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Tovarășul Nicolae Ceausescu a primit 
pe președintele Organizației Centrale 
pentru Cercetări Științifice Aplicate

SÎMBÂTĂ

22 MAI

1976ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

INDICAȚIILE SECRETARULUI GENERAL AL PARTIDULUI 

LA CONSFĂTUIREA DE LUCRU DE LA C. C. AL P. C. R.

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a primit, vineri di
mineața. pe dr. L. B. J. Stuyt. 
președintele Organizației Cen
trale pentru Cercetări Științifice 
Aplicate (T.N.O.) din Olanda, 
care a efectuat o vizită de in
formare in țara noastră.

La primire a pârtieipat prof.
Ion Ursu. pr«‘^etîintele Consiliu-
lui National pentru Știință și
Tehnologie.

A fost de fată A H. Croin.
ambasadorul Olanâeî la Bucu-
rești.

din Olanda
Oaspetele a exprimat șefului 

statului român întreaga sa gra
titudine pentru onoarea de a fi 
primit, pentru posibilitatea ofe
rită de a vizita unități de cer
cetare științifică și dezvoltare 
tehnologică din tara noastră, de 
a se intilni cu oameni de știință 
români.

în cadrul întrevederii a fost 
subliniată cu satisfacție dezvol
tarea fructuoasă a relațiilor 
româno-olandeze in diverse do
menii de activitate de interes 
reciproc, inclusiv in cel al cer
cetării științifice, corespunzător

înțelegerilor convenite cu prile
jul intilnirilor și convorbirilor 
la nivel înalt de la Amsterdam 
și București. S-a relevat faptul 
câ experiența României și a O- 
landei. progresul înregistrat de 
ele. oferă posibilitatea unei con
lucrări largi, a intensificării co
operării științifice și tehnologice 
in diverse sectoare, de natură să 
contribuie la dezvoltarea econo
miilor celor două țări, în folosul 
ambelor popoare, al înțelegerii 
și prieteniei intre națiuni.

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

PE ȘANTIERE>___________ TOATE UTILAJELE, ÎN INDUSTRIE

FOLOSITE LA ÎNTREAGA NICI UN

0 deviza consecventa, 

un deziderat împlinit-" 

REBUT!
Din cronica întrecerii socialiste

CAPACITATE
• Organizarea muncii in două schimburi asigură realizarea acestui important 
deziderat economic • Noile soluții de organizare și execuție sporesc ritmul 
lucrărilor • Tn competiția cu timpul, tinerii constructori înscriu valoroase 
succese • Betoniștii și... „problemele" lor • Și in schimburile de noapte, 

aceeași asistență tehnică, competentă, operativă

Șantierul noii fabrici de dmer.t 
Tașca — Bicaz. în baraca con
ducerii șantierului, agitația. co
menzile scurte, precise, care răz
bat din birouri, constructor: care 
vin și pleacă grăbiți, totul ates
tă ritmul trepidant al unei noi 
zile de muncă. „Alo. stația de 
betoane ? Forțează puțin s: tri
mite mai mult beton lotului lui 
Peltan... Indiferent cine va face 
săpăturile, totul să nu dureze 
mai mult de 30 de zile— Atenție 
la planșeu... Ne-au mai sosit 13 
zidari, să meargă toți la B:ri._* 
într-un moment de răgaz, reu
șim să discutăm cu șeful Șan
tierului nr. 1 Tașca din cadrul 
Trustului de construcții indus
triale Gheorghe Gheorgh:u-Dej. 
inginer Marin Gh. Nicolae.

— Vrem să facem totul s: cred 
că în buna măsură am reușit — 
ne spune acesta — pentru a do
vedi câ durata de execuție a 
unor asemenea „coloși" =: indus
triei materialelor de construcții 
poate fi mult scurtată. Ideile noi 
de organizare și construcție pre
conizate, majoritatea din ele 
constituind o premieră în dome
niul nostru, spiritul de ordine si 
disciplină instaurat la fiecare 
punct de lucru își spun cuvân
tul. La ora actuală ne înscriem 
cu toate obiectivele în graficele 
de execuție.

într-adevăr, ambiția construc
torilor de a face din această 
platformă industrială un șantier 
model se măsoară în ritmul înalt 
de execuție, în munca plină de 
hotărîre pentru devansarea pre
dării unor importante lucrări. 
Pentru aceasta cei peste 800 de 
constructori, în marea lor majo
ritate tineri, acționează energic, 
cu o înaltă răspundere, după un 
program riguros stabili*

Eforturile lor. munca bine or
ganizată alături de numeroasele 
soluții tehnologice adoptate au 
permis obținerea, acum la mai 
puțin de un an de la deschide
rea șantierului, a unor frumoase 
realizări. Pe turnul de fringere 
nr. 2, la cota 48 m străjuiesc doi 
brazi — simbol al faptului că 
aici constructorii și-au făcut cu 
onoare datoria. La un alt obiec
tiv, concasoare marnă, prin a- 
doptarea unei soluții tehnice in
genioase. lucrările au fost de
vansate cu peste 6 luni. Au fost 
de asemenea terminate lucrările 
la turnul de cicloane, creindu-se 
astfel cel mai mare front de lu
cru prevăzut in acest an pentru 
montori. La fiecare punct de 
lucru, experiența, spiritul de

b'.eme' betocustl.tr. 
Stătu de H-ma-e ca 
să-s: adapteze pr
11 ere.

i: 
a 
f:

c~

tot ati:ea câ oinâ hiri
cel tfrziu ș: acest obiectiv va fi 
predam.

Muncă susținută, discinlmă. oc
ol rind. o inal- 
raar-zare. „Țî- 
perificul hicrâ- 
e ponderea be— 
erminată și de 
s și turnările 

fără ir.treru- 
• Teodor Hu- 
comitetului de 
planificat ca 
macarale de 

să lucreze 
in două' — MmUmh i la gli
sare Si la schimbătorul de 
căldură, urmir.d ca in scurt timp 
si celelalte tre: să intre in ace
lași regim, pentru a asigura 
fummooarea lor la întreaga ca
pacitate pe durata ambelor 
schimburi, maiștrii, șefii de lot, 
conducerea șantierului acordă o 
asistență tehnică calificată la 
toate punctele de lucru".

DUMITRU CONSTANTIN

Rezervele pe care le-au scos 
la ireală analizele Întreprinse de 
specal^tu întreprinderii de pre
lucrare a lemnului din Vaslui, 
in discuțiile premergătoare asu
măm angajamentului de a lu
cra o z. pe trimestru cu mate
riale economist te, erau evaluate 
la cantitatea de lemn necesară 
fabricării a 30 de garnituri de 
mobilă ir.tr-un trimestru. Pe 
măsura atragerii acestor rezerve 
ir. arcuitul productiv s-a ajuns 
insă la concluzia că în aceeași 
proporție există posibilități și 
pentru economisirea celorlalte 
materiale auxiliare așa incit la 
propunerea organizației U.T.C., 
obiectul inițiativei a fost ex
tins la începutul acestui an asu
pra tuturor elementelor prețu
lui de cost. Conform calculelor, 
valoarea totală a economiilor pe 
care a inscris-o această iniția
tivă ir. bilanțul întreprinderii, 
s-a ridicat in ultimele trei luni 
la aproape 400 000 lei.

— Nu a fost chiar așa de 
ușor, ne spunea Ion Marcu, se
cretarul comitetului U.T.C. In
ventarul rezervelor întocmite pe 
baza analizelor și propunerilor 
făcute de oameni oferea baza 
de raportare a angajamentului 
pe care ni-1 asumam și intr-un 
anume fel și direcțiile în care 
trebuia să acționăm. Acesta era 
insă doar inceputuL Refacerea 
tiparelor de croire, dotarea ate
lierelor cu o serie întreagă de 
mașini de mare precizie la pre
lucrare, reproiectarea unui mare 
număr de repere componente 
ale produsului finit și, nu in 
ultimul rînd, ridicarea și per
fecționarea calificării nu erau 
treburi simple de rezolvat. A 
fost necesar un efort suplimen-

tar din partea fiecăruia dintre 
noi și oamenii l-au depus.

L-au depus. Intr-adevăr, In 
primul rând inițiatorii acestei 
acțiuni, care au știut să gă
sească și mijloacele pentru atin
gerea scopului pe care și-1 pro
puneau. Inginerii și tehnicienii 
sectorului mecano-energetie au

N. COȘOVE.ANU

(Continuare In pag. a H-c)

• PRIN CREȘTEREA PA
RAMETRILOR FUNCȚIO
NALI și a peșterii timpului 
efectiv de lucru al agregate
lor in timpul teta! calenda
ristic. la Combinatul siderur
gic Galați a Iest atinsă ta 
ultimul timp cea mai mare 
producție din isteria sa. Si- 
derurgiȘtii de aici au putut 
raportt astfel depășirea eu 
MM» tone fontă, oțel si la
minate a prevederilor de plan 
de la începutul anului, in 
condițiile economisirii a pes
te 18 «9 tone combustibil 
conventional.

e PE BAZA UNOR STU
DII SI .ANALIZE efectuate

in scopul sporirii randamen
tului aetititâtii productive, la 
întreprinderea de produse 
refractare din Alba Iulia s-a 
imbunatătit sistemul de orga
nizare a muncii și a produc
ției la liniile de pregătirea 
materiei prime, la instalații
le de confecționare si presa
re a cărămizilor, la cuptoare
le de ardere. Rezultatul aces
tei acțiuni s-a concretizat in 
obținerea de la începutul a- 
nului. a unei producții peste 
plan in valoare de aproape 
19 milioane leL

• PREOCUPAREA COLEC
TIVELOR DE MUNCA din 
industria județelor Prahova,

Dîmbovița și Buzău privind 
folosirea mai eficientă a spa
tiilor de producție, creșterea 
productivității muncii și mai 
buna valorificare a resurse
lor materiale s-a materiali
zat, de la începutul anului, 
intr-o producție peste plan 
in valoare de circa o jumă
tate de miliard lei. Astfel, 
economia națională a primit 
din această parte a tării în
semnate cantități suplimenta
re de țiței și derivate, oțe
luri și laminate, sirmă și pro
duse din sirmă. utilaje teh
nologice, materiale de con
strucții. energie electrică, căr
bune și alte bunuri.

ÎIII PREGĂTIREA CO\GRESULUI EDUCAȚIEI POLITICI $1 CULTURII SOCIALISTE

:ele d? eeți-’te fn tcest moment de intensitate cl campaniei agricole consemnează o
re de^rztorie toarta viitoarelor recolte : inrreț.^erea culturilor de porumb. Mijloacele
meecnsee 91 cooperatorii rfnt angajați cu toate forțele din zori pină in seară in timp

Foto : GH. CUCU

comunisltil-modeliil la care ne raportăm
— Poete m-aș 5 speriat «- 

tunet, daci -.-aș fi dat peste un 
om de mare omenie, meșterul 
Teodor Doboi. înti’.neam și cu
noșteam pentms p—.—.a dai un 
comunist adevărat, așa cum 
mi-l închipuiam eu. Avea în el 
ceva de părinte, de dascăl și de 
pneten. E-a modelul pe care 
doream să-l copiez. Prin el am 
văzut colectivul nostru muncito
resc. Si tot el m-a făcut si văd 
tn mese—.a noastră, fn secția a- 
ceea deloc confortabili, locul

Colocviile 
„Scînteii tineretului" 

LECȚIA DE ISTORIE
Am propus ea temâ de discuție prof. dr. in istorie LOUIS RO

MAN, Liceul „Ion Neculce", prof. VICTORIA ȘTEFĂNESCU, Li
ceul nr. 15, prof. GEORGETA SMEU, Liceul de mecanică nr. 8 și 
prof. AURORA ATANASOV, Liceul „Gh, Șincai” din Capitală : 
„lecția de istorie". Pe profesorul universitar și scriitorul DUMITRU 
ALMAȘ l-am rugat să preia conducerea dezbaterii.
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CULTURA
dimensiune activă 
a democratismului 

socialist
Acad. prof. Alexandru BalacI

Ne apropiem de Congresul 
educației politice și culturii 
socialiste — eveniment îndelung 
pregătit și așteptat de întregul 
popor român. Marile manifes
tări, dezbaterile ample care au 
avut și au loc in pregătirea con
gresului demonstrează impor
tanța excepțională pe care parti
dul și statul nostru o acordă 
educației și culturii în ansam
blul dezvoltării societății româ
nești. Ideea organizării acestui 
congres este o nouă, strălucită 
expresie a democrației socialis
te prin care se înțelege, ca șl 
în alte importante sectoare de 
activitate, să fie consultați aceia 
care creează și se împărtășesc de 
la cultură, să încheie astfel un 
bilanț și să traseze liniile de 
forță ale dezvoltărilor noastre 
ulterioare. în procesul atît de 
complex de edificare a unei noi 
societăți, educația și cultura sînt 
pietre unghiulare, iar trecerea 
a cinci ani de la adoptarea Pro
gramului ideologic al partidu
lui (noiembrie 1971) va permite 
sublinierea rezultatelor stimu
latoare ale acestui dinamic Pro
gram.

Cultura românească a contem
poraneității își are izvoarele 
adinei și clare în trecutul isto
ric al patriei noastre, însușin- 
du-și, in mod creator, toate va
lorile umaniste ale imensului 
patrimoniu spiritual românesc. 
In același timp însă cultura 
contemporană a României so
cialiste se definește pe baza vi
ziunii noi despre lume și viață 
pe care o acordă ideologia parti
dului, iar operele creatorilor

prezentului se caracterizează 
prin înțelegerea profundă a rea
lității și a sensului dezvoltării 
sociale, prin detectarea structu
rilor noului, prin descoperirea 
perspectivei de dezvoltare în fie
care fenomen, printr-un opti
mism luminos, generat de în
crederea în mersul mereu as
cendent al societății.

Această' viziune nouă asupra 
lumii determină și noua carac
teristică a culturii, în sensul 
profundei sale democratizări, în 
noua înțelegere a raporturilor 
dintre individ și colectivitate, 
dintre creatorul de cultură și 
cel care o împărtășește. Ceea 
ce diferențiază structural miș
carea prezentă culturală de miș
cările culturale ale trecutului 
este anularea distanței care des
părțea pe creator de mase, emu
lația generală, generatoare de 
valori spirituale a căror creație 
este urmărită, Îndeaproape, în
sușită, analizată de un cerc 
imens de spectatori și de citi
tori, care devine mereu mai vast, 
mereu mai exigent, dimensio
nat de conturarea mereu mai 
fermă a profilului nou al omu
lui care trăiește in fervoarea și 
în condițiile stimulatoare ale 
socialismului românesc.

Politica noastră culturală sti
mulează în permanență eferves
cența creației și acționează ma
siv și lucid pentru lărgirea con
tinuă a bazei acelora către care 
iradiază nucleul valorilor spiri
tuale. îndrumarea de către 
partid a artei și culturii capătă 
noi dimensiuni prin diferenție
rea mijloacelor folosite și care 
au drept finalitate desăvîrșirea 
unui climat pe deplin favorabil 
creației și difuzării culturii. De 
atîtea ori, în profundul său de
mocratism, secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a întîlnit cu cele 
mai valoroase cadre din aria 
artelor și literaturii pentru a Ie 
prezenta și sublinia semnifica
ția principalelor tendințe și 
orientări în viața complexă a 
patriei, pentru a reliefa direc
țiile de dezvoltare a culturii 
artei noastre în raport cu cerin
țele etapei istorice pe care o 
trăim. în același timp, partici
parea unor creatori la consfă
tuirile și dezbaterile organizate 
de partid în diferite sectoare ale 
activității social-economice, pre
zența scriitorilor și artiștilor în 
mijlocul diverselor categorii de 

le-au 
cunoaș- 

realității și 
sale artis-

pretind cu

Simplitatea 
dăruirii 

de fiecare ZI

si einteeul revoluționar

„Era iarnă grea, ger eumpl-*. 
fără zăpadă, iar hala turnătoriei 
nu apucase să fie închisă, con
structorii mai lucrau încă la 
extinderea ei — povestește Emil 
Copcea, locțiitorul secretarului 
de partid de la „înfrățirea" cin 
Oradea. întreprinderea se dez
volta impetuos, aveam un plan 
de producție care ne dădea du
reri de cap și totul depindea de 
turnătorie, de aprovizionarea 
secțiilor cu piese turnate. A ți
nui mult iama aceea, muncito
rii închideau cu 
rogojini deschi
derile halei, în
călzeau, aș pu
tea spune, cu 
propriile lor 
palme oțelul pe 
care urmau să-l 
toarne fără în
cetare. Intim- 
plarea făcea ca 
tocmai atunci 
să avem niște 
comenzi grele, 
formele se ce
reau executate cu migală de 
bijutier. Dar acolo lucra In 
fruntea colectivului un grup de 
comuniști care știau ti se sa
crifice, să învingă orice greu
tăți. Oameni care uneori uitau 
să și mănlnce, uitau de casă, nu 
se mișcau din secții pini nu tn- 
cheiau ceea ce începuseră. loan 
Sarea era unul dintre ei, secre
tarul organizației de partid".

