Comitetului regional a 
prezentat regiunea Cottbus și 
importanța sa economică, so
cială și politică in viata țării. 
In zăcămintele carbonifere de 
aid lucrează agregate miniere 
de mare productivitate, realizate 
m cooperare de specialiști din 
România și din R.D. Germană. 
Delegația română a vizitat apoi 
o serie de obiective ale orașu
lui Cottbus, intre care centrul 
de invățămint — puternic com
plex care reunește nouă școli 
de diferite grade și profiluri, in 
care învață peste 6 700 de tineri.

După-amiază, delegația P.C.R. 
s-a intîlnit cu colectivul de oa
meni ai muncii de la întreprin
derea de material rulant „Her
mann Matern", din oraș. La so
sirea in uzină, oaspeții români 
au fost salutați cu căldură, în 
prezența unui mare număr de 
oameni ai muncii, de secretarul 
Comitetului de partid al uzi
nei, Hans Jakobitz, de directo
rul întreprinderii, Friedrich

în continuare a fost prezentat 
raportul Comisiei de validare.

Delegații la congres au adop
tat o rezoluție de protest im
potriva noului val de represiuni 
antidemocratice din Chile.

La reluarea lucrărilor, în șe
dința de după-amiază, a luat 
cuvintul prof. Hermann Klare, 
președintele Academiei de Ști
ințe a R-D.G.. Theodor Kausler, 
miner din Wismut, Hans-Joa- 
chim Hoffmann, ministrul cul
turii. Johannes Chemnitzer, 
membru al C.C.. prim-secretar 
al organizației P.S.U.G. din re
giunea Neubrandenburg, Erich 
Muller, director general al uzi
nelor Leuna din regiunea Halle, 
prof. Willi Sitte, președintele 
Uniunii artiștilor plastici din 
R.D.G.

După încheierea dezbaterilor, 
a luat cuvintul tovarășul Erich 
Honecker, care a evidențiat con
cluziile ce se desprind din in
tervențiile comuniștilor la con
gres.

Delegații au adoptat apoi in 
unanimitate o rezoluție prin 
care se exprimă deplina apro
bare a raportului C.C. al 
P.S.U.G. la Congresul al IX-lea 
și o rezoluție prin care se apro
bă raportul Comisiei centrale 
de revizie.

Congresul a fost salutat în 
continuare de reprezentanți ai 
unor partide și organizații poli
tice de peste hotare.

Lucrările congresului conti
nuă.

*
Schumann, de reprezentanți ai 
organizațiilor obștești.

La sediul Comitetului de 
partid, conducerea uzinei a pre
zentat oaspeților români reali
zările de seamă din viața între
prinderii, marile prefaceri cu
noscute de această unitate în 
anii ultimului cincinal, succesele 
colectivului de muncitori închi
nate celui de-al IX-lea Congres 
al P.S.U.G.

A avut loc. apoi, un miting 
al prieteniei la care a partici
pat un mare număr de oameni 
ai muncii. Hala mare a uzinei 
și tribuna erau impodobite cu 
drapelele de stat ale celor două 
țări. Pe fundalul tribunei se 
afla scris: „Trăiască prietenia 
statornicită intre P.S.U.G. și 
P.C.R., între Republica Demo
crată Germană și Republica So
cialistă România!"

Deschizind mitingul, secreta
rul Comitetului de partid a 
rostit un călduros salut adresat 
delegației P.C.R. A vorbit în 
continuare maistrul Alfred 
Saichowa.

A luat. apoi, cuvintul tovară
șul Ilie Verdeț. care, in numele 
delegației P.C.R., a exprimat 
calde mulțumiri pentru prilejul 
oferit de a se intilni cu harni
cul colectiv al uzinei și a adre
sat comuniștilor, tuturor mun
citorilor din întreprindere, un 
cald salut tovărășesc, expresie a 
sentimentelor de prietenie și 
solidaritate internaționalistă ale 
comuniștilor români, ale oame
nilor muncii din țara noastră, 
urîndu-le noi succese in munca 
și activitatea pe care o desfă
șoară, pentru înfăptuirea hotă- 
rîrilor Congresului al IX-lea al 
P.S.U.G., pentru făurirea orîn- 
duirii socialiste dezvoltate în 
R.D.G.

După miting, delegația P.C.R. 
a vizitat localitatea Lubbenau.

