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Activitate susținută pentru
Zilnic, importante 
cantități de oțel 
peste prevederi

Se elaborează o nouă șarjă pe 
platforma oțelăriei cu converti- 
zoare a Combinatului siderur
gic din Galați. în lumina 
intensă ce se revarsă din 
convertizor, tinerii topitori 
Aurel Ioniță, Constantin Ghioc, 
și colegii lor pregătesc drumul 
oțelului lichid. Citim pe fețele 
lor încrederea, dar și satisfac
ția că și de această dată au reu
șit să asigure timpul necesar e- 
laborării unei importante canti
tăți de metal peste prevederile 
planului zilnic.

— Pină la această oră, ne spu
ne șeful schimbului, tinărul in
giner Francisc Was, am elaborat 
15 șarje, atit cit avem progra
mat. Pină la sfîrșitul schimbului 
vom mai elabora incă 2 șarje, 
ceea ce înseamnă că ne vom de
păși angajamentul de a da zilnic 
peste plan 150 tone oțel pe 
schimb.

Ne oprim in alt sector al uzi
nei oțelării-refractare. la turna
rea continuă, obiectiv intrat nu 
de mult in funcțiune. Colectivul 
este format aproape numai din 
tineri, dar faptele de muncă do
vedesc. conștiința. matură în în
deplinirea sarcinilor, hotărirea 
în acțiune și inițiativă.

— Tinerii noștri se dovedesc 
oameni de ispravă, ne spune 
maistrul Constantin Albu. Ast
fel reușim să turnăm din nou

6 șarje, ceea ce reprezintă, deo
camdată, un adevărat record. în 
curind vom ajunge la 8 șarje 
pe schimb. Cu tineri ca Nicolae 
Miron. Costel Grecu și Ion Ure
che. posibilitățile noastre devin 
tot mai mari.

La conducerea uzinei, ingine
rul șef George Drișcu. ne vor
bește despre alte obiective prio
ritare : reducerea consumului de 
metal, reducerea cheltuielilor 
neeconomicoase și a consumului 
de energie și gaz metan. Radio
grafia zilei de muncă ne permi
te să descoperim în fiecare sec
tor măsuri și acțiuni concrete
pentru îndeplinirea acestor o- 
biective. Pină in prezent s-au 
obținut deja rezultate meritorii : 
22 mii tone de metal economisit 
în ultimele patru luni, procentul 
de șarje colaterale a fost dimi
nuat cu 8 la sută față de 1975. 
rebutul s-a redus cu 5 la sută
fată de ultimul trimestru al a- 
nului trecut. Dar oțelarii au ho- 
tărit ei înșiși că se poate mai 
mult și mai bine. Concomitent, 
ei acționează energic ca fiecare 
schimb să elaboreze zilnic im
portante cantități de metal peste 
sarcinile de olan. Pină în pre
zent. ei au reușit să realizeze 
suplimentar peste 20.000 tone 
oțel.
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O „poartă" în construcție întreținerea culturilor prăsitoare
pentru