— Cum ați ales turnătoria, to
varășe Sarea ?

— N-aș putea spune ei am 
ales-o. în 1951. tind am venit 
la Oradea să găsesc de lucru — 
eram patru frați și nu aveam 
ce face toți acasă in satul No- 
jorid — am fost îndrumat la 
uzina „înfrățirea" și aici mi s-a 
spus că sint citeva locuri pen
tru calificare la turnătorie. Nu 
aveam de gind să aleg, aveam 
de gind să muncesc.
- — V-a speriat vreodată mun
ca î

unde tmi puteam fntilni. unde 
tmi puteam atinge idealul.

După numai un sn. loan Ss*- 
ea a fost primit in partid. Fă
cea parte din comitetul U.T.C. 
pe uzină, iar de 13 ar.i este fă-i 
întrerupere secretarul orga-.izc- 
ției de partid pe secție, de 12 
ani fără întrerupere este mem
bru in comitetul județean de 
partid, și aproape in permanen
ță — in tot acest timp — de
putat județean sau municipal.

— Aveți timp pentru toate ?
— Dacă faci totul cu pasiune, 

găsești timp suficient. în 1969 
mi-am construit o casă, mă o- 
cup mult de educația celor doi 
copii, am urmat o școală de 
partid de un an, citesc perma
nent, mai merg și la spectacole, 
mă intîlnesc cu cetățeni din cir
cumscripția in care sint deputat, 
particip la activitatea colectivu
lui de îmbunătățirea tehnologii
lor din uzină și nu-mi vin a-

eum in minte toate tite trebuie 
să le fac. Sînt treburi insă care 
nu mă obosesc, care mă antre
nează, mi relaxează, pentru cd 
ele fac parte din îndatoririle și 
pariuni'e mele.

— Care sint cele mai de preț 
satisfacții pe care vi ie-a dat 
munca dumneavoastră în cei 25 
de ani petrecuți aici, fn turnă
torie ?

— Faptul ei am răzbit prin 
greutăți mari, ci am pus fm- 

intregul colectiv tur
nătoria la punct, 
ci am fost dis
tins eu ordine 
și medalii, eă 
din 1963 m-am 
menținut neîn
trerupt fruntaș 
in producție, câ 
din același an și 
pini anul tre
cut echipa pe 
care o conduc a 
rămas și ea sta
tornic fruntași 
in producție și

in întrecerea socialistă. Dar cea 
mai mare satisfacție a mea se 
cheamă : Petre Ghete, Petre Alb, 
loan Csercsny, Petre Firez și 
mulși alții, tineri pe care i-am 
crescut aici, in turnătorie, și 
cu ajuns la rindul lor ute- 
ciști și comuniști cu care 
se ssshsdrețte organizația noas
tră. Tați au terminat in a- 
cest timp liceul seral, au posi
bilitatea să plece in munci mai 
ușoare dar am bucuria să con
stat că ne-am înțeles și au prins 
definitiv dragostea de meserie, 
de colectiv, de oameni. Pentru 
că datoria noastră nu a fost 
numai aceea de a clădi turnă
toria modernă, ci și de a crește 
muncitori comuniști care să nu 
se clintească in fața greutăților, 
care să devină la rindul lor mo
del de muncă și viață comunistă.

ROMULUS LAL

Urmărind activitatea formații
lor de recitatori, a studiourilor 
dramatice din cluburile și case
le de cultură ale tineretului, vi- 
zionind programele unora dintre 
acestea, am putut constata prac
ticarea a două categorii de mon
taj. una realizată cu versuri ale 
tinerilor amatori, alta pe baza 
volumelor poeților consacrați, 
ambele variind în funcție de 
scopul manifestării : acela al 
marcării unui eveniment poli
tic, la zi, sau al dezbaterii unei 
teme de largă rezonanță ca te
ma muncii, a eroismului coti
dian, a patriotismului, a păcii, 
a solidarității etc. Poezia 
vorbită se completează cu 
poezia cîntată, acompaniamen
tul muzical fiind — am pu
tea spune — un nobil pre
text. Chiar dacă melodia se re
duce adeseori la un simplu re
fren, chiar dacă mînuirea chi
tarei nu impresionează prin vir
tuozitate, un asemenea gen de 
montaj convinge prin sincerita
tea expresiei, prin autenti
citatea trăirii. Un exemplu 
relevant ni se pare monta
jul pregătit de membrii cena
clului „Nicolae Labiș" de la 
Ecran Club. Colajul de texte o- 
riginale aparținînd tinerilor ce- 
nacliști stă la baza unui specta
col scris pentru trei recitatori și 
un menestrel (povestitorul) a- 
vind ca 'prolog și epilog patru 
cîntece folk. Tineri îndrăgostiți 
de poezie ca Alexandru Pribo- 
ieni, Ticu Ion Ionescu, Octav

Berindei, recitatorii Victor Ho- 
rina, Datcu Aurel, Cristina Ur- 
sache, Ana Tatarciuc ș.a., tinerii 
folkiști Alex. Ivanov, Adrian 
Antonescu, Mihaela Dragomir, 
s-au constituit aici, la Ecran 
Club, într-un colectiv cu o in
tensă activitate de creație. în 
montajul lor, sugestiv intitulat 
„Setea de a fi", se cintă țara 
(„Țara aceasta de piine și de 
liniște / statornică precum mun
ții", „Patria se descoperă nu
mai prin oamenii ei / Țara are 
chip de floare și aripi de pa
săre"), sint cîntați cărturarii și

gen Lenghel, directorul clubu
lui — și în manifestările cena
clului, montajul — gen mai pu
țin zgomotos și spectacular — 
se bucură de mult succes toc
mai prin calitatea poeziei, a 
metaforei, a varietății tematice".

La Clubul T 4, in Studioul de 
teatru, 6 recitatori repetau un 
nou montaj „Să ne unim cu 
toții". Tinerii Adriana Mihai, ele
vă, Grigore Constantin, munci
tor, Nicolae Cernat, tehnician, 
Carmen Cîrstulescu, funcționa
ră, sub îndrumarea actorului 
Victor Radovici de la Teatrul

Formații artistice ale tineretului
eroii ei, izbînzile și realizările 
contemporane. Versuri sincere 
relevînd idei mature, convin
geri, sentimente. Paralel cu gru
pul de recitatori al cenaclului, 
formația de teatru de la Ecran 
Club pregătește montaje din 
versuri de poeți consacrați. Ti
nerii selectează poezii cu carac
ter patriotic din literatura cla
sică — Coșbuc, Alecsandri, Go- 
ga, Eminescu, Topîrceanu, Ion 
Minulescu — precum și din 
creația contemporană, volumele 
cel mai frecvent consultate fiind 
acelea ale lui T. Arghezi, Al. 
Philippide, Nina Cassian, Be- 
niuc, Nichita Stănescu, Marin 
Sorescu, Adrian Păunescu, Ana 
Blandiana, Cezar Baltag ș.a. 
„în spectacolele noastre temati
ce — ne-a spus tov. prof. Eu-

„Ion Creangă", căutau cu aten
ție să pătrundă sensurile po
emului, să-și exprime prin vers 
sentimente proprii, să transmită 
cit mai convingător mesajele. 
„Dacă la început, în faza de în
chegare a montajului — ca gen 
de activitate — tinerii au con
siderat pregătirea primului sce
nariu ca pe o sarcină ocazionată 
de un moment festiv — ne-a 
spus tovarășul Dumitru Ciubo- 
taru, îndrumătorul clubului 
— pe parcurs ei au des
coperit valențele complexe 
ale montajului, posibilitățile ce 
le oferă pentru afirmarea ta
lentului și personalității inter- 
preților. în formația de recita
tori sint tineri de diferite pro
fesii. Dar în doi ani de activi
tate acești tineri au căpătat de

prinderea de a citi versuri, de 
a-și cumpăra volume de poezie, 
reviste literare, de a fi la cu
rent cu creațiile valoroase ale 
poeților noștri. Recitatorii clu
bului s-au prezentat cu montaje 
chiar și în întreprinderile din 
sector, cum ar fi C.E.T. Con
strucții, I.A.T.B., I.C.R.A.L. Vi- 
tan ș.a. în momentul de față ei 
lucrează la realizarea unui nou 
montaj selectînd poezii cu te
matică revoluționară din lirica 
românească și universală". Vi- 
zitînd cu regularitate Ecran Clu
bul, cunoscind activitatea din 
Studioul de teatru sau de la șe
dințele cenaclului „Nicolae La
biș", criticul Laurențiu Ulici 
ne-a spus : „Montajul literar- 
muzical, prin incidența a cel 
puțin două arte în cuprinsul 
său, se poate constitui într-un 
argument important în favoarea 
apropierii publicului larg de 
poezie și de muzică, un argu
ment, totodată, în favoarea di
versității modalităților de edu
cație patriotică, morală, estetică 
a tinerilor, iubitori de frumos, 
în măsura în care aceste mon
taje propun tinerilor poezie 
bună și muzică bună ele devin, 
implicit, pe lingă ceea ce sînt 
de fapt — un instrument educa
tiv, și un mod de instrucție 
menit, dacă nu să producă di
rect un salt cultural în rînduri- 
le celor care îl vizionează, cel 
puțin să le dezvolte gustul pen
tru lectură".

ALINA POPOVICI

oameni 
acordat 
terii 
a _ _ ___
tice. S-a stabilit, astfel, între 
creatori și mase, un flux spiri-

ai muncii, 
posibilitatea 

directe a 
transfigurării

S-a

tual, în a da și a primi, un 
schimb de valori fundamentale, 
bazat pe structurala cunoaștere 
reciprocă. Conștiința socială a 
culturii se determină astfel prin 
caracterul ei adine democratic, 
prin actul creației, în contact si 
pentru cei mulți, pentru po
porul de constructori. S-a creat 
astfel o concordantă deplină in
tre estetic, social, istoric și etic, 
între realitate și artă, între oa
meni și creatorul care caută să 
răsfrîngă în opera sa întreaga, 
luminoasa lor umanitate. Crea
torii culturii caută să oglin
dească polimorfismul transfor
mării condiției umane în spiri
tul socialismului, sensibilitatea 
și talentul lor fiind cucerite de 
vasta, perspectivă a viitorului 
comdhist.

Oamenii de cultură ai Româ
niei contemporane sînt germenii 
vii ai acestei indestructibile, di
namice forțe și voiesc să-și pună 
în slujba colectivității româ
nești întreaga lor capacitate de 
a înțelege istoria și realitatea 
și de a le transfigura în dia
mantele artei, precum toți oame
nii însetați de adevăr, de fru
musețe și de cunoaștere.

betocustl.tr
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90 de ani de la apariția lucrării

Ce vor socialiștii români de C. Dobrogeanu - Gherea
CONCURSUL

„ROMANIA Șl

Dumitru Almaș : Să încercăm 
să dezbatem o problemă de 
mare însemnăiate în procesul e- 
ducației și formării elevilor, și 
anume locul pe care-1 ocupă is- 

detoria patriei în programa 
învățămînt.

SĂ TRANSMIT! 
CUNOȘTINȚE, 
SĂ FORMEZI 
CONȘTIINȚE

Prof. dr. Louis Roman : Cred 
că trebuie să vorbim mai ales 
despre conținutul de idei al lec
țiilor de istorie, al tuturor acti
vităților noastre : cercuri de is
torie, simpozioane, referate, vi
zite la muzee, excursii, specta
cole etc.

Cei 4 000 de profesori de is
torie ai țării au la dispozi
ție un bogat material. Trebuie 
să ne concentrăm atenția, înain
te de toate, asupra conținutului 
de idei, să-i arătăm elevului 
care este locul României în con
știința umanității, cit de clară 
este poziția ei în relațiile inter
naționale. O a doua chestiune, 
care cred că trebuie să focali
zeze eforturile noastre, o con
stituie atitudinea profesorului, 
conduita sa. Există un dicton 
foarte des folosit : educi nu atit 
prin ce spui, cît, mai ales, prin 
ceea ce faci, prin ceea ce gîn- 
dești. Profesorul de istorie tre
buie să dovedească spirit mili
tant activ. Se întimplă însă, 
uneori, ca tocmai acțiunea pro
fesorului, integrarea lui în acti
vitatea politică educativă din 
fiecare școală, din fiecare județ 
în care acesta se găsește, să nu 
fie la înălțimea cuvenită și ele
vul observă. întotdeauna discre
panta dintre vorbă și faptă.

D. A. : Ar trebui să detailați 
problema ridicată : a profesoru
lui militant.

L. R. : A fi profesor militant 
înseamnă a participa la forma
rea omului nou. Elevul 
trebuie să fie pregătit să inter
preteze realitățile istoriei, adică, 
în primul rînd, să cunoască bine 
lupta milenară a poporului nos
tru pentru libertate, indepen
dență. unitate, să cunoască bine 
adevărurile, așa cum se prezin
tă ele. Istoria nu poate și nu 
trebuie să fie înfrumusețată, is
toria trebuie să fie cunoscută de 
tineri așa cum a fost, cu toate 
duritățile și asperitățile ei.

D. A. : Profesorul trebuie 
cunoască, dar să și știe cum 
transmită ceea ce cunoaște...

L. R. : Se vorbește foarte mult 
despre capacitatea profesorului 
de a evoca istoria, cultura, ex
periența poporului nostru. Este 
vorba aici de capacitatea lui de 
a crea tablouri ale trecutului 
nostru de luptă, de a prezenta 
veridic și convingător România 
în lume și rolul ei istoric. M-aș 
referi și la capacitatea folosirii 
mijloacelor audiovizuale mo
derne, a cabinetelor de științe 
sociale. Munca profesorului in 
aceste cabinete aduce după sine 
și o activitate sporită a elevu
lui, căci el azi trebuie să facă 
mai mult prin eforturi proprii. 
De cițiva ani aplic la sfirșitul 
anului III și în anul IV formula 
lecțiilor făcute numai de elevi : 
5—6 elevi anunțați din vreme iși 
gindesc, pregătesc și organizează 
singuri lecția. Pe măsură ce vom 
reuși să atragem pe elev la ac
tivitatea de invățămint, vom 
spori responsabilitatea lor, pre
cum și șansele de a obține o efi
ciență educativ-instructivă mult 
crescută.

Elevii nu au încă formată gin
direa dialectică și aceasta este 
problema cea mai grea. Impor
tant este să-i facem să înțeleagă 
fenomenul istoric și nu să-i 
„plimbăm" peste evenimente, 
deci să lucrăm mai mult in sen
sul formării unei gîndiri mate- 
riallst-dialectice și istorice.

D. A. : Profesorul Oțetea spu
nea odată că întîlnești la exa
mene și studenți care interpre
tează admirabil niște fapte pe 
care le ignoră. Este o butadă, 
dar se poate intîmpla și așa. în
deosebi la studenți observăm 
uneori că au niște șabloane pe 
care le aplică și ei fac interpre
tări fără o legătură cu fenome
nul discutat. Totul este cum 
dozăm noi, cum facem ca factolo- 
gia să nu fie factologie, să nu fie 
seacă și să ajute în interpretare.

Prof. Victoria Ștefănescu : 
Cred că nu ne gîndim suficient 
la un lucru : atunci cînd pre
dăm elevilor uităm uneori că 
pregătim azi adolescenții care 
vor da pe măsura posibilităților 
lor, dar și a simțului de respon
sabilitate față de țară pe care 
1-âm insuflat noi la lecția de is
torie. Am să iau un singur e- 
xemplu. Astăzi, știm cu toții, ni 
se oferă locuințe comode, la ni
velul treptei de dezvoltare pe 
care se află deja țara noastră. 
Ne atingem visul, dar cind «.- 
jungem în locuința noastră a- 
vem uneori prilejul să consta
tăm și lipsuri — la construcție, 
la instalații, in așezare. De unde 
vin ? Nu vin de la 
elevi ? Nu foștii 
realizează aceste 
care le vom lăsa și

D. A. : Vreți să spuneți că ele
vii care construiesc case, con
struiesc țara și trebuie s-o con
struiască bine, durabil, frumos—

V. S. : Da. Ceea ce se face a-

închinată celei de-a 55-a aniver
sări a creării partidului sau cele 
în pregătirea Congresului edu
cației politice și culturii so
cialiste — educăm din plin 
elevii.

