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ELECTRICI EMAILAȚI
DIN ZALĂU I

de mare eficiență
in sprijinul reducerii

consumurilor de materiale

In î-.trepr-.-.demle industriala 
d:n întreaga țari se desfășoară 
ample aepun: pent~u reducerea 
eonsu— urilor de ■materii p-ime 
*> materiale. da energie elec- 
.. .. , ---- . --rr----
ti de bazi a creștem-, eficienței 
ecasmauce a attatttta producti
ve. șcspccirrrea mai judicioasă 
a -~es-.-se.or materiale s-a —.a'e- 

a-n aflăm din 
■edacr.e — in 
ce te adaugă

•ecerea 
Unirea 
e plan 
umzte

• Toți tinerii din unitate antrenați in acțiunile pen 
tru reducerea consumului de materiale • Pasiune, 
spirit de inventivitate in găsirea unor metode de 
lucru moderne, de mare eficiență • Consumul spe
cific de cupru la o tonă de sirmă laminată redus 

cu 4 kg față de normă

Am ales ca un prim exem
plu un aspect, aparent neînsem
nat dar semnificativ pentru 
ceea ce ne-am propus să de
monstrăm. La întreprinderea de 
conductori electrici emailați din 
Zalău cele citeva mii de bobine 
fabricate zilnic erau legate. îna
inte de ambalare, pentru a nu 
se desface spirele, cu un capăt 
de sirmă, cel mai adesea lung 
de un metru și in greutate de 
citeva grame. Un tinăr inginer. 
Francisc Deac, a făcut, în urmă 
cu cîteva luni, propunerea ca 
bobinele să nu mai fie strinse 
cu acest capăt de sirmă, ci cu 
benzi adezive din plastic. Rezul
tatul? De la aplicarea acestei 
propuneri și pînă în prezent au 
fost economisiți 5.4 tone con
ductori electrici emailați. Chiar 
dacă aceste capete de sirmă. la 
prima vedere neînsemnate, ar fi 
fost strinse și predate la reto
pit era totuși irosită o muncă 
socială în valoare de peste 
280 000 lei, depusă pentru fabri
carea și izolarea conductorilor 
respectivi.

Semnificația exemplului con
stă atit in simplitatea soluției 
găsite împotriva risipei, cit și 
în relevarea unor numeroase re
zerve de care dispunem pentru 
mai buna utilizare a metalului, 
a tuturor materiilor prime și 
materialelor. Nu este suficient 
să folosim pentru fabricarea 
unor produse numai tehnologii 
avansate, utilaje moderne, ci 
este necesar să dovedim și un 
înalt spirit organizatoric de buni 
gospodari. în acest sens a în
țeles organizația U.T.C. de la 
întreprinderea de conductori 
electrici emailați din Zalău să-i 
antreneze pe tineri, să-i for
meze ca pe niște bum specia
liști. Rezultatele obținute _ in ul
timul timp sînt o dovadă cit 
se poate de grăitoare a puterni
cului spirit de inventivitate, a 
grijii purtate de tineri pentru 
economisirea fiecărui gram de 
cupru intrat in procesul de fa-

bricație. ..Cu toate că nr 
instalați: se aflau în probe, ne 
spune Ion Teglaș. 
comitetului U.T.C. din uni
tate, in luna aprilie consu
mul specific de cupru la o tonă 
de sirmă laminară a fost redus 
cu un kilogram față de primul 
trimestru și cu 4 kg față de 
normă.

Am mai reținut dintre propu
nerile făcute de tineri și apli
cate in producție, pentru redu
cerea 
metodă de parafinare a conduc
torilor, 
evitindu-se in acest fel afinarea 
bobinei și deci încurcarea spi
relor; confecționarea unor mo
soare tronconice care permit o 
înfășurare mai strinsă a firului 
de sirmă: introducerea transpor
tului paletizat; confecționarea 
unui dispozitiv de semnalizare 
în cazul ruperii curelelor de 
transmisie la instalațiile de 
emailare a altor dispozitive 
care permit schimbarea conti
nuă a tamburilor cu sirmă la 
mașinile de trefilat; protejarea 
bobinelor pline cu huse, special 
confecționate, fapt ce permite 
economisirea a unei mari can
tități de cupru. Autorii acestor 
studii, cu o eficiență economică 
anuală in valoare de citeva mi
lioane lei. sint tinerii ingineri 
Mihai Agiu. Anton Socaciu. Zol- 
tan Payer. Nicolae Moșilă. Ioana 
Sitaru. tehnicianul Eugen Lind
ner. muncitorul Tudoracne Sta
nică. La aceste acțiuni între
prinse in scopul ridicării gradu
lui de utilizare a cuprului, a 
celorlalte materiale folosite în 
unitate, participă toți ținem. Or
ganizația U.T.C. are un program 
concret întocmit in acest sens, 
problema reducerii consumuri
lor specifice devenind, alături de 
sarcinile zilnice, de realizare a 
planului si a angajamentelor, 
principalul obiectiv al fiecărui 
utecist. la locul său de muncă.

NICOLAE MILITARU

secretarul 

aprilie

cantității de deșeuri, o

înainte de înfășurare,

strife

:e din

••

le pentru 
ăennficarea de 
it-u reducerea 
e—.z’.e de p-o-

ducție. colectivele din industria 
biaoreană au economisit peste 
6.8 milioane kWh energie elec
trici. 144 tone metal. 183 mc ma
terial lemnos. 2 400 mp p-.ei. 21 
tone fire de bumbac și cite pro
duse. Cele ma: man realizări r« 
creastă direcție cu raportat co
lectivele de namer.1 o: aoci de 
la Metalica. AlaJxrxa, Combi
natul de prelucrarea lem-aahn 
ți e:n tadwtria laptelui.

Colectivele zimtit-.'.o- industm- 
ale dm județul Hunedoara eu 
obținut de la începutul anului 
peste 5Î milioane lei economii la 
cheltuielile materiale. In fruntea 
acțiunii de realizare c unt- cti- 
V.tâți tot mai mari de produse 
cu consumuri specifice reduse, 
se situează ea cele mai bvxe 
rezultate muncitor-.i de la lnt-e- 
p—nderea de utila] minier Pe
troșani care pmn utilizarea ra
ționau a metalul» si a altar 
materiale ce intri H procesai 
tehnolog-1. au obținut o econo- 
m e de 52 lei de fiecare 1090 lai 
prodacție fabricată.

In schelele prahovene. fieca-e 
v săpat axul ecestz z fost 
zet cv un cost mediu mai 
feti de nivelul înregistrat 

pemoeda corespu nzctoc re 
lut trecut. obținindu-se 
istă cale o economie 

neasci ech.vclenti cu costul țo
iului unei sonde de mare a- 
xcime.
în vederea folosirii rationale 

a masei lemnoase, la întreprin
derea de prelucrarea lemnului 
din Reghin a fost amenajată o 
secție de produse secundare din 
lemn-deseuri rezultate din pro
cesele tehnologice. Se realizează 
aici însemnate cantități de pa
nouri pentru cofraje, ambalaje 
și alte produse in valoare <ie 
peste 15 milioane lei.

La rtndul său colfttivul de la 
întreprinderea de transforma
toare electrice mici din Filiași 
a economisit de la începutul 
acestui an o cantitate de tablă 
silicioasă. conductori de alumi
niu și profile metalice diferit*  
ce pot servi la fabricarea tran
sformatoarelor de distribuția 
pentru 250 așezări rurale.

econom

a
T* 

bd-

-.z'.zz-e a. Scolii profesionale de conducători auto ?t 
Lie i dm Curtea de Argeș.
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La invitația tovarășul oi 
Nicolae Ceausescu, secretar ge
neral al PamduL Comunist

• Român, tovarășul Santiago Car
rillo. secretar general al Parti-

1 duiui Comunist dm Spania a 
făcut o vizită in Republica So- 

; cialistă Romania
Cu acest prilej. troarășul

Nicolae Ceausescu. serretar ge- 
| nerai al Partidului Comunist
, Roman. txr.zrâsa Elena

Ceaușescu s-au irori.-r* *:  zn 
avut converter: cu tovarășul 

i Santiago Carr-.lte secretar țe- 
: neral al Parridufai Comumst 
I din Spania La convorbiri ao 
| participat te aris_: Emil Bobu. 
j membru al Comitetului Politic 
; Executiv. secretar al C.C. al 
J PC.R. Ștefan Andrei. r—ro-tx-j 
I supleant ai CouuMaM NMe 

Executiv. secretar al CC. ai 
| P-C.R. și Gmzeîa Vas*,  mem

bru al C-C. ai PCJL
în cadrul cor •• crtcrilor. des- 

așurat; in smr-.tul legăturJec 
| traditicoale. de pcietenie frâ- 
, țeastă. sta-cm_me între cele 
! do-ia partide, mtre condu

cerile loc. s-a procedat ia o in
formare reciproca asupra oatz- 
vitățu interne st externe a 
Partidului Cemumss Român și

• a Pamduim Cornu-ist din Spa- 
; nia si s-a fătut un schimb de

opmi. cu pr.’.me La pcootemele
■ actuale ate mișcăm r-v.vj—*~»  

Si munatorețU. ate situație: m- 
teruatxxiate-

T<r.-arășui Nirtlae Ceausescu 
a reafirmat sevedaritatea mter- 
natioral^tă S. spr-.pmul deplin 
fa'â de lupta Famdulu: Comu
nist dm Spams. Împreună eu 
alte feme pounce progresiste și 
patr-.m.ce. pentru transformarea 
detnocrancă a spctetătu. pentru 
libertate, mdepenoertă națio- 
nalâ s» progres social, a expri
mat aprecierea față de contri
buia P.C. dm Spania la întări
rea ur.-.tâtci part ide ier comunis
te ș: muneitoceștî. ia promova
rea idealurilor de pace, demo
crație și socialism in întreaga 
lume.

Tovarășul Santiago Carrillo s 
mulțumi: pentru solidaritatea 
activă a Partidului Comunist și a 
p t:rh-. t.l.fa Fa.- -
dvl’ii Comunist ș: forțelor de
mocratice din Spania. în același 
tmp. tovarășul Santiago Carrillo 
a exprimat satisfacția sa pentru 
succesele obținute in dezvoltarea

■ construcției socialiste în Roma
nia. precum și recunoștința sa 
pentru eforturile depuse de Re
publica Socialistă România în 
favoarea păcii, cooperării inter
naționale. pentru relații de res
pect a independenței fiecărei 
țări și a neamestecului in trebu

rile interne ce caractemzează 
pontica Partidului Comunist 
Remit. Secretarul general al 
P.C. dm Scan.a a dat. de ase
menea. o înaltă apreciere acnvi- 
tâțu Partidului Ccmur.ist Ro
mân in fat oorea solidaritâtu m- 
teroatiocale a tuturor foețeiae 
progresului, pâri șt socialiscu- 
hm

în cadrul sch.mbului de pă
reri asupra problemelor actuate 
ale situație: iaâernaționate. pâr
lite au constata: cu satisfacție că 
desfășurarea evenimentelor a 
coafinM aga arterite ci coodu- 
znle formulate in Comunicatul 
cnut inche-at în mai 1375. cu 
n-xr - -,-izitei in România a de- 
tegației P.C. dm Spania, condu
să de tovarășul Santiago Car-

în această perioadă au conti
nuat sa se accentueze, ia con
textul dos» faze a crize: generale 
a sistemului capitalist, cootra- 

ttuc. national st social, au avut 
tec puternice mutații in raportul 
de forte pe plan mondial, au fost 
repurtate noi victorii in lupta 
popoarelor împotriva vechii po- 
btîci imperialiste, colonialiste și 
neocojoniaiiste. pentru asigura
rea dreptului fiecare, națiuni de 
a dismme in mod suveran de re
sursele s: bogățiile sale, de a-și 
alege si urma calea propriei dez
voltări economice și sociale. S-a 
afirmat cu tot moi multă vi
goare voința popoarelor, a celor 
ma: largi forțe politice și sociale 
ale contemporar.eitățu de a de
termina dezbaterea și soluționa
rea intr-un cadru democratic, cu 
participarea tuturor statelor, a 
marilor probleme de care depind 
pacea și securitatea omenirii, 
stingerea prin mijloace politice 
a focarelor de încordare și con
flict. înfăptuirea dezarmării ge
nerale și. în primul rind, a de
zarmării nucleare. edificarea 
unei noi ordini economice și po
litice internaționale.

Ambele părți au subliniat ne
cesitatea mobilizării largi a ma
selor populare din țările euro
pene pentru asigurarea respec
tării și aplicării principiilor și a 
tuturor prevederilor conținute in 
documentele Conferinței de la 
Helsinki, pentru continuarea 
acțiunilor menite să ducă la 
crearea unui sistem trai
nic de securitate și coopera
re in Europa. la realiza
rea de măsuri pracAce în dome
niul dezarmării și dezangajării 
militare pe continent, văzind in 
toate acestea o contribuție esen
țială la întărirea păcii și înțe
legerii pe plan mondial.

A fost scoasă în evidentă 
creșterea rolului și mobilizării 
maselor populare, a opiniei pu
blice. pentru rezolvarea proble
melor miernationale in spiritul 
intereselor vitale ale popoare
lor. pentru promovarea fermă a 
tmor principii noi in relațiile 
e.ntre state, pentru victoria cau
ze; păcin demoenției și pro
gresului somai

în cadrul convorbirilor s-a 
reafirmat hotărirea celor două 
partide de a milita in continua
re pentru întărirea și dezvolta
rea colaborării, prieteniei și so
lidarității partidelor comuniste 
și muncitorești, pentru făurirea 
mei unități de tip nou a miș
cării conumiste. pe baza egali
tății in drepturi, a independen
ței și neamestecului in trebu
rile interr.e. a respectării drep
tului fiecărui partid de a-și ela. 
bora de si.-.e stătător linia po
litică. tactica și strategia revo
luționară. in concordanță cu 
realitățile din țara in care iși 
desfășoară activitatea, cu inte
resele clase: muncitoare, ale 
propriului popor.

Cele două partide au reafir
mat solidaritatea militantă cu 
mișcările de eliberare națională, 
cu toate popoarele care luptă 
împotriva politicii imperialiste 
de exploatare, dominație și dic
tat. pentru apărarea libertății și 
independenței, lichidarea sub
dezvoltării. pentru o lume mai 
bună și mai dreaptă.

A fost subliniată importanța 
dialogului și conlucrării între 
comuniști, socialiști, sodal-de- 
mocrați și alte mișcări democra
tice și progresiste, necesitatea 
înțelegerii și unirii eforturilor 
lor. pe pian național și interna
țional. in lupta pentru transfor
mări înnoitoare in viața societă
ții. pentru pace, democratiza
rea relațiilor dintre state, dez
voltarea liberă și independentă 
a fiecărei națiuni pe calea pro
gresului și civilizației..

în cursul intîlnirilor s-a ex
primat hotărîrea de a dezvolta 
și intensifica pe mai departe le
găturile trainice de colaborare 
și solidaritate dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Co
munist din Spania, in interesul 
celor două partide, spre binele 
cauzei unității partidelor comu
niste și muncitorești, a forțelor 
progresiste, antiimperialiste de 
pretutindeni.

întilnirile și convorbirile s-au 
desfășurat intr-o atmosferă de 
caldă prietenie și cordialitate, in 
spiritul tovărășesc ce caracteri
zează relațiile dintre cele două 
partide.

CAMPANIA AGRICOLĂ

TOATE LUCRĂRILE EFECTUATE 
LA TIMP Șl DE BUNĂ CALITATE!

Culturi intensive 
în fermele legumicole
în aceste zile, legumicultorii 

din Grozești-Iași au livrat la 
fondul centralizat primele can
tități de varză și tomate tim
purii. „Am pornit, ne spunea 
inginerul Victor Surdu — pre
ședintele C.A.P., membru al co
mitetului comunal U.T.C. și 
unul dintre cei mai buni spe
cialiști ai județului, doctorand 
in științe agricole — de la in
dicația secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care cerea fiecărei 
cooperative agricole de produc
ție să cultive cit mai multe le
gume, fiecărui județ să-și a- 
sigurc din resurse proprii nece
sarul de consum. Nu am fost 
cultivatori de legume, nu avem 
tradiție și experiență în acest 
sector. Dar. folosind cele mai 
noi cuceriri ale științei agrico
le, avind încredere în forțele 
noastre și hotărîți să înfăptuim 
exemplar sarcinile trasate de

conducerea de parfid, am trecui 
la treabă".

Dimensiunile fermei legumi
cole sint intr-adevăr pe măsura 
vredniciei cooperatorilor din 
Grozești. în această primăvară, 
printr-un efort remarcabil, au 
construit un solar pe o întin
dere de 10 hectare, în care au 
cultivat varză și tomate timpu
rii, ardei și vinete. Așa cum stă 
bine bunului gospodar, spațiile

dintre șpalieri au fost folosite 
intensiv prin plantarea in cul
tură intercalată a mai bine de 
80 mii căpățîni de salată.

în cîmp au fost deja plantate 
tomate pe 10 hectare, gogoșari 
pe aite 10 ha, ardei gras pe 5

AL. DOBRE

(Continuare in pag. a 111-a)

Un capitol al istoriei 
filozofiei românești

ÎN PREGĂTIREA CONGRESULUI EDUCAȚIEI POLITICE Șl CULTURII SOCIALISTE lon Horațiu Crișan

CIVILIZAȚIA SOCIALISTA

Timpul liber și noua 
calitate a vieții

„Un actor crește din literatura 
originală cum crește un arbore 

din seva pădurii"
Termenul „loisir” desemnează 

în literatura sociologică occiden
tală acea perioadă de timp care 
se consideră eliberată de orice 
obligativitate profesională, fa
milială ori de altă narară. „Loi- 
sir“-ul semnifică — așadar — in 
această accepție, un ..răgaz", un 
interval temporal destinat acti
vităților care nu au o motivație 
exterioară, ci dorința individu
lui de a se dedica in exclusivi
tate recreerii. destinderii și o- 
dihnei. Desigur, in accepția sis
temului civilizației socialiste 
,.loisir“-ul se definește in raport 
cu timpul de muncă, iar intre 
aceste elemente există o dublă 
determinare : in primul rind. 
timpul de muncă condiționează 
existența .,loisir"-ului necesar 
reproducerii forței de muncă: in 
al doiieâ rind. durata timpului 
de muncă influențează nemijlo
cit întinderea ,.loisir“-ului. pe de 
altă parte. .,loisir“-ul înlesnește, 
prin însuși consumul lui. relua
rea activităților productive. a 
efortului profesional, favorizind 
o destindere deplină, o refacere 
totală după consumul nervos și 
fizic din timpul destinat înde
plinirii obligațiilor socioprofe- 
sionale.