Zaliul de «rări ere s» veri
tabil șantier. Pe d-ept curi«. »» 
oraș al consim.ciort.c-. Ar ga
zarea de locuiațe penr-u r 
ni membri «z cefaru este 
rin problemele zmporrante 
edililor. Tneri vor fi cei 
vor locui in cpcnumexreie
se construiesc. Tot nnen rixt ș> 
cei care le iaelță Am fost pen
tru citera zile oeiper- acestor 
oameni, care cu ăănat orciu.'i: 
in trecu:-. aacntal perie 4 0W 
de cpcrutctu. Attic tixern 
de la UCM. SiU) pot fi coz- 
sidercți constructed ca expe
riență. „Xu cuști proiect la 
care noi m ea fi ca ui rmbaad- 
tățiri — afirme ingtaeral Sil
viu Poporici — care M cuci la 
economisirea de material. Ia 
creșterea cslititu maaai. De 
exemplu, schimbarea soluțiilor 
de fundații la blocările A ÎS Ș» 
A 19 au acut ca eficiență o eco
nomie de 500 000 lei- In gene~:l, 
scopul principal al îmbunătăți
rilor il consiliu e scu~tarea cu
ratei de execuție. pnn aceaxis 
termenul de predare a senior 
blocuri fiind și el redat”. 
tr-adevăr, la fiecare punct 
lucru, stadiul de execuție 
mult avansat față de grafice. 
Peste tot se muncește cu pasiu- 
nd, cu simț de răspundere. ..In 
unitatea noastră — ne declara 
inginerul Dănilă Barota. șeful 
lotului 1 din cadrul Șantierului 
III instalații — am dat eimp li
ber inițiativei tinerești. S-au al
cătuit formații de lucru numai 
din tinen. formația de Ueetuși- 
montatori a Iui Marius Ionescu 
cuprinde numai oameni sub 23 
de ani. Din cei Zi de senitanști, 
20 tint uteciștr. Dintre ei se re
marci : Francisc Futo. care la 
numai 21 de ani conduce s-.ngur 
lucrările de instalații sanitare; 
Gruia lies. care deși nu a îm
plinit incă 22 de ani a obținut 
categoria a IV-a ; frații Mihai n 
Valentin N'cyy, oameni ce nu cu 
trecut pragul rirstei de 20 de 
ani, dar care incă de pe acum

un oraș-șantier
io-
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executat deja prașila a Il-a 
manuală la sfecla de zahăr pe 
2 550 hectare. La cultura porum- 

prașila I se desfășoară 
intr-un ritm mai lent, efectuln- 
du-se doar 36 la sută lucrarea 
manuală și 28 la rută cea me
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LUCREȚIA LUSTIG

canică- Dintr-o scurtă analiză 
reiese că nu toate unitățile se 
preocupă In aceeași măsură de 
mobilizarea oamenilor la mun
că. Bunăoară, in timp ce mem
brii cooperatori din Roșia de 
Secas au prășit 115 ha cu po
rumb. vecinii lor din Secășel și 
Ungurei nu au depășit 30 ha. 
La fel stau lucrurile și la cele

ULTIMA ZI DE ȘCOALA 
PENTRU 0 NOUĂ PROMOȚIE DE LICEENI *

tare 1st numiri bobocii, mârindu-șl cu
1 promoțiilor sale, o promoție ce se poate numi 
mulu: a- al cmemalului revoluției tehnico-știin- 

Dari facem o «’-aust.câ. rezultă câ actuala promoție — 
pe IM Mt de tineri $: tinere — a totalizat numai hi cei patru 

ani liceal: aproape ? MO de ore de clasă. Dintre acestea fiecare 
a ucenicit 1 OM de ore la o disciplină cheie de boltă a învâ- 

întului nostru — munca. Șase sute milioane ore Învățătură 
tai Ia școală reprezintă zestrea promoției.

e puțin? Desigur, răspunsul cel mal convingător U vor 
după 
clase 
spre 
plin, 
pro-

E mult, _
la rezultatele Sn muncă. integrarea în activitatea viitoare 
areastl pregătire complexă, multilaterală, pe itinerarele unor 
si SrsripLne cu - Cescr_.se spre laboratoare și cabinete, 
ateliere.? product, ve. însă tocmai aceste condiții folosite din 

rezultatele de pir.» acum, notele man. succesele din 
laurtt de la olimpiadele școlare, comportarea constituie 
asupra semozitâții cu care se vor dedica muncii suitoare, 

tâttle șt florile care au Încununat acest moment din viața 
pel — ultima zi de școală dinaintea bacalaureatului — con- 
Ir-semnele atenției- dragoste: de care sint înconjurați.
m :.-.C semnificativ, dătător de Încredere în energia șl 

neeperea a-ste: promoții că mulți dintre membru ei. Înainte 
de bacalaureat, au trecut cu succes examenul producției în me
serii de care industria noastră are cea mai mare nevoie, că au 
fămt ier. riada capacității de a se înscrie cit mai repede în 
efortul construct;-.- ai clase: noastre muncitoare, al întregului popor. 
Le urăm drum bon in viață! ___

două unități agricole din orașul 
Aiud.
Aiud I 
100 ha, 
realizat 
Diferența este și mai mare între 
unitățile agricole din Ciumbrud, 
Lopadea Nouă și cea din Ocni- 
șoara. Dacă în primele unități 
s-a trecut cu sapele pe supra
fața de 200 de hectare cu po
rumb, la cea din Ocnișoara 
incă nu se prășise nimic.