D. A. : Este pozitiv câ istoria 
este si apropiată și tratată ca e- 
lement al vieții și pe această 
cale. Condiții există la noi. mai 
ales există o grijă deosebită 
pentru marcarea acestor date 
care integrează școala in sooe- 

si u dă caracter de denol- 
xstortcă in viața țării, a ce

tățenilor.

tai

să 
să

foștii noștri 
noștri elevi 
locuințe pe 
urmașilor ?

O QLS

cur

Pionieri și elevi tn cizită ia Tfci■■■»■[ croâtor de la Mi-iserti 
gh crcr

cum trebuie înțeles cum se cu
vine și respectul pentru corecti
tudine. spirit exemplar In rsim- 
că, pentru durabilitate. soLdi- 
tate in tot ce întreprindem r.a 
sint străine de obiective'.» edu
cative ale profesorului ce -juo- 
rie. Noi nici nu putem coocepe 
să predăm istorie .un sme*. ex
clusiv de dragul istoriei, d fa
cem acest lucru urmărind să 
formăm și să i onxiiiillM la e- 
levi anumite trăsături, cnhtăti 
morale, spirituale, de caracter 
vizibile dt mat devreme ia 
comportament. De aceste trăsă- 

eî o 
cec- 
r.<t-

cit ma: 
rent. De aceste t 

tun depinde forma pe care 
va da contribuției hn ia 
structia care II așteaptă, la 
carea neîncetată a patnei.

D. A.: în urmă cu dtevn atisu 
am cunoscut niște eter 
monument istoric din 
lung. Erau foarte impresionau 
că obiectivul istoric din secole ’.e 
16—17 mai exista încă, admirau 
durabilitatea monumentului. Și 
prima întrebare pusă a fost : 
„cum de a rezistat atita vreme?" 
Vrînd-nevrind. elevul și-a pus 
problema unei execuții foarte a- 
propiate de perfecțiune. Această 
chestiune este foarte aproape de 
ceea ce spunea tovarășa profe
soară Ștefănescu in legătură cu 
felul cum ii educăm pentru 
muncă pe elevii noștri și pria 
lecția de istorie. în fond, isto
ria nu este altceva dedt lungul 
șir al muncilor, luptelor și jert
felor poporului nostru pentru a 
se construi pe sine și a se men
ține demn și liber in vatra pro
priei lui, construcții.

Acest mod de a gindi și simți 
este, în ultimă instanță, obiecti
vul educativ al muncii noastre 
ca profesori de istorie. Este o 
dovadă de respect față de istoria 
poporului nostru, față de tradi
țiile sale de muncă și luptă, «ă 
izbutim ca prin ele. evocindu-le. 
să formăm tinere generat:: ca
pabile să le ducă mai departe, 
să le dea strălucirea demr.ă de 
prezentul ce dispune de un ase
menea trecut 1

V. S. : Noi trebuie să muncim 
în așa fel incit tot ceea ce ex
plicăm elevilor să aibă implica
ții asupra educării lor. Anul a- 
cesta liceul nostru împlinește 50 
de ani de activitate. Pentru noi 
acest moment este un eveniment 
local, dar. pornind de la el. an- 
corindu-1 în marile evenimente 
ale țării, mobilizînd și organi- 
zind acțiuni — cum a fost cea
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L. R. : Din 
dere, liceul 
problemă, și 
foarte mare, 
lescenții care, 
urmează cele 8 clase, automat 
merg la liceu. în prima treaptă, 
iar majoritatea se îndreaptă 
spre licee industriale. Din pă
cate. in cei cinci ani de liceu in
dustrial nu există decit un sin
gur curs de istorie, la anul V. 
Pir.ă anul trecut a fost o oră pe 
sâptâmină : anul V are 17 sâp- 
tâmini de școală, deci au fost 17 
ore de istorie, anul acesta «-a 
dublat, dar asta înseamnă doar 
34 de ere pe an de istorie. Cind 
peste 70 la sută din adolescenți 
ii avem aid. la industrial 
— și sint tineri talentati. 
capabili in domenii tehnice, in
dustriale, constructive, ei vw 
deveni multi tehnicieni, iar mulți 
voe intra la facultate — nu gre
șim câ ii păgubim de dreptul oe 
a snxba cultura umanității, ia- 
tosia patriei, istoria universală 
in ansamblal d ? Nu greșim eu 
acești adolescent: care urmează 
cursuri dte 3—l ore pe săptă- 
miaâ la unele matern, de bază, 
s rar. dar care sint complet îip- 
sți da cunoașterea istoriei 1

Praf. Aerară Ataaasos : Dor. 
cun încercam *â arătăm ma. 
inamte. in educația pentru mun
că. in formarea unor oomexu 
constMOți pentru ce muncesc, 
tstorm ?oacâ un rol important 
căo. prmtre aAete. nu cred să 
g -.ăeasc* -meva că istoc-.e ar 
trebui sâ învețe mai ales- dacă 
nu exclusiv «tear istor-seiil Dea- 
ceea insistăm atit asupra oee.re 

ti gl «ta
in școa- 
r-e-iăm 

ga.toam- 
te cuce 

la fcnematzsm. reducerea ca- 
r-.tra.ai oe ore » fa re «4 3= 
ma- poKbCitatea «4 tratezi
cum medote lecția. Er e msuf.- 
tnent să preda: utora antxâ tn 
cftera ore. pentru tâ ea. oe fapt, 
pane bazele srameru iatone. 
Eterri ît: spun g pe txmă C-ep- 
tate. tn eîasa a VUI-a ista 
întrebe ceva ce ou tertta' 
clasa a V-a : .cm sâ ma. 
mzxte kxmuri «nadeate ar
am î“.

G. 5. t Ec predau K are 
stetai-sm mmmfm. Cred câ 
bu_e pusă si următoarea 
bieml : b> sccoentm ta care 
m-tesor. ac neapărat de Maaru 
predă soeabsmul el as poa** 

:e bme tetetes 
etan. pentru câ aresta 
au rid» net mu eâesec- 

tare 6*. «ceatone. Dur e* n-as 
feta* «â • anana * ao-
eauss tem-e umr-râ era Șc 
■Ca ăed-je sâ-. earpor 
ură» icrinj» te șra- 
riod aur «sper- waane ca 
ops sâ trec sâ-l tec «

acest punct de ve- 
industrial este o 
încă o problemă 

căci implică ado- 
acum. după ce

si se tete fa 
da

ef

între evenimentele de referin
ță din trecutul istoric al clasei 
noastre muncitoare, elaborarea 
și publicarea, în mai 1886, a 
lucrării lui C. Dobrogeanu- 
Gherea „Ce vor socialiștii ro
mani ?“ s-a înscris la loc de 
înaltă cinstire in cronica lupte
lor de emancipare socială și 
națională purtate de proletaria
tul român.

In momentul apariției pro
gramului. mișcarea noastră 
muncitorească parcursese deja 
un drum lung 
și glorios, jalo- 
cat de notabile 
realizări. Cu pa- Bg Eg B "
tru decenii in III* I 1
urmă, in 1846. p || I ]
se constituise la I 111
Brașov cea din-
tii o r g a n i z a- u
• i e profesiona- 1 1 3 O O & muneitoreas- I J

luaseră ființă, la
București. Iași _>
si in alte lo- 

don ale apără
torilor indepen
dentei In 1877 ;
a iscarea gre- ------------------
vistâ luase o
deosebită amploare ; presa mun
cit crească isi făurise o solidă tra
diție. inriurind. prin publicații 
prestigioase precum „Contempo
ranul*. „Revista socială". „Drep- 
ttnt.e omului*, viața politică a 
tăm Problema aflată acum spre 
rezolvare în fața muncitorimii 
organizate era ’aceea a făuririi 
rropcîului partid de clasă, care 
sâ-i reprezinte și să-î apere 
ittereseie in lupta împotriva 
exc’.oetării.

Experiența primelor proiecte 
de programe din 1879—1880. ci$- 
•izurue însemnate realizate de 
aiacnren socialistă In anii ur. 
— i*on pe planul înțelegerii cre
atoare a marxismului, intensa 
amcvttate de răspindire a idei
lor soriniiTT” in mase tot mai 
iargt de muncitori au reprezen
tat tat atttea trepte spre reali- 

saituhui calitativ către un

program de acțiune realist, co
respunzător etapei în care se 
afla mișcarea revoluționară a 
proletariatului român, a acelui 
îndreptar politic și ideologic pe 
care secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, l-a definit drept 
„primul program al mișcării re
voluționare marxiste din țara 
noastră".

Principiile programatice cu
prinse în lucrarea lui C. Dobro- 
geanu-Gherea, care, de fapt,

reia Întreaga activitate a parti
dului politic proletar trebuia să 
fie realizată în funcție de con
dițiile concret-istorice ale țării, 
să răspundă cerințelor înaintării 
României pe drumul progresu
lui social.

Emanație a unei analize pro
fund originale, la baza căreia 
au stat ideile socialismului ști
ințific, programul socialiștilor 
români s-a bucurat de înaltă 
apreciere din partea lui Fried
rich Engels, care scria, în 1888, 

socialiștilor 
mâni : „Cu 
re plăcere
văzut că socia
liștii din Româ
nia primesc în 
programul lor 
principiile de că
petenie ale teo
riei care a izbu
tit a aduna în- 
tr-un mănunchi 
de luptători mai 
pe toți socialiștii 
din Europa și 
din America — 
e vorba de teo
ria 
meu, 
Karl 

Cu
în urmă, miș
carea revoluțio
nară a proleta
riatului român 

așadar, cel dinții

IMPERATIVELE LUMII
CONTEMPORANE:

DEZARMARE,
DEZVOLTARE,

DEMOCRATIZARE"

dr. Vasile Niculae

sintetizau concluziile desprinse 
de mișcarea muncitorească din 
România, In ansamblul său, din 
lupta de zi cu zi Împotriva cla
selor exploatatoare, ca și din 
experiența mișcării muncitorești 
internaționale, erau destinate să 
înarmeze cu un program clar 
de acțiune „partidul muncitori
lor*. in fața căruia stătea obiec
tivul final al cuceririi puterii 
politice de stat și instaurării 
dictaturii proletariatului. „Po
porul. proletariatul — se spu
nea în program — ajunglnd la 
putere după revoluția socială, 
proletară, va întrebuința dicta
tura de clasă ca mijloc pentru 
a-și întări domnia, pentru a or
ganiza formele de viață ale so
cietății socialiste*.

Această idee fundamentală 
era strins legată de o alta, la 
fel de importantă, conform că-

Un paradox la întreprinderea

Tehnicitatea

4

ro- 
ma- 
am

prietenului 
răposatul 

Marx“.
90 de ani

și-a elaborat.
program marxist, steagul în ju
rul căruia s-au strîns toate for
țele socialiste din țară. După 
constituirea, in 1893, a partidului 
politic proletar, transformat în 
mai 1921 în Partidul Comunist 
Român, noi programe au venit 
să îndrume masele muncitoare 
In desfășurarea cu succes a miș
cării revoluționare, în înfăp
tuirea revoluției șl construcției 
socialiste.

Astăzi, partidul nostru și-a 
făurit un măreț program, uni
tar și de perspectivă, menit să 
asigure unirea eforturilor co
muniștilor, ale Întregului popor, 
pentru înfăptuirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
șl Înaintarea României spre 
comunism.

Reamintim participanților 
la concursul cu tema : 
„ROMANIA ȘI IMPERATI
VELE LUMII CONTEMPO
RANE: DEZARMARE, DEZ
VOLTARE, DEMOCRATI
ZARE" organizat de Comi
tetul Național pentru Apăra
rea Păcii că, așa cum s-a a- 
nunțat anterior, concursul se 
încheie la 
1976.

Potrivit 
vor fi luate 
numai buletinele completate 
cu răspunsurile la întrebări, 
expediate în plicuri închise 
pe adresa Comitetului Na
țional pentru Apărarea Pă
cii, strada Ștefan Gheorghiu 
nr. 14, sector I, București, 
tare poartă data poștei sau 
sint aduse personal plnă In 
această zi inclusiv.

Tragerea la sorți a celor 
850 premii oferite partici- 
panților la concurs va avea 
loc la București, Ia începu
tul lunii Iulie. Data exactă 
și locul vor fi anunțate din 
timp în presa centrală și lo
cală.

data de 31 mai
regulamentului, 
in considerare

NICI UN
REBUT!

(Urmări din pag. I)

„Rulmentul" Brașov:

înaltă
solicită mai puțină
undire inovatoare?

ISTORIA SE PREDA 
CU SUFLET ceie

I»

rea

S~. »- 
foarte

auta'e. nu este o 
intre acestea : c 
este doar modul in 
no* să găsim formu 
bru rational si ștab; 
privește ponderea 
de invătămir.t.

mul: de calificarea periodică a 
învâtător-.lor. să participe In va
cante la cite un curs de ridicare 
a calificării lor profesionale.

D. A. : Vreau să spun. în 
final, câ este necesar ca strâda- 
nia noastră să se îndrepte spre 
valorificarea ideii câ istoria tre
buie «â fie integrată în însăși 
viata tineretului, ea toți să Înțe
leagă câ studiul istoriei patriei 
nu este un obiect pentru care se 
ia o notă, la «coală, ci o necesi
tate eultirală. o necesitate spi- 
ri’jaiă și morală, un mijloc de 
a lua cunoștință de noi înșine.

Discuție organizată de 
LV CREȚI* LUSTIG

Dan Mtasa : Mgraee p»mec- 
tm. ctehm; prrxectsre tehno- 
loga la cald : Jdă cc—. spere 
i.z.me berea, peerra că ia <so* po„ 
sdbtKăpȘea da « ataca Istană 
tădri ca efecte -ixe rtnbUe este 
«net De oboeei. fac șchsm- 
Mn ia tehaotopia de tratament 
terme, foarte bene elaborate ia 
fxscde de pseseie aoi pe care 
le tratăm. Totuss. ar ", ceva mai 
decsebsd : am t~.t-ibu:t le p-t- 
tecturee șs realizarea aaei knzi 
compute de t-ttt~mt termic. 
Xos zicem că ue-a reușit, de 
crease ce of «-« se«S cerat iaed 
«na de către ceanaid- P*:a •- 
ceasta reducem efortul re.--tc’’.

Rod.ca Mooreăș . tngtaer pro
iectant. cte’.-.enl p’t-ec-.are teh- 
noiogti Ie rece : „Fiind legați 
direct de fabricație, wi rezoL. 
răm problemele propuse de sec
ții. Pianul de asiaulare ftmd 
foarte ineirzet. n p*es crem 
timp să ne gindim la soluții eu 
totul noi. Totuși, ne aducem u* 
sprijin esențial f« betelia pen
tru calitate și productivitate 
care se di îe sect-. Persona’, 
am realizat o unchcare a ele
mentului de centrare a rulmen
ților in secția rectificări, ceea 
ce atrage o creștere a producti
vității. De asemenea, am proiec
tat un sistem automat de ali
mentare adaptat elementelor 
din fabricația noastră pentru 
un tip de mașini «fin import. 
Realizările bune ne îndeam-i 
să extindem sistemul pe toate 
mașinile de tipul rerpectiv. e- 
xistente în dotare.’

MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl iNVÂȚĂMlNTULUI
anunță scoaterea la

Institutul de medicină și farmacie București

FACULTATEA DE MEDI
CINA GENERALA

1. Șef lucrări la catedra nr. 
21, disciplina Psihiatrie, po
ziția 4.

2. Asistent la catedra nr. 1, 
disciplina Limbi moderne, 
pozițiile 11, 12, 14, 16, 17.

3. Asistent la catedra nr. 8, 
disciplina Biologie și geneti
că, poziția 6.

4. Asistent la catedra nr. 9, 
disciplina Microbiologie, po
zițiile 4 și 5.

5. Asistent la catedra nr. 
15, disciplina Medicină inter
nă, Spitalul 23 August, pozi
ția 10 (specialitatea Radio
logie).