Din punct de vedere cantita
tiv, raportul timp de muncă—

„loisir" esie dependent de pro
ductivitatea muncii care, pr.n va
riațiile eL influențeazâ dnrata 
timpului de muncă si. impnm. 
a ,.loisir"-ului. Luind ia conside
rare impresionantele progrese 
tehnice care ușurează activita
tea fizică și sporesc productivi
tatea muncii, timpul de minei 
nu poate fi totuși redus sub o 
anumită limită, acceptabilă din 
punct de vedere economic și so
cialmente rezonabilă. Această 
imposibilitate va fi prezentă si 
spre sfârșitul secolului cind se 
presupune că automatizarea st 
cibernetizarea sever fi infiltrat 
în aproape toate sectoarele 
vieții sociale. Problema se de
plasează astfel spre analiza ca
litativă a raportului timp de 
muncă — ..loisir" și se concen
trează asupra disponibilităților 
recreative și culturale ale Joi- 
sir~-ului și utilizării acestuia po
trivit unei concordanțe optime 
intre aspirațiile individuale «i 
necesitățile sociale.

în fapt, modul de folo
sire a timpului liber oferă 
măsura valorii lui așa incit el 
devine. în ultimă instanță, un 
însemnat indicator ai noii cali
tăți a vieții, propriu sistemului 
civilizației socialiste. Putem dis
pune de o perioadă de timp li

ber mai mare sau mai mică, po
trivi: cu întinderea cd-gațnlor 
noastre soccate. car important : 
este mocni ce ut: ..rare a timpu
lui liber, coctinutul axiologic al 
octivităulor de _ioasir*.

Discu’ia s-gează. așadar, nu i 
■■■■i dBnta pznrrin rttia Joi- I 
sro-ichn. ci mai cu seamă Jntre- 
buintarea" hti. modul rațional 
de compertintentare a acestui in- I 
terval temporal, structurarea lui ■ 
judicioasă, echilibrarea ponderii ■ 
elrnw.nteăor si activităților speci- | 
fice de Joisir*.  precum si dîstzi- I 
beția lor cocform nevoilor per
sonale si așteptărilor sociale. 
Nerespectind aceste exigențe se 
poate intra user fatr-un impas 1 
insolubil : ipostaza veșnicului o- 
cvpat care caută febril citeva | 
minute libere in aglomerația co- : 
tidiană a activităților. Sintem 
mereu ..ocupați” dar. adesea. J 
lipsa de timp se da tocește și 
unei greșite programări a di
feritelor acțiuni. în felul acesta. I 
timpul liber apare trunchiat, j 
fărimițat intr-o mulțime ce ..fe- ; 
restre". perioade de timp care I 
se sustrag unei utilizări eficien
te. Nu este vorba numai de ne
cesitatea unei programări, a u-

AUREL DRĂGUȚ
(Continuare in pag. a ll-a)

— Marcela Rusu, anul acesta 
împliniți o cifră rotundă de 
viață și 30 de ani de teatru. 
O primă întrebare : cu ce sen
timent intimpinați aceste ani
versări ?

— Unul de adincă recunoștin
ță față de regimul nostru care 
mi-a dat posibilitatea să tiu 
ceea ce sint. Anul 1944 a mar
cat și inceputul vieții mele ar
tistice. Am intrat la Conserva
tor. unde am avut norocul să 
fiu remarcată de Ion Manoles- 
cu. V. Maximilian și Aura Hu- 
zescu care mi-au fost profe
sori. La examenul de absolvire 
— un alt noroc — am fost re
marcată de Zaharia Stancu care 
m-a angajat imediat la Teatrul 
Național. Sint de atunci 30 de 
ani de cind joc fără încetare, 
pe prima scenă a țării.

— Care a fost rolul de debut?

— într-o piesă originală care, 
dincolo de limitele ei. avea 
meritul să ilustreze o problemă 
de actualitate : colectivizarea 
agriculturii. E vorba de piesa 
Ziua cea mare de Maria Banuș. 
Pot să vă spun că am jucat în 
nenumărate piese originale ro
mânești. cu o problematică le
gată de actualitatea zilelor 
noastre, de tradițiile de luptă

Convorbire 
cu Marcela Rusu

revoluționară. De pildă : Anii 
negri de A. Baranga și Moraru, 
piesă care evoca un episod din 
lupta ilegală a partidului ; Re
țeta fericirii, de asemenea de 
A. Baranga, o comedie tragică, 
ascuțită și amară, punind grave 
probleme ale eticii noi ; Ștafe
ta nevăzută de Paul Everac, o 
piesă de stringentă actualitate 
formulînd o ascuțită critică la 
adresa acelora care uită de ri
gorile moralei socialiste ; Șeful 
sectorului suflete de Alex. Mi- 
rodan, o piesă de subtilă poezie, 
dar și cu o profundă încărcătu
ră etică, arătînd. ca-ntr-o oglin
dă fermecată, cum este omul, dar 
mai ales cum ar trebui să de
vină ca să fie demn de epoca 
noastră ; urmează satirele lui 
Baranga : Fii cuminte, Cristo- 
for, Știutul Mitică Blajinul, (J- 
pinia publică. Travesti, Inte
resul general, Simfonia pateti
că, pînă la ultima lui piesă — 
sper să nu fie și cea din urmă 
— Viața unei femei. Fără 
îndoială că aici s-au topit, 
în egală măsură, și expe
riența mea de viață. Fiindcă ați 
vorbit de Viața unei femei. Pie
sa reamintește episoade drama

tice privind încălcări ale legali
tății socialiste petrecute în a- 
nii ’50. Această piesă n-ar ti 
putut fi scrisă decit astăzi, cind 
asemenea fapte nu mai sînt posi
bile, intr-o epocă in care, din fe
ricire pentru noi toți — așa cum

MIRUNA IONESCU

(Continuare in pag. a ll-a)

Vorbind despre Deceneu (ma
rele preot al geto-dacilor), Ior- 
danes (istoric din sec. 6 e.n.) 
ne spune : „El, observînd în
clinarea lor (a geților, respec
tiv goților) de a-1 asculta in 
toate, și că ei sînt din fire deș- 
tepți, i-a instruit, în aproape 
toate ramurile filozofiei ; căci 
era un măiestru priceput în 
acest domeniu. El i-a învățat 
etica, dezvățîndu-i de obiceiu
rile lor barbare, i-a instruit în 
știința fizicii, făcîndu-i să tră
iască conform legilor naturii, 
transcriind aceste. legi, ele se 
păstrează pînă astăzi, sub nu
mele de belagines ; i-a Învățat 
logica, făcindu-i superiori celor
lalte popoare, în privința min
tii ; dindu-le un exemplu prac
tic i-a îndemnat să petreacă 
viața în fapte bune ; demon- 
strîndu-le teoria celor- douăspre
zece semne ale zodiacului, le-a 
axătat mersul planetelor și toa
te secretele astronomice și cum 
crește și scade orbita lunii și 
cu cit globul de foc al soarelui 
întrece măsura globului pămîn-

tesc și le-a spus sub ce nume 
și sub ce semn cele trei sute 
și patruzeci și șase de stele 
trec in drumul lor cel repede 
de la răsărit pînă la apus spre 
a se apropia sau depărta de 
polul ceresc.

Vezi cu plăcere, ca niște oa
meni prea viteji să se îndelet
nicească cu doctrinele filozofice, 
cind mai aveau puțintel timp 
liber după lupte. Putem vedea 
pe unul cercetind poziția, ceru
lui, pe altul însușirile ierburi
lor și ale fructelor, pe acesta 
studiind descreșterea și scăde
rea lunii, pe celălalt observînd 
eclipsele soarelui și cum, prin 
rotația cerului, (astrele) care se 
grăbesc . să atingă regiunea o- 
rientală sint duse înapoi spre 
regiunea occidentală, odihnin- 
du-șe apoi după o regulă . pre
stabilită".

Din cele spuse de Iordanes ar 
reieși că filozofia ar fi fost una 
dintre preocupările de căpete
nie a daco-geților. Evident că

(Continuare în pag. a ll-a)

Azi vă prezentăm :

Cenaclul tinerilor 
muncitori ai Reșiței — 
o școală a educației 

patriotice 
și revoluționare 

Monografii poetice 
ale cetății de foc
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PLENARE MTIB1 COMITETELOR JUOEP
Di PARTID Șl COMIT» MUNICIPAL BUCUREȘTI J

Plenara Consiliului Național
al Radioteleviziunii române

Raportul prezentat de tovară
șul Ion Dincă, prim-secretar al 
Comitetului județean de partid, 
cele 82 intervenții in plen și în 
comisii au relevat cu preg
nanță înriurirea profundă a 
Programului ideologic adoptat 
de Plenara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1971, din inițiativa 
secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
asupra muncii politico-ideologi- 
ce și cultural-educative, asupra 
tuturor domeniilor de activitate 
socială. Creșterea rolului condu
cător al organelor și organiza
țiilor de partid în întreaga viață 
a societății, dezvoltarea conștiin
ței socialiste a oamenilor muncii 
și-au găsit elocvente expresii în 
succesele remarcabile dobîndite 
în dezvoltarea economică, anii 
care au trecut de la adoptarea 
Programului ideologic constitu
ind pentru județul Argeș cea 
mai bogată perioadă în împliniri 
din întreaga sa istorie.

Vorbitorii au evidențiat că. în 
lumina Programului ideologic, 
organizațiile de partid au desfă
șurat o mai intensă activitate 
politico-educativă. ancorată mai 
profund în realitățile locale, in 
sțrînsă conexiune cu problemele 
și sarcinile specifice județului.

Pornind de la faptul că un loc 
central în munca politico-educa
tivă îl ocupă însușirea temeini
că a politicii interne și externe 
a partidului, a documentelor 
Congresului al Xl-lea, a operelor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
plenara a prilejuit un amplu 
schimb de experiență cu privire 
la căile de perfecționare a acti
vității în cadrul învățămintului 
de partid, care cuprinde 77 000 
de oameni, al celor peste 200 de 
cabinete de științe sociale și 
puncte de informare.

în cadrul' dezbaterilor, un loc 
important l-au ocupat probleme
le cultural-educative. Mișcarea 
artistică de masă, depășind ten
dințele de reducere la forme de 
divertisment, a evoluat spre 
spectacole cu un pronunțat ca
racter educativ, spre genuri cu 
largă rezonanță în conștiințe. 
Cu spirit de exigență parti
nică, dezbaterile au reliefat că 
se impune eliminarea unor ma
nifestări de superficialitate și 
formalism, care își mai pun am
prenta asupra unor activități 
cultural-artistice ; se impune o 
atenție mai mare formării con
vingerilor materialist-șțiințifice.

Luînd cuvintul in încheierea 
dezbaterilor, tovarășa Elena 
Ceaușescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.K., a relevat realizările 
dobîndite de întregul nostru po
por in construcția socialistă — 
realizări la care au adus o im
portantă contribuție și oamenii 
muncii din județul Argeș — a 
analizat activitatea organelor și 
organizațiilor de partid argeșene 
pentru transpunerea in viață a 
Programului ideologic și a făcut 
o serie de recomandări privind 
perfecționarea muncii politico- 
educative. în acest sens, un ac
cent deosebit a fost pus pe. creș
terea rolului conducător și în
tărirea influenței politico-educa
tive a organelor și organizațiilor 
de partid, în vederea afirmării 
mai puternice a spiritului mun
citoresc, dezvoltării atitudinii 
inaintate față de muncă, înră
dăcinării normelor eticii și echi
tății socialiste — activitate care 
să se materializeze. în eforturile 
pentru Îndeplinirea exemplară a 
mărețului Program al partidului

Din programul de măsuri a- 
doptat de plenară :

9 Comitetul județean de par
tid, în colaborare cu Academia 
„Ștefan Gheorghiu*',  va organiza 
în cadrul cursurilor Universi
tății serale de marxism-leni- 
nism și a pregătirii propagan
diștilor. simpozioane, mese ro
tunde, expuneri, pentru însuși
rea aprofundată a hotărîrilor 
Congresului al Xl-lea, in vede
rea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, pentru 
mai buna cunoaștere a activității 
internaționale a partidului și 
statului.

® în sprijinul muncii politice 
de masă se va crea un cabinet 
metodic pină la 30 iunie a.c. ; 
se vor organiza expoziții-con- 
curs anuale ale gazetelor de pe
rete și satirice ; trimestrial se 
va edita o broșură-documentar 
în sprijinul agitatorilor și pro
pagandiștilor ; in toate între
prinderile și în toate comunele 
vor fi organizate cabinete de 
științe sociale și puncte de in- 
formare-documentare.

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

Lucrările plenarei noastre, ca 
si dezbaterile ce au avut loc în 
toate organizațiile de partid, de 
masă și obștești au constituit un 
-.ou prilej de a reafirma încre
derea nestrămutată și adeziunea 
-•mărginită a comuniștilor, a
. irror oamenilor muncii din 
rdetul Argeș față de înțeleaptă 

: : -i a partidului, hotărîrea
de a urma și înfăptui 

•eaMrnt această politică. Plena- 
e*  • dezbătut cu exigență și răs- 
rr-Tt ■-» partinică. în spirit cri- 

aatwritie. activitatea des- 
■nnti de arganele și organi- 
aAu» de partid in domeniul 

k ealtnral-educativ.
■■MM ad vd asigurăm in mod

•w-■ ni-, sr.mate și iubite 
| •• !• OmagCKB. de 

■MM ■BtSatkd a eomuniș-
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eavoastră 
patriot și 

■> ■ stzji intot- 
asă credință 

a înfăptui 
Credința

BIHOR
Atit raportul înfățișat plena

rei de tovarășul Petre Blajo- 
vici, prim-secretar al comitetu
lui județean de partid, cit și 
cuvintul numeroșilor partici- 
panți la discuții — 81 în plen 
și la dezbaterile pe comisii — 
au examinat pe larg activitatea 
de transpunere în fapt a Pro
gramului ideologic al partidului, 
în strinsă legătură cu rezultatul 
ei firesc : influențarea pozitivă 
a tuturor laturilor vieții eco
nomice și sociale a județului, 
accelerarea progresului multi
lateral prin realizarea exempla
ră a sarcinilor de plan.

S-a întărit rolul școlii ca factor 
principal de instruire și educa
re a tineretului. La activitatea 
cultural-educativă și-au adus o 
prețioasă contribuție expoziții
le organizate de Muzeul Țării 
Crișurilor, acțiunile întreprinse 
de ambele secții — română și 
maghiară — ale teatrului de stat, 
de filiala Uniunii artiștilor plas
tici, de filarmonică. Au crescut 
nu numai gradul de pregătire 
culturală și nivelul spiritual al 
oamenilor, ci s-au dezvoltat și 
puternice sentimente de mindrie 
pentru înfăptuirile socialismului, 
pe fondul dragostei de patrie 
atit de înrădăcinată pe aceste 
vechi meleaguri românești. în 
același timp, s-a subliniat cu 
deosebită forță in dezbateri jus
tețea politicii naționale a parti
dului nostru, materializată în 
deplina egalitate în drepturi a 
tuturor celor ce muncesc, fără 
deosebire de naționalitate, in 
participarea lor activă la condu
cerea și rezolvarea treburilor ob
ștești. Această egalitate este con
tinuu consolidată prin puternica 
dezvoltare economică a județu
lui, prin înflorirea vieții spiri
tuale. Oamenii muncii de națio
nalitate maghiară dispun de un 
cotidian, care editează și un su
pliment cultural, de secții in 
limba maternă ale teatrului de 
stat și teatrului de păpuși, de 
187 de formații ce cuprind 1 600 
de artiști amatori, 285 de uni
tăți și secții de învățămînt etc.

De o atenție deosebită s-a 
bucurat activitatea organizației 
revoluționare de tineret. S-a 
arătat că majoritatea covîrșitoa- 
re a tineretului muncește cu 
elan și dăruire pentru îndeplini
rea sarcinilor profesionale, ce
tățenești și obștești, pentru în
sușirea științei și culturii. Apre
ciind aceste rezultate ca un e- 
fect al muncii desfășurate de 
U.T.C., sub îndrumarea organi
zațiilor de partid, s-a arătat, tot
odată, că mai există organizații 
care neglijează problemele-esen
țiale ale educației tineretului.

Luînd cuvintul în încheierea 
dezbaterilor, tovarășul Gheor- 
ghe Pană, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., a relevat importantele 
succese dobîndite de bihoreni, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, hotărirea cu care mun
cesc cetățenii acestor meleaguri 
pentru înfăptuirea Programului 
partidului. Subliniind insemnă- 
tatea deosebită a activității po
litico-educative pentru forma
rea omului nou, vorbitorul a 
stăruit asupra necesității ca ini
țiativele valoroase desprin
se din dezbateri să fie genera
lizate, a amintit indicația secre
tarului general al partidului ca 
fiecare specialist să fie in ace
lași timp și om politic, iar fie
care comunist să fie un model 
de comportare înaintată în mun
că și viață ; vorbitorul s-a re
ferit apoi pe larg și in mod 
detaliat la modalitățile concrete 
m care trebuie să se manifeste 
spiritul înaintat, combativ.

Din programul de măsuri a- 
doptat la plenară :

• în adunările generale ale 
organizațiilor de bază, ședințele 
de comitet și birou se vor repar
tiza sarcini concrete fiecărui co
munist, cu termene precise de 
rezolvare. Se va permanentiza 
metoda discuțiilor individuale, 
cel puțin o dată pe an, cu fie
care membru de partid, asupra 
modului in care își îndeplinește 
obligațiile și militează pentru 
promovarea eticii și echității so
cialiste.

e In cadrul studioului Teatru
lui de Stat se vor pregăti, in 
limbile română și maghiară, noi 
recitaluri cu versuri din poezia 
patriotică, ce vor fi prezentate 
în cluburi și cămine culturale ; 
se vor extinde stagiunile perma
nente ale instituțiilor artistice in 
toate orașele și comunele mai 
mari.

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

Participanții la plenară, in nu
mele comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii, iși exprimă in 
unanimitate și cu acest prilej 
nestrămutata lor adeziune Ia po
litica internă și externă a parti
dului, sentimentele de profundă 
prețuire, respectul și dragostea 
nemărginită față de dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, patriot în
flăcărat și internaționalist con
secvent.