Avînd în vedere complexita
tea și urgența lucrărilor ce 
trebuie efectuate în această 
perioadă, conducerile unităților 
agricole, organizațiile de tine
ret au datoria de a antrena cit 
mai mulți consăteni la munca 
cimpului. Spunem aceasta deoa
rece se constată că acolo unde 
se manifestă o asemenea pre
ocupare și rezultatele sint bune. 
La C.A.P. Ciumbrud. de pildă, 
președintele unității, tovarășul 
Nicolae Balika, ne preciza că 
in prezent, pe suprafața culti
vată cu porumb lucrează 11 
echipe care cuprind peste 2U0 
de brațe de muncă. Cele con
duse de cooperatoarele Ana 
Frunzan și Maria Naghi au în
cheiat deja prima prașilă ma
nuală. La sfecla de zahăr, cul
tură însămînțată mai devreme, 
s-a încheiat prașila a Il-a ma
nuală și mecanică. Aceeași ac
tivitate intensă și In grădina de 
legume, unde legumicultori pri- 
cepuți ca Maria Bugnaru, Eu
genia Epure, Laura Popa, lu- 
liana Kadar, după ce au plan
tat întreaga suprafață prevă
zută, au trecut la Întreținerea 
tomatelor și rădăcinoaselor. 
Iată deci că într-o localitate 
plasată chiar în coasta orașului 
Aiud, unde majoritatea tineri
lor sînt muncitori in întreprin
deri industriale ale orașului se 
găsește timp suficient și pentru 
efectuarea în bune condiții a 
lucrărilor agricole.

în vreme ce la C.A.P. 
s-au întreținut aproape 
cei din Aiud II nu au 
nici măcar un hectar

M. OVIDTU

În pregătirea Congresului educației politice și culturii socialiste
vj
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LÎNGĂ INIMĂ, NE FĂURIMA V

PROPRIUL VIITOR
Este cunoscut faptul că prin

tre marile transformări revolu
ționare și cuceriri fundamentale 
ale socialismului in ultimele 
trei decenii se numără și rezol
varea în spiritul marxism-leni- 
nismului a problemei naționale 
în țara noastră. ..Am putea 
spune — arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la cea de a 55-a ani
versare a partidului — că sîn- 
tem printre puținele țări din 
lume în care s-a asigurat în 
mod real deplina egalitate în 
drepturi a tuturor cetățenilor, 
fără deosebire de naționalitate". 
Intr-adevăr, statorniciți de 
veacuri pe aceste meleaguri, 
maghiarii, germanii, oamenii de 
alte naționalități, au înfruntat, 
umăr lingă umăr, inimă lingă 
inimă cu locuitorii români, toate 
furtunile istoriei — și ele nu au 
fost puține — s-au ridicat tot 
impreună împotriva exploatării 
și nedreptății, cum în aceeași 
unitate de voință și conștiință 
au realizat, sub conducerea cu
tezătoare și înțeleaptă a parti
dului. cele mai impresionante 
transformări din istoria milenară 
a acestui pămînt și a acestui po
por pe care ei. împreună. îl for
mează și il reprezintă. Au fost, 
desigur, multe încercări ale. ex
ploatatorilor de a semăna între 
noi sămînța urii și a învrăjbirii, 
dar deasupra lor s-a păstrat și 
s-a cimentat frăția între toți ce
tățenii români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități ai 
aceleiași patrii, animați de 
idealurile scumpe de unitate na
țională. de dreptate, libertate și 
neatîrnare.