6. Asistent la catedra nr. 
25, disciplina Chirurgie, Spi
talul Colentina. poziția 12.

7. Asistent la catedra nr. 
30. disciplina Obstetrică-gine- 
cologîe, Spitalul Polizu, po
ziția 8.

8. Asistent Ia catedra nr. 
33, disciplina Dermatologie, 
Spitalul Colentina, poziția 10.

ciplina Medicină internă. 
Spitalul Dr. I. Cantscuzino. 
poziția 12.

4. Asistent la catedra nr.
20, disciplina Neurologie. 
Spitalul 23 August, poziția 3.

5. Asistent la catedra nr. 
29. disciplina Oftalmologie, 
Spitalul Coltea, poziția 12.

FACULTATEA DE STOMA
TOLOGIE

1. Lector la catedra nr. 1, 
disciplina Socialism științific, 
poziția 4.

2. Șef lucrări la catedra nr. 
39, disciplina Protetică den
tară, poziția 4.

3. Șef lucrări la catedra nr. 
39, disciplina Propedeutică 
stomatologică, poziția 2.

4. Asistent laborator (Bio
chimie) la catedra nr. 38. dis
ciplina Chirurgie buco-maxi- 
lo-facială, poziția 15.
FACULTATEA DE FARMA

CIE

concurs a unor posturi didactice

la catedra 
Biochimie.

la catedra

nr. 
po-

nr.

2. Asistent la catedra nr. 
33. disciplina Dermatologie. 
Spitalul Șerban Vodă, poziția 
C.

3. Asistent
36. disciplina 
liția 3.

4. Asistent
37. disciplina Neurologie. Spi
talul Gh. Marinescu, poziția 
6.

5. Asistent la catedra nr. 
28. disciplina Ortopedie. Spi
talul Brîncovenesc, poziția 9.

str.

la data 
de in

termen de 15 zile de 
expirării termenului 
scriere.

Pentru posturile de . 
mări Oector). termenul de în-

șef lu-

scriere este de 30 zile de la 
data publicării acestui anunț 
in Buletinul Oficial, iar con
cursul va avea loc in terme
nul legal.

Academia de studii economice București

vor 
rec- 
stu-

FACULTATEA DE PEDIA
TRIE

1. Asistent stagiar la cate
dra nr. 34. disciplina Pueri
cultura, poziția 5.

2. Asistent la catedra nr. 7, 
disciplina Anatomie, poziția 
7.

3. Asistent laborator (Bio
chimie) la catedra nr. 16, dis-

1. Asistent la catedra nr. 
14, disciplina Chimie farma
ceutică, poziția 11.

DE SPECIA- 
PERFECȚIO-

FACULTATEA
LIZARE ȘI 
NARE A MEDICILOR ȘI 

FARMACIȘTILOR
1. Asistent la catedra nr. 

28, disciplina Ortopedie, Spi
talul Brîncovenesc, poziția 6.

Candidații la concurs vor 
depune la Rectoratul Insti
tutului de medicină și far
macie din București. 
Dionisie Lupu nr. 37. in ter
men de 15 zile de la data pu
blicării acestui anunț în Bu
letinul Oficial, cererea de în
scriere împreună cu actele 
prevăzute de Legea nr. 6 
□rivind Statutul personalului 
didactic din Republica Socia
listă România, publicată în 
Buletinul Oficial al Republi
cii Socialiste România, Par
tea I, nr. 
1969 și de 
nisterului 
țămîntului

Cei care funcționează în- 
tr-o instituție de invățămint 
superior sint obligați să co
munice în scris rectorului a- 
cesteia înscrierea la concurs.

Concursul va avea loc în

L FACULTATEA DE CO
MERȚ

a) Catedra de Limbi străine 
— Profesor, poz. 46, discipli
na : Limba germană.

Candidații la concurs 
depune la secretariatul 
toratului Academiei de
dii economice din București, 
Piața Romană nr. 6, cererea 
de înscriere împreună cu 
actele prevăzute de Legea 
nr. 6 privind Statutul perso
nalului didactic din Repu
blica Socialistă România, pu
blicat în Buletinul Oficial 
partea I nr. 33 din 15 mar-

tie 1969 și de Instrucțiunile 
Ministerului Educației și în- 
vățămintului nr. 84539/1969.

Cei care funcționează in
tr-o instituție de invățămint 
superior 
munice 
acesteia, 
curs.

Termenul de înscriere 
tru postul de profesor 
de 30 zile de la data publi
cării anunțului in Buletinul 
Oficial partea IlI-a.

Informații suplimentare se 
pot obține zilnic între orele 
12—14 la secretariatul recto
ratului.

Lfvva Captare acu. tehnician 
p—ertcnl. atelierul proiectare 
tehnologii la cald: „Principala 
problemă 5 forjei este lupta 
pentru scăderea consumului de 
metal. Pentru linia automată 
Wagner, de care răspund. în
cerc mereu si ameliorez forma 
materialului, cu o geometrie din 
ce in ce mai complexă, doar- 
doar mai scădem cite un gram. 
Lucrul „pe urgentă’ ne împie
dică insă ii ne gindim la pro
bleme mai mari și să încercăm 
a le rezolva.’

Gheorghe Butnaru. frezor, 
secția scu'ârie : .Iu caut să-mi 
însușesc toate elementele noi de 
tehnici ce apar in cărți și bro
șuri de specialitate. Sint opera
ții tehnologice care se fac după 
planuri realizate acum 10—20 de 
ani. Conform acestora, la un re
per relativ simplu cerut tnfr-o 
comandă de 500 bucăți trebuia 
si realizez toate operațiile se
parat pentru O bucată, apoi 
pentru a doua si așa mai de
parte. Eu am introdus un plan 
de lucru in paralel, ceea ce a 
dublat productivitatea’.

Ion Vomea . rectificator, sec
ția sculărie : „Un muncitor ar 
putea contribui, prin crearea de 
noi posibilități la mașini, pen
tru ci el cunoaște cel mai bine 
mașina si modul cum se lucrea
ză pe ea. Personal n-am încer
cat să merg dincolo de respec
tarea riguroasă a 
nologice indicate 
și maiștri’.

Traian Sîrbu. 
rectificări, secretarul 
ției U.TjC. din secție : „La noi 
este mai problematic pentru că 
te lucrează in serii mari după 
o tehnologie avansată. In plus, 
majoritatea muncitorilor au fost 
calificați la locul de muncă. Au 
învățat mașina, tehnologia — 
cum spuneam. foarte bune — 
dar altceva care si Ie deschidă 
orizontul gindirii tehnice, mai 
puțin.’

Mircea Moraru. strungar, sec
ția strungărie. „Noi lucrăm pe 
mașini automate și semiauto
mate. dotate cu dispozitive la 
nivelul tehnicii actuale, după un 
proces tehnologie foarte bine

disciplinei teh_ 
de proiectanti

reglor. secția 
organizi-

rd-elaborat. Nouă nu ne mat 
mine dectt «d folosim intensiv 
cele 480 de minute, să respectăm 
tehnologia Și să adoptăm re
gimul optim de lucru. Poate că 
aici, priceperea — nu neapărat 
gindirea tehnică, originală — iși 
poate spune cuvîntul."

★

Este interesant de reflectat 
asupra acestor răspunsuri. Dacă 
le-am mai fi adăugat și pe cele 
date de inginerii proiectanti 
Liana Ciobanu, Mariana Turcan 
Si Mircea Cismațu, de la Cen
trala de cercetări proiectări, a- 
parfinătoare centralei, am fi pu
tut observa o descreștere și mai 
rapidă a preocupării pentru ino
varea tehnică, pe măsură ce lo
cul de muncă se apropie tot mai 
mult de secfia de producție. 
Ceea ce nu pare a fi tocmai 
firesc. Dacă la 
găsi rezolvări 
mare amploare 
unor rulmenți de 
specială, de clasă, de precizie 
ridicată, proiectarea și realiza
rea unor modeme 
încercări etc. — toate prefigu- 
rind un vizibil și substanțial a- 
port la diversificarea și crește
rea calității producției, activita
tea proiectanților din întreprin
dere se rezumă, in general, la 
adaptări și asimilări mai mici, 
iar muncitorii, de cele mai mul
te ori, la aplicarea riguroasă a 
tehnicii de fabricație. Dacă ar 
fi să ne luăm după explicațiile 
date de tineri, pare-se, tehnici
tatea deosebit de înaltă a pro
ducției actuale ar fi „de vină".

Sesizind aceste aspecte, corni, 
tetul U.T.C. din întreprindere 
și-a propus ca in cadrul între
cerii „Tineretul — factor activ 
în realizarea cincinalului revo
luției tehnico-științifice" să ur
mărească prin cițiva parametri 
tocmai stimularea și creșterea 
răspunderii fiecărui tinăr — 
muncitor, tehnician sau inginer 
— pentru ca, in paralel cu în
deplinirea riguroasă a sarcinilor 
de producție, să se preocupe de 
a-și valorifica potențialul crea
tor prin propunerea unor soluții 
de mai mare anvergură, privind 
perfecționarea și modernizarea 
in continuare a producției.

primii putem 
tehnice de mai 

elaborarea 
construcție

standuri de

VIRGIL SIMION

fost atrași la realizarea unui 
număr de 23 de mașini de înaltă 
precizie prin autoutilare, cei de 
la proiectare au fost îndrumați 
să-și rezerve cea mai mare 
parte a timpului de lucru în 
secții și ateliere lîngă mașini, 
alături de muncitorii direct pro
ductivi, iar cei mai buni spe
cialiști, Inginerii, tehnicienii șl 
muncitorii cu o bogată expe
riență In prelucrarea lemnului 
au fost numiți lectori la cursu
rile pentru perfecționarea cali
ficării organizate în întreprin
dere. Un accent deosebit s-a 
pus în același timp pe disciplina 
în muncă, pe eliminarea absen
țelor și întlrzierilor nemotivate 
de la program — una dintre 
principalele cauze ale muncii în 
asalt care, la sfirșitul lunii, se 
solda inevitabil cu un mare 
procent de rebuturi. Cu toate 
rezultatele bune obținute și în 
această direcție (procentul re
buturilor a fost redus sub 2 la 
sută), secretarul comitetului 
U.T.C. ne vorbea totuși de o 
anume nemulțumire în atinge
rea scopului propus, nemulțu
mire generată de faptul că la 
sfirșitul lunii februarie numă
rul celor care acumulaseră cele 
mai multe absențe nemotivate 
erau tinerii.

— Acesta a fost de altfel și 
motivul pentru care comitetul 
de partid al întreprinderii a in
clus în criteriile de apreciere a 
contribuției organizației U.T.C. 
la susținerea inițiativei, numă
rul de absențe al uteciștilor — 
ne declara, în continuare, secre
tarul comitetului U.T.C. Un mo
tiv bine întemeiat, care ne-a 
îndemnat la urmărirea și în
drumarea lor mai atentă pen
tru respectarea programului de 
lucru și a fluxului tehnologic. 
Ca dovadă, în ultimul timp 
din cei aproape patru sute de 
tineri ai întreprinderii nu a mai 
lipsit nemotivat nici unul, iar 
rebuturile au fost total elimi
nate. Un argument în plus pe 
care conducerea întreprinderii 
l-a avut în vedere cînd a hotă- 
rît ca de acum înainte să nu 
mai admită, prin sarcină de ser
viciu, nici o normă de rebut.

O mărturie, adăugăm noi, că 
reducerea consumurilor speci
fice nu este numai o sarcină de 
serviciu, cum s-ar putea crede, 
ci și o problemă de conștiință 
muncitorească, așa cum exact 
au înțeles-o și membrii acestui 
colectiv, în mare parte consti
tuit din tineri, din mîinile că
rora, la fiecare trei zile, pe 
poarta întreprinderii iese o gar
nitură de mobilă din materiale 
economisite.

sint obligați să co
in scris, rectorului 
înscrierea la con-

pen- 
este

Institutul de invățămint superior Pitești

In trecere prin orașul Fălticeni, în drum spre minunatele locuri ale 
Tării de Sus, vizitați unitățile turistice ale I.C.S. Mixt Fălticeni

V

Complexul turistic „DUMBRAVA MINUNATĂ"

33 din 15 martie 
Instrucțiunile Mi- 

Educației și învă-
nr. 84539/1969.

FACULTATEA DE SUBIN- 
GINERI
Catedra de Automobile

— Șef de lucrări, disciplina 
Rezistența materialelor, po
ziția 15.

— Șef de lucrări, discipli
nele Electrotehnică, Echipa
ment electric auto, Circuite 
și dispozitive electrice, poz. 17

Candidații la concurs vor 
depune la Secretariatul Rec
toratului Institutului de în- 
vătămînt superior Pitești, bd. 
R.S.R., nr. 58, în termen de 
30 de zile de la data publi-

cărli acestui anunț in Bule
tinul Oficial, cererea de în
scriere la care vor anexa, în 
dublu exemplar, actele și lu
crările prevăzute de Legea 
nr. 6 privind Statutul per
sonalului didactic din R.S.R., 
publicată în Buletinul Oficial 
partia I, nr. 33 din 15 mar
tie 1969 și de Instrucțiunile 
M.E.I. nr. 84539/1969.

Concursul se va ține 
rectoratul institutului 
termen de 60 de zile de 
data expirării termenului 
înscriere.

Ia 
în 
la 
de

Situat în peisajul descris 
de M. Sadoveanu, în apro
pierea livezilor Rădășenene. 
care oferă o gamă largă de 
servicii; cazare în cabană și 
căsuțe, ștrand, terenuri de 
sport, pescuit și un bogat sor
timent de preparate culinare 
cu specific local.

— „BĂNCUȚA" — un alt 
Ioc de recreare, renumit prin 
rezonanța sa, loc unde se în- 
tîlneau scriitorii Sadoveanu, 
Creangă și alții, care, prin 
amenajările și dotările făcu
te cu păstrarea elementelor 
rustice și tradiționale, oferă 
un minunat loc de odihnă.

— „NADA FLORILOR" - 
cabană amplasată pe malul 
iazului Somuz, oferă posibi
lități de pescuit, plimbări cu 
bărci și ca specific : prepa
rate pescărești.
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TELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Sri Lanka, WIL
LIAM GOPALLAWA, următoarea telegramă :

Ziua națională a Republicii Sri Lanka îmi oferă plăcuta ocazie 
de a vă adresa, în numele poporului român și al meu personal, cele 
mai călduroase felicitări și sincere urări de sănătate și fericire per
sonală, iar poporului prieten al Republicii Sri Lanka, un mesaj de 
progres și prosperitate.

Poporul român urmărește cu mult interes și simpatie preocupă
rile și eforturile Republicii Sri Lanka dedicate dezvoltării sale eco
nomice și sociale.

Folosesc prilejul pentru a-mi exprima satisfacția față de cursul 
ascendent al relațiilor de prietenie și colaborare diptre România 
și Sri Lanka, precum și convingerea că ele corespund întru totul 
intereselor popoarelor noastre, cauzei păcii, înțelegerii și colaboră
rii pe bază de egalitate și respect intre toate popoarele.

IN PREGĂTEA CONGRESULUI EDUCAȚIEI POLITICE Șl CULTURII SOCIALISTE

Pe ogoare-organizare exemplară, IIAMFESIĂM CULTURAL-ARTISTICE

0 lucrare urgentă ■

răritui sfeclei

mobilizare de forte5
Sălaj: Toată

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU, a trimis primului ministru al Republicii Sri 
Lanka, SIRIMAVO BANDARANAIKE, următoarea telegramă :

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Sri Lanka. în numele 
guvernului român și al meu personal, vă adresez calde felicitări, 
urări de sănătate și fericire personală, iar poporului Republicii Sri 
Lanka, succese tot mai mari pe calea progresului și prosperită
ții țării.

Am deplina convingere că prietenia și colaborarea dintre țările 
și guvernele noastre se vor întări necontenit, în toate domeniile de 
activitate.

SOSIRE

Vineri după-amiază a sosit în 
Capitală Henri Kisier, ministrul 
finanțelor al Republicii Popula
re Polone, care face o vizită de 
lucru în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost intîmpi- 
nat de Florea Dumitrescu, mi
nistrul finanțelor, de alte per
soane oficiale, precum și de 
membri ai Ambasadei R.P. 
Polone la București.