Conștienți și adine pătrunși de 
sentimentul înaltei răspunderi 
față de multiplele sarcini econo- 
mico-sociale ce ne revin în cin
cinalul actual al afirmării revo
luției tehnico-științifice, in pro
cesul formării conștiinței socia
liste a maselor, în ridicarea la 
un nivel superior a calității vie
ții omului, a orizontului său de 
cunoaștere, participanții la ple
nară, în numele tuturor locuito
rilor plaiurilor bihorene — ro
mâni, maghiari și de alte națio
nalități — ne angajăm cu toată 
ființa noastră să nu precupețim 
nici un efort spre a aduce o 
contribuție substanțială la opera 
măreață de ridicare a națiunii 

socialiste pe tot mai 
culmi de civilizație și

noastre 
inalte 
progres.

BRAȘOV
Despre amploarea acțiunilor 

desfășurate în județul Brașov 
în pregătirea Congresului edu
cației politice și culturii socia
liste, despre interesul profund 
cu care comuniștii, oamenii 
muncii de pe aceste meleaguri
— români, maghiari și germani
— iși însușesc și traduc in 
viață Programul ideologic al 
partidului sint concludente 
cîteva date prezentate partici- 
panților la plenara cu activul a 
Comitetului județean Brașov al 
P.C.R. La adunările și ședințele 
de dezbateri au luat cuvintul 
55 000 de cetățeni, care au făcut 
peste 4 500 de propuneri.

în raportul înfățișat plenarei 
de tovarășul Virgil Trofin. prim- 
secretar ai Comitetului județean 
Brașov al P.C.R., ca și în 
cadrul amplelor dezbateri în 
plen și în comisii, la care au 
luat cuvintul 64 de partici- 
panți, s-a subliniat, reliefîn- 
du-se experiențe interesante, e- 
xemple sugestive, contribuția 
activității de formare a conștiin
ței socialiste la mobilizarea oa
menilor muncii din județ pen
tru aplicarea hotărîrilor Con
gresului al Xl-lea. a prevederi
lor Programului Partidului Co
munist Român, pentru realiza
rea planurilor de dezvoltare e- 
conomică și socială a acestor 
străvechi meleaguri românești.

în cursul plenarei, participan
ții la dezbateri au subliniat că 
in activitatea viitoare va trebui 
să se acorde mai multă atenție 
cunoașterii aprofundate a isto
riei patriei și a partidului. Se 
cuvine. în acest sens, să fie fo
losite în mai mare măsură măr
turiile existente In județul Bra
șov, a cărui istorie consemnea
ză momente cruciale ale bă
tăliilor purtate de poporul 
nostru, de-a lungul veacurilor, 
pentru păstrarea ființei sale na
ționale. ale luptelor revoluțio
nare desfășurate de clasa mun
citoare. ale eroismului și abne
gației comuniștilor. Un puternic 
și vibrant ecou il are și astăzi în 
inimile comuniștilor, ale tuturor 
locuitorilor patriei exemplul de 
înaltă demnitate comunistă, pa
triotismul fierbinte, curajul și 
dirzenia revoluționară cu care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
acum patru decenii, in procesul 
înscenat comuniștilor și antifas
ciștilor la Brașov — a înfruntat 
prigoana și teroarea, afirmind 
cu neînfricare hotărirea clasei 
muncitoare de a lupta, cu prețul 
oricăror sacrificii, pentru liber
tatea socială și națională, pen
tru socialism.

în cuvintul rostit in încheie- i 
rea dezbaterilor, tovarășul Ste
fan Voitec, membru al Comi
tetului Politie Executiv al 
C.C. al P.C.R., a subliniat ca
racterul profund de lucru al 
dezbaterilor, spiritul de anga
jare comunistă ce a caracteri
zat luările de cuvint. Dînd o a- 
preciere pozitivă modului In 
care s-a acționat și se acțio
nează in județ pentru înfăptui
rea Programului ideologic al 
partidului. pentru afirmarea 
deplină in viață a principiilor 
eticii și echității socialiste, vor
bitorul a făcut recomandări 
pentru perfecționarea activită
ții in acest domeniu. în mod 
deosebit a insistat asupra nece
sității creșterii, in continuare, a 
rolului organelor și organizații
lor de partid in conducerea ne
mijlocită a întregii activități 
politico-educative, in vederea 
cultivării înaltelor trăsături mo- 
ral-politice ale omului nou. pen
tru infăptuireâ neabătută a lu
minosului Program al partidului.

Din programul de măsuri a- 
doptat de plenară :

• Birourile comitetelor muni
cipal. orășenești ,și comunale de 
partid vor organiza informarea 
sistematică a comuniștilor, a oa
menilor muncii din toate sectoa
rele de activitate cu privire la 
conținutul hotărîrilor de partid, 
al legilor, al tuturor documente
lor de partid și de stat, ca o 
condiție a participării conștien
te la înfăptuirea sarcinilor de 
dezvoltare economico-socială a 
județului.

• Se va acorda un sprijin 
mai intens școlilor și facultăți
lor, pentiu realizarea, la nive
lul cerințelor și posibilităților 
existente in județ, a integrării 
învățământului cu cercetarea și 
producția, printr-o dotare cores
punzătoare a atelierelor-școală 
și mai buna organizare a prac
ticii in întreprinderi.

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

Dezbaterea activității politi- 
co-ideologice și cultural-educa
tive a prilejuit o unanimă și 
fierbinte manifestare a unității 
trainice, de nezdruncinat a co
muniștilor. a tuturor oamenilor 
muncii din județul nostru — ro
mâni. maghiari și germani, în
frățiți in muncă și idealuri — in 
jurul gloriosului nostru partid, 
al Comitetului său Central, in 
frunte cu dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu.

în numele comuniștilor, al tu
turor locuitorilor județului, 
participanții la plenară își rea
firmă adeziunea deplină, entu
ziastă față de politica externă a 
partidului și statului nostru, 
care are la bază întărirea și 
dezvoltarea relațiilor cu țările 
socialiste, a solidarității mili
tante cu mișcarea comunistă și 
muncitorească, cu forțele pro
gresiste mondiale, extinderea 
legăturilor cu statele care au 
pășit pe calea dezvoltării inde
pendente, cu toate țările lumii, 
indiferent de orinduirea lor so
cială. Sprijinim cu toată con
vingerea promovarea fermă în 
relațiile dintre state a principii
lor care stau la baza politicii 
internaționale a partidului și 
sfatului nostru, eforturile în
dreptate spre crearea unei noi 
ordini politice și economice 
mondiale.

BUCUBEȘII
Raportul prezentat de tovară

șul Gheorghe Cioară, prim-se
cretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., precum și 
intervențiile celor 51 de partici
pant! la discuțiile din plen si 
din comisii, pornind de la ex
periența bogată și succesele ob
ținute in munca educativă de 
organizațiile de partid din Ca
pitală in ultimii ani. au scos in 
evidență rolul deosebit pe care 
l-a avut în îmbunătățirea aces
tei activități Programul ideolo
gic al partidului.

Avîntul activității politico- 
educative a contribuit la re
marcabilele rezultate obținu
te de oamenii muncii din 
Capitală în producția materială 
— înfăptuirea cincinalului tre
cut in 4 ani și jumătate, reali
zarea planului pe primele 4 
luni ale acestui an in proporție 
de 102,1 la sută.

O importantă pondere In lu
crările plenarei au ocupat pro
blemele educării comuniste a 
tinerei generații. înfățișind pre
ocupările organelor și organiza
țiilor de partid pentru educarea 
prin și pentru muncă a tinere
tului — ilustrate, printre altele, 
și în ampla acțiune de recrutare 
și calificare, in cincinalul tre
cut. a peste 150 000 de munci
tori, față de 76 000, cit preve
deau planurile de școlarizare — 
numeroși vorbitori au subliniat 
că se impune, in continuare, să 
se pună un accent deosebit pe 
cultivarea în rindul tinerilor a 
trăsăturilor conștiinței și disci
plinei muncitorești. Totodată, a 
fost subliniată necesitatea unor 
preocupări stăruitoare pentru 
educarea tinerei generații în 
spiritul patriotismului socialist 
pentru cunoașterea aprofundată 
a istoriei patriei și a partidului 
prin amplificarea unor acțiuni 
cu caracter de masă — simpo
zioane. spectacole, expoziții, vi
zite la muzee și locuri istorice 
etc. — care și-au demonstrat 
din plin eficiența. în dezbateri 
au fost amplu înfățișate rezul
tatele obținute. ca și mo
dalitățile de perfecționare a 
activității instructiv-educative 
din școli și facultăți, a procesu
lui de integrare a învățămintu
lui cu cercetarea și producția. 
Școala, organizațiile de partid și 
de tineret, familia — s-a ară’at 
in plenară — trebuie să-si co
releze mai bine eforturile in 
opera de educare a tineretului.

Tinind seama de rolul deose
bit pe care-1 ocupă Bucurețtiul 
in viața culturală și artistică a 
țării, plenara a analizat pe larg 
activitatea instituțiilor ti așeză
mintelor cultural-artistice ș: a 
uniunilor de creație.

In incheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvintul tovarășul 
Emil Bobu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., care, relevind 
succesele importante obținute 
de organizația de partid a Ca
pitalei in munca de formare a 
omului nou, a subliniat că a- 
ceste succese au confirmat o 
dată mai mult, justețea și rodni
cia Programului ideologic a) 
partidului. Apreciind spiritul de 
responsabilitate in care s-au 
desfășurat lucrările plenarei, 
vorbitorul a făcut o serie de 
recomandări privind cultivarea 
patriotismului socialist in indi
solubilă legătură cu internațio
nalismul. intărirea preocupărilor 
pentru aplicarea consecventă a 
prevederilor Codului etic, creș
terea combativității împotriva 
mentalităților retrograde, a în
călcării legilor, folosirea mai 
intensă a activului de partid in 
munca politică, intărirea rolului 
conducător al organizațiilor de 
partid in întreaga muncă poli
tico-educativă.

Din programul de măsuri a- 
doptat la plenară :

• Pentru perfecționarea acti
vității de informare a maselor 
asupra principalelor probleme 
ale politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru, 
lectorii comitetului municipal și 
ai comitetelor de partid ale 
sectoarelor vor fi programați tri
mestrial să susțină expuneri și 
conferințe In întreprinderi și 
instituții.

• în toate organizațiile de 
partid se vor organiza periodic 
discuții individuale cu membrii 
de partid cu privire la modul in 
care iși indeplinesc sarcinile 
statutare, la comportamentul lor 
in producție, societate și 
familie.

în incheierea lucrărilor ple
narei, participantii au adresat o 
telegramă COMITETULUI CEN
TRAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMÂN, tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, 
din care extragem :

Plenara a dat, încă o dată, o 
inaltă apreciere contribuției 
dumneavoastră hotăritoare. mul» 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la elaborarea politicii 
interne și externe a partidului 
și statului nostru, a problemelor 
teoretice, ideologice și practice 
ale edificării noii orinduiri pe 
pămintul României, orientări
lor pe care le-ați dat pentru îm
bunătățirea activității ideologi, 
ce, ridicarea nivelului general al 
cunoașterii și educarea socialistă 
a maselor, pentru așezarea rela
țiilor din societatea noastră pe 
baza principiilor eticii și echită
ții socialiste și comuniste.

Vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom acționa cu toată ho
tărirea pentru traducerea exem
plară in viață a politicii și 
Programului partidului, a obiec
tivelor sale, pentru perfecționa
rea activității politico-ideologice 
și cultural-educative — văzînd 
în aceasta o condiție esențială a 
participării însuflețite a tuturor 
celor ce muncesc la vasta operă 
de edificare a societății socialis
te multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre co
munism, pentru afirmarea in 
fapt a politicii profund umaniste 
a Partidului Comunist Român 
de asigurare a bunăstării și fe
ricirii omului, de dezvoltare și 
afirmare plenară a personalității.

Luni au avut loc in Capitală 
lucrările Plenarei lărgite a Con
siliului Național al Radiotele
viziunii române, care a tăcut 
bilanțul activității desfășurate 
in acest domeniu in ultimii
cinci ani. 
in spirit 
autocritic.

examinind 
de lucru, 
felul in

protund, 
critic și 

care aa
fost îndeplinite sarcinile ce au 
revenit acestei importante in
stituții de propagandă din Pro
gramul ideologic al partidului, 
din Hotărârile Congresului al 
Xl-lea al P.C.R., din expune
rile secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

La lucrările plenarei au tost 
prezenți. din partea conducerii 
de partid și de stat, tovarăși' 
Cornel Burtică, Iosif Uglar și 
Ilie Verdeț.

în informarea prezentată ple
narei a fost relevată semnifica
ția istorică a Programului ideo
logic al partidului, care exer
cită o influență covirșitoare 
asupra tuturor laturilor vieții 
poporului nostru, subliniindu-se 
că transpunerea in viață a stră
lucitelor idei cuprinse in acest 
program contribuie la creșterea 
rolului conducător al partidului, 
la intensificarea muncii politico- 
ideologice și cultural-educative 
Și pentru activitatea Radiotele
viziunii adoptarea Programului 
ideologic al partidului a insem- 
nat un moment hotăritor. Prin
cipiile enunțate in program, 
orientările din documentele de 
partid și indicațiile secretarului 
general al partidului au definit 
cu maximă claritate locul Ka- 
dioteleviziunii in viața societă
ții românești ca puternic in
strument de propagandă, ca 
mijloc de transformare revolu
ționară a conștiinței, de educare 
socialistă a maselor.

La dezbaterile ce au urmat 
au participat tovarășii Constan- 
tin Mîndreanu. secretar al 
Consiliului Central al Uniu

Sesiune de comunicări cu tema :

„CONCEPȚIA P.C.R. CU PRIVIRE LA ROLUL
FEMEII ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ"
Sub egida Consiliului Națio- 

I nai al Femeilor. Academiei de 
| științe sociale și politice șl In

stitutului de studii istorice și 
I social-politice de pe lingă C.C. 
I al P.C.R.. luni s-au desfășurat 
| în Capitală lucrările sesiunii de 
, comunicări pe tema : „Concep- 
1 *'-a  Partidului Comunist Român 
' cu privire la rolul femeii in 

societatea contemporană" orga
nizată în întimpinarea Con- 

I greșului educației politice și 
culturii secia'.-j'e și eu prilejul 
împlinirii a 40 de ani de la eon- 

I stituirea organizație: iega.e 
I „Frontul Feminin *.

în cuvântul de deschidere a 
lucrărilor sesiunii. tovarășa 

I Lina Ciobanu. președinta Consi- 
, liului Național al Femeilor, a 

relevat preocuparea permanen
tă a partidului nostru, a secre
tarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru creș
terea rolului femeii in viața 
economică, politică și socială a 
țării, in vasta activitate crea
toare a Întregului popor pentru 
înfăptuirea Programului parti
dului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre 
comunism.

înscriindu-se în atmosfera ge
nerală de mare efervescență a 
vieții ideologice cu care între
gul popor întimpină Congresul 
educației politice și culturii so
cialiste, sesiunea a subliniat

Un capitol al
(Urmare din pag. 1)

tabloul prezentat este exagerat 
și cu siguranță că nu era vor
ba decit de o anumită parte 
dintre acei tarabostes sau din 
rindul preoțimii care se înde
letniceau cu doctrine filozofice 
ori cu științele naturii. Din tex
tul istoricului got ce iși reven
dica glorioasa istorie a geto- 
dacilor punind-o pe seama stră
moșilor săi. istorie pe care o 
găsea scrisă in operele unor is
torici ce n-au mai ajuns pină 
la noi. se cuvine reținută exis
tența in societatea daco-getică 
din vremea marelui rege Bu- 
rebista a unor preocupări filo
zofice. Relatările lui Iordanes 
nu sint singulare. Ele se ală
tură altor autori antici care ne 
spun același lucru. Pe baza a- 
cestora putem formula concluzia 
că la daco-geți au existat pre
ocupări speciale de etică, poli
tică, logică și filozofie a naturii 
cu nuanță chiar materialistă ce 
se baza pe unele observații 
științifice. însuși marele filozof 
Platon este cel care ne dă cite- 
va modele de gindire dialectică 
luate din lumea daco-getică : 
unitatea corpului uman ce se 
bazează pe starea de sănătate 
a diferitelor părți, raportul din
tre întreg și parte, dintre cauză 
și efect și altele. Se cuvine a-

TIMPUL LIBER
(Urmare din pag. I)

nui orar care odată alcătuit are 
multe șanse de a nu fi respec
tat, ci și de cristalizarea unui 
mod personal de a aprecia va
loarea lucrurilor și a acțiunilor, 
de a le recunoaște o anumită 
încărcătură axiologică și de a le 
încadra, în consecință, intr-un 
sistem clar și eficient de priori
tăți.

Modul de utilizare a „loisir"- 
ului în concordanță cu cerințe
le dezvoltării personalității 
umane dar și cu așteptările so
cietății devine un element esen
țial care definește profilul omu
lui multilateral dezvoltat. Intr-o 
societate în care raporturile so
ciale îngăduie convertirea mun
cii înstrăinate într-o activitate 
creatoare, liberă, resimțită ca 
„o nevoie vitală de către indi
vizi" (Marx), adică în societa
tea socialistă, „loisir“-ul se 
transformă într-un timp al li
bertății umane. Se produce, 

nii Generale a Sindicate
lor din România, Dina Cocea, 
vicepreședintă a Asociației oa
menilor de artă din instituțiile 
teatrale și muzicale, Dumitru 
Ghișe, vicepreședinte al Consi
liului Culturii și Educației So
cialiste. Dionisie Șincan. redac- 
tor-șef la Radioteleviziune. Ilie 
Bologa, secretarul comitetului 
de partid al Uzinei de utilaj 
chimic „Grivița Roșie". Nicu 
Ceaușescu. membru al Biroului 
C.C. al U.T.C., general-maior 
Victor Voichiță, secretar adjunct 
al Consiliului Politic Superior 
al Armatei, Ion Dumitrescu, 
președintele Uniunii compozito
rilor. Bodor Pal, redactor-șet la 
Radioteleviziune. Constantin 
Boștină. președintele Consiliului 
Național al Organizației pio
nierilor. Virgil Teodorescu, pre
ședintele Uniunii scriitorilor 
Ecaterina Oproiu. redactor-șef 
al revistei „Cinema", Ernst 
Breitenstein. redactor-șef ad
junct al ziarului „Neuer Weg", 
Virgil Almășanu, secretarul or
ganizației de partid de la 
Uniunea artiștilor plastici, Va- 
sile Rebreanu. directorul Stu
dioului de Radioteleviziune din 
Cluj-Napoca.