Garantarea de jure și de 
facto a deplinei egalități în toate 
domeniile vieții sociale este în
scrisă cu litere de aur în marea 
cartă a drepturilor și libertăți
lor oamenilor muncii. în Consti
tuția Republicii Socialiste Româ-

dr. Eduard Eisenburger 
vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului l/nității 
Socialiste, președintele Consiliu
lui oamenilor muncii de na
ționalitate germană din Repu

blica Socialistă România

rn embri ai partifclul. fac parte 
din organele centrale alese ale 
partidului, oameni: muncii ger
mani au reprezentanți in orga
nele locale ale puterii de stat,

(Continuare in pag. a III-a)
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IZVOADE ALE EPOPEII NAȚIONALE 
MANIFESTĂRI CULTURAL-ARTISTICE-

satele muscelene
de pe Valea Argeșelului
„Profesorii și artiștii americani erau uimiți. 

Vultureștenii erau și ei uimiți de uimirea lor" 

Mihail Diaconescu

De mult timp mă simțeam da
tor să consemnez, fie și In ca
drul limitat al unor notații fu
gare, ceva despre transformările 
extraordinare pe care le cunosc

nia, și ridicată de către Partidul 
Comunist Român la rangul po
liticii de stat. Repartizarea rațio
nală a forțelor de producție pe în
treg teritoriul țării, dezvoltarea 
culturii, învățămintului, pregăti
rii profesionale și științifice a tu
turor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, fap
tul că naționalitățile conlocui
toare au, așa cum se precizează 
în Programul partidului, un loc 
și un rol bine precizat în socie
tatea noastră, că 1 " ’ 
cheamă să ne aducem 
ția la edificarea noii societăți, 
că sintem ascultați și 
în rezolvarea unor 
pină și la cel mai înalt nivel — 
aș aminti aici Intilnipea din 
vara anului 1968 cu unii intelectu
ali germani și prezența la lucră
rile Plenarei Consiliului oameni
lor muncii de naționalitate ger
mană din februarie 1971 sau la 
plenara comună a consiliului ma
ghiar și german din aprilie 1974 
și decembrie 1975 a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, că proble
mele noastre specifice sint tra
tate cu cea mai mare atenție și 
cu grijă părintească, în concor
danță cu interesele generale ale 
societății — toate acestea repre
zintă doar cîteva 
democrației reale 
egalității concrete i 
tătenii României.

Pentru populația germană 
ceasta înseamnă concret : mii de 
oameni ai muncii germani sint

patria ne 
i contribu-

consultați 
probleme

aspecte 
socialiste, 
dintre toți

ale 
ale 
ce

a-

Subiecte actuale, vii, pentru
epopeea cinematografică

Tineri muncitori din Tîrgoviște despre filmul „TREI SCRISORI SECRETE"

• M-a impresionat felul cum este construită de Mircea Albu
lescu figura directorului ; mi se pare foarte reușită, umană și 
caldă, plină de adevăr figura secretarului de la județ • Ideea 
esențială a filmului : drumul de la acceptarea tăcută pină la 
luarea unei atitudini deschise, conștiente, responsabile • Despre 
un personaj inconsecvent • Fiecare muncitor este responsabil de 
tot ce se intimplâ • Un alt personaj de care nu se poate face 
abstracție • Un participant la 
creatorilor de film.

plină de adevăr figura secreta
rului de la județ, Dîrdea, inter
pretată de Cornel Coman.

NU UN MECANISM CE FUNC
ȚIONEAZĂ PERFECT, CI PERSO
NAJE Șl ATITUDINI COMPLEXE

discuții, adreseazâ o invitație
NICOLETA OLTEANU — e- 

conomist COST : Filmul acesta 
nu ne propune să vedem un 
mecanism care funcționează per-

„OAMENI VII, CU CALITĂȚILE 
Șl DEFECTELE LOR"

CRACIUN LOGHIN — termo- 
tehnician, Combinatul de oteluri 
speciale Tîrgoviște : 
tul 
rul 
șit, 
ne