SEMNARE 

DOCUMENTE
Vineri la amiază a avut loc 

în Capitală semnarea Planului 
de colaborare științifică dintre 
Academia Republicii Socialiste 
România și Academia de Științe 
a Republicii Populare Democra
te Coreene pe anii 1976—1978. 
Documentul prevede schimburi 
de cercetători și doctoranzi, lăr
girea colaborării în domeniul 
informației științifice ca și a 
activității de cercetare. Planul 
a fost semnat de acad. Șerban 
Țițeica, vicepreședinte al Aca
demiei Republicii Socialiste 
România, și de Pak Zung Guc, 
ambasadorul Republicii Populare 
Democrate Coreene la Bucu
rești. Au fost de față acad. 
Theodor Burghele. președintele 
Academiei Republicii Socialiste 
România, academicieni, alți oa
meni de știință.
FESTIVITATE

în Aula Facultății de medici
nă din Capitală a avut loc vi
neri festivitatea decernării di

plomei de membru de onoare al 
Uniunii Societăților de Științe 
Medicale din Republica Socia
listă România, președintelui Or
ganizației Centrale pentru Cer
cetări Științifice Aplicate din 
Olanda, dr. L. B. J. Stuyt.

★
în aceeași zi a fost semnat la 

Consiliul Național pentru Știin
ță și Tehnologie, un protocol 
prin care s-au stabilit modali
tățile practice și domeniile prin
cipale in care să fie dezvoltată, 
în continuare, cooperarea știin
țifică și tehnologică intre Româ
nia și Olanda.

După-amiază. oaspetele olan
dez a părăsit Capitala.
COMEMORARE

Vineri seara, a avut loc la 
Casa scriitorilor ..Mihail Sado- 
veanu" din Capitală un festival 
literar cu prilejul comemorării 
a 100 de ani de la moartea poe
tului revoluționar bulgar Hristo 
Botev. Despre viața și opera li
terară a poetului au vorbit Vic
tor Tulbure, vicepreședinte al 
Asociației de prietenie româno- 
bulgară. și Nikolai Zidaroy, vi
cepreședinte al Asociației de 
prietenie bulgaro-română. A 
avut loc apoi, un recital de poe
zie la care și-a dat concursul Jin 
grup de actori ai Teatrului Na
țional din Capitală. Cu același 
prilej, in holul Casei scriitori
lor. s-a deschis o expoziție de 
fotografii, ilustrind activitatea 
revoluționară și literară a lui 
Hristo Botev.

Au participat scriitori, oameni 
de cultură, ziariști.

Au fost de față Ivan Abagiev. 
ambasadorul R. P. Bulgare la 
București, și membri ai amba
sadei.

ȘEDINȚA CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU 

PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Vineri a avut loc în Capitală 
Plenara Consiliului național pen
tru protecția mediului înconju
rător.

Făcind bilanțul activității pe 
anul 1975. plenara a supus, tot
odată, atenției participanților 
principalele sarcini ce se cer a- 
duse la îndeplinire în acest do
meniu în perioada următoare. O 
atenție deosebită — au arătat 
vorbitorii — trebuie acordată 
grijii pentru folosirea și întreți
nerea corespunzătoare a instala
țiilor și sistemelor de depoluare, 
intensificării cercetării științifice 
in acest sector de activitate, ast
fel incit toate măsurile adoptate 
să conducă la îmbunătățirea con
tinuă a condițiilor de viață și de 
muncă, în concordanță cu dez
voltarea actuală și de perspec
tivă a țării noastre.

în încheierea plenarei, s-a a- 
doptat o telegramă adresată C.C. 
al P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune, 
între altele : „Plenara iși expri
mă deplina satisfacție pentru 
valoroasele măsuri inițiate de

dumneavoastră personal în pro
movarea politicii partidului nos
tru în domeniul mediului în
conjurător.

Față de importantele sarcini 
care ne revin cu privire la asi
gurarea realizării politicii parti
dului și statului nostru in dome
niul protecției mediului încon
jurător. membrii Consiliului na
țional pentru protecția mediului 
înconjurător se angajează in fața 
conducerii partidului, in Tata 
dumneavoastră și a întregului 
popor să-și aducă intreaga con
tribuție la păstrarea și îmbu
nătățirea calității mediului de 
viata din patria noastră.

Vă asigurăm, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că, impreună cu în
tregul nostru popor. urmărim 
cu cea mai mare dragoste și min- 
drie activitatea dumneavoastră, 
neobosită, vastă, de mare presti
giu, pe plan intern și internațio
nal. pe care o desfăsurați pentru 
prietenie, colaborare și înțele
gere intre popoare, pentru viito
rul strălucit de înaintare a 
României spre comunism".

Oin partea Inspectoratului General al Miliției
Ca urmare a creșterii in in

tensitate a traficului rutier, du
minicile după-amiază, intre ora 
18,00—20,30, pe tronsonul de 
drum Ploiești—București (DN 1) 
circulația pe sensul de venire 
către București se desfășoară in 
coloană, cu numeroase opriri.

Pentru descongestionarea cir
culației pe acest tronson s-a 
luat măsura devierii traficului 
din intersecția DN 1 — DN IA 
prin Buftea. Devierea se va face 
periodic, incepind de la ora 
17,30 pînă la ora 19,00.

De asemenea, traficul rutier

va fi deviat și din Otopent. pe 
centura de ocolire, cu direcția 
cartierul Bucureștii Noi și- res
pectiv, Colentina. în acest punct, 
devierea se va face, de aseme
nea, in mod periodic, intre orele 
18,30 și 20.00.

Conducătorii auto tint rugați 
să respecte semnalizarea insta
lată in punctele de deviere, pre
cum și indicațiile agenților de 
circulație.

Se recomandă să se circule cu 
atenție, finind seama că se tra
versează mai multe localități, 
unde, la aceste ore, traficul pie- 
tonal este intens.

Personalități care
L.BJ. STUYT : Am fost adine impresionat de 

interesul pe care îl manifestă președintele României 
pentru știință și tehnologie, de cunoașterea pro
fundă a problematicii acestor domenii.

înainte de plecare, într-o de
clarație făcută unui redactor al 
Agenției române de presă — 
Agerpres, L.B.J. Stuyt a ținut 
să releve că se simte deosebit 
de onorat de faptul că pre
ședintele Nicolae Ceaușescu i-a 
acordat o întrevedere, „moment 
care a constituit punctul cel 
mai important al vizitei în 
România". „Am discutat cu 
acest prilej — a subliniat d-sa 
— despre știință și tehnologie, 
mai ales sub aspectul influenței 
acestora asupra activității eco
nomice și dezvoltării ei. Am 
fost adine impresionat de in

teresul pe care îl manifestă 
președintele României pentru 
temele evoluției științei și dez
voltării tehnologiei, de cunoaș
terea profundă a problematicii 
acestor domenii".

Comentînd obiectivul vizitei 
sale în România, interlocutorul 
a amintit că a avut convorbiri 
la Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie, întrevederi 
pe care le-a apreciat ca fiind 
rodnice. Oaspetele olandez a 
elogiat în încheiere spiritul de 
ospitalitate de care s-a bucu
rat în tot timpul vizitei.

ALVIN TOFFLER : O țară care se uită în viitor 
înseamnă că are o concepție despre dezvoltare 
foarte sănătoasă.

Cunoscutul sociolog și scrii
tor american Alvin Toffler, 
care a fost oaspetele țării noas
tre, înainte de plecare a acordat 
un interviu unui redactor al 
Agenției române de presă — 
Agerpres.

Aș vrea să menționez acti
vitatea remarcabilă pe care 
o depun oamenii de știință 
români la Centrul Interna
țional de Metodologie a Stu

diilor Prospective și de Dez
voltare, cu sediul la București. 
Cercetările lor pline de imagi
nație. cu care am luat contact 
la cea de-a V-a Conferință mon
dială de studiere a viitorului, 
desfășurată în această primă
vară la Dubrovnik, sint bine 
apreciate pe plan internațional.

Comentînd principalele pro
bleme cu care se vor confrunta 
țările în curs de dezvoltare,

de zahăr
De la un capăt la altul al ju

dețului Mureș, pretutindeni in- 
tilnești același peisaj al muncii. 
Mii de cooperatori iși mar..festă 
prin fapte dorința și hotănrea 
de a face totul pentru înfăptui
rea sarcinilor prevăzute prin 
planul de muncă, pentru obține
rea unor recolte cit mai bogate. 
Iar acest lucru, fapt știut, nu 
este posibil decit pnntr-o muncă 
susținută, de calitate, la vreme. 
Lucrări prioritare : întreținerea 
culturilor de sfeclă de zahăr, 
plantatul tutunului, al tomatelor, 
recoltarea si aprovizionarea cu 
legume timțxiru a orașelor. Ti
neri și virstnici. cooperatori, me
canizatori. elevi, navetiști, iu- 
crători in diferi» ur„tăti si in
stituții Iși petrec orele libere in 
cimp. acolo unde se hotărăște 
recolta. Efortul lor este sugestiT 
ilustrat de rezultatele otunure. 
După ce prașila I la sfecla de 
zahăr a fost efectuară pe nu 
bine de 15.000 de hectare, rări
tui sfeclei s-a realizat pe 70 la 
sută din suprafața cultivată La 
Band, aflăm că din cele 230 hec
tare cultivate. r*r-.tul s-a execu
tat pe intreaga s-orafatâ r. a 
început prăși.e HL în aceeaș. 
situație «e află umtMrie azr.ro- 
le. man cultivatoare de sfeclă de 
zahăr, de la Fînațe. Greberus. 
Acățari. CueL C-acerdeo. GAI*- 
țeni. SăSeud. Sâulia. Vălesu. Bo
gata și altele. într-o e sau doc* 
se vă incăeia răntul si la CA.P. 
Valea I»rg*. Șinger. GaraagU. 
Goroi Sinmartm și ia alte uat- 
t*ți_ In același ritm se desfășoa
ră ș: plantatul tutunului. Lucra
rea a fost executat* pină in Eua 
raidului pe 62 hectare la Bani 
39 U Mădăras 30 la Sinea «0 
la SăuLa. a* la IXmbu. 32 la

Programe locale

fondului funciar

ȘTEFAN DORGOȘAN

atenția întreținerii

culturilor
Principalele lucrări agricole 

ettre care Ișt concentrează in 
aceste zile forțele membrii co
operatori. mecanizatorii, toți lo
cuitorii satelor ;udetului Sâlaj. 
siwt lucrările de întreținere a 
nltsniar prășitoare șt cele din 
legumicultori. Bunăoară, ptnd la 
data efectuăm mazlsi nostru, 
prășite futita manuale la sfecla 
de zahăr te e'ectuase pe mai 
btwe ce ’<■ hectare, :cr cea 
meeexscri pe circa •# la rută. 
Frintre unitățile agricole care 
au încheie: ae:c această impor
tantă operație te cele
dtn localitățile Jibou. Crane.

mafiei va avea lor spectacolul 
-Trăim in miezul unui ev a- 
prins" susținut de formații ale 
.r.sx.'.cr din întreprinderile și 
-u.ritule localității. Tot astăzi 

r-r- szn* organizate comunicări 
gtBntifiee la care vor participa 
reprezentanți ai mai multor li
cee pedagogice din țară, slm- 
pttrar.» i-.tilniri ale tinerilor 
riln satele maramureșene cu ac
torii Teatrului dramatic din 
Baia Mare care întreprind. în 
■Beate mai m-ilte turnee
prin Jocahtățile Județului. Du- 
aaănicA. tinerii din județul Ma- 
ranameș se vor intilni cu mem- 

imchrim „Flacăra" al ti-br_i cenaclului ..Flacăra' 
neretuhn revoluționar.

■ '

• Spre viitor in pas cu țara. 
T - -—a din orare, ș; județul Bo- 
toșa— «e numără. și in această 
(ăpcămină. printre animatorii 
grmrigaletar manifestări care 
an lac In prepitirra Congresu
lui educa' politice și culturii 
snctaLs-- Astfel -« află în plină 
■eribșmaee ochii de activități 
-Spre viitor in pat cu țara" care 
oprinrie. practic. întreaga or- 
•■riMtâe resohlțtnnaiă a tine- 
n — oca județ. De asemenea, 
tinerii an luat porte cu însufle- 
■re la dezbaterile. simpozioa
nele. tatUmrile cu activiști de 
portari RKțmute sub genericul 
„Codai eticii ai echității in via
ta naaatrri". precum și la con- 
ecmr-.le « discuțiile din ciclul 
tematic -Pagini glorioase din is
teria patriei oglindite tn film",

O Pirtate drag, partid Iubit. 
Ari._-...e pc.tieo-educattve ale

organizațiilor U.T.C. din județul 
Constanța se integrează in ci
clurile „Tineretul la dimensiu
nile progresului social-contem- 
poran" și „Județul Constanța — 
bilanț și perspective". în cadrul 
acestor cicluri se Înscrie și fi
nala concursului politic pentru 
tineret „File de istorie dobro
geană" care se va disputa între 
echipajele organizațiilor U.T.C. 
Basarabi, Topalu, Chirnogeni și 
Medgidia. Duminică. 23 mai, în 
piața Ovidiu va avea loc o am
plă manifestare cultural-artis- 
tică sub genericul „Părinte 
drag, partid iubit". La realiza
rea acesteia își vor da concursul 
formațiile artistice ale organi
zațiilor U.T.C., ale pionierilor și 
sindicatelor din municipiul Con
stanța.

• Dintre manifestările politi
co-educative ale tinerilor buzo- 
ieni, organizate în pregătirea 
Congresului educației politice și 
culturii socialiste, ne rețin in 
mod deosebit atenția pentru a- 
ceastă săptămînă spectacolele de 
muzică și poezie prezentate de 
cenaclul „Viața Buzăului". După 
întîlnirea cu peste 1 000 de 
spectatori din localitățile Glo- 
deanu Sărat și Rm. Sărat, mem
brii acestuia au apărut și pe 
scena Liceului pedagogic „Spiru 
Haret" din Buzău în fața a peste 
350 de tineri. Momentele literar- 
muzicale „Inscripție pe trun
chiul unui copac" și „De ți-o fi 
de mine dor" au culminat cu in
tonarea în cor de către cei pre- 
zenți a unor cunoscute cîntece 
patriotice.

Stringerea și depozitarea furajelor

pentru ameliorarea

tone
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Un frumos succes al popicarilor români

PROBA DE
și Iile Băiaș auSherttra români Iosif Tismănar țt _

OriMc sucres. cucerind titlul de campioni ai lumii 
mondiale de popice,aere«hi din cadrul campionatelor 

fâșaari ia aceste zile la Viena.
Cupiul romăn a dominat de la 

tucaput proba, demoostrind o 
superioritate evident* in pasio
nanta disput* susținută intr-o 
roesparue extrem de valoroasă. 
De remarcat ci Iosif Tismănar 
a reaLzat intr-una din manșele 
ce performanța de 259 po- 
ace dotrarite (record al pistei), 
ta clasa—err-î final. Iosi’f Tis- 
tnisar fin virst* de 31 ani) și 
F-e â»:as lin virst* de 33 ani), 
membri ai dubuhii sportiv
Cor.5-r^riocril" din Galați, au 
alLzat î 896 puncte fiind ur- 

rie foștii deținâtori ai tit- 
moediaL N. Dragas și M. 
T (Iugoslavia) — 1776

FOTBAL

Consfătuirea pe țară a producătorilor de mobilă
u-v>- 
bc-e •

DUBLU
repurtat tin 
în proba de 
care se des-

bronz a re-puncte. Medalia de 
venit sportivilor vest-germani 
K. Jenner și W, Endres, cu 1 770 
puncte.

întrecerea feminină s-a în
cheiat cu victoria cuplului iu
goslav Jansa Marine și Magda 
Urh. cu un total de 836 puncte. 
Sportivele românce Ana Albert 
si Florica Neguțoiu s-au clasat 
pe locul patru, cu 812 puncte.

în reuniunea de închidere, la 
probele individuale, reprezentan
ții României, au mai obținut o 
medalie de argint, prin Iosif 
Tismănar, și o medalie de 
bronz, ciștigată de Ana Albert.