Vorbitorii au evidențiat cu 
responsabilitate partinică, după 
cum s-a relevat dealtfel și în 
informare, realizările importante 
înregistrate in activitatea Ka- 
dioteleviziunii în ultimii cinci 
ani, unele lipsuri care mai 
există încă și au făcut propu
neri pentru remedierea lor, ast
fel incit Radioteleviziunea să-și 
poată aduce o contribuție și mai 
mare la opera de formare a 
omului nou. cu o conștiință 
socialistă înaintată, o morală 
superioară, o atitudine avansată 
față de muncă, față de intere
sele generale ale societății.

Exprimind in cuvintul lor 
recunoștința profundă pentru 
grija permanentă și îndrumările 

faptul că una din marile cuce
riri ale socialismului in Româ
nia este asigurarea deplinei 
egalități in drepturi pentru ma
sele de femei, crearea celor 
mai bune condiții în vederea 
afirmării energiei și potenția
lului lor creator în toate dome
niile de activitate. Femeile repre
zintă astăzi peste o treime din 
eroica noastră clasă muncitoa
re. mai mult de jumătate din 
cei ce lucrează pe ogoarele ță
rii. peste 40 la sută din nu
mărul cercetătorilor în dife
rite ramuri aie științei ; ele au. 
de asemenea, o pondere însem
nată în învățămînt. artă, cul
tură, ocrotirea sănătății, circu
lația mărfurilor și in alte sec
toare de muncă. Prezența fe
meilor in viața politică a țârii 
și în forurile de decizie este 
tot mai activă. Femeile repre
zintă peste un sfert din efecti
vul partidului ; in Marea Adu
nare Națională au fost alese 53 
de deputate, iar in consiliile 
populare ele reprezintă peste 30 
la sută din totalul deputaților.

Pentru milioanele de femei 
din patria noastră — românce, 
maghiare, germane și de alte 
naționalități, pentru activitatea 
lor de zi cu zi, un înalt exem
plu il reprezintă personalitatea 
multilaterală a tovarășei Elena 
Ceaușescu, militantă de seamă 
a partidului nostru, remarcabil 
om de știință, a cărei viață și 

istoriei filozofiei românești
dăugată mitologia daco-getică 
ce se încadrează în _ mitologia 
generală a antichității cu con
tribuții valoroase aduse la te
zaurul gîndiril universale. Ea 
a fost comparată în repetate 
rir.duri de către autorii antici 
cu alte curente filozofice prin
cipale ce dominau în acea vre
me. Sensul social și politic al 
acestei mitologii poate și tre
buie să fie descifrat.

Iată temeiuri suficiente pen
tru a susține că acest capitol 
de filozofie va trebui să-și gă
sească locul ce i se cuvine in 
istoria filozofiei românești.

Nu putem fi de acord cu 
afirmații ca cele care susțin 
un punct de vedere după care : 
„Condițiile istorice specifice, 
determinate atît de dezvoltarea 
înceată a forțelor de producție, 
cit mai ales de dominația stră
ină. au frînat timp de mai 
multe secole dezvoltarea cul
turii materiale și spirituale a 
poporului nostru ; de aceea, la 
noi. manifestările gîndirii so- 
cial-politice și filozofice apar 
mai tîrziu decit în alte părți. 
Migrația popoarelor, precum și 
prelungita dominație otomană 
au întrerupt începuturile de 
activitate filozofică apărute în 
orașele de pe . meleagurile do
brogene ale Pontului Euxin încă 
in perioada sclavagistă" (Mate

Șl NOUA CALITATE A VIEȚII
totodată, o osmoză specifică 
între funcțiile timpului de 
muncă și cele ale „loisir"-ului : 
activitatea productivă devine, 
într-o măsură tot mai mare, un 
cimp al creativității, al depli
nei participări conștiente, al 
angajării plenare a personali
tății. la activitatea economica, 
politică, socială, ș.a.m.d. Mun
ca este eliberată de constrm- 
geri pentru că dispar condiții
le sociale alienante care li 
confereau un conținut deformat, 
străin și ostil producătorului. 
Munca determină „loisir“-ul, iar 
in socialism această legătură se 
accentuează și-și multiplică va
lențele.

în acest context, reducerea 
timpului de lucru săptăminal în 
cursul cincinalului 1976—1980 la 
44 ore, iar pină în 1990 la 42 și 
40 ore reprezintă o strălucită 
concretizare a principiilor pro
gramatice ale partidului, în ca
drul politicii de folosire raționa

prețioase primite din partea 
conducerii de partid și de stat, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal, participanții la dezba
teri s-au angajat să muncească, 
în continuare, cu abnegație și 
pasiune revoluționară, pentru 
înfăptuirea cu cinste a sarcini
lor de mare răspundere încre
dințate Radioteleviziunii în do
meniul activității ideologice, 
educative și cultural-artistice.

Plenara a dat mandat repre
zentanților Consiliului Național 
al Radioteleviziunii române la 
Congresul educației politice și 
culturii socialiste să exprime 
totala adeziune a lucrătorilor 
din cadrul Radioteleviziunii la 
politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, 
hotărirea lor fermă de a sluji 
cu toate forțele creatoare cauza 
partidului, idealurile de pace șl 
progres ale națiunii noastre 
socialiste.

Plenara a adoptat un plan de 
măsuri vizind îmbunătățirea 
continuă a activității desfășu
rate de Radioteleviziune pentru 
transpunerea în viață a sarcini
lor izvorâte din Programul ideo
logic al partidului, a Hotăriri- 
lor Congresului al Xl-lea al 
P.C.R.

în încheierea lucrărilor, a 
luat cuvintul tovarășul Cornel 
Burtică, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. președintele 
Consiliului Național al Radio
televiziunii.

într-o atmosferă de mare en
tuziasm. participanții la Plenara 
Consiliului Național al Radio
televiziunii române au adop
tat textul unei telegrame adre
sate Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al partidului, in 
care se spune, printre altele :

Consiliul Național al Radio
televiziunii române a dezbătut 

activitate sint în întregime de
dicate cauzei partidului, prospe
rității și progresului patriei 
noastre.

în cadrul comunicărilor pre
zentate cu acest prilej au fost 
evocate tradițiile glorioase de 
luptă ale partidului, pentru in
dependentă. libertate și progres 
social, pentru cucerirea și con
solidarea puterii democrat- 
populare. pentru edificarea noii 
societăți socialiste, participarea 
amplă a maselor de femei în a- 
ceastă luptă. A fost evocată îm
plinirea a 40 de ani de la crea
rea Frontului Feminin, una din 
organizațiile care in anii grei 
cind partidul acționa ilegal, a 
marcat prezența femeilor in 
lupta generală a forțelor inain
tate ale societății noastre. Comu
nicările au prezentat amplu con
cepția Partidului Comunist Ro
mân cu privire la afirmarea fe
meilor în lupta generală a ome
nirii pentru pace și colaborare, 
pentru o nouă ordine economi
că și politică internaționala, 
pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă.

Cuvintul de închidere a fost 
rostit de Mihnea Gheorghiu, 
președintele Academiei de ști
ințe sociale și politice.

La lucrările sesiunii au luat 
parte reprezentante ale femei
lor din întreprinderile și insti
tuțiile bucureștene, activiste ale 
mișcării de femei, specialiști în 
diferite domenii de activitate.

rialism dialectic, manual, E.P., 
1964, p. 63). Toate cele pe care 
le-am arătat dovedesc eu priso
sință că preocupări de activi
tate filozofică existau și la 
geto-daci nu numai la coloniș
tii greci instalați pe pămintul 
Daciei. Istoria gîndirii sociale și 
filozofice din România (Ed. A- 
cademiei, 1964) care este primul 
tratat de istorie a filozofiei ro
mânești începe și ea abia cu 
epoca feudală.

Civilizația spirituală a po
porului român este evident că 
nu s-a născut din nimic și abia 
în feudalism. Ea reprezintă o 
continuare firească a creațiilor 
pe multiple planuri ale culturii 
daco-romane și in chip firesc 
ea implică și concepții filozo
fice. O istorie a filozofiei ro
mânești va trebui deci, după 
opinia noastră, să înceapă cu 
perioada premergătoare, cu cea 
daco-getică. O cercetare de a- 
cest fel va pune cu siguranță 
în evidență vechimea și conti
nuitatea de idei filozofice, ori
ginalitatea gîndirii românești 
care își are rădăcinile adine și 
bine înfipte în istoria strămo
șilor noștri. Acest capitol al is
toriei filozofiei românești avem 
certitudinea că va fi scris ca 
rod al colaborării dintre filo
zofii și istoricii noștri de anti
chitate.

lă a forței de muncă și de ridi
care a nivelului de trai al popu
lației. „Realizarea acestor mă
suri — se arată în Programul 
partidului — trebuie să se facă 
fără diminuarea producției, deci 
pe seama creșterii mai rapide a 
productivității muncii, a meca
nizării și automatizării procese
lor de producție". Paralel cu 
măsurile de reducere a timpului 
de lucru săptăminal, vor fi 
create toate condițiile pentru 
„folosirea rațională a timpului 
liber al oamenilor muncii atit 
pentru odihnă cit și pentru e- 
ducație, pentru acumularea unei 
bogate informații științifice și 
de cultură generală, pentru lăr
girea continuă a orizontului lor 
de cunoaștere". în felul acesta se 
vor diversifica și îmbogăți ca
litativ activitățile de timp liber, 
ceea ce va influența nivelul de 
afirmare și dezvoltare multila
terală a omului în sistemul su
perior al civilizației socialiste. 

multilateral în spiritul înaltei 
responsabilități comuniste mo
dul in care au fost îndeplinite, 
in domeniul emisiunilor radio
fonice și de televiziune, sarci
nile decurgînd din Programul 
ideologic al partidului, care este 
nemijlocit legat pentru totdea
una de numele dumnesvostră. 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Radioul și televiziunea își vor 
consacra zi de zi emisiunile 
făuririi conștiinței socialiste a 
oamenilor muncii, pregătirii ti
nerei generații pentru muncă și 
viată, educației maselor in spi
ritul patriotismului socialist și 
al internaționalismului proletar, 
cultivării mîndriei pentru glo
riosul trecut de luptă al po
porului român.

Conștienți că in activitatea 
radioului și televiziunii sînt 
încă multe lucruri de îmbună
tățit și de perfecționat — iapt 
reliefat și de lucrările plenarei 
Consiliului Național — vă în
credințăm, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că lucratorii 
Radioteleviziunii nu-și vor pre
cupeți forțele, puterea de muncă 
și talentul pentru a răspunde și 
mai bine, cu dăruire și abnega
ție, îndatoririlor ce le revin din 
Programul ideologic al partidu
lui, pentru ca toate emisiunile 
să poarte amprenta efervescen
ței activității de creație mate
rială și spirituală din țara noas
tră, a spiritului novator și cu
tezător din documentele parti
dului, din opera și activitatea 
dumneavoastră.

Vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
în întreaga noastră activitate 
vom aplica neabătut indicațiile 
dumneavoastră, făcind din Ka- 
dioteleviziune un mijloc de mo
bilizare a tuturor energiilor 
națiunii noastre socialiste în 
jurul partidului, in vederea în
deplinirii Programului celui 
de-al Xl-lea Congres,

„Un actor 
crește din 
literatura 
originală 

cum crește 
un arbore 
din seva 
pădurii“
(Urmare din pag. I)

spune și spectacolul — codul 
de valori al societății noastre 
socotește drept cel mai de preț 
bun al omului: „respectul fi
inței umane". De asemenea, 
n-aș fi putut juca acest rol fără 
toată încărcătura de experiență 
artistică pe care mi-au dat-o 
piesele originale contemporane 
care, în pofida lipsurilor lor, 
au marele merit de a fi oglin
dit, fie și parțial, realitatea 
noastră. Un actor crește din li
teratura originală așa cum creș
te un arbore din seva pădurii.

—Ce piese v-au dat cea mai 
mare satisfacție artistică ?

—M-am bucurat de privile
giul să joc in piese de mare 
audiență la public și de ime
diată accesibilitate. Nu m-au 
tentat niciodată lucrările sofis
ticate, obscure și, ca să între
buințez un termen la modă, 
absconse. Cred în piesele care 
merg la inima spectatorului, 
indiferent dacă sînt drame sau 
comedii, care-1 emoționează și-J 
pun pe ginduri. Cred in teatru) 
tribună, școală a sentimentelor 
și a moralei. Cred in teatrul 
care ajută la formarea sufletu
lui omenesc și la dezbărarea lui 
de poverile trecutului. Avem 
un public de teatru extraor
dinar și l-am văzut cres- 
cînd sub ochii mei în acești 
ani. Exigența lui a crescut, pri
ceperea lui a sporit odată cu 
generozitatea lui manifestă. Ii 
văd venind, de pe fereastra 
cabinei mele, direct de la sluj
bă la matineele de ora 4. Sînt 
spectatorii mei cei mai iubiți.

— Sînteți cunoscută ea o ac
triță de mare trac, care trăieș
te aceleași emoții intense înain
te de orice intrare in scenă, ca 
la debut. Găsiți o „explicație" a 
unei asemenea stări după 30 de 
ani de profesie ?

— Nu-mi plac vorbele mari, 
m-am ferit totdeauna de decla
rațiile zgomotoase. De aceea 
vreau să-mi aleg bine cuvinte
le. Nu caut succesul personal, 
nu sînt o vedetă. Cred că prima 
îndatorire a unui actor decurge 
din sentimentul de răspundere 
față de rolul lui în societate. 
La debut poate mi-am dat mai 
puțin seama de acest lucru. Cei 
30 de ani de scenă m-au în
vățat ce responsabilitate uriașă 
apasă pe umerii noștri. Publi
cul, mai ales tinerii, ne iau pe 
noi foarte in serios — pe noi ca 
interpreți ne identifică cu ro
lurile jucate, pe care le iau 
drept pildă de urmat in viață. 
Sintem, uneori fără să ne dăm 
seama, mentori de conștiințe. 
Să-ți dau un exemplu : la un 
spectacol cu Opinia publică, 
urmat de discuții, un tinăr nu 
mi s-a adresat niciodată cu a- 
pelativul tovarășa Rusu, ci mi-a 
pus diferite întrebări numindu- 
mă tovarășa Otilia, cu numele 
personajului pe care-1 interpre
tasem. Reține, te rog, acest ,,a- 
mănunt" : seriozitatea cu care 
ne tratează spectatorii. Si a- 
tunci nu-i firesc, față de ase
menea îndatoriri, să-mi uit 
virsta, experiența și să mă con
sider o eternă debutantă ? De 
aceea, te rog ca în interviul pe 
care-1 publici să ștergi întreba
rea privitoare la vîrsta mea și 
la cei 30 de ani de teatru.
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ELE R E
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a trimis tovarășului 

BROZ TITO, președintele Republicii Socialiste Federative 
slavia, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
toarea telegramă :

Dragă tovarășe Tito,
Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere imi oferă plăcutul 

prilej de a vă adresa un cald salut prietenesc și cordiale felicitări, 
împreună cu cele mai bune urări de sănătate, viață lungă și feri
cire personală, de noi succese in activitatea dumneavoastră consa
crată prosperității popoarelor frățești ale Iugoslaviei socialiste.

Doresc să exprim și cu această ocazie convingerea că relațiile 
de prietenie și colaborare rodnică, bazate pe stimă și încredere 
reciprocă, dintre partidele și țările noastre vor cunoaște și în viitor 
un curs mereu ascendent, spre binele poporului român și al po
poarelor iugoslave, in interesul dezvoltării unor relații noi de ega
litate și echitate între toate popoarele, in folosul socialismului și 
păcii în lume.

IOSIP 
Iugo- 
urmă-

Președintele Republicii Socialiste România, NICOL A E 
CEAUSESCU, a trimis președintelui Republicii Democratice 
Sudan, GAAFAR MOHAMMED EL-NUMEIRY, următoarea tele
gramă :

Cu prilejul aniversării Zilei Revoluției Renublicii Democratico 
Sudan, vă adresez, în numele Consiliului de Stat, al guvernului și 
poporului român, precum și al meu personal, călduroase felicitări și 
cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate 
și progres pentru poporul sudanez prieten.

îmi amintesc cu multă plăcere de' intilnirile și convorbirile noas
tre cordiale și consider că acordurile și înțelegerile convenite la 
București și Khartum au pus o bază durabilă dezvoltării continue a 
raporturilor româno-sudaneze in diferite domenii.

Sint încredințat că relațiile bune de prietenie și colaborare sta
tornicite intre Republica Socialistă România și Republica Demo
cratică Sudan, intre Partidul Comunist Român și Uniunea Socialistă 
Sudaneză, conlucrarea dintre țările noastre pe tărimul vieții inter
naționale se vor amplifica tot mai mult în viitor, în interesul celor 
două popoare, al întăririi unității tuturor forțelor democratice, pro
gresiste, antiimperialiste in lupta pentru o nouă ordine politică și 
economică, pentru o lume mai bună și mai dreaptă.

Cenaclul tinerilor muncitori ai Reșiței

o școală a educației patriotice și revoluționare

MONOGRAFII

Președintele Republicii Socialiste România. NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Națiunii Argentiniene, general- 
locotenent JORGE RAFAEL VIDELA, următoarea telegramă :

_ Aniversarea Zilei naționale a Republicii Argentina îmi oferă 
plăcutul prilej de a vă adresa. în numele poporului român, al gu
vernului și al meu personal, sincere felicitări și cele mai bune urări 
de fericire personală, de prosperitate și progres poporului argenti
nian prieten. -

Doresc să-mi exprim convingerea și cu acest prilej că relațiile 
tradiționale dintre România și Argentina vor continua să se dez
volte în toate domeniile de interes reciproc, în folosul celor două 
țări și popoare, al cauzei colaborării internaționale și făuririi unei 
lumi mai bune și mai drepte.

Președintele Republicii Socialiste România, NI COL A E 
CEAUȘESCU, a trimis regelui Regatului Hașemit al Iordaniei, 
HUSSEIN IBN TALAL, următoarea telegramă :

Cu ocazia celei de-a XXX-a aniversări a proclamării indepen
denței Iordaniei, am deosebita plăcere de a vă adresa, în numele 
poporului român și al meu personal, cele mai călduroase felicitări, 
împreună cu sincere urări de sănătate și fericire personală, de 
progres, pace și prosperitate pentru poporul iordanian prieten.

îmi reamintesc, cu multă satisfacție, de intilnirile și convorbi
rile noastre, desfășurate intr-o ambianță de cordialitate, stimă și 
dorință reciprocă de conlucrare, care au pus bazele dezvoltării 
multilaterale a relațiilor româno-iordaniene.