Succese ale industriei sovietice
în cele patru luni care au tre

cut din acest an, industria sovie
tică a înregistrat rezultate de 
valoare, care ilustrează rodnicia 
eforturilor și preocupărilor sus
ținute pentru punerea în valoare 
a rezervelor existente în între
prinderi. în ansamblu, planul 
producției industriale pe peri
oada ianuarie-aprilie a fost re
alizat în proporție de 102 la sută, 
reprezentind o creștere de 4,8 la 
sută, în raport cu același inter
val din anul precedent. Un nivel 
superior celui planificat — de

3,4 la sută — l-a atins producti
vitatea muncii. Pe seama aces
tui indicator s-a obținut cea 
mai mare parte a sporurilor de 
producție care, la scara întregii 
industrii, se cifrează la 3 mili
arde ruble, iar în expresie fizi
că reprezintă mai bine de 3 mi
liarde KWh de energie electrică, 
aproape un milion de tone de ți
ței și gaze condensate, 2,8 mili
arde metri cubi de gaze natu
rale, 9 milioane tone de cărbune, 
aproape 6 000 automobile, 2 800 
de tractoare etc.

MANIFESTAȚII ALE POPULAȚIEI 
ARABE DIN CISIORDANIA

O PE MALUL VESTIC al Ior
danului au continuat să se înre
gistreze. joi. manifestații ale 
populației arabe impotriva men- 
țincrii ocupării acestui teritoriu 
cucerit de Israel in cursul răz
boiului din 1967.

Pe de altă pane, poliția is- 
raeliană a anunțat că a ares
tat 77 de arabi din Ierusalim și 
din al:e localități învecinate, 
sub acuzația de a fi instigat 
manifestațiile populației arabe 
din ultimele zile sau de a fi 
participat la acestea.

Declarații în favoarea unei noi 
ordini economice internaționale 

ÎNCHEIEREA DEZBATERILOR GENERALE DIN CADRUL CONFERINȚEI
U.N.C.T.A.D.

în cadrul lucrărilor celei de-a 
IV-a sesiuni a Conferinței Or
ganizației Națiunilor Unite pen
tru Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.), care se desfă
șoară in capitala kenyană. au 
luat sfirșit dezbaterile generale.

Ministrul tunisian al econo
miei, Abdelaziz Lasram, a cerut

• pe scurt • pe scurt 9 pe scurt •
• ȘTEFAN D1MA. adjunct 

al ministrului construcțiilor in
dustriale, și Asen Iulianov, ad
junct al ministrului construc
țiilor și arhitecturii, au semnat 
joi. la Sofia, protocolul privind 
colaborarea și cooperarea eco
nomică și tehnico-științifică di
rectă intre ministerele de re
sort din România și Bulgaria 
pe anii 1976—1977.

ȘEDINȚA SEIMULUI POLONEZ
O JOI 20 MAI, la Varșo

via a avut loc o ședință 
plenară a Seimului polonez con
sacrată dezbaterii unor probleme 
fundamentale ale dezvoltării a- 
griculturii.

K. Barcikowski. ministrul a- 
griculturii. a prezentat o in
formare pe marginea programu
lui guvernamental de aplicare a 
hotăririlor celui de-al VII-lea 
congres al P.M.U.P. referitoare

la dezvoltarea economiei ali
mentare în anii 1976—1980, pre
cum și unele probleme actuale 
ale agriculturii. De asemenea, el 
a prezentat proiectul de lege cu 
privire la gospodărirea terenu
rilor agricole.

O FONDUL NAȚIUNILOR 
UNITE pentru Copii (UNICEF) 
a trimis 62 de tone de medica
mente, echipament medical, re
chizite școlare și produse ali
mentare pentru ajutorarea co
piilor din Angola.

O PIAȚA COMUNA A RES
PINS propunerea S.U.A. de a se 
ajunge de „bunăvoie" la un a- 
eord privind limitarea exportu
rilor de oțeluri speciale în Sta
tele Unite, a declarat un purtă
tor de cuvint al C.E.E.

participanților la actuala reu
niune să acționeze pentru adop
tarea unor măsuri concrete me
nite să sporească aportul țări
lor în curs de dezvoltare la co
merțul internațional. El a sus
ținut ideea elaborării unui cod 
de norme internaționale privind 
transferul de tehnologie către 
țările aflate pe calea dezvol
tării.