Etapa văzută 
de Cornel Dinu

NEIERTĂTORUL

TUNEL AL TIMPULUI"

au vizitat România
Alvin Toffler a spus : Astăzi, 
problema esențială pentru aces
te țări este aceea de a se eli
bera de mentalitatea că pentru 
ele nu există progres decit in 
măsura 
străine, 
greu să 
fără să 
este vital pentru aceste țări să 
iși inventeze modele proprii de 
dezvoltare. Un adevăr certificat 
de practica istorică a popoare
lor este acela că fiecare țară, 
indiferent de mărime. trebuie 
să-și conceapă singură viitorul. 
Eu Înțeleg că țările nu-și pot 
rezolva problemele fără să 
acorde o mai mare atenție vii
torului, fără să aibă o conștiință 
a viitorului, la pregătirea căruia 
trebuie să participe toți 
țenii. Aceasta este valabil 
plan internațional, unde 
popoarele trebuie să aibă 
tul să participe la luarea 
ziilor principale in problemele 
viitoare ale energiei, resurselor 
alimentare etc. în acest mod — a 
subliniat scriitorul american — se 
explică de ce este atit de nece
sar să se ajungă astăzi la o 
nouă ordine politică și econo
mică internațională.

Ocupîndu-se de problemele 
dezarmării și dezangajării mili
tare in lume, autorul american 
a afirmat că problema nu este 
de a dori în mod utopic dezar
marea, ci de a pune sub inter
dicție armamentele nucleare, 
in primul rind de a suprave-

în care imită modele 
Firește. este foarte 

te îndrepți spre viitor 
ai un model. De aceea.

cetâ- 
Și pe 
toate 

drep- 
deci-

ghea efectiv dezvoltarea siste
melor militare și a vtnzâr-.- 
lor de arme. Apreciez pozi
ția României, prezentată O-N.U. 
și devenită document oficial 
al acestui for. in care se 
propune reducerea cu 10 la sută 
a bugetelor militare ale statelor 
și utilizarea măcar a jumătate 
din beneficiile obținute pentru 
crearea unui fond de dezvoltare 
internațional. Iată o propunere 
foarte bună care, dacă ar fi 
pusă in practică, ar rezolva 
multe dificultăți actuale.

în încheiere. Alvin Toffler. 
a declarat : Contactul cu civili
zația românească m-a ajutat 
să privesc lumea prin alte len
tile decit pinâ acum. Știu că 
sinteți una dintre puținele țâri 
care au un plan de dezvoltare 
economică și socială eșalonat 
pinâ in anul 2000. O țară care 
se uită in viitor, peste 25—30— 
40 de ani, înseamnă că are o 
concepție despre dezvoltare 
foarte sănătoasă. Ceea ce mă 
interesează cel mai mult este 
rolul deosebit pe care îl joacă 
România in lume ca țară socia
listă și in curs de dezvoltare. 
Acum lucrez la o nouă carte In 
care analizez contrastul dintre 
societățile industriale tradițio
nale și cele supraindustriale. 
Iar experiența României — țară 
care depășește toate așteptările 
mele — imi va fi de un real 
folos.

S-a spus adesea că se pierd 
lente... Dar in fotbalul nostru 

re pierd și gemi. Neiertătoare 
fiptvri. pe care felul nostru, tra- 
ducrr.du-l, ne face să le privim 
ca umple fi pasagere rute de 
comete. Sigur. ci intre talente 
r genii diferența este imensă. 
Talentele se mai nasc, geniile 
«u. insă. o apariție meteorică... 
Explicații pot fi date, dar cine 
se incumetii ? In perioadele sale 
eroice, fotbalul nostru a fost a- 
jutet de mingiierea lor. Aș pu
tea da nume. dar cite idei po
trivnice nu s-ar naște. Esența 
poate fi alta. Jucătorilor in for
mare. cd că tinerilor intre 15 ți 
17 ani, li se mai stimuledă

prea puțin pasiunea. Puțini 
mentori au harul să le mobili
zeze, in acest sens, sensibilită
țile sufletești. Mai departe — 
cine mai vrea să ajungă — 
simte că se trăiește, ca exis
tență. nu pentru a te bucura că 
desenezi in iarbă plăceri pentru 
oamenii gradenelor. Talentele 
au vina lor. Trebuie să mun
cească ! De aceea merită criti
cate. Insă cu geniile se petrece 
cu totul alt fenomen. Viața ar 
trebui să se modeleze, acolo 
unde ei există, deoarece, aju- 
tindu-i astfel să sclipească, clș- 
tigul este reciproc. Și „ne-mbo- 
gățirn" cu toții. Vai! Poate fi 
acum ttrziu pentru roibii corsari.

Un alt secret al „fotbalului 
asociație", este — din nou — 
dubla victorie a lui F.C. Liver
pool. Bill Shankly, clștigă iarăși 
cu aceiași oameni crescuți in 
pepinieră proprie, cu excepția 
lui Toshack, Heigway și Roy 
Kennedy. Să salutăm cu încre
dere măsura Biroului federației 
de fotbal de a se juca in cam
pionatul viitor cu un lot stabil 
de numai douăzeci de jucători.

Ultimul cuplaj bucureștean 
din actualul campionat progra
mează, in această a 29-a etapă, 
două... paradoxuri. Steaua iși 
merită titlul. Dotarea excelentă 
a echipei militare justifică totul. 
Dinamo joacă altfel. Zbuciuma
tă de idei de identitate, echipa 
din Ștefan cel Mare trece și ea 
prin „tunelul timpului". Este ca 
o frumoasă grădină năpădită de 
ierburi și căreia și natura, prin 
vicisitudinile ei, i-a fost potriv
nică. Rapidul stă în mâinile ci
clopului. Rică, mitologic, are 
drept de viață și de moarte. 
Sa-și dorească fostul „gărar" o 
astfel de pradă 7 Ar trebui să 
muște din tribuna a doua. Și 
dacă-l vede vecina... La Arad se 
joacă puncte de preț. Doar două. 
Cu ingeniozitatea noastră, pen
tru echipele amante, in faze 
critice, ar trebui să punem în 
joc mai multe, ca să rămînem 
din nou cu toții, la numărătoare. 
Cită boemie. Jiul poate colora 
mai sumbru bejenia lui Coco 
Dumitrescu. Constănțenii nu pot 
emite, in mod normal, pretenții 
la Craiova, dar minați de mereu 
noile îndemnuri ale actualului 
director tehnic, Nicușor, cine 
știe ? Olimpia, va cîștiga prin 
mijloace oneste, probabil, in fața 
reșițenilor. F. C. Argeș are șansa 
tntii in fața „ceferiștilor" clu
jeni la al doilea joc consecutiv 
pe teren propriu, la fel ca și 
„Poli1 m disputa cu F.C. Bihor 
și visînd la locul doi. Fără vise 
noaptea pare-atit de lungă... Re
prezentantele vechii noastre 
Moldove slnt — nu știu pentru 
ce — într-o rivalitate nestinsă. 
Setea de glorie și ambiția de a 
fi in fotoliul din față. Așa că 
Bacăul dorește să ciștige ca să 
amărască lașul. Singura echipă 
cu studenți get-beget, cu mina 
pe carte. ..U" Cluj-Napoca. nu 
poate cîștiga în fața militarilor 
echipei de pe Mureș. Cartea cu 
fotbalul nu pot face casă bună ? 
Am avut dovezi că da ! De ce nu 
și la Cluj-Napoca ?

• „CURSA PACn" a conti
nuat vineri dimineața cu semi- 
etapa Frankfurt pe Oder— 
Forst, ciștigată intr-un stil 
spectaculos de ciclistul român 
Mircea Romașcanu, care eu 
trei km înainte de sosire 
s-a detașat de unul sin
gur, sosind cu un avans de 
13” fața de primul pluton, con
dus de polonezul Szozda.

Mircea Romașcanu a străbă
tut cei 113 km al semietapei în 
2h33'93” (medie orară 43,700 
km). Pe locul 2 s-a clasat 
Szozda — 2h35’16”, șl în ace
lași timp alți 20 rutieri, între 
care Ilie Valentin (locul 7) și 
Teodor Vasile (locul 15).

Semietapa a fost ' ' —
echipa României, 
formația Poloniei.

• IN PREZENT
șoarâ la Barcelona 
internațională 
handbal pentru ,,______
niei". Tn primele zile selecțio
nata României a obținut două 
victorii, Intreclnd cu 15—14 
(8—8) echipa Spaniei și cu
26—19 (12—9) pe cea a Elve
ției. Alte rezultate: U.R.S.S.— 
Spania 18—10 (11—7); Polonia— 
Elveția 27—18 (14—6).

• In meciul de tenis 
pentru „Cupa Davis", care se 
dispută la Eastbourne, intre 
formațiile Angliei și Româ
niei, după ziua a 2-a scorul 
este de 3—0 în favoarea gaz
delor. In partida de dublu, cu
plul Roger Taylor. Buster 
Mottram a întrecut cu 6—2, 
6—1, 6—4 perechea Viorel Mar- 
cu, Dumitru Hărădău.

• LA MOULINS, In campio
natul european feminin de 
baschet, echipa României a 
invlns cu scorul de 113—65 
(49—30) selecționata Belgiei, 
urmînd să intllnească astăzi 
formația Iugoslaviei, în(r-un 
meci decisiv pentru calificarea 
In turneul final.

• TENISMANA
Virginia Ruzici 
mare surpriză in ______  __
finală ale turneului internațio
nal de la Hamburg, reușind să 
o elimine în trei seturi, cu 
6—3, 4—6, 6—4 pe campioana 
vest-germană Helga Masthoff.

• UNUL DIN MECIURILE 
DERBI ale categoriei B la fot
bal va avea loc duminică în 
Capitală. Este vorba de întîl
nirea Progresul București— 
C.S. Tirgoviște, care se va des
fășura cu incepere de la ora 
11.00 pe stadionul Progresul.

ciștigată de 
urmată de

se desfă- 
competiția 

masculină de 
„Trofeul Spa-

romanca 
a furnizat o 
sferturile de



Primul ministru al Guvernului Republicii
Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu, 

a sosit în India
Vineri, a sosit la Delhi, tova

rășul Manea Mănescu, prim-mi_ 
nistru al Guvernului Republi
cii Socialiste România, care în
treprinde o vizită in Republica 
India la invitația primului mi
nistru, Indira Gandhi.

Pe aeroportul internațional

Vineri dimineața, la Palatul 
Alb din Teheran, au avut loc 
convorbirile finale dintre dele
gațiile română și iraniană con
duse de șefii guvernelor celor 
două țări. Cu acest prilej, to
varășul Manea Mănescu. primul 
ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, și 
premierul Amir Abbas Hovey- 
da, au făcut bilanțul rezultate
lor fructuoase obținute in cursul 
acestei vizite. manifesti-mi-»- 
deosebita satisfacție pentru a- 
cordurile, contractele și înțele
gerile încheiate, care vor con
stitui o importantă contribuie 
la dezvoltarea raporturilor pe

Primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia, Manea Mănescu. a făcut o 
vizită oficială de prietenie in 
Iran, la invitația primului mi
nistru, Amir Abbas Hovevda, 
între 17 și 21 mai 1976.

în cursul vizitei. Ma-cștatea 
Sa Imperială, Moham— ar1 Reza 
Pahlavi Aryamehr, șahinșahul 
Iranului, a primit pe primul 
ministru al guvernului român, 
cu care a avut o convor
bire cordială. Primul 
tru Manea Mănescu a trans
mis, din partea președinte
lui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu. și a to
varășei Elena Ceaușescu. maie
stăților lor imperiale Moham
mad Reza Pahlavi Aryar-ohr și 
împărăteasa Farah urâm de să
nătate și fericire personală, de 
prosperitate și progres pentru 
poporul iranian prieten. La rân
dul său. Maiestatea Sa Impe
rială șahinșahul Aryanteh- a
transmis, din partea sa și a Ma
iestății Sale împărăteasa Farah, 
același salut călduros și urări 
de sănătate ți de fericire per
sonală președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, urări de prosperitate 
și progres pentru poporul ro
mân prieten.

Maiestatea Sa Imperială șa
hinșahul Aryamehr a exprimat 
aprecieri pozitive cu privire la 
convorbirile dintre șefii celor 
două guverne, la rezultatele ob
ținute pe lima cooperăm; bila
terale. precum și Ia perspecti
vele dezvoltării fructuoase a ra
porturilor romăno-iramene.

în timpul șederii in Iran, pri
mul ministru al guvernului ro
mân și personalitățile care l-au 
însoțit au vizitat obiective e- 
conomice și sociale ale Iranului 
de astăzi, precum și mărturii 
ale civilizației milenare a po
porului iranian, fiind primiți 
pretutindeni cu căldură și afec
țiune, in spiritul stimei si 
prieteniei existente intre cele 
două popoare.

Primul ministru al Iranului și 
primul ministru al guvernului 
român au avut convorbiri ofi
ciale care au decurs intr-o at
mosferă cordială, de deplină în
țelegere. La convorbirile ofi
ciale dintre cei doi prim-mi- 
niștri au participat :

— din partea română: Nicolae 
Ionescu, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economi
ce Internaționale, membru al 
guvernului ; Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe ; Alexandru Boabă, 
ambasadorul României în Iran; 
Ion Șt. Ion. secretar al Consi
liului de Miniștri; Marin Mă- 
roiu, adjunct al ministrului 
transporturilor și telecomunica
țiilor; Ion Iosefide. adjunct al 
ministrului industriei construc
țiilor de mașini; consilieri și 
experți.

— din partea iraniană: Man
sur Rouhani, ministrul agricul
turii și resurselor naționale; 
Fereidun Mahdavi, ministru de 
stat; Manuchehr Taslimi, minis
trul comerțului; Nassir Assar, 
subsecretar pentru problemele 
politice la Ministerul Afacerilor 
Externe; Mehdi Ghafarzadeh, 
subsecretar la Ministerul In
dustriei și Minelor; Alireza A- 
rouzi, subsecretar la Ministerul 
Comerțului; Bahman Parsa, sub
secretar la Ministerul Științelor 
și învățămîntului ; Gholam 
Hossein Fuladioun, director ge
neral al Companiei iraniene 
pentru producția de tractoare ; 
consilieri și experți.

în cursul convorbirilor, cei 
doi prim-miniștri au scos în e- 
vidență rolul hotăritor pe care 
îl au președintele Nicolae 
Ceaușescu și Maiestatea Sa Im
perială șahinșahul Aryamehr în 
amplificarea și intensificarea 
relațiilor de strînsă prietenie și 
colaborare dintre România și 
Iran. în acest sens, a fost sub
liniată importanța vizitei oficia
le de prietenie, efectuată în 
Iran, in ultima parte a anului 
1975, de către președintele Re
publicii Socialiste România, a 
convorbirilor purtate de cei doi 
șefi de stat, care au condus la 
noi și importante înțelegeri de 
colaborare bilaterală.

Cei doi prim-miniștri au re
liefat cu satisfacție, că relațiile 
prietenești dintre România și 
Iran se dezvoltă in mod armo
nios, pe baza prevederilor De
clarației solemne a Republicii 
Socialiste România și Iranului(

Teheran, 21 mai 1976

„Palam" din Delhi, împodobit 
cu drapelele de stat ale Româ
niei și Indiei, oaspetele român 
a fost salutat de primul rr;- 
nistru al guvernului Indiei. In
dira Gandhi, de membri ai gu
vernului indian, și de alte per
soane oficiale, precum și de

încheierea vizitei in Iran
multiple planuri dintre cele 
două țări și popoare. Cei do; 
prim-miniștri au con resit a- 
supra unor importante acrâuzd 
de cooperare in oocnenml dez
voltării industriale, agnculsmu. 
științei s: tehnologiei. precum 
și al schimburilor comerciale, 
ceea ce corespunde mtereseicr 
popoarelor român ș: -in-ar, 
cauzei păcii și colaborării ------ 
natonale.

Cei doi p—im-—-y*—î sem
nat apei Comunicatul Comun 
cu privire la vizita oficială de 
prietenie a tovarășului Manea 
Mănescu !n Iran.

COMUNICAT COMUN
■sunată la Burmese: de pre
ședintele Nîeo^e Ceaușescu ți 
Ma:estatea Sa Imperială.
șahul Aryamehr. in nmie 1971 
reafirmir.d importanta irâc-r.că 
a acestui document in care sint 
insemse prmcpme si normele 
universal valabile ale dreptului 
international. după care cele 
âouă țări se călăuzesc in rela
țiile dintre ele. precum si în ra
porturile lor cu celelalte state.