Doresc să exprim, și cu acest prilej, convingerea câ legăturile 
de prietenie și rodnică colaborare dintre România și Iordania vor 
cunoaște, in continuare, o evoluție ascendentă, spre binele popoare
lor noastre , al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

POETICE
ALE CETĂTII 

DE FOC'
de 
un

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. 
MANEA MANESCU, a trimis președintelui Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., ALEXEI NIKOLAEVICI KOSÎGHIN, următoarea tele
gramă :

în numele Guvernului Republicii Socialiste România și al meu 
personal, vă adresez dumneavoastră și Guvernului Uniunii Sovietice 
profunda noastră compasiune în legătură cu pierderile de vieți 
omenești și pagubele materiale cauzate de cutremurul care a avut 
Ioc în unele regiuni din R. S. S. Uzbekă, R. S. S. Tadjikă și R. S. S. 
Turkmenă.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU, a trimis primului ministru, ministru de externe 
și al apărării al Regatului Hașemit al Iordaniei, ZEID RIFAI, urmă
toarea telegramă :

Sărbătorirea a 30 de ani de la proclamarea independenței națio
nale a Iordaniei îmi oferă plăcutul prilej de a vă transmite, in 
numele Guvernului Republicii Socialiste România, cele mai calde 
felicitări, urări de sănătate și fericire personală, de pace și_ noi 
succese poporului iordanian prieten, in eforturile sale de propășire 
economică și socială.

>

PRIMIRI
Tovarășul Paul Niculescu, vi- 

ceprim-ministru al guvernului, 
președintele Consiliului Sanitar 
Superior, a primit, luni după- 
amiază. delegația Ministerului 
Ocrotirii Sănătății al U.R.S.S., 
condusă de tovarășul A. I. Bur- 
nazian, adjunct al ministrului, 
care, la invitația Ministerului 
Sănătății, face o vizită in țara 
noastră. Cu acest prilej, au fost 
abordate probleme actuale ale 
cercetării științifice medicale și 
ociotirii sănătății în cele două 
țări, ale dezvoltării 
româno-sovietice in 
sanitar.

Luni a sosit la București mi
nistrul metalurgiei și_construc- 
țiilor 
gară,

La 
peni, . __ .
nat de loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini, de alți reprezentanți ai 
conducerii ministerului.

în aceeași zi, au început con
vorbirile intre cei doi miniștri.

de mașini din R.P. Un- 
Nemeslaki Tivadar.
sosire, pe aeroportul Oto- 
oaspetele a fost intîmpi-

colaborării 
domeniul

Tovarășul Gheorghe 
cu. viceprim-ministru 
nului, a primit, luni după-amia- 
zâ. pe Henryk Kisiel. ministrul 
finanțelor al R.P. Polone, care 
a făcut o vizită de lucru în țara 
noastră.

In cadrul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej au fost 
discutate probleme de interes 
reciproc în legătură cu relațiile 
economice dintre cele două țări.

★
în perioada 21—24 

ministrul finanțelor al 
cii Populare Polone, 
Kisiel, a efectuat o vizită de lu
cru în țara noastră, la invitația 
ministrului finanțelor.

Cei doi Miniștri au semnat 
Convenția între Guvernul Repu
blicii Socialiste România și Gu
vernul Republicii Populare Po
lone cu privire la plățile neco
merciale. De asemenea, ei au 
făcut un schimb reciproc de pă
reri în unele probleme valutar- 
financiare.

SOSIRI

Rădules- 
al guver-

mai a.c., 
Republi-

Henryk

Luni a sosit în Capitală o de
legație de activiști ai Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovie
tice, condusă de tovarășul Ni
kolai Petrovlci Rudenko, ad
junct al șefului Secției Agrare 
a C.C. al P.C.U.S.. care, la in
vitația C.C. al P.C.R., va efectua 
o vizită pentru 
periență în tara

schimb de ex- 
noastră.

ministrului A-La invitația 
parării Naționale a Republicii So
cialiste România, luni a sosit în 
Capitală o delegație militară so
vietică condusă de general de 
armată Alexei Alexeevici Epi- 
șev, șeful Direcției superioare 
politice a armatei și flotei ma
ritime militare 
face o vizită 
pentru schimb

sovietice, care va 
în tara noastră 
de experiență.

★
După-amiază, delegația mili

tară sovietică a făcut o vizită 
protocolară la Consiliul politic 
superior al armatei, unde a avut 
convorbiri care s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească. In continuare, oaspeții 
au vizitat cartiere noi de lo
cuințe din Capitală.

r

La invitația ministrului co
merțului exterior și cooperării 
economice internaționale. Ion 
Pățan, luni după-amiază a sosit 
într-o vizită in țara noastră mi
nistrul comerțului exterior 
Belgiei, Michel Toussaint.

*
în aceeași zi, la București 

început convorbirile între cei 
miniștri. De ambele părți a fost 
exprimată dorința de a extinde 
colaborarea româno-belgiană, in 
diferite domenii 
economică.

al

au 
doi

de activitate

Luni a sosit în 
nistrul sănătății

Capitală mi- 
al Republicii 

Populare Congo, Kouka Mbem- 
ba, care, la invitația 
lui Sănătății, va face 
țara .noastră.

SEMNARE

Ministeru- 
o vizită in

DOCUMENTE
Planul deLuni a fost semnat 

colaborare in domeniul științe
lor medicale și ocrotirii sănătă
ții între Ministerul Sănătății al 
Republicii Socialiste România și 
Ministerul Ocrotirii Sănătății 
din Uniunea Sovietică pe anii 
1976—1980.

Documentul prevede schim
buri de specialiști, acordarea de 
asistență tehnică medicală și 
consultații reciproce de către 
oamenii de știință din cele două 
țări în diverse domenii ale ocro
tirii sănătății, lărgirea colabo
rării între academiile de știin
țe medicale și institute de cer
cetări, schimburi de materiale și 
documentație științifică.

Din partea română, documen
tul a fost semnat de Mihai Al- 
dea, adjunct al ministrului, iar 
din partea sovietică de A. I. 
Burnazian. adjunct al ministru
lui ocrotirii sănătății.

★
Cu acest prilej, 

Uniunii Sovietice 
V. I. Drozdenko, 
dejun.

VIZITE

ambasadorul 
la București, 
a oferit un

în cadrul vizitei 
fectuează in țara 
invitația C.C. al P.C.R., delega
ția U.P.R.O.N.A., condusă de 
Bernard Bizindavyi, secretarul 
național executiv, a avut între
vederi la Comitetul județean 
Maramureș al P.C.R., la Acade
mia „Ștefan Gheorghiu", la C.C.

pe care o e- 
noastră, la

al U.T.C., la Uniunea Națională 
a Cooperativelor Agricole de 
Producție și la conducerea Ra- 
dioteleviziunii române. De ase
menea, au fost vizitate obiecti
ve economice și social-culturale 
din municipiul București, din 
județele Maramureș și Con
stanța.

Delegația U.P.R.O.N.A. s-a in- 
tilnit, la sediul C.C. al P.C.R.. 
cu tovarășii Iosif Uglar. mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Dobra, și Teodor Ma
rinescu. membri ai C.C. al 
P.C.R.. Constantin Vasiliu. ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R. Cu acest prilej a avut 
loc un schimb de informații si 
de vederi cu privire la activi
tatea și preocupările actuale 
ale celor 
dezvoltarea 
relațiilor 
U.P.R.O.N.A.

Toate lucrările
la timp!

(Urmare din pag. I)

două partide, 
în continuare 

dintre P.C.R.

la 
a 

și

între 18 și 23 mai o delegație 
de studiu a Partidului Comu
nist Francez, condusă de Fran
cois Asher, șeful Comisiei de 
urbanism a C.C. al P.C.F., a 
făcut o vizită de documentare 
și informare în probleme pri
vind urbanismul in țara noas
tră.

recepție

ha, fasole păstăi pe 10 ha, varză 
de toate felurile pe 13 hectare, 
ceapă pe 30 ha și usturoi pe 7 
ha. La ultimele două culturi 
prașila a fost deja executată pe 
întreaga suprafață. între cei 
care plantau roșii in cimp se 
afla și utecistul Valentin Zota, 
șef de echipă, exemplu de dă
ruire și hărnicie. Alături de el, 
sau în alte formații, lucrau de 
zor Ecaterina Gore, cea mai 
bună legumicultoare din coope
rativă, Victor Gore, ajutorul șe
fului de fermă, țăranii coope
ratori Agapie Emil, Gore Costi- 
că. Chirilâ Damian. Paraschiv 
C. Ion, Frunză Grigore. Cristea 
Maria. Sălăvăstru Adela. Das- 
călu Galina și mulți alții.

Cu prilejul Zilei Constituției a 
R. F. Germania, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al acestei țări 
la București. Werner Kilian, a 
oferit, luni seara, o recepție.

SEMINAR
Luni au început la București 

lucrările seminarului internațio
nal, organizat sub egida Comi
tetului Oțelului al Comisiei E- 
conomice pentru Europa a Na
țiunilor Unite, pe tema utiliza
rea materialelor prereduse in 
siderurgie.. Tema se înscrie pe 
linia preocupărilor generale pri
vind utilizarea superioară 
surselor de materii prime 
tru siderurgie

MANIFESTARE

CULTURALA

a re-
pen-

rela-Institutul român pentru 
țiile culturale cu străinătatea a 
organizat luni, în Capitală, o 
manifestare culturală dedicată 
aniversării Zilei Revoluției Re
publicii Democratice Sudan.

CRONICA U.T.C,
Luni după-amiază s-a îna

poiat in Capitală tovarășul 
Baiint Dionisie, secretar al 
C.C. al U.T.C., care a parti
cipat Ia lucrările Congresului 
Ligii Tineretului Democrat 
din Finlanda.

★
Ieri a părăsit Capitala de

legația Comitetului Olandez 
pentru Relații Internaționale 
pe linie de tineret (N.K.I.J.), 
care, la invitația Uniunii Ti
neretului Comunist, a efec
tuat o vizită în țara noastră.

Modernizarea 
plantațiilor, 

întreținerea viilor
Cooperatorii din Comarna- 

Iași — deținători ai primului loc 
pe județ pentru depășirea pla
nului la producția globală cu 
108 la sută și realizarea unui in
dice superior de reducere a 
cheltuielilor materiale de pro
ducție — desfășoară in aceste 
zile o intensă activitate în vii și 
livezi, la întreținerea culturilor. 
Primarul și secretarul comite
tului comunal de partid, tovară
șul Gheorghe Moisă. ne informa 
că în această primăvară toate 
lucrările au fost executate la 
timp și de bună calitate. între 
acțiunile notabile ale acestei 
primăveri se înscriu plantarea a 
20 ha de meri în cultură inten
sivă și îndesirea. cu 60 de mii 
de fire, a celor 320 hectare ale 
fermei viticole. în ferma viti
colă. peste 350 de muncitori — 
între care notăm pe Dumitru 
Damian. Greierașu I. Constan
tin, Costuleanu P. Aurel, Chirica 
M. Ion. Purice Vasile și Aca- 
trinei Costache, viticultori har
nici și pricepuți — acționează, 
sub directa supraveghere a șefi
lor de 
C.A.P., 
pentru 
stropirilor, 
stropit în vii 
mare, lucrare la care sînt folo
site atit mașinile, cit și forța de 
muncă manuală, 
specializate sînt 
livada de cireși 
ționează pentru 
Iilor și dăunătorilor.

La 7.C.M. Reșița funcționează 
un cenaclu literar : ..Făurarul". 
Este un cenaclu susținut 
către tinerii întreprinderii, 
cenaclu cu ședințe periodice de
prezentare și analizare a noilor 
producții literare, cam așa cum 
se intimplă in toate cenaclurile. 
Dar acest cenaclu tinde să de
vină cu mult mai mult decit 
ceea ce este și putea fi. Adesea 
membrii săi se intilnesc la noua 
și moderna Casă de cultură a 
tineretului din Reșița (parțial 
dată in folosință), cu numeroși 
alți tineri ai orașului, tineri de 
cele mai diverse profesii, unii 
dintre ei activind in alte cercuri 
ori cenacluri literare, in alte 
formații artistice. Iar intilnirile 
s-ar putea numi, in lipsa unui 
termen mai adecvat : recitaluri. 
De vers și cintec. Am asistat la 
un astfel de recital. Unde nimic 
nu era dinainte stabilit, unde 
nimeni nu-și propunea să stabi
lească ierarhii, unde poezia se 
contopea in firescul existenței. 
Se recitau versuri proprii. se 
recitau versuri ale clasicilor, se 
cintau compoziții proprii ori 
inspirate prelucrări folclorice, 
se cintau lucrări de largă au
diență. Intr-o spontană șt su
gestivi înlănțuire, așa cum n-ar 
fi reușit poate nici cea 
vantă și subtilă regie, 
versurile acestor tineri 
. poeți fără costume de 
(cum spune unul dintre 
intelegi altfel vraful, pulsul tai
nic al Cetătii de toc. viața Reți- 
ței in „schimburi". atunci cind 
naște oțelul, șt viata ..dintre 
schimburi". Reșițeni de mai 
multe generații sau prin adop
țiune, tinerii iși privesc vatra 
existenței lor cu aceeași candidă 
uimire și caldă afecțiune ca-n 
prima zi a intilnirii lor șt a in- 
tilnirii lor cu lumea. A intilnirii 
lor cu munca și rosturile exis
tenței sociale. In fiecare vers 
pulsează ..stropul de sudoare to
pit la temelia fiecărui lucru". 
Chiar dacă uneori ritmul versu
lui e mai poticnit, iar rima ne
obișnuită. dacă metafora mir 
poate fi încă șlefuită, emoția ni 
se transmite totuși întreagă. înal
tă și pură. Așa cum se poate In- 
timpla numai cind cel ce-și 
răsește uneltele, ia altele, 
apoi, pentru a le cînta pe i 
de mai înainte și pe sine, 
șinele de mai înainte, iar ț 
el, pe atlți alți asemeni lui.

moi sa- 
Asculți 

poeți, 
gală" 

ei), »<

pă- 
mai 
cele 

pe 
prin 
i. In

fermă, a președintelui 
ing. Valeriu Dănăilâ. 

încheierea grabnică a 
Odată cu primul 

se execută sapa

Alte formații 
concentrate în 

— unde se ac- 
combaterea bo-

Maqazinele ROMARTA COPIILOR, 
AȘCHIUȚÂ, ȚĂNDĂRICĂ, ARICI 
POGONICI, ale comerțului de 
stat, sînt bine aprovizionate cu : 
- păpuși mici, din material plas
tic, păpuși mari, cu voce, figurine 
din material plastic (reprezentînd 
personaje din basme și animale), 
jucării din material plastic, pentru 
jocuri in aer liber (găleți, forme 
pentru nisip, stropitori, mașini 
basculante etc.), mingi din 
cauciuc și material plastic, jucării 
metalice litografiate, diferite jocuri 
de construcție, truse aplicative 
tehnice, baloane, trotinete, trici
clete, biciclete.

Aceste jucării atractive se gă
sesc și la magazinele și raioanele 
specializate ale comerțului de stat 
din întreaga țară.

RULE!

Constantin HahuiAna-Elena Beta Valeria Negovan

tmpere- 
itnțe, de 

iducte aerie.

acest oraș, fascinantă 
chere de furnale și lo 
străzi și enorme ci 
ne cere le urmează „curge
rea" ori le intersectează, de ve
getație și metal, otelul pare ..un 
șarpe zidit intre ierbi", crescut 
dintr-o plămadă a pămintului, 
dar mai ales d:ntr-o plămadă a 
omului cu nume și firi de 
nume. Căruia poetul ii caută un 
nume Miinile oțelurilor fac 
metal și scriu procente, dar sint 
aceleași mtini care 
cerbi", cum 
Seitan, „in 
orașului^, m 
agerimea șt

„mingile 
spune Ioan George 
veghea de noapte a 
fini care au ceva din 
tandrețea bijutieru

lui, necunoscute nouă.
Am ascultat versurile 

tineri muncitori fi teh 
bliotecari. cadre medicale, 
șurile Anei-Elena Beta, 
riei Negovan 
tin Hahui. 
stantm Mă

• • Ii

unor 
ieșeni, hi

rer- 
Vtle- 

ale lui Constan- 
Anei Selena. Con- 
ășescu. Nicolae Sir- 

bu, Doru Andreescu. am ascul
tat vechi balade românești și 
versuri patriotice cintate de Mir
cea Hohoiu. Petre Liviu șt Vio
rel Lasco... Am simțit fervoarea 
acestei tinereți ce dăruiește ora
șului. și nu numai lut. tot ceea 
ce are mai bun. aspirația sa de 
a-și trăi ardent epoca, de a 
sluji idealurile revoluționare ale 
societății noastre. ..Pentru că 
așa simțim". Tinărul muncitor 
Raimond Rostek. conducătorul 
Cenaclului .Făurarul", ne măr
turisea : „Această nouă formă 
de manifestare a cenaclului a 
prins contur in mod spontan. 
Asemeni unei necesități căre
ia nu-i mai cauți motivele. Ori 
inițiatori. Am simțit nevoia de 
a citi și altora versurile noastre, 
de a citi in comun nestemate 
ale poeziei noastre clasice, ori

cu- 
cu- 
noi 
să

versuri ale unor prestigioși 
poeți contemporani. Am simțit 
nevoia de a însoți armonia cu- 
vintului cu armonia sunetului, 
a muzicii. Primim cu toată dra
gostea pe toți tinerii orașului in 
mijlocul nostru. Nu avem rigidi
tăți „administrative". Si sintem 
bucuroși să constatăm că nici 
alții nu le au. Noi sintem cena
clul unei întreprinderi, dar sin
tem. fiindcă așa gindim, și un 
cenaclu al tineretului din oraș. 
„Nu luăm" oamenii nimănui, in
strumentele muzicale ale nimă
nui... Dorim numai să ne 
noastem mai bine, să facem 
noscut si altora ceea ce 
putem crea mai bun. Vrem
ținem asemenea „ședințe" și in 
site localități ale județului. 
Pentru că înainte de a servi 
propria poezie, servim poeziei, 
necesității de a aduce în viata 
oamenilor poezia. Sintem o 
mină de tineri care am îndrăgit 
melodia metaforei. Si bucuria de 
a face ca și alții să o îndră
gească".