Delegatul Argentinei, Vicen
te Guillermo Amaud. a relevat 
că eforturile in direcția crește
rii potențialului economic de
puse de statele în curs de dez
voltare au fost împiedicate de 
restricții impuse în comerțul 
mondial de către statele indus
trializate. El s-a pronunțat pen
tru elaborarea unei ordini eco
nomice internaționale mai 
juste.

Peru sprijină propunerile e- 
laborate la Manila de „Grupul 
celor 77", a spus reprezentantul 
acestei țări. Alfonso Arias 
Schreiber. El s-a pronunțat 
pentru măsuri care să ducă la 
eliminarea dezechilibrului din
tre prețurile materiilor prime 
și ale produselor fabricate, pre
cum și pentru reajustarea pre
țurilor materiilor prime în 
funcție de efectele inflației. De 
asemenea, el a criticat politica 
discriminatorie din comerțul 
mondial și a chemat la instau
rarea unei noi ordini economice 
mondiale.

V
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O 1 ooo DE DOLARI BILETUL i Renumita sală de concerte 
Carnegie Hall din New York și-a sărbătorit marți seara cea de-a 
85-a aniversare printr-un concert de gală, care, notează France 
Presse, va intra în istoria muzicii, datorită participării unora 
dintre cel mai mari artiști din lume. Prețul de intrare, fixat la 
1 ooo de dolari, a adus o rețetă în jurul a 1,2 milioane dolari. 
Aceasta va ajuta la acoperirea datoriilor celebrei săli, care se 
ridică la 6,5 milioane dolari. La concert au participat, sub ba
gheta lui Leonard Brenstein, Yehudi Menuhin, Dietrich Fischer- 
Dieskau, Vladimir Horowitz, Isaac Stern • HAROLD WILSON 
CAVALER AL ORDINULUI JARTIEREI. Fostul premier britanic, 
care a primit luna trecută titlul de cavaler al Ordinului Jartie
rei, a primit, în cadrul unei ceremonii particulare desfășurate 
la Palatul Buckingham, tradiționala lovitură de spadă din partea 
reginei, precum și insigna respectivei demnități. Marea ceremo
nie oficială va avea loc, în prezenta altor 25 de purtători al 
invidiatului titlu, la 14 iunie, in Sala Tronului, de la Castelul 
Windsor o MASIV PROCES DE URBANIZARE IN LUME, La 
sfîrșitul actualului mileniu, jumătate din populația planetei va 
trăi în orașe, față de numai 15 la sută în anul 1900 — se arată 
într-un studiu al O.N.U., dat publicității la New York. Acest 
document, ce urmează a fi prezentat Conferinței Națiunilor Unite 
pentru așezările urbane, care se va deschide la 31 mai in orașul 
canadian Vancouver, precizează că procesul de urbanizare va' fi 
deosebit de accentuat în țările în curs de dezvoltare. Astfel, în 
ultimul sfert al secolului, populația urbană se va dubla în zona 
răsăriteană a Asiei, va crește cu 250 la sută în țările Americii 
Latine și se va tripla în Africa și sudul Asiei. în ceea ce pri
vește numărul orașelor cu peste un milion de locuitori, acesta 
se va dubla în estul Asiei, va crește de trei ori în America La
tină, de patru ori în sudul Asiei și de aproximativ șapte ori în 
Africa. In aceeași perioadă, totalul populației din regiunile cele 
mai puțin dezvoltate ale Terrei va crește cu aproximativ 75 Ia 
sută O SERIAL TV CU OPERELE LUI SHAKESPEARE. Com
pania britanică „British Broadcasting Corporation (BBC) a 
anunțat intenția de a realiza un serial de televiziune care va 
cuprinde toate cele 37 opere dramatice ale lui William Shakes
peare. Acest proiect — considerat cel mai ambițios din întreaga 
activitate a BBC — urmează să fie realizat în decurs de șase 
ani, intr-un ritm de aproximativ șase ecranizări in fiecare an 
o CONCORDE VA PUTEA ATERIZA LA AEROPORTUL DUL
LES. O curte de apel din Washington a hotărît deschiderea de
finitivă a aeroportului internațional Dulles supersonicului fran- 
co-britanic Concorde. Această hotărire permite companiilor Air 
France și British Airways să înceapă luni, după cum era pre
văzut, zborurile între Paris, Londra și Washington.
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