Cei doi șefi de guverne, că
lăuziți de deciziile ți înțelege
rile intervenite intre președin
tele Nicolae Ceaușescu ș; Ma
iestatea Sa Imperiala <aț—țab-.i 
Aryamehr. au efectuat o ana
liză amplă, concretă, a stadiu
lui relațiilor dintre cele două 
țări, a modului in care au fest 
puse in practică măsurile con
venite de comun acord, cu o- 
cazia vizitei in R?măr..a a pre
mierului Amir Abbas Hoveyda, 
in august 1975. ș- a convortei- 
lor purtate. Ei au constatat cu 
satisfacție că acordurile șt înțe
legerile convenite intre Româ
nia și Iran in domeniul colabo
rării economice. tehnico-știmți- 
fice și culturale sint îndeplini
te in bune condițiuni ți au sub
liniat Însemnătatea ți contribu
ția realizării proiectelor ți pro
gramelor comune de cooperare 
la procesul general de dezvol
tare economică a celor două 
țăr„

Cei doi prim-miniștri au sta
bilit. totodată. că există Încă 
numeroase posbihtâți de extm- 
dere a relațiilor bilaterale și au 
convenit să acorde m continua
re' o atenție deosebită colaboră
ri» româno-iraniene. pe baza 
unor programe de cooperare pe 
termen lung, ceea ce conferă o 
stabilitate ș; mai mare raportu
rilor de conlucrare in producție 
și tehnico-științifice, cit și 
schimburilor comerciale. O a- 
tenție deosebită a fost acordată 
principalelor obiective indus
triale care urmează să fie rea
lizate in comun. în acest con
text, au fost relevate posibili
tățile de cooperare și de extin
dere a schimburilor comerciale 
in ceea ce privește producția 
de tractoare, construcția de nave 
maritime, vagoane. fabricarea 
de mașini și echipamente agri
cole. industria petrochimică și 
altele.

Șefii celor două guverne au 
căzut de acord asupra necesită
ții sporirii substanțiale a schim
burilor comerciale, astfel incit 
acestea să depășească valoarea 
de un miliard dolari, in 1980. în 
acest scop, organele de resort 
din cele două țări vor lua din 
timp măsuri corespunzătoare 
pentru asigurarea creșterii rit
mice, an de an, a volumului 
schimburilor comerciale.

Cei doi prim-miniștri au apre
ciat că menținerea unor strânse 
legături de lucru între organis
mele de planificare din cele 
două țări, schimbul de expe
riență dintre ele sint de natură 
să contribuie la identificarea de 
noi posibilități de cooperare bi
laterală, pomindu-se de la ce
rințele realizării obiectivelor de 
dezvoltare economică înscrise în 
planurile cincinale ale României 
și Iranului. în acest scop, prim- 
miniștrii au convenit să fie ini
țiate contacte de lucru între 
Comitetul de Stat al Planificării 
din România și Organizația 
Planului din Iran.

Subliniind existența unor im
portante posibilități de dezvol
tare a cooperării în domeniul 
cercetării științifice și tehnolo
gice, cei doi ■ prim-miniștri au 
convenit să fie intensificate 
contactele directe și cooperarea 
la nivel de lucru în acest do
meniu, între organizațiile și in
stituțiile de specialitate din 
România și Iran.

La terminarea convorbirilor a 
fost semnat un Protocol prin 
care este stabilit un program de 
măsuri concrete, care urmează 
să fie aplicat în continuare, pen
tru creșterea schimburilor co
merciale, precum și in vederea 
accelerării realizării acțiunilor 
de cooperare în domeniile in
dustriei, transporturilor, agri
culturii, energeticii și in alte 
domenii de interes reciproc. De 
asemenea, cu ocazia vizitei au 
fost încheiate unele înțelegeri 
cu privire la proiecte de coope
rare economică și au fost fina
lizate contracte referitoare la li
vrarea, pe termen lung, de țiței 
din Iran, exportul de vagoane 
mineraliere din România și al
tele.

MANEA MĂNESCU 
primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

AMIR ABBAS HOVEYDA 
primul ministru al Iranului

membri ai corpului diplomatic 
acredi-ati la Delhi.

Au fost prezenți Petre Tănâ- 
sie. ambasadorul țării noastre 
la Delhi, și S. L Kaul. amba
sadorul Indiei la București.

După intonarea imnurilor de 
stat ale celor două țări, tovară

Tovarășul Nicolae Ionescu. 
m.-astru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior și 
Cooperăm Economice Intema- 
UooaJe. și Alireza Amin ad- 
dm Iran, au semnat un proto
col cuprmz-nd acțiunile de coo
perare și înțelegerile cu privire 
la extinderea schimburilor co- 
mermaie convenite in timpul vi
zitei.

în cursul dimmed ace
leiași zile a avut ioc ceremonia 
plecării cm Iran a primului 
mmrMru al guvernului remăr. 
La plecarea de pe aeroportul 
Mehraiad. impedotet cu drape-

După se au apreciat pozitiv 
actritatea desfășurată. pini In 

nistemalâ de cooperare eccno- 
mxt cei doi pnmHMfariștri an 
hotărât ca sesiunea următoare a 
aceste.a să aibă loc la Bucu
rești. ta pmma parte a hmu oc
tombrie 1976. Ei au recomandat 
ca sesiunea să faci o ar.aliză a- 
profoadată ■ Bodaim la care 
sir.t indepit—te prevederile Pro- 
tocohiîm aere na: la Teheran și 
să finalizeze a mumie initiate in 
cursul coevortxrilcc dintre cei 
doc p—.— -■»—

i-
Abocxfind unele aspecte ale si

tuației internaționale. cei doi 
prim-miniștri au reafirmat pozi
țiile comune ale României și 
Iranului, referitoare la proble
mele majore care confruntă o- 
menirea. poziții care au fost 
consfințite in Comunicabil Co
mun adoptat de șefii celor două 
state și dat publicității la 1 de
cembrie 1973. cu ocara vizitei in 
Iran a președintelui Republicu 
Soma'.iste România. Nicolae 
Ceaușescu. Cei dc; prim-miniștri 
au sublima: in mod deosebit 
cocvmgerea Românie; și a Ira
nului ca raporturile dintre state 
trebuie să se bazeze pe respec
tarea strictă a principiilor inde
pendenței și suveranității na
ționale. deplinei egalități in 
drepturi, neamestecului in tre
burile interne, renunțării la 
forță sau la amenințarea cu 
forța în relațiile internaționale.

Cei doi prim-miniștri au a- 
precîat cu satisfacție că in lume 
s-au produs mutații pozitive, 
care au contribuit la dezvolta
rea cooperării și Înțelegerii in
ternaționale. Ei au scos in evi
dență că un număr tot mai mare 
de țări, indiferent de mărime, 
sistem social-politic, apartenen
ță sau neapartenență la alian
țele militare sau economice, sint 
hotărîte să participe direct și 
activ la examinarea și soluțio
narea problemelor care privesc 
pacea și securitatea în lume.

Cele două părți au subliniat 
necesitatea sporirii eforturilor 
tuturor statelor, pentru regle
mentarea problemelor litigioase 
pe cale pașnică, pentru respec
tarea principiilor unanim recu
noscute ale dreptului internațio
nal. Prim-miniștrii au relevat 
rolul și contribuția țărilor mici 
și mijlocii, ale țărilor în curs de 
dezvoltare, ale țărilor nealiniate 
la democratizarea relațiilor in
ternaționale, la lupta impotriva 
politicii de dominație și asu
prire, pentru o lume mai dreap
tă și mai bună.

Șefii celor două guverne, evi
dențiind că decalajele dintre ță
rile dezvoltate și cele in curs de 
dezvoltare, in loc să se micșo
reze, se măresc în continuare, 
au subliniat necesitatea amelio
rării situației țărilor în curs de 
dezvoltare, a asigurării progre
sului economico-social al tutu
ror statelor, îndeosebi al țărilor 
rămase în urmă. Ei au mențio
nat că fenomenele negative care 
se manifestă in economia mon
dială sint o consecință a exis
tenței unor relații economice 
inechitabile intre state. Cei doi 
prim-miniștri au subliniat că 
România și Iranul, ca țări în 
curs de dezvoltare, membre ale 
Grupului „celor 77“, vor depune 
în continuare eforturi sporite, 
împreună cu celelalte state, in 
vederea realizării unei noi or
dini economice internaționale, 
bazată pe justiție și echitate, in 
care să fie asigurate progresul, 
stabilitatea economică și pacea 
tuturor națiunilor.

Cei doi prim-miniștri au con
statat cu satisfacție că încheierea 
cu succes a Conferinței pentru 
securitate și cooperare in Eu
ropa constituie un pas impor
tant in direcția edificării păcii 
pe continent și are un rol pozi
tiv asupra securității și păcii in 
Întreaga lume. Ei au relevat că 
realizarea securității europene 
este strins legată de soluționa
rea problemelor din alte părți 
ale lumii. în acest context, cei 
doi șefi de guverne au subliniat 

șul Manea Mănescu și Indira 
Gandhi au trecut in revistă 
garda de onoare aliniată pe 
aeroport.

în aceeași zi. tovarășul Manea 
Mănescu a avut o întrevedere 
de lucru cu primul ministru al 
Indiei. Indira Gandhi.

lele de stat român și iranian, 
prunul ministru al guvernului 
român ți persoanele care il în
soțesc au fost salutate de Amir 
Abbas Hoveyda, primul-minis- 
tru al Iranului, de membri ai 
guvernului țării-gazdă. precum 
și de alte persoane oficiale. Erau 
prezenți, de asemenea, amba
sadorul român la Teheran. Ale
xandru Boabă, membri ai am
basadei. în cadrul ceremoniei 
oficiale, o gardă militară a pre
zentat onorul. Au fost intonate 
imnurile de stat ale României 
ți Iranului, după care cei doi 
prim-miniștri și-au luat un 
călduros rămas bun.

că toate națiunile trebuie să-și 
intensifice eforturile pentru asi
gurarea respectării stricte a 
principiilor și normelor dreptu
lui internațional. Ei au eviden
țiat îndeosebi dreptul fiecărui 
stat de a-și alege modul său de 
viată și dezvoltare, potrivit pro
priilor năzuințe și interese, fără 
amestec din afară.

Cei doi prim-miniștri au fost 
de acord că dezarmarea generală 
și. in primul rind. dezarmarea 
nucleară constituie una din pro
blemele majore ale vieții inter
naționale. Ei au evidențiat ho
tărârea celor două țări de a de
pune in continuare eforturi spo
rite. in vederea adoptării de 
măsuri practice, efective, pen
tru realizarea dezarmării gene
rale și. in primul rind, a dezar
mării nucleare. Cele două părți 
au exprimat sprijinul lor activ 
pentru punerea in aplicare a 
inițiativelor de creare a unor re
giuni ale păcii, libere de arme 
nucleare, in diferite părți ale 
lumii, așa cum sint inițiativele 
privind realizarea unor zone de- 
nuclearizate in Orientul Mijlo
ciu, precum și transformarea 
Oceanului Indian intr-o zonă a 
păcii.

Părțile au subliniat semnifi
cația deosebită a eforturilor 
pentru dezvoltarea cooperării 
multilaterale in Balcani, ca o 
contribuție la întărirea secu
rității in Europa, la promovarea 
păcii și ințelegerii în întreaga 
lume. în acest context, ele au a- 
preciat rezultatele pozitive ale 
reuniunii de la Atena privind 
cooperarea economică și tehnică 
intre țări balcanice, care au des
chis perspective reale unui am
plu proces de cooperare în a- 
ceastă regiune.

Prim-miniștrii au relevat im
portanța deosebită pe care o 
are, pentru pacea lumii, pacea 
și securitatea în regiunea Golfu
lui Persic, prin colaborarea din
tre toate statele riverane, fără 
nici un amestec din afară, a- 
ceasta ^orespunzind atît intere
selor țărilor din regiune, cit și 
cauzei generale a colaborării și 
ințelegerii între națiuni.

în legătură cu situația din O- 
rientul Mijlociu, cei doi prim- 
miniștri și-au exprimat convin
gerea că realizarea unei păci 
juste și durabile in această re
giune, avînd în vedere rezolu
țiile pertinente, ale O.N.U., tre
buie să se bazeze pe retragerea 
trupelor israeliene din teritoriile 
arabe ocupate, respectarea drep
turilor și aspirațiilor naționale 
legitime ale poporului palesti
nian, inclusiv a dreptului său la 
crearea unui stat propriu, inde
pendent. precum și garantarea 
suveranității și integrității teri
toriale a tuturor statelor din re
giune.

Cele două părți au subliniat a- 
tenția deosebită pe care Româ
nia și Iranul o acordă O.N.U., 
ca unul din mijloacele importan
te pentru rezolvarea probleme
lor internaționale, pentru întări
rea securității și asigurarea unei 
păci trainice în lume. Cei doi 
prim-miniștri au apreciat că noi 
eforturi trebuie să fie depuse 
pentru transformarea acesteia 
intr-un instrument eficient de 
aplicare a principiilor și decla
rațiilor pe care le-a elaborat, 
astfel incit să fie respectate in
teresele tuturor statelor, mari 
sau mici, și să contribuie la de
mocratizarea relațiilor interna
ționale, la consolidarea păcii și 
colaborării in lume.

Cei doi primi-miniștri au a- 
preciat importanța convorbirilor 
pe care le-au avut, subliniind că 
vizita în Iran a primului minis
tru Manea Mănescu reprezintă 
un nou pas înainte in adîncirea 
și întărirea relațiilor de stimă 
și de prietenie reciprocă dintre 
popoarele român și iranian. Pri
mul ministru al guvernului ro
mân a exprimat profunda sa 
gratitudine primului ministru al 
Iranului pentru primirea căldu
roasă, prietenească, ce i-a fost 
rezervată lui și colaboratorilor 
care l-au însoțit.

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, a invitat pe 
primul ministru al Iranului, A- 
mir Abbas Hoveyda, să facă o 
vizită oficială de prietenie in 
România. Invitația a fost accep
tată cu plăcere, data vizitei ur- 
mînd a fi stabilită pe canale di
plomatice.

Helsinki: Delegația M.A.N. 
primită de președintele Kekkonen

Președintele Finlandei. Urho 
Kekkonen, a primit, vineri, de
legația Marii Adunări Naționale, 
condusă de Nicolae Giosan. 
președintele MAN. Cu acest 
prilej, a fost transmis din 
partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele Repu
blicii Socialiste România, un 
sa.ut cordial președintelui Fin
landei, urări de sănătate și .fe
ricire personală, urări de pros
peritate poporului finlandez.

Urho Kekkonen a exprimat 
deosebita apreciere și mulțu
mirile sale călduroase pentru 
acest mesaj, rugind, la rir.dul 
său. să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai 
bune urări de sănătate, viată 
lungă, spre fericirea și bună
starea poporului român.

în cadrul convorbirii care a 
urmat, s-a exprimat satisfacția 
pentru relațiile bune statornici
te intre cele două țări și s-a

Studenții scoțieni 
împotriva șomajului 
cadrelor didactice

Aproximativ 12 W* de stu- 
denti din invătămintul pe- 
dașorie iu ocupat, joi. clădi
rile a 11 colegii din Scoria, 
in semn de protest impotriva 
șomajului in creștere in rin- 
dul cadrelor didactice. A- 
ceastă acțiune a fost declan
șată de publicarea unor in
formării oficiale potrivit că
rora un număr de 5 din
tre absolvenții colegiilor res
pective nu vor putea găsi de 
lucru la terminarea studiilor, 
in toamna acestui an.

Dezbaterile din Consiliul de Securitate 
asupra situației din teritoriile arabe 

ocupate de Israel
Cuvintul reprezentantului României

în ședința de joi după-amiază a Consiliului de Securitate al 
O.N.U., care dezbate punctul privind „Situația din teritoriile 
arabe ocupate de Israel ca urmare a războiului din 1967“, au luat 
cuvintul reprezentanții Egiptului, Pakistanului, Panama și 
României.

Prezentind poziția guvernului 
român in această problemă, a- 
flată de mai mult timp in a- 
tenția Consiliului de Securitate, 
ambasadorul țării noastre la 
Națiunile Unite, Ion Datcu, a 
arătat că actualele evenimente 
tragice, care se multiplică în 
teritoriile ocupate și care sînt 
consecință directă a stării de 
ocupație, subliniază urgența re
luării negocierilor de pace în 
Orientul Mijlociu, pentru a se 
pune capăt acestei surse perma
nente de amenințări grave pen
tru pacea și securitatea inter
națională. România a dezapro
bat și va condamna fără înce
tare ocupația de teritorii străi
ne, precum și politica și acțiu
nile represive împotriva po
porului palestinian.