Cenaclul tinerilor muncitori de 
la Reșița este, intr-adevăr, mai 
mult decît un cenaclu. Este ți
nui dintre nucleele vieții spiri
tuale a orașului, unde se creea
ză valori dar se si educă un 
foarte larg public tinăr. prin in
termediul acestor valori cultura
le. Cenaclul este deci, o scoală 
a emancipării spirituale, a înno
bilării existentei, a educației pa. 
triotice si revoluționare. Cena
clul acesta este un organism 
viu. o construcție înălțată entu
ziast în cele mai frumoase si 
dăruite ore ale tinerilor Cetății 
de foc.

C. R. CONSTANTINESCU

SPORT «SPORT
ILIE NĂSTASE A CIȘTIGAT „TROFEUL AVIS"

Competiția internaționali de 
tenis pentru „Trofeul Avis", care 
a reunit in Hawaii opt dintre 
cele mai valoroase rachete ale 
lumii, s-a încheiat cu o remar
cabilă victorie a jucătorului ro
mân Ilie Năstase. După ce i-a 
învins in grupa preliminară ne 
australienii Ken Rosewall, Rod 
Laver, John Alexander și l-a e- 
liminat in semifinale pe suede
zul Bjbrn Borg, Ilie Năstase l-a 
intrecut in finală cu 6—3. 1—6. 
6—7, 6—3, 6—1 pe americanul 
Arthur Ashe. Partida s-a dispu
tat la Keauhou-Kona și a fost 
de un excelent nivel tehnic și 
spectacular. Condus cu 2—1 lo 
seturi, Ilie Năstase a dominat 
net ultima parte a intilnirii, reu
șind 12 „ași" și numeroase vo- 
leuri. care l-au pus in vădită di
ficultate pe valorosul său parte
ner.

Comentind finala, agenția 
France Presse scrie, printre al
tele : „Cu două victorii obținute

în acest an la asul ameriean 
Jimmy Connors, învingător în 
fata clștigătorului W.C.T.. sue
dezul Bjorn Borg, campionul ro
mân a demonstrat prin succesul 
realizat in finală că rămine în 
continuare printre cei mai buni 
tenismeni din lume".

„CURSA PĂCII"
Cea de-a 29-a ediție a compe

tiției cicliste ..Cursa Păcii1', des
fășurată anul acesta pe un tra
seu in lungime de 1 973 km în 
14 etape, s-a încheiat luni la 
Berlin cu victoria lui Hans Joa
chim Hartnick (R. D. Germană) 
la individual și a selecționatei 
U.R.S.S. pe echipe.

Dintre cicliștii români cel mai 
bine s-a situat Mircea Romaș- 
canu, pe locul 16 (din 77 de 
concurenți care au terminat în
trecerea).

Clasamentul general pe echi
pe : 1. U.R.S.S. ; 2. R. D. Ger-

SÂ DISCUTAM DESPRE TINEREȚE EDUCAȚIE. RĂSPUNDERI
Ei seamănă unii cu alții, au 

parcă aceleași priviri furișate, 
din care răzbește la lumină 
teama, ei, indiferent de virsta 
scrisă în acte par nivelați de 
faptele lor, identificabili după 
lipsa de maturitate care trans
pare din ele. Un timp, altfel 
destul de scurt au avut și o 
ocupație comună : au speculat 
credulitatea, naivitatea, slăbi
ciunile celor din jur. Au obținut 
venituri duble sau chiar triple 
față de cele posibile prin muncă 
cinstită, au trăit subvenționați 
de „încrederea" nejustificatâ a 
unora în... miracole !

Pentru cei cu judecata ațipită 
sau cu mintea sărăcită de lo
gică și părăsită de bun simț, 
escrocii au fost, fie domnul 
doctor Marinaș, capabil sâ în
treprindă intervenții medicale 
interzise de lege, fie doamna 
Spineanu de la spațiul locativ, 
furnizoare de domicilii în Capi
tală, fie domnul inginer Tran
dafirescu, comerciant de butelii 
și recrutor de personal care să 
lucreze la restaurante impună
toare.

Sub identitățile de circum
stanță, dincolo de profesiile pe 
care și le-au arogat fără nici 
cea mai mică ezitare, cei trei 
ascundeau pregătiri dezarmant 
de rudimentare, o relativă abi
litate in manevrarea naivilor și 
un strop de imaginație, atit cit 
să amorțească picătura de ju
decată a amatorilor de chilipi
ruri.

„Medicul" cu șapte clase ter
minate în 10 ani, incapabil să 
deosebească un bisturiu de un 
cuțit de bucătărie a reușit, fără 
nici o dificultate, să colecteze 
sume intre 1 500—2 000 de lei de 
la o duzină de persoane cărora 
le-a promis diverse „servicii" 
de specialitate. Funcționara 
de la spațiu" — in realitate a 
persoană fără ocupație și care 
abia iși poate însăila iscălitura 
pe o foaie de hirtie — a înca
sat de asemenea „aconturi" ge-

neroase de la o serie de ama
tori de locuință și buletin de 
București. In ceea ce-1 privește 
pe Corneliu Trandafirescu, a- 
cesta a funcționat în profesia 
pe care și-o caligrafiase singur 
pe un carton de diplomă, ani 
in șir ; in afara obligațiilor de 
serviciu, pentru care era plătit 
conform tuturor normativelor

murat tot felul de explicații, 
toate însă ținind de anecdotica 
situațiilor prin care trecuseră. 
Toți au „sărit" peste motivația 
reală, au căutat să ocolească 
adevărata cauză a celor intîm- 
plate. I-am căutat pe cîțiva, in- 
cercind să stabilesc împreună 
cu ei mecanismul care a func
ționat in cazurile respective.

RENTABILA
(pentru unii)

CREDULITATE
legale. se ocupa „extraprofe- 
sional" cu procurarea de butelii 
la un preț destul 
sau încasa avansuri 
cite o autobiografie 
fotografii tip etc. de 
amatori să iși exercite talentele 
in alte localuri.

Ei, escrocii, seamănă unii cu 
alții, spuneam la 
nodămîntul unui 
de „șiretlicuri" 
prevăzut, astfel 
sfirșesc invariabil 
pedepsite. Dar ceilalți ? înșe
lații, înduioșătorii naivi care 
le-au asigurat, cu atit-a mărini
mie. venituri ? Citeva zeci de 
persoane, în majoritate oameni 
tineri s-au lăsat trași pe sfoară 
incredibil de ușor, s-au împle
ticit fără să ezite vreo clipă in 
caDcana unor trucuri grosolane

întrebați — pentru că nici 
unul dintre păgubași n-a avut 
inițiativa să se plingă că a fost 
obiectul vreuneia din aceste 
„farse" costisitoare — au mur-

de pipărat, 
însoțite de 

detailată.
la ospătarii

început, dez- 
asemenea gen 
este ușor de 
de „aventuri" 

prin a fi

Ce a determinat-o pe Elena T., 
confecționeră la F.C.T.B., mamă 
a doi copii, să-și depună cîștigul 
obținut într-o lună de muncă 
în buzunarul unui necunoscut ? 
„Mi l-a recomandat o prietenă, 
vroiam numai să îmi facă un 
consult, nimic mai mult, vă 
spun, părea atit de priceput că 
am avut încredere..." Lăsind 
la o parte ușurința cu care o 
amatoare de un simplu consult 
acceptă să numere in contul 
acestuia multe sute, rămine să 
ne întrebăm ce elemente i-au 
argumentat încrederea, pe ce s-a 
bazat impresia că are in față 
un om priceput și capabil s-o 
ajute. „Vai — iși împreunează 
patetic amindouă mîinile tlnăra. 
una din „victimele" falsului 
medic — dacă ați fi văzut cum 
era îmbrăcat și cum
Iată pe ce „amănunte" 
cuzită ieftină se pot 
bani, iată pină . unde 
merge nesăbuința !

vorbea 
de re- 
stoarce 

poate

mană ; 3. Polonia : 4. Ceho
slovacia : 5. Bulgaria ; 6. Româ
nia : 7. Elveția : 8. Norvegia ; 
9. Olanda ;
paria ; 12.
Germania ; 14. Iugoslavia ; 
Cuba.

10. Italia : 11. Un- 
Anglia ; 13. R. F.

15.

• LA POLIGONUL TU
NARI au continuat întrece
rile competiției internațio
nale de tir „Cupa Steaua", 
Proba de pistol viteză a fost 
ciștigată de sportivul roman 
Alexandru Gered, cu 592 
puncte, iar proba de armă 
liberă calibru redus trei po
ziții a revenit concurentului 
sovietic Ghenadi Alferov — 
1154 puncte.

• ÎN ULTIMUL MECI al 
turneului internațional mas
culin de handbal de la Bar
celona, selecționatele Româ
niei și U.R.S.S. au făcut joc 
egal : 16—16. după ce româ
nii au condus cu 9—7 la 
pauză. Cele două formații au 
terminat turneul neînvinse, 
acumulînd fiecare cite 7 
puncte.

„Cum aș fi putut să n-o cred 
pe doamna Spineanu, îmi ex
plică inginerul Cornel Grigo- 
rescu de la T.C.M. 4, dacă mi-a 
arătat pină și locuința pe care 
urmează să mi-o repartizeze !“ 
A fost suficient deci, pentru un 
om de la care 
oarecare 
deschidă 
oarecare, 
lipseau 
țară, ca 
instalat acolo ! ’

„Nu-mi dau 
cum de m-am lăsat păcălit — 
recunoaște oftind Dragu Gh., 
barman la unul din restauran
tele din centrul Bucureștiului. 
Mai avea insă un teanc de 
cereri la el, mi-a arătat și o 

O delegație scrisă 
o mo- 
cererl 
intru

am fi așteptat 
discernămînt, să i se 
ușa unui apartament 
ai cărui 
pentru 
acesta

proprietari 
șase luni din 
să se și vadă

nici eu seama

delegație..."
de mină și ștampilată cu 
nedă de un leu și citeva 
întocmite de alți colegi ____
naivitate au fost deajuns pen
tru ca omul să îi încredințeze 
falsului inginer
iei !

La prima vedere, 
păgubași par demni 
siune, explicațiile 
chiar, insistent, o asemenea ati
tudine. „Iată unde ne-a dus în
crederea in oameni, priviți ce 
festă ne-a jucat nepriceperea, 
am fost de fapt niște naivi !'■ 
Din păcate, nu așa stau lucruri
le ! Nu din pură naivitate sau 
din încredere nemărginită in 
semenii lor au ajuns aceste 
citeva zeci de persoane in pos
tura de „victime" ! Le-a adus 
acolo ceva mult mai simplu și 
mai puțin demn de înțelegere 
și îngăduință : tentația de a 
păcăli... cinstea. De aici, con- 
simțămînțul la tranzacții „parti
culare", in felul acesta se ex
plică nemărginita lor încredere 
in niște impostori. Asemenea 
tentative se pedepsesc prin în
suși dezpodămîntul lor. eșecul 
unor ambiții neîntemeiate este 
răsplata pentru aceia care în
cearcă să-și camufleze propria 
vină sub masca unei nevinovate 
credulități.

trei mii de

toți acești 
de compa- 
lor pretind

SOFIA SCORȚARU-PÂiUN

Florentin Manea și Iordan 
Ilie, Storobăneasa — ca și tutu
ror celor care ne adresează 
întrebări privitoare la existența 
unor licee electronice : Ne-am 
mai referit in această rubrică 
la problema ridicată de voi, se 
vede insă treaba că n-ați citit-o 
la vremea cuvenită. Pe treapta 
intii. liceele nu sint protilate 
pe domenii atit de inguste. Vă 
puteți pregăti la un liceu elec
trotehnic unde veți primi no
țiuni și deprinderi de protil 
electrotehnic, urmind ca. in cea 
de-a doua treaptă, să vă gindiți 
la ramura electronică. Probabil 
că voi ați avut in vedere liceul 
din București de pe platforma 
Electronicii ; acesta se numește 
acum Liceul electrotehnic nr. 3. 
N-ar avea nici un rost să veniți 
in București din moment ce. la 
Alexandria, pe strada Grivița 
Roșie nr. 99 funcționează un 
liceu electrotehnic. care, pe 
prima treaptă, vă oferă pre
gătirea pe care v-ar facilita-o 
și liceul bucureștean.

O. D„ Cluj-Napoca : Observi 
că nu-ți transcriem numele 
întreg ca să nu te punem intr-o 
situație penibilă in fața colegi
lor. Firesc ar fi ca. pentru gre
șeli de genul „la liceul sanitar 
pentru ce se pregătește pe 
elevi", ea și pentru alte greșeli 
de ortografie din scrisoare, să 
nu-ți răspundem. O facem, 
totuși, ca să te îndemnăm să-ți 
revezi cunoștințele de limba 
română, dar și, mai ales, pentru 
că întrebările tale reprezintă 
probleme ce interesează un grup 
mai larg de cititori. Elevii li
ceelor sanitare sint încadrați 
la absolvire in rețeaua sanitară, 
pe posturi de asistenți medicaii 
la secțiile clinice și preclinice 
și, respectiv, pe posturi de teh
nicieni dentari, în funcție de 
pregătirea primită in timpul 
școlarizării. Din punct de vedere 
al încadrării și promovării în 
funcții, intre absolvenții licee
lor sanitare și cei ai școlilor de 
specializare postliceală nu există 
diferențe.

Andrei Iordache, Sinoe. Con
stanța : Da, este adevărat ce 
„ai auzit", dar ne surprinde că 
atit de tirziu ai aflat niște lu
cruri elementare. Tovarășa di
rigintă și direcțiunea școlii ar 
trebui, de fapt, să citească aces
te rinduri, întrucit critica li se 
adresează in mod direct : nu 
este permis ca, la această dată, 
un elev să riu cunoască exact 
întreaga procedură a trecerii in 
treapta I de liceu. în caz că in 
liceul de chimie ales de tine se 
vor înscrie mai mulți candidați 
decit numărul locurilor planiti- 
cate, se. organiîează probe de 
verificare a cunoștințelor ; pen
tru chimie, la Matematică și, la 
alegere, Limba română sau 
Chimie, din materia clasei a 
VIII-a, lucrări scrise.

C.A., militar în termen, po
trivit prevederilor circularei 
M.E.I. nr. 106672/1972, elevii li
ceelor de specialitate de la în- 
vățămintul seral sau fără frec
vență care au întrerupt studiile 
pentru satisfacerea serviciului 
militar iși pot continua studiile 
înscriindu-se in anul în care 
l-au întrerupt. Nu este posibilă 
continuarea studiilor in anul IV 
invățămint seral la Liceul eco
nomic de contabilitate și co
merț. cum dorești tu, din mo
ment ce ai urmat un liceu in
dustrial. Deosebirile care există 
intre planurile de invățămint și 
programele școlare ale celor 
două tipuri de licee nu permit 
ca promovarea anilor I—III la 
liceul industrial să fie echiva
lată cu promovarea anilor I—III 
la liceul economic de contabili
tate și comerț. Pe de altă parte, 
potrivit prevederilor Legii în- 
vățămîntului, persoanele care 
urmează învățămintul seral sau 
fără frecvență al liceelor de 
specialitate trebuie să lucreze 
in producție în domeniul spe
cializării in care doresc să se 
califice prin liceu,

V. B„ Tecuci, Galați : Atenție 
la ortografie ! Te pregătești 
sâ intri în cea de-a doua treaptă 
de liceu și ar fi cazul să cunoști 
că nu „v-oi locui in viitor in 
Timișoara", ci „voi locui", alte 
greșeli, grave și ele, nu le mai 
transcriem intrucit acest chenar 
este consacrat orientării școlare 
și profesionale și nu lecțiilor de 
limba română. Precizăm insă, 
cu această ocazie, că de aci 
înainte vom fi foarte fermi in 
a nu răspunde decit scrisorilor 
care sint alcătuite corect, tară 
finalul, jenant, adesea intilnit 
in corespondenta rubricii : „scu
zați-mi eventualele greșeli, dar 
m-am grăbit sâ vă scriu". Nu, 
nu le scuzăm, cu atit mai mult 
cu cit cititorii care ne 
scriu sint elevi de după clasa a 
VIII-a și au studiat limba 
română în școală. Și acum răs
punsul — ultimul pe care-i 
dăm celor certați cu ortograua. 
Poți urma treapta a doua ia 
Liceul de informatică din Timi
șoara chiar dacă în prima treap
tă ai fost elev la un liceu me
talurgic. Va ‘ 
susții și să 
examene de 
examenelor de diferență ți Ie 
stabilește liceul, in funcție de 
prevederile M.E.I., incit este 
necesar să te adresezi secreta
riatului. Liceului de informa
tică, Timișoara, str. Ghirlandei 
nr. 4. tel. 15 74 9. Abia după 
promovarea diferențelor poți 
participa la concursul de admi
tere, care constă in : Matema
tică, scris, Sisteme de prelucrare 
automată a datelor, scris și otal. 
După părerea noastră este cam 
tirziu să începi pregătirea pen
tru examenele de diferența, ca 
și pentru concurs, avînd in ve
dere că trebuie să studiezi de 
la început o disciplină de spe
cialitate pe care n-ai făcut-o in 
liceu. Cel mai înțelept ar fi să 
urmezi tot un liceu electroteh
nic, intrucit, spui tu, in prima 
treaptă ai fost elev la secția 
electrotehnică a liceului meta
lurgic. în Timișoara există trei 
licee de electrotehnică la care 
te poți înscrie, fără diferențe, 
iar probele concursului de 
admitere prevăd materia pe care 
ai studiat-o : Matematică, scris, 
Tehnologia materialelor și lu
crărilor electrotehnice, scris și 
oral.

LUCREȚIA WSTIG

fi necesar insă să 
promovezi uneie 
diferență. Materiile



ASTĂZI SOSEȘTE IN CAPITALĂ 
VICEPREȘEDINTELE REPUBLICII UNITE 

TANZANIA, VICEPREȘEDINTE 
AL PARTIDULUI TANU, PRIM-MINISTRU AL 

GUVERNULUI, RASHIDI MAFAUME
KAWAWA

Astăzi sosește Ia București 
vicepreședintele Republicii Uni
te Tanzania, vicepreședinte al 
partidului Uniunea Națională 
Africană din Tanganica 
(T.A.N.U.), prim-ministru al 
guvernului. Rashidi Mafan—» 
Kawawa. care va efectua o vi
zită oficială de prietenie in țara 
noastră.

Cunoscută personalitate a vie
ții politice tanzaniene. Rashidi 
Mafaume Kawawa s-a născut in 
anul 1929. in districtul Socgea 
din regiunea Rirvuma.

în perioada 1951—1956 iși des
fășoară activitatea in cadrul 
Departamentului pentru proble
mele sociale. Din 1955 iși începe 
activitatea pe linie sindicală, 
fondind, un an mai tirziu. Fe
derația Muncii din Tangarnra 
(T.F.L.), devenind primul pre
ședinte și. in aceiași timp, se
cretar general al aceste: orga
nizații.

După înființarea, in 1954. a 
Uniunii Naționale Africane dm 
Tanganica (T-A-N.UJ. Rashidi 
Mafaume Kawawa depune e- 
forturi susținute pentru apro
pierea mișcăm sindicale de 
partidul T.A.N.U.. in lupta pen
tru cucerirea, apărarea ș: con
solidarea independențe: națio
nale. pentru progresul ecoco- 
mico-social și cultural al tării.

în 1958. este ales membru al 
Consiliului legislativ, iar in 1959 
ocupă funcția de mmustru pen
tru problemele administrației 
locale și locuințelor.

După marele succes electoral 
al T.A.N.U. in i960, intră ca 
ministru fără portofoliu in pri
mul guvern format de președin
tele Julius K. Nyerere. în pe
rioada lanuarie-decemorie 1962 
R.M. Kawawa deține funcția de 
prim-ministru.

în 1962, devine i Iu i Jăifclll 
al noului stat independent — 
Republica Tanjanma. iar. in a- 
prilie 1964. după unificarea cu 
Zanzibar, este al doilea vice
președinte al Bepubbcii Unite 
Tanzania. Din aceiași an. deți
ne și funcția de vii i jai ședințe 
al T.A.N.U., partid de guvemă- 
mint.

La 17 februarie 1972, Baalndi 
Mafaume Kawawa este numit 
prim-ministru al Bețxddim 
Unite Tanzania, fiind reconfir
mat in această înaltă funcție in 
noiembrie 1975.

Vizita in România a vice
președintelui R- M. Kawawa 
constituie o ilustrare elocventă a 
cursului ascendent pe care îl cu
nosc raporturile romăno-tanza- 
niene. a sentimentelor de prie
tenie pe care cele două popoare 
și le nutresc reciproc, a bunelor 
relații dintre Republica Socia
listă România și Republica Uni
tă Tanzania, dintre Partidul Co

Orientul 
Apropiat

CAIRO. — Consiliul Ligii a- 
rabe a adoptat un proiect de 
rezoluție care va fi prezentat, 
in numele țărilor arabe, la reu
niunea la nivel înalt a statelor 
nealiniate, programată să se des
fășoare in luna august ac.. la 
Colombo — a anunțat postul de 
radio Cairo. Proiectul de rezo
luție a fost adoptat in cursul 
unei ședințe speciale a Consiliu
lui ligii, care a avut loc la nivel 
de ambasadori și va fi supus a- 
probării Biroului Politic al țări
lor nealiniate, ale cărui lucrări 
vor incepe la 30 mai. la Alger.

în esență, proiectul exprimă 
îngrijorarea față de evoluția si
tuației din Orientul Mijlociu, a- 
rătind că aceasta ..constituie o 
amenințare pentru pacea și 
securitatea internațională".

munist Român și Uniunea Na
țională Africană din Tanganica.

O contribuție de importanță 
botăritoare la dezvoltarea pozi
tivă. fructuoasă a relațiilor din
tre România și Tanzania, dintre 
cele două popoare au adus-o 
convorbirile dintre președinții 
celor două state, prilejuite de 
vizita la Dar es Salaam a to
varășului Ntcolae Ceaușescu. in 
martie 1972. și de vizita la Bucu
rești a președintelui Julius K. 
Nyerere. in aprilie 1975. întil- 
mr-.Ie și convorbirile purtate de 
cei doi șefi de stat, documentele 
semnate au pus bazele unor re
iat:: durabile de prietenie și co
laborare in diverse domenii de 
activitate, au statornicit premi
sele unei conlucrări active pe 
plan internațional.

în spiritul politicii consec
vente. principiale a partidului și 
statului nostru de amplificare și 
adincire a legăturilor de priete
nie ș: colaborare cu tinerele 
state care au pășit pe calea dez
voltării de sine stătătoare, cu 
toate țările in curs de dezvol
tare. opinia publică din România 
nutrește speranța că vizita vice
președintelui Republicii Unite 
Tanzania. vicepreședinte al par
tidului T-A N.U.. prim-ministru 
al guvernului. Rashidi Mafaume 
Kawawa. va constitui o contri- 
tyupe de seamă la dezvoltarea 
prieteniei româno-tanzaniene. la 
ridicarea pe o treaptă superioa
ră a cooperării dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Unită Tanzania, in interesul ce
lor două popoare, a! cauze: ge
nerale a păcii, colaborării ș: in- 
țelegc..: internaționale.

Poporul român intimpină cu 
sentimente de stimă și prietenie 
pe vicepreședintele Republicii 
Unite Tanzania, vicepreședinte 
al partidului TANU.. prim-mi- 
nistru al guvernului. Rashidi Ma
faume Kawawa. și ii adresează 
un călduros ..Bun venit în Re
publica Socialistă România !“

Astăzi este sărbătoarea națională a Argentinei. In fotografie, un 
aspect din capitala țării, Buenos Aires

La aniversarea Organizației 
Unității Africane 

și a Zilei eliberării Africii de peste hotare
Vizita primului ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România 
Sosirea în Sri Lanka

TELEGRAMĂ
Președintele Republicii Socialiste România. NICOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis președintelui in exercițiu al Organiza
ției Unității Africane, mareșal IDI AMIN DADA, următoarea te
legramă :

Cea de-a XÎII-a aniversare a Organizației Unității Africane și 
a Z.e: eliberări: Africii îmi oferă plăcutul prilej să vă adresez 
dumneavoastră personal și. prin dumneavoastră, popoarelor afri
cane ș: conducătonjoc Jor. in numele poporului român, precum 
si al meu personal, un călduros salut de prietenie și solidaritate, 
împreună cu cele mai sincere urări de pace, progres și prospe
ritate.

Sărbătorirea celor dcnă evenimente are loc in condițiile in care 
ta bane se produc —determinate de lupta popoarelor pen
tru hrhjdarea vechii politici imperialiste de forță și dictat, a coto- 
n-alismului si neecoJonialisciului. pentru instaurarea unei noi 
ordin; eeon-txn.re și politice internaționale, in care să fie asigurat 
dreptul fiecărei națiuni de a-și faur, viata in mod liber așa cum 
o dorește, fără nim un amestec din afară.

Pc-pcml român a mamfesta: întotdeauna sentimente de simpatie 
si solidaritate, a sprijinit lupta popoarelor africane și a salutat cu 
deosebită satisfacție victoriile lor in lupta împotriva asupririi 
străine, per.-.rj înlăturarea definitivă și cit mai grabnică a ulti
melor rămășițe ale cokmialismului de pe pămintul Africii, pentru 
dezvoltarea lor de sine stătătoare.

Rcmăma dezvoltă cu statele africane relații de prietenie și co
laborare pe multiple planuri, pe baza respectării principiilor inde
pendenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile 
interne, egalității in drepturi și avantajului reciproc. Poporul 
român acordă tot sprijinul moral politic, diplomatic și material 
luptei popoarelor africane care se mai află sub dominație străină, 
condamnă cu fermitate politica de apartheid și discriminare ra
sială promovată de regimurile dm Africa de Sud și Rhodesia.

România acționează cu consecventă pentru sprijinirea de către 
comunitatea intemabanaU a eforturilor popoarelor africane pentru 
lichidarea subdezvoltării, se pronunță pentru instaurarea unei noi 
ordini economice și poetice internaționale, menită să creeze ra
porturi noi de echitate și justiție intre toate țările și popoarele 
lumii, militează activ pentru instaurarea unui climat de pace, co
laborare și destindere pe plan international, pentru participarea pe 
bază de egalitate a tuturor țărilor. indiferent de mărime, nivel de 
dezvoltare, sistem social-politic, poziție geografică, la soluționarea 
problemelor majore ale contemporaneității.

Urir.d succes deplin țărilor afr.cane. Organizație: Unității Afri
cane, in lupta pentru consolidarea independenței nationale. progres 
si bunăstare. îmi exprim convingerea fermă că relațiile de prie
tenie și solidaritate existente intre România și țările membre ale 
O.U.A. se vor dezvolta continuu, spre binele păcii și colaborării 
intre toate națiunile lumii.

Unul din evenimentele cn 
semnificații profunde in 
viața popoarelor africane pe 
drumul luptei împotriva im
perialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului. a 
politicii rasiste, l-a consti
tuit crearea la Addis Abeba, 
in urmă cu 13 ani, la 25 mai 
1963, a Organizației Unității 
Africane. De atunci, ca o ex
presie a năzuinței spre uni
tate a acestor popoare și ca 
un simbol a! solidarității 
forțelor progresiste, demo
cratice și revoluționare ne 
pretutindeni cu lupta popoa
relor africane angajate pe 
drumul dezvoltării libere, 
ziua apariției Organizației 
Unității Africane se aniver
sează ca Zi a eliberării Afri
cii.

Aflate in plin proces de 
dezvoltare, pentru lichidarea 
subdezvoltării, moștenire a 
sistemului colonial, statele 
independente din acest con
tinent se afirmă tot mai pu
ternic pentru înlăturarea de
calajelor economice, împo
triva împărțirii lumii in tari 
bogate si țări sărace, pentru 
instaurarea unei ordini eco
nomice și politice internațio
nale. pentru o lume mai 
bună și mai dreaptă.

Sărbătorirea Zilei eliberă
rii Africii prilejuiește po
porului și tineretului roman 
reafirmarea sentimentelor de 
solidaritate, prietenie și co
laborare pe care Romania 
socialistă le manifestă con
stant față de popoarele aces
tui continent. în evoluția 
mereu ascendentă a relațiilor 

româno-afrieane o impor
tanță deosebită au avut vi
zitele întreprinse in ultimii 
ani de președintele Româ
niei. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pe continentul 
african ; vizite care au așe
zat pe temelii trainice și au 
deschis largi perspective co
laborării țării noastre cu sta
tele africane, in interesul 
reciproc, al întăririi unității 
de acțiune a frontului anti- 
imperialist, al cauzei gene
rale a păcii și progresului. 
De asemenea, poporul român 
a primit pe pămintul nostru 
numeroși oaspeți — șefi de 
state și guverne — din sta
tele Africii. Convorbirile 
purtate, documentele semna
te. acordurile și ințelegenle 
realizate au amplificat an de 
an prietenia și colaborarea 
dintre statele noastre. Nu
meroase obiective economice 
și sociale se construiesc pe 
continentul african cu utilaje 
românești, cu asistența teh
nică a țării noastre, prin 
aportul a mii de specialiști 
români, acordăm ajutor in 
pregătirea viitorilor specia
liști proveniți din numeroasa 
state ale Africii. O amploa
re sporită au înregistrat le
găturile U.T.C. și U.A.S.C.R. 
cu organizațiile de tineret și 
studenți din statele africane. 
Sint expresii grăitoare aie 
unor relații trainice, care se 
dezvoltă continuu în intere
sul popoarelor noastre, al 
conlucrării rodnice interna
ționale.

I. TIMOFTE

Intensificarea acțiunilor 
mișcării de eliberare 

din Rhodesia
• ACȚIUNILE mișcării de 

eliberare din Rhodesia au cu
noscut o evidentă intensificare 
în ultimele trei, săptămini, în 
sudul țării, amenințînd să în
trerupă legăturile feroviare in 
zona de frontieră cu Republica 
Sud-Africană și Botswana —au 
recunoscut, la Salisbury, surse 
militare citate de agenția U.P.I. 
Sursa amintită precizează că 
guvernul rasist de la Salisbury 
a procedat la o creștere a po
tențialului militar — forțele ar
mate regulate ajungind la 
aproape 55 000 de oameni, ceea 
ce reprezintă 20 la sută din nu
mărul locuitorilor albi din Rho
desia.

La 24 mai. a sosit la Colombo 
intr-o vizită oficială de priete
nie tovarășul Manea Mănescu. 
primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, la 
invitația primului ministru al 
Republicii Sri Lanka. Simnavo 
Bandarar.aike.

Pe aeroportul pavoazat cu

încheierea vizitei în India
Luni dimineața s-au încheiat 

convorbirile intre primul minis
tru al Guvernului Republicii 
Socialiste Romania, tovarășul 
Manea Mănescu. și primul mi
nistru al guvernului Republicii 
India. Indira Gandhi. Cei doi 
prim-ntiniștri au apreciat bilan
țul rodnic al activității desfășu
rate in timpul vizitei, care s-a 
materializat in documente deo
sebit de importante pentru dez
voltarea in continuare a relații
lor bilaterale de colaborare și 
cooperare politică, economică, 
științifică și culturală. în cadrul 
convorbirilor s-a efectuat un 
schimb de păreri asupra unor 
probleme ale vieții internațio
nale. Au fost remarcate pozițiile 
comune sau similitudinea punc
telor de vedere in problemele 
vieții internaționale și s-a hotă- 
rit ca relațiile bilaterale să fie 
amplificate pe multiple planuri, 
in domenii de interes reciproc.

în prezența celor doi prim- 
miniștri a avut loc semnarea 
protocolului privind dezvoltarea 
relațiilor de cooperare in pro
ducție. și tehnico-științifică și 
diversificarea schimburilor co
merciale între România și In
dia. Din partea română docu
mentul a fost semnat de 

Comunicat
La invitația primului minis

tru al Republicii India, doamna 
Indira Gandhi, primul ministru 
al Guvernului Republicii Socia
liste România, tovarășul Manea 
Mănescu, a făcut o vizită in 
Republica India intre 21 și 24 
mai 1976.

Primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia a fost primit de președintele 
Republicii India. Fakhruddin 
Aii Ahmed, cu care a avut o 
convorbire cordială.

Tovarășul Manea Mănescu a 
transmis președintelui Republi
cii India. Fakhruddin Aii Ahmed 
si primului ministru Indira 
Gandhi, din partea președintelui 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
precum și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, un cald salut de 
prietenie, urări de sănătate și 
fericire personală, de progres 
și prosperitate poporului indian 
prieten.

Președintele Republicii India, 
Fakhruddin Aii Ahmed, și pri
mul ministru Indira Gandhi au 
transmis președintelui Republi
cii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, și tova
rășei Elena Ceaușescu cordiale 
salutări și un mesaj călduros 
de prietenie, precum și urări 
de sănătate și fericire personală, 
de progres și prosperitate po
porului român prieten.

Cei doi prim-miniștri au avut 
convorbiri cu privire la relațiile 
bilaterale și la unele probleme 
internaționale actuale. Convor
birile au avut loc intr-o atmos
feră cordială și de înțelegere 
reciprocă, ce caracterizează re
lațiilor tradiționale de prietenie 
existente între cele două țări, 
și au scos în evidență identita
tea sau similitudinea punctelor 
de vedere ale celor două țări 
in problemele abordate.

în cadrul schimbului de vederi 
cu privire la unele probleme 
ale situației internaționale ac
tuale. cei doi prim-miniștri au 
subliniat necesitatea respectării 
stricte in relațiile dintre state 
a principiilor independenței și 
suveranității naționale, egalită
ții. neintervenției in treburile 
interne. integrității teritoriale 
și reglementării disputelor pe 
cale pașnică. 

drapelele de stat ale Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Sri Lanka, primul ministru ro
mân a fost tatimpinat de primul 
ministru Sînmavo Bandaranai- 
ke. de membri ai guvernului, ai 
Parlamentului, de alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenți șefii misiu

Nicolae Ionescu. ministru se
cretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Coope
rării Eccnomice Internationale, 
iar din partea indiană, de K. D. 
Malaviya. ministrul petrolului. 
A fost încheiat, de asemenea, 
programul de schimburi cultu
rale intre România și India in 
perioada 19u—1978. documentul 
fiind semnat din partea română 
de Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, iar 
din partea indiană de D. P. 
Yadav, adjunct al ministrului 
educației.

★
Tovarășul Manea Mănescu. 

primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu delegația care îl 
însoțește, a purtat convorbiri la 
Madras, cu K.K. Shah, guver
natorul statului, și cu alte ofi
cialități locale asupra posibili
tăților de dezvoltare a colabo
rării economice romăno-indie- 
ne.

în cursul aceleiași zile, pri
mul ministru român a avut o 
intilnire de lucru cu un grup 
de oameni de afaceri din Ma
dras. din sectoarele : construc
ții de mașini, industria pielăriei, 
exploatarea și desfacerea mine-

comun
Salutind mutațiile pozitive 

care au avut loc pe plan inter
național. cei doi prim-miniștri 
și-au exprimat îngrijorarea țață 
de problemele internaționale 
care continuă să fie nerezolvate 
și de situațiile de criză care mai 
persistă in unele regiuni aie 
lumii.

Cei doi prim-miniștri au 
reiterat hotărirea guvernelor 
lor de a acționa pentru menți
nerea și consolidarea păcii in 
lume, pentru instaurarea unei 
noi ordini economice internațio
nale.

Cei doi prim-miniștri au apre
ciat cu satisfacție evoluția favo
rabilă a cooperării dintre țările 
lor și au exprimat dorința de 
dezvoltare a acestora in viitor, 
în diverse domenii, pe o bază 
stabilă, de lungă durată. Ei au 
subliniat că dezvoltarea perma
nentă și diversificarea econo
miilor celor două țări au des
chis noi posibilități pentru lăr
girea cooperării economice 
româno-indiene. Prim-miniștrii 
au salutat încheierea, în decem
brie 1975, a Acordului comer
cial și de plăți pe termen lung, 
precum și creșterea substanțială 
a volumului schimburilor co
merciale bilaterale din ultimii 
ani. De asemenea, au luat notă 
cu satisfacție de programul pen
tru realizarea Acordului de 
cooperare științifică și tehnolo- 
gică pentru perioada 1976—1980.

După ce și-au exprimat satis
facția față de rezultatele la care 
s-a ajuns la cea de-a doua se
siune a Comisiei mixte romăno- 
indiene, care a avut loc la 
Delhi, în aprilie 1976, cei doi 
șefi de guverne au apreciat de
ciziile acesteia privind dezvol
tarea în continuare a schimbu
rilor comerciale și a cooperării 
economice in domeniile indus
triei petrochimice, construcțiilor 
de mașini, metalurgiei, agricul
turii, industriei ușoare, precum 
și în alte domenii.

în același timp, ei au subliniat 
importanța întăririi contactelor 
la diferite niveluri și a identi
ficării de posibilități pentru 
cooperarea in acțiuni comune in 
terțe țâri.

Cu ocazia vizitei au fost sem
nate următoarele documente : 

nilor diplomatice acreditați la 
Colombo.