în continuare, vorbitorul a 
subliniat că România consideră 
că Israelul, atît timp cit con
tinuă să ocupe teritorii străine 
ca urmare a războiului din 
1967, are obligația să respecte 
normele de drept internațional 
referitoare la administrarea u- 
nor asemenea teritorii de către 
autoritățile de ocupație. înfiin
țarea de colonii israeliene în 
zona ocupată reprezintă o vio
lare a acestor norme și ca atare 
Consiliul de Securitate trebuie 
să ceară Israelului să înceteze 
măsurile prin care se aduc a- 
tingeri caracteristicilor fizice, 
demografice sau culturale ale 
teritoriilor ocupate, sau prin 
care se încearcă modificarea 
statutului lor.

Soluționarea completă a situa
ției din zonele ocupate, a ară
tat vorbitorul, nu poate fi rea
lizată decît ca urmare a rezol
vării politice a tuturor proble
melor politice pe care le pune 
conflictul’ din Orientul Mijlociu.

După ce a reafirmat poziția 
de principiu a tării noastre în 
această problemă — vizînd re

fișier Sărbătoarea Eepublicii Sri lanka

Astăzi este ziua națională a Republicii Sri 
Lanka, zi în care poporul srilankez sărbătorește 
aniversarea proclamării republicii, eveniment 
de mare insemnătate in istoria sa de peste 2 500 
de ani. La 22 mai 1972 a fost adoptată o nouă 
constituție care a proclamat Republica Sri Lan
ka, rupînd relațiile institutionale cu Londra. In 
timpul guvernelor conduse de Sirimavo Banda- 
ranaike au fost adoptate o serie de reforme cu 
caracter progresist și antiimperialist : naționali
zări in sistemul bancar, înființarea unei bănci 
naționale pentru dezvoltare, etatizarea importu
lui și creșterea rolului statului în export, crea
rea unor mari întreprinderi pentru asigurarea 
locurilor de muncă, reforma agrară. în luna oc
tombrie 1975, Adunarea Națională de Stat a Re
publicii Sri Lanka a aprobat proiectul de lege 
privind naționalizarea plantațiilor de ceai, cau
ciuc și cocotieri. Toate aceste măsuri sînt în
dreptate în direcția recuperării și valorificării 
în interes național a bogățiilor naturale, dezvol
tării economiei proprii și ridicării nivelului de 
viață al poporului srilankez. Eeonomia țării este, 
în proporție de 80 la sută, agricolă — orezul, 
ceaiul, cauciucul și cocotierii fiind principalele 
culturi care asigură 90 la sută din exporturi. In 
ultima vreme, 87 de plantații, proprietăți ale 
unor firme britanice, au trecut sub autoritatea 
Corporației de stat a ceaiului. Pe linia traduce
rii în viață a programului economico-social care 
vizează consolidarea dezvoltării independente a 
tării și modernizarea economiei se înscriu astfel 
de măsuri ca naționalizarea minei de grafit 
„Kahatagaha", confiscarea depozitelor bancare 
ale companiilor interesate în plantații (sumele

confiscate ridieîndu-se la 4,5 milioane dolari), 
limitarea proprietăților funciare la maximum 50 
acri (23,5 ha) — ca primă fază a reformei agra
re, crearea unor cooperative agricole în cadrul 
celei de a doua faze. înființarea unor corpora
ții de stat a făcut ca sectorul de stat să dețină 
30 la sută din producția industrială. Guvernul 
Bandaranaike are în vedere consolidarea pro
ceselor social-economice pentru progresul în
tregii țări, promovarea intereselor naționale, în
tărirea independenței de stat.

Politica externă a Republicii Sri Lanka este o 
politică dedicată păcii, colaborării cu toate sta
tele, indiferent de regimul social, în spiritul co
existenței pașnice, al nealinierii. între Republica 
Socialistă România și Republica Sri Lanka, țări 
situate la o depărtare de 10 000 km una de alta, 
ș-au statornicit relații prietenești, de colaborare 
in interes reciproc. Importante obiective econo
mice sint in curs de realizare în comun ; spe
cialiști români, ingineri și tehnicieni din Bucu
rești, Brașov și Pitești au lucrat la complexul de 
Ia Awisavella. întilnirile și convorbirile româ- 
no-srilankeze, purtate la nivelul cel mai înalt, 
au evidențiat existența posibilităților de dezvol
tare pe o linie mereu ascendentă a raporturilor 
bilaterale.

Sri Lanka se pregătește să găzduiască în vara 
acestui an cea de-a V-a Conferință la nivel 
înalt a țărilor nealiniate la care vor fi prezenți 
conducători din aproximativ 80 de state ; numă
rul total al delegaților va fi de 4—5 000. Organi
zarea în Sri Lanka a acestei conferințe repre
zintă o recunoaștere a politicii sale de pace și 
colaborare cu toate statele lumii.

D. T.

apreciat că există largi posibili
tăți pentru dezvoltarea acestor 
relații, in interesul ambelor po
poare. S-a subliniat că relațiile 
bune existente pe plan politic 
creează premise pentru adinci- 
rea și diversificarea schimburi
lor comerciale și cooperării e- 
cor.omice și tehnico-științifice.

în aceeași zi. delegația s-a 
intilnit cu Heimo Linna. mi
nistrul finlandez al agriculturii. 
Au fost abordate probleme pri
vind cooperarea in domeniul 
cercetării și producției in agri
cultură și silvicultură.

♦
Cu prilejul ■vizitei delegației 

M AN. in Finlanda, ambasado
rul României in Finlanda. Con
stantin Vlad, a oferit in saloa
nele ambasadei un cocteil. Au 
participat Veikko Helle, pre
ședintele Parlamentului finlan
dez. Ana Liisa Linkola. vice
președintă a Parlamentului fin
landez. Teuvo Aura, primarul 
general al orașului Helsinki, 
miniștri, parlamentari, oameni 
politici, de afaceri și de cultură, 
șefi de misiuni diplomatice.

MOSCOVA

Convorbiri economice românosovietice
Tovarășul Maxim Berghianu, 

ministrul aprovizionării tehnico- 
materiale și controlului gospo
dăririi fondurilor fixe, care a 
făcut o vizită oficială In Uni
unea Sovietică. In fruntea unei 
delegații a încheiat vineri con
vorbirile purtate la Moscova cu 
V. E. Dimșiț, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.RLS.S.. președintele Comitetu
lui de stat pentru aproviziona
rea tehnico-materială. într-o 

tragerea tuturor trupelor Israe
lului de pe teritoriile ocupate și 
garantarea dreptului egal la e- 
xistență liberă al tuturor state
lor din zonă, inclusiv a statului 
palestinian ce se va crea, amba
sadorul român a arătat că țara 
noastră se pronunță cu fermi
tate pentru intensificarea acțiu
nilor concertate ale statelor și 
ale Organizației Națiunilor U- 
nite pentru ajungerea la o re
glementare politică în zonă, în 
conformitate cu interesele tu
turor popoarelor Orientului 
Mijlociu, ale păcii și securității 
internaționale. O pace trainică 
nu se va putea însă instaura — 
a subliniat ambasadorul român 
în încheiere, fără soluționarea 
problemei palestiniene, care se 
situează în centrul conflictului.

Conferința UNCTAD: progrese 
in citeva comisii de lucru

în cadrul lucrărilor celei de-a 
IV-a conferințe a Organizației 
Națiunilor Unite pentru Comerț 
și Dezvoltare (UNCTAD), care 
se desfășoară în capitala ke- 
nyană, continuă dezbaterile din 
cele cinci comisii de lucru. 
Agențiile de presă notează că, 
în abordarea unora din proble
mele aflate pe ordinea de zi, se 
evidențiază poziția consecventă 
a țărilor în curs de dezvoltare, 
care insistă pentru adoptarea 
unor măsuri concrete. în ace
lași timp, se remarcă și rezerva 
sau, uneori, opoziția unor state 
industrializate față de aceste 
propuneri.

Progrese importante au fost 
consemnate în cadrul celei de-a 
doua comisii în ce privește ac
cesul produselor provenite din 
țările în curs de dezvoltare pe 
piețele statelor industrializate, 
precum și în legătură cu elimi-

Ambasadorul român 
la Praia și-a prezentat 
scrisorile de acreditare

Președintele Republicii Capu
lui Verde, Aristides Pereira, l-a 
primit pe ambasadorul țării 
noastre, Valeriu Georgescu, care 
și-a prezentat scrisorile de acre
ditare.

Ambasadorul român a trans
mis. cu acest prilej, din partea 
președintelui Republicii So
cialiste România. tovarășul
Nicolae Ceaușescu. un mesaj 
prietenesc de salut și cele mai 
calde urări de sănătate și feri
cire personală șefului statului 
Republicii Capului Verde, pre
cum și sincere urări de prospe
ritate și progres poporului țării 
sale pe calea dezvoltării inde
pendente.

Mulțumind călduros pentru 
mesaj, președintele Republicii 
Capului Verde, tovarășul 
Aristides Pereira, a transmis, la 
rândul său, șefului statului 
român expresia sentimentelor 
sale de aleasă prietenie, urări 
de sănătate și fericire perso
nală. precum și cele mai bune 
urări de progres continuu pen
tru poporul român în opera de 
edificare a societății socialiste.

atmosferă de lucru, prieteneas
că au fost discutate probleme 
ale dezvoltării colaborării Intre 
cele două organe centrale spe
cializate în domeniul aprovizio
nării tehnico-materiale, precum 
și aspecte privind continua lăr
gire a schimburilor reciproce 
de mărfuri dintre România și 
U.R.S.S. S-a convenit, de ase
menea. asupra continuării con
tactelor de lucru în vederea su
plimentării livrărilor reciproce 
de produse necesare economiilor
naționale ale celor două țări.

La sfîrșitul convorbirilor, 
Maxim Berghianu șl V. E. Dîm- 
și; au semnat un acord care 
stabilește cadrul acestei cola
borări.

în timpul șederii în U.R.S.S.; 
delegația română a vizitat mari 
întreprinderi constructoare de 
mașini și institute de cercetare 
din Moscova, precum și unități 
economice din orașul Riga.

EVOLUȚIA FAVORABILĂ A COOPERĂRII 
ROMÂNO-AUSTRIECE

Ministrul român al construcțiilor de mașini primit de 
președintele Kirchschlaeger și cancelarul Kreisky

Președintele Republicii Aus
tria, dr. Rudolf Kirchschlaeger, 
l-a primit, vineri dimineața, pe 
loan Avram, ministrul construc
țiilor de mașini al României, 
președintele părții române in 
Comisia mixtă guvernamentală 
româno-austriacă pentru coope
rare economică, tehnică și in
dustrială.

Din partea președintelui Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a 
fost transmis cu acest prilej șe
fului statului austriac un mesaj 
de prietenie, împreună cu urări 
de sănătate și succese, iar po- 

narea unor practici comerciale 
restrictive. De asemenea, se află 
în fază de finalizare un acord 
în legătură cu viitorul statut al 
brevetelor de invenții, precum și 
cu privire la creșterea capaci
tății tehnologice a statelor în 
curs de dezvoltare. în cea de-a
IV- a comisie de lucru s-au în
registrat pași pozitivi în abor
darea problemelor privind coo
perarea dintre țările în curs de 
dezvoltare și acordarea de asis
tență celor mai puțin dezvol
tate, precum și în comisia a
V- a în problemele care privesc 
creșterea rolului UNCTAD in 
rezolvarea aspectelor legate de 
realizarea unei noi ordini eco
nomice internaționale.

în celelalte comisii multe 
chestiuni sînt discutate în ca
drul unor grupuri mai mici, în 

intenția de a apropia punctele 
de vedere.

Lucrările 
Congresului 

P. S. U. G.
în ședința de vineri diminea

ța a Congresului al IX-lea al 
F.S.U.G., Horst Sindermann, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G.. președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D.G., 
a prezentat raportul asupra Di
rectivelor celui de-al IX-lea 
Congres privind dezvoltarea e- 
conomiei naționale a R.D.G. pe 
perioada 1976—1980. „în ultimii 
cinci ani. a arătat el, am reușit 
să sporim, stabil și dinamic, 
randamentul economiei noastre 
și, ca urmare, să obținem im
portante progrese în îmbunătă
țirea nivelului de trai al po
porului. Partidul nostru a în
făptuit neabătut sarcina princi
pală. in unitatea dintre politica 
socială și cea economică — ele
mentul esențial al liniei adop
tate la cel de-al VIII-lea Con
gres".

Referindu-se la sarcinile so
ciale și economice cele mai 
importante pentru anii 1976— 
1980. Horst Sindermann a sub
liniat că sarcina principală 
constă într-o nouă creștere a 
nivelului de trai material și 
cultural al poporului, pe baza 
unui ritm înalt de dezvoltare a 
producției socialiste, a sporirii 
eficienței progresului tehnico- 
științific și a creșterii produc
tivității muncii. In raport se 
arată că, în perioada urmă
toare, va fi intensificată lărgi
rea surselor de materii prime și 
materiale autohtone, dezvoltată 
baza energetică prin utilizarea 
resurselor proprii de combusti
bil. In altă ordine de idei, vor
bitorul a prezentat direcțiile 
principale ale activității tehni
co-științifice ca unul din fac
torii hotărîtori în sporirea efi
cienței economice. în raport au 
fost subliniate, de asemenea, 
sarcinile sporite ce revin co
merțului exterior.

• Potrivit unul purtător de 
cuvînt al marinei britanice, fre
gata engleză „Salisbury" s-a 
ciocnit, joi seara, cu canoniera 
islandeză „Aergir", în largul 
coastelor islandeze. i

Acest nou incident din cadrul 
așa-numitului „război al codu
lui" a intervenit la numai cîte- 
va ore după ce Islanda a ame
nințat că se va retrage din 
N.A.T.O. dacă Marea Britanie 
nu-și va rechema navele mili
tare din largul coastelor islan
deze.

porului austriac — calde urări de 
prosperitate și progres. Mulțu
mind, șeful statului austriac a 
transmis, la rîndul său, pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
expresia sentimentelor sale de 
prietenie, cele mai bune urări 
de sănătate și fericire persona
lă, iar poporului român — urări 
de noi succese. Președintele 
Austriei a evocat cu deosebită 
simpatie întîlnirile și convorbi
rile sale cu președintele Nicolae 
Ceaușescu, impresia de neșters 
pe care i-a produs-o personali
tatea șefului statului român, că
ruia îi poartă, pentru politica 
pe care o promovează, cea mai 
adîncă stimă și respect.

în aceeași zi, ministrul român 
a fost primit de cancelarul fe
deral al Austriei, dr. Bruno 
Kreisky.

în cadrul întrevederii au fost 
relevate evoluția favorabilă a 
relațiilor de prietenie și coope
rare între România și Austria, 
precum și posibilitățile de dez
voltare în continuare a acestor 
legături, pe plan bilateral și pe 
terțe piețe.

Cancelarul federal s-a referit 
cu satisfacție la întrevederea 
avută cu președintele Nicolae 
Ceaușescu în luna iulie 1975 la 
București, subliniind că hotărâ
rile convenite cu acest prilej au 
marcat un moment important în 
direcția stringerii legăturilor 
prietenești și de colaborare 
româno-austriece.

Cancelarul Kreisky a expri
mat admirația față de persona
litatea președintelui României 
și a subliniat rolul său impor
tant în viața politică internațio
nală, preocuparea și contribuția 
sa la rezolvarea problemelor 
europene.

Manifestări dedicate 
aniversării P.C.R., Zilei 
Independenței și Zilei 

Victoriei

Cu prilejul aniversării a 55 
de ani de la crearea Partidu
lui Comunist Român, la Am
basada României din Ulan 
Bator a avut loc o conferin
ță de presă. Ambasadorul ro
mân, Traian Gîrbă, a vorbit 
despre semnificația eveni
mentului. Au participat pro
rectorul Universității din Ulan 
Bator, G. Miegombo, pre
ședintele Asociației de priete
nie mongolo-română, repre
zentanți ai Secției relații ex
terne a C.C. al P.P.R.M..

în cadrul manifestărilor o- 
cazionate de Ziua Indepen
denței de stat a României și 
de Ziua Victoriei, atașatul mi
litar aero și naval al țării 
noastre la Washington, colo
nel Nicolae Călin, a oferit o 
gală de filme în saloanele 
ambasadei. De asemenea, a 
fost organizată o fotoexpozi- 
ție despre participarea arma
tei române la lupta împotri
va Germaniei fasciste.
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