După intonarea imnurilor de 
stat ale celor două țâri, tovară
șul Manea Mănescu și Sirimavo 
Bandaranaike au trecut in re
vistă garda de onoare aliniată 
pe aeroport.

reului de fier, transporturi ma
ritime.

Au fost analizate acțiuni de 
cooperare in domeniile mențio
nate. precum și de lărgire a 
schimburilor comerciale. Cu 
acest prilej au fost examinate 
proiectele noului Combinat de 
industrializare a pieilor, ce ur
mează a fi realizat in coope
rare. sub forma unei societăți 
mixte româno-indiene.

★
în aceeași zi, primul ministru 

al guvernului român și-a Înche
iat vizita în India, plecind spre 
Sri Lanka.

La plecarea de pe aeroportul 
internațional ,.Palam“ din Delhi, 
împodobit cu drapelele de stat 
român și indian, tovarășul 
Manea Mănescu a fost salutat 
de Indira Gandhi, primul mi
nistru al guvernului indian, de 
membri ai guvernului, de alte 
persoane oficiale, precum și de 
reprezentanți ai corpului diplo
matic acreditați în capitala 
Indiei.

A fost aliniată o gardă de 
onoare și s-au intonat imnurile 
de stat ale României și Indiei, 
după care cei doi prim-miniștri 
și-au luat un cordial rămas bun.

româno-indian
— Protocolul privind dezvol

tarea relațiilor de cooperare m 
producție și tehnico-științifică 
și diversificarea schimburilor 
comerciale între România și 
India ;

— Programul de schimburi 
culturale între România și India 
in perioada 1977—1978.

Tovarășul Manea Mănescu a 
primit pe ministrul afacerilor 
externe indian, Y.B. Chavan, 
și pe ministrul petrolului, K.D. 
Malaviya, cu care a avut utile 
schimburi de păreri.

Primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia a fost însoțit in cursul vizi
tei sale in India de tovarășii 
Nicolae Ionescu, ministru secre
tar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, Cor
nel Pacoste, adjunct al minis
trului afacerilor externe, ion 
Șt. Ion, secretar al Consiliului 
de Miniștri, și de alte persoane 
oficiale.

Vizita în India a primului 
ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, con
vorbirile fructuoase, care au 
acoperit o gamă largă de pro
bleme. constituie o importantă 
contribuție la consolidarea pe 
mai departe a relațiilor priete
nești și a cooperării dintre cele 
două țări.

Primul ministru al guvernului 
român, tovarășul Manea Mă
nescu, a exprimat mulțumirile 
sale primului ministru al Re
publicii India, doamna Indira 
Gandhi, precum și poporului 
indian, pentru calda ospitalitate 
și primirea prietenească ce i-au 
fost rezervate lui și delegației 
române care l-a însoțit în tim
pul vizitei.

Primul ministru al guvernului 
român, tovarășul Manea Mă
nescu. a înnoit invitația cordială 
adresată primului ministru al 
Indiei de a face o vizită în 
Republica Socialistă România. 
Doamna Indira Gandhi a expri
mat mulțumirile sale pentru 
această invitație. Data vizitei 
urmează să fie fixată ulterior, 
prin canale diplomatice.

Delhi, 24 mai 1976

„Scînteia
tineretului"
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Adunarea
Mondială

a Sănătății»
ACTIVITATEA DELEGAȚIEI 

ROMANE

La Geneva s-au încheiat lu
crările celei de-a 29-a Adunări 
Mondiale a Sănătății, la care au 
participat, timp de trei săptă- 
mini. delegații din 151 state 
membre. Sesiunea din acest an
reprezintă — prin hotăririle a- 
doptate — unul din momentele 
de seamă din istoria organiza
ției. Este semnificativ faptul câ 
rezoluția cea mai importantă — 
orientarea bugetului (60 la sută) 
spre țările in curs de dezvoltare 
— a fost adoptată cu majoritate 
absolută de voturi. La obține
rea acestui rezultat o contribu
ție activă și-au adus delegația 
României, precum și celelalte 
delegații din ..Grupul celor 77“ 
și numeroase alte țări.

în cadrul dezbaterilor, delega
ția ROMÂNIEI a inițiat și sorii 
jinit elaborarea și adoptarea 
unor rezoluții de importantă 
pentru sănătatea publică, sol
date cu hotăriri cu caracter me- 
dico-sanitar privind îmbunătăți
rea condițiilor igienico-sanitare 
a așezărilor umane, protecția și 
utilizarea rațională a apei pota
bile. protecția mediului înconju
rător prin eliminarea factorilor 
nocivi și poluanți. S-au elaborat 
propuneri pentru programe de 
lungă durată în domeniul pre
venirii accidentelor rutiere, me
dicinii muncii, prevenirii și com
baterii bolilor cardiovasculare, 
reumatismale etc.

De asemenea, membrii dele
gației române și-au adus o con
tribuție valoroasă la desfășura
rea discuțiilor tehnice, la adop
tarea unor rezoluții, printre care 
cercetarea bio-medicală și co
laborarea mai strinsă a statelor 
in acest domeniu, rezoluția de 
interes general privind crește
rea și perfecționarea personalu
lui sanitar și altele.

Reprezentanții României au 
insistat pentru creșterea răspun
derii tuturor statelor în vederea 
ridicării nivelului de asistență 
medicală, cit și asupra obligați
ilor organelor sanitare de a spri
jini toate măsurile care se iau în 
slujba grijii față de om.

în acest context, s-au bucurat 
de o mare audiență concepția și 
politica României, expuse pe 
larg și în cadrul O.M.S., cu pri
vire la promovarea noii ordini 
economice internaționale.

FREOCUFÂRI PENTRU LICHIDA- 
REA ANALFABETISMULUI IN 

AFGANISTAN

în capitala Afganistanului, 
orașul Kabul, s-au deschis 
in acest an un număr de 80 
cursuri pentru lichidarea 
neștiinței de carte. In pre
zent, la cele 286 cursuri pen
tru lichidarea analfabetis
mului, care funcționează in 
întregul Afganistan, partici
pă peste 5 000 persoane. Era
dicarea analfabetismului con
stituie in Afganistan — țară 
in care peste 70 la sută din 
populație nu știe să scrie și 
să citească — un obiectiv 
prioritar stabilit de guvern.

NEGOCIERI 
CUBANEZO- 

COSTA-RICANE
într-un interviu acordat agen

ției Prensa Latina, ministrul cos- 
tarican de externe, Gonzalo Fa- 
cio, a declarat că țara sa des
fășoară, în prezent, negocieri cu 
Cuba în vederea deschiderii de 
consulate generale în ambele 
țări, ca un prim pas pe calea 
restabilirii de relații diploma
tice. Arătînd că Cuba și Costa 
Rica au intensificat, în ultimul 
timp, schimburile lor comerciale 
reciproce, Gonzalo Facio a pre
cizat că importurile din Cuba 
au atins nivelul valoric de 17 
milioane dolari.

î

• UN MANUSCRIS AL LUI NAPOLEON LA LICITAȚIE. Pa
ginile centrale manuscrise ale unui roman de dragoste scris 
de Napoleon Bonapaite in jurul anului 1795 vor fi puse in 
vinzare la 22 iunie la renumita galerie Sothebj s din Londra. 
Romanul, intitulat ..Ciîsson et Eugenie-*  și considerat autobio
grafic, descrie întimplârile amoroase ale unui tînăr soldat ce 
ezită între două iubite. Partea centrală a manuscrisului, ofe
rită acum spre vinzare de o persoană al cărei nume nu a 
fost dezvăluit, a fost descoperită la Paris în 1910. Ziarul ,.Times-, 
subliniind „extraordinara varietate a operelor împăratului", este 
de părere că există încă multe scrieri romanești nedescoperite 
ale acestuia și sugerează că Stendhal și Tolstoi le-ar fi cu
noscut și utilizat in operele lor ț TENNESSEE WILLIAMS: 
..PREA MULTA VIOLENȚA PE ECRANE". In cadrul unei con
ferințe de presă ținute in calitate de președinte al juriului 
Festivalului de la Cannes. Tennessee Williams a declarat că 
găsește plicticoasă cantitatea mare de violență oferită de pro
ducătorii de filme. ..Ne complăcem prea mult in a arăta bru
talități îngrozitoare", a spus celebrul dramaturg. „Cred că cine
matograful trebuie sa râmină oglinda timpului nostru fără to
tuși să găsim în el această plăcere voluptuoasă a descrierii bru
talității. Arătîndu-se atîta violență nu se ameliorează carac
terul moral. Cu toții avem nevoie de moderație in acest sens"

• GUVERNUL REPUBLICII 
POPULARE ANGOLA a adop
tat un decret privind naționali
zarea tuturor mijloacelor de 
informare publică din țară, 
pină acum, în majoritate, pro
prietăți ale unor acționari par
ticulari.

Un alt decret al guvernului 
angolez stipulează crearea în
treprinderii de stat „Sonangol", 
care va administra de acum 
înainte producția și distribuirea 
petrolului și a derivatelor sale, 
precum și a celorlalți combus
tibili in Angola.

• UN „TERITORIU MONDIAL" PENTRU „PRIMUL CETĂȚEAN 
AL LUMII". Gary Davis, care s-a autoproclamat „primul ce
tățean al lumii", a săvîrșit încă un pas pe calea realizării visu
lui său, declarîndu-și proprietatea de la Hesingue (Franța) ..te
ritoriu mondial**.  Cu această ocazie, el a anunțat câ are 675 000 
de susținători. Cind numărul persoanelor ce-1 va desemna drept 
„delegat- va atinge un milion, va cere primirea... la O.N.U. !
• CEL MAI MIC AVION CU REACȚIE DIN LUME a fost pre
zentat duminică la Toulouse și este un rezultat al cooperării 
franco-americane. Cu un singur loc. el are o greutate de nu
mai 130 kilograme și este echipat cu un mic reactor francez, 
în ciuda „taliei" sale miniaturale, „micro-jetul" atinge 800 kilo
metri pe oră. zboară la 7 000 metri înălțime și are o autono
mie de zbor de două ore. Este destinat antrenamentului pilo- 
tilor militari pentru zboruri supersonice • GHEAȚĂ CU ÎNSU
ȘIRI METALICE. Un grup de fizicieni sovietici au făcut expe
riențe de supercomprimaie a gheții. S-a demonstrat că gheața 
poate căpăta o stare conductoare. La o temperatură de minus 
80 grade Celsius și o presiune permanentă de un milion de 
ori mai mare ca presiunea atmosferică, gheața plasată între 
două prese de diamant capătă însușiri metalice: rezistența ei

' la electricitate scăzînd de un milion de cri. Aceasta este o ex
periență unică în felul ei. Ea îi va ajuta pe oamenii de știință 

L-L— ir-Z-iȚiri care se
manifestă "nu numai pe Pămint, dar și in spațiul cosmic.

5
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V să dezlege taina unor însușiri neobișnuite ale apei.
rsa 'Dămîrit Har «si in snatiul COST

hi incidente 
in Ulster

în localitatea Dungannon, si
tuată la sud-vest de Belfast, au 
avut loc duminică noi inciden
te provocate de elementele ex
tremiste, în cadrul cărora un 
polițist a fost ucis. Un purtător 
de cuvint al forțelor de ordine 
de la Belfast a precizat că a- 
cesta este cel de-al 13-lea poli
țist care și-a pierdut viața in 
incidentele ce au avut Ioc în 
Irlanda dș Nord de la începu
tul anului pină în prezent.

Referindu-se la intensificarea, 
în ultima perioadă, a acteloi- de 
violență din Ulster, Merlyn 
Rees. ministrul britanic pentru 
problemele Irlandei de Nord, a 
precizat în cadrul unui interviu 
acordat postului de televiziune 
London Weekend Television 
(L.W.T.) că în incidentele ce 
s-au produs săptămîna trecută 
in provincie și-au pierdut viața 
17 persoane. Merlyn Rees a 
desmințit zvonurile potrivit că
rora guvernul de la Londra ar 
intenționa să retragă trupele 
britanice dislocate în Irlanda de 
Nord pentru menținerea ordinii. 
El a declarat că cei aproxima
tiv 15 000 de militari britanici 
vor continua să rămînă in Uls
ter, dar unele dintre atribuțiile 
lor in menținerea ordinii vor fi 
preluate de forțele de poliție 
locale (Royal Ulster Constabu
lary — R.U.C.).

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT»PE SCURT» PE SCURT

• DECLARAȚIA SOVIETO- 
MOZAMBICANA publicată la 
încheierea vizitei în U.R.S.S. a 
delegației de partid și de stat 
conduse de președintele Repu
blicii Populare Mozambic, Sa
mora Machel, reliefează dorința 
părților de a întări colaborarea 
dintre P.C.U.S. și FRELIMO, de 
a contribui la dezvoltarea pe mai 
departe a relațiilor prietenești 
dintre cele două țări. în ce pri
vește situația internațională, 
părțile s-au pronunțat pentru 
adincirea procesului destinde
rii și au relevat rolul activ pe 
care au început să-l aibă pe a- 
rena internațională statele su
verane ale Africii. Părțile au 
subliniat necesitatea de a se 
pune capăt politicii colonialiste, 
rasiste și apartheidului, și au 
arătat că mișcarea țărilor nea
liniate constituie un factor im
portant al politicii mondiale.

• PREȘEDINTELE FILIPI- 
NELOR, Ferdinand Marcos, a 
declarat întreaga Insulă Luzon 
zonă calamitată, ca urmare a 
efectelor trecerii taifunului 
„Olga“. Luzon este cea mai mare 
insulă din arhipelagul filipinez 
și principala zonă agricolă și in
dustrială a țării. Șeful statului 
filipinez a subliniat că in pro
vincia Pampanga din această in
sulă apele au crescut cu 3,80 
metri, iar o mare parte a pro
vinciei Nueva Ecija se află sub 
ape. Potrivit datelor furnizate de 
Crucea Roșie, peste 80 000 de 
persoane și-au părăsit locuințele 
inundate. Pentru combaterea e

fectelor calamității au fost mo
bilizate importante forțe civile și 
militare.

„ZIUA CULTURII Șl INVATÂMIN- 
TULUI, A SCRISULUI SLAV SI A 

PRESEI BULGARE"

în Republica Populară Bul
garia a fost sărbătorită luni 
„Ziua culturii și invățămin- 
tului, a scrisului slav și a 
presei bulgare". Cu acest pri
lej, la Sofia și în alte mari 
orașe ale țării — la Plovdiv, 
Varna, Ruse și Veliko Tîrno- 
vo — au loc manifestații ale 
elevilor și studenților, Învă
țătorilor și profesorilor. în 
capitala bulgară, la tradițio
nala manifestație din Piața 
..9 Septembrie", au asistat 
Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.B.. președintele 
Consiliului de Stat al R. P. 
Bulgaria, alți conducători de 
partid și de stat bulgari.

A fost, de asemenea, adoptată 
o hotărire reglementind organi
zarea alegerilor organelor pute
rii locale — a comitetelor 
populare urbane și rurale. Pri
mele alegeri de acest fel. pla
nificate pentru 27 iunie, sint 
prevăzute a se ține in capitala 
angoleză. Luanda.

• S.U.A. AU RETROCEDAT, 
in cursul săptăminii trecute, gu
vernului tailandez baza militară 
Koh Kha din nordul Tailandei. 
în prezent, pe teritoriul tailan
dez se mai află sub controlul 
american bazele de la Ramasun 
și Utapao. Tot in cursul săptă
minii trecute, au părăsit Tai- 
landa alți 512 militari ameri
cani ; numărul membrilor for
țelor armate ale S.U.A. care au 
mai rămas in această țară esie 
de 2 153.

DIETA JAPONIEI A APROBAT TRATATUL 
DE NEPROLIFERARE A ARMELOR NUCLEARE
Camera Consilierilor a Dietei 

nipone a aprobat, luni. Tratatul 
de neproliferare a armelor nu
cleare, semnat de Japonia în 
1970, deschizind astfel calea 
pentru completarea procedurilor 
legale de ratificare a acestuia.

La 28 aprilie. Tratatul de ne
proliferare a armelor nucleare a 
fost aprobat de Camera Repre
zentanților a Dietei Japoniei.

Ministrul afacerilor externe a

Imperativul emancipării economice 
a țărilor în curs de dezvoltare

La Nairobi continuă lucrările 
celei de-a IV-a sesiuni a Con
ferinței Națiunilor Unite pentru 
Comerț și Dezvoltare.

în cadrul lucrărilor care se 
desfășoară in comitetele de 
lucru pe probleme, reprezentan
ții țărilor in curs de dezvoltare 
susțin Programul de acțiune pe 
care aceste state l-au adoptat 
la Manila, în februarie a.c.

Relatînd despre lucrările con
ferinței, agenția France Presse, 
relevă că pentru țările sărace, 
nemulțumite de reducerea per
manentă a veniturilor lor ex
terne (peste 75 la sută din rețe
tele de export ale lumii a treia 
provin din materiile prime) da- 

dat publicității o declarație su
bliniind că Japonia a proclamat, 
prin aprobarea de către Dietă 
a Tratatului de neproliferare, 
politica sa nenucleară. Japonia 
— se menționează in declara
ție — va depune toate efortu
rile pentru promovarea dezar
mării nucleare, a securității ță
rilor nenucleare și utilizării 
energiei atomice in scopuri 
pașnice. 

torită dependenței de fluctua
țiile cursurilor monetare, spe
culațiilor, expansiunilor și rece
siunilor economice, nu există o 
altă soluție decît programul 
integrat privind prețurile ma
teriilor prime și produselor ma
nufacturate și fondul comun 
pentru finanțarea unor stocuri 
de rezervă. Acest obiectiv se 
înscrie în curentul emancipării 
economice a țărilor in curs de 
dezvoltare pentru o repartiție 
mai echitabilă a bogăției în di
recția rezolvării problemelor 
economice existente în raportu
rile internaționale actuale per- 
mițînd instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale.

Pe această linie, în dorința 
de a demonstra necesitatea ur
gentă a instaurării unei noi or
dini economice internaționale, 
delegația ecuadoriană a prezen
tat un grafic ilustrind de o 
manieră clară modul în care 
condițiile comerciale internațio
nale actuale acționează împo
triva intereselor țărilor în curs 
de dezvoltare, ele cunoscînd c 
vertiginoasă degradare în ulti
mii ani. Astfel, cu titlu de 
exemplu, graficul arată cum, m 
1970, Ecuadorul trebuia să vindă 
in străinătate 20 de tone de 
banane pentru a cumpăra un 
tractor, iar astăzi, el trebuie să 
vindă 60 de tone pentru a cum
păra un tractor identic.
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