Scenaris-
Pardău și regizo-Platon

Virgil Calotescu au reu- 
după 
vorbească

pe

să
Și 

complex pe marginea unei 
teme foarte actuale : aceea a 
responsabilității comuniste a tu
turor oamenilor ce muncesc în- 
tr-o întreprindere atit față de 
tot ceea ce înseamnă producție

OPERA DE ARTĂ IN DEZBATEREA TINERILOR

părerea mea, 
interesant 

marginea

cit și față de viața, existența 
fiecărui
Filmul 
oameni 
fectele lor, intr-un proces de 
conștientizare, specific societă
ții noastre. M-a impresionat fe
lul cum este construită de Mir
cea Albulescu figura directoru
lui, dar, mai ales, mi se pare 
foarte reușită, umană și caldă,

individ din colectiv, 
reușește să prezinte 

vii, cu calitățile și de-

fect, ci personaje și atitudini 
complexe, cu părțile lor bune și 
mai puțin bune, cu luminile și 
umbrele lor. Nu vedem aici e- 
roi perfecți, ci oameni pe care 
i-am putea
noastră de zi cu zi. Activiza
rea maselor, drumul parcurs de 
cei care muncesc pe șantier de 
la acceptarea tăcută a persona
lității puternice • directorului la

Intilni în viața

luarea unei atitudini deschise, 
conștiente și responsabile față 
de abuzurile acestuia, față de 
disprețul pe care el îl are pen
tru cei din jur — este, cred, 
ideea esențială a filmului.

NICOLAE SASU — strungar, 
întreprinderea de strunguri : 
Dacă figura lui Obreja este 
destul de complex închega
tă, cea a lui Vasilescu, se
cretarul de partid, m-a nemul
țumit. Nu pentru că n-ar fi una 
pozitivă — dimpotrivă, este bine 
că realizatorii au încercat să ne 
prezinte un asemenea personaj 
— ci pentru că mi se pare pa
lidă. inconsecventă, lipsită de 
calități sau, de ce nu, de defecte 
puternice. Ea ne apare cind ca 
una supusă, anulată de persona
litatea directorului, crezind pină 
în pînzele albe în capacitățile a-

Discuție consemnată de 
MIRUNA IONESCU

(Continuars In pag. a III-a)
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străvechile sate muscelene de pe 
Valea Argețelului. Ele sint atit 
de multe și de impresionante in
cit profundele mutații sociolo
gice, demografice, de cultură și 
civilizație pe care le implică ar 
putea constitui și subiectul unor 
vaste și revelatoare cercetări 
științifice cu caracter sociologic. 
Sau al unor studii savante de 
geografie economică, urbanizare 
și demografie.

Sarcina cercetătorilor aplecați 
asupra realităților sociale, eco
nomice și culturale din satele de 
pe Valea Argeșelului ar fi, de
sigur, pe cit de plăcută și de 
plină de răspundere, pe atit de 
complexă prin vastitatea și im
plicațiile sale.

Ei ar trebui, astfel, să scrie 
mai tntîi că zona cu frumusețe 
de basm a acestor sate submon
tane este integrată adine in is
toria multimilenară a poporului 
român. Că la Cetățeni, de exem
plu, peste dealurile de la răsărit 
ale părții de nord a Văii Arge- 
șelului, a existat unul dintre cele 
mai înfloritoare centre comercia
le din epoca regatului dac. Că 
tot in această zonă geografică, 
peste dealurile de la apus insă 
ale Văii Argeșelului, a existat in 
epoca romană un puternic cas- 
tru militar ale cărui ruine se 
văd și azi — cel de la Jidava. 
Drumul cel mai vechi de la 
Curtea de Argeș prin Cimpulung 
Muscel spre Tîrgoviște, adică 
drumul care unea in vechime 
cele trei capitale ale statului 
feudal Țara Românească, trecea 
o bună bucată de loc și pe Valea 
Argeșelului. Aproape toate sa-

(Continuare în pag. a III-a)

LA SFÎRȘITUL 
ACESTEI SĂPTĂMTNI, 

INTR-O NOUA 
EDIȚIE:

„SERIIE 
scîmn 

TINERETUlUI(t
Prima manifestare- 

spectacol, dintr-o suită 
de evocări istorice de
dicate Centenarului 
Independenței de stat 
a României, pe care 
le organizează ziarul 
„Scînteia tineretului" 
și revista „Luceafărul" 
sub genericul:

„LA TRECUTU-ȚI 
MARE, 

MARE VIITOR!“
O emoționantă „în- 

tîlnire cu istoria" — 
organizată sub egida 
ziarului nostru, în ca
drul unui tradițional' 
festival al tineretului 
hunedorean - dumi
nică, 30 mai, în 
amfiteatrul dacic de 
la Costești-Sarmize- 
getusa.

Cescr_.se
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BUZĂU
Analizînd, în spirit de lucru, 

cu înaltă exigență și responsa
bilitate comunistă, activitatea 
desfășurată de organele și orga
nizațiile de partid, de masă și 
obștești, de instituțiile de învă- 
țămînt și educație pentru înfăp
tuirea Programului ideologic al 
partidului, a hotăririlor Con
gresului al XI-lea, plenara Co
mitetului județean Buzău al 
P.C.R. cu activul a relevat im
portantele mutații care s-au pro
dus. în ultimii ani, în structura 
economico-socială a județului, în 
dezvoltarea conștiinței socialiste 
a oamenilor muncii. în lărgirea 
orizontului lor de cunoaștere, în 
însușirea și aplicarea în viață a 
normelor și principiilor eticii și 
echității socialiste.

Atit raportul prezentat de to
varășul Ion Sirbu. prim-secretar 
al Comitetului județean Buzău 
al P.C.R., cit și cuvintul celor 86 
vorbitori în plen și in comisii au 
evidențiat că ridicarea nivelu
lui de conștiință, atitudinea îna
intată față de muncă a locuito
rilor de pe aceste frumoase 
plaiuri românești își găsesc re
flectarea în realizarea înainte 
de termen a cincinalului 1971— 
1975, în obținerea de către mu
nicipiul Buzău a locului întîi 
pe țară în întrecerea pentru 
mai buna gospodărire și înfru
musețare a localităților. în în
cheierea in această primăvară a 
semănatului porumbului într-un 
timp record.

Relevînd preocuparea stărui
toare a organizației județene de 
partid pentru îmbunătățirea con
tinuă a stilului de muncă in 
conducerea acțiunilor politico- 
ideologice și cultural-educative, 
vorbitorii au insistat, totodată, 
asupra necesității de a se înlă
tura unele cazuri de formalism 
și festivism. pentru a asigura 
fiecărei manifestări politico-edu
cative un bogat conținut de idei.

O continuă îmbunătățire au 
cunoscut propaganda și învăță- 
mintul politico-ideologic, care 
cuprind într-un sistem unitar 
majoritatea populației județului. 
De asemenea, activitatea cultu- 
ral-educativă a înregistrat, in 
ultimii ani, 'creșteri calitative 
notabile. S-au impus. în conști
ința oamenilor din această par
te a țării manifestări culturale 
cu profunde rezonanțe, care va
lorifică la un nivel superior 
■tezaurul spiritual local.

în cursul dezbaterilor s-a ară
tat că in industria Buzăului, 
care cunoaște un înalt ritm de 
dezvoltare, lucrează foarte mulți 
tineri, fapt care impune ca or
ganizațiile de partid și ale U.T.C., 
toți factorii educaționali să-și 
perfecționeze stilul și metodele 
muncii politico-educative, pen
tru a înarma tineretul cu con
cepția materialist-dialectică des
pre lume și viață, cu o atitu
dine înaintată față de muncă.

în Încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvintul tovarășul 
Janos Fazekas. membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., care a apreciat 
pozitiv spiritul constructiv, de 
lucru, al dezbaterilor din ple
nară. ca și intreaga activitate 
politico-ideologică și cultural- 
educativă desfășurată sub condu
cerea organelor și organizațiilor 
de partid din județ. Pornind de 
la necesitatea dezvoltării rezul
tatelor obținute pină acum, vor
bitorul a făcut un șir de reco
mandări privind perfecționarea 
întregii activități consacrate 
transpunerii in viață a Progra
mului ideologic, transformării 
prevederilor Codului etic in 
convingeri ferme și deprinderi 
de muncă și viață ale tuturor 
cetățenilor, intensificarea edu
cației patriotice și internaționa
liste a tuturor- oamenilor mun
cii, și în mod deosebit a tinere
tului.

Din programul de măsuri 
adoptat de plenară :

• întreaga activitate politico- 
educativă va avea în centrul 
atenției problemele organizării 
superioare a producției și a 
muncii, reducerii costurilor de 
producție cu cel puțin 22 la 
sută, a celor materiale cu 15 la 
sută, a consumurilor specifice 
de metal, combustibil și ener
gie electrică cu 12—26 la sută, 
creșterii productivității muncii 
cu 53 la sută.

e Cu ocazia sărbătoririi a 
1 600 de ani de la prima men; 
țiune documentară a Buzăului 
se vor organiza ample manifes
tări de evocare a continuității 
poporului român in această 
parte a țării, a luptei sale ne
întrerupte pentru libertate și 
dreptate socială.

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

Dînd glas celor mai alese sen
timente și gînduri pe care le 
nutresc comuniștii, toți locuito
rii mîndrelor plaiuri străbune 
ile Buzăului, menționat pentru 
crima dată intr-un document 
scris acum 1 600 de ani, partici- 
panții la plenară au apreciat 
încă o dată, cu toată căldura și 
sinceritatea, contribuția dum- 
-eavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu,

» o valoare inestimabilă, la
• iborarea și aplicarea Progra-
- jlui ideologic al partidului,
- dul strălucit în care condu-

destinele națiunii noastre.
P ternic mobilizați de înflăcă-

• dumneavoastră îndemnuri, 
a'-’-ate organelor și organiza-

de partid, tuturor oameni-
I— —.uncii in magistralele cuvîn-
II- î rostite la marea adunare

.-iară consacrată aniversării 
a " d» ani de la crearea parti- 

. sj la recenta Consfătuire 
€» arm de la Comitetul Central 
a. :i-lutului, locuitorii acestui 

tint hotăriți să nu precu- 
j-i a nici un efort, să acțio- 
. . -. fermitate și dăruire
nr- -. îndeplinirea angajamen- 
M«r ammate, pentru realizarea 
-x. -r; ari a obiectivelor cinci- 

: revoluției tehnico-știin-

- panții Ia plenară au dat
- - ■ -'prezentanților județu- 
1 u t ’vra care vor participa la 
;— C ncres al educației po-

culturii socialiste de a 
roir -m» deplina adeziune și 

i—ei-* a oamenilor muncii din 
: — ‘»-i de politica internă și 

- •—r.i i partidului și statului

CLUJ
într-un spirit de exigență ți 

principialitate comunistă. ple
nara cu activul a Comitetului 
județean Cluj al P.C.R. a anali
zat modul în care organizațiile 
de partid, de masă și obștești, 
instituțiile de invățămint și cer
cetare, așezămintele de cultură 
și artă, celelalte foruri educa
ționale au acționat pentru trans
punerea in viață a Programului 
ideologic al partidului.

în raportul prezentat de tova
rășul Ștefan Mocuța. prim-se
cretar al Comitetului județean 
Cluj al P.C.R., ca și in cuvintul 
celor 88 de participanți la dis
cuțiile în plen și in comisii, s-a 
făcut o trecere in revistă a 
principalelor succese obținute ia 
perioada ultimilor cinci ani in 
activitatea de educație politică 
și pregătire culturală, relevin- 
du-se influența deosebit de po
zitivă exercitată de Programul 
ideologic in toate compartimen
tele vieții economico-sociaie.

Efectele intensificării muncii 
educative in județul Cluj sir.t cu 
elocvență demonstrate de suc
cesele obținute in dezvoltarea 
economico-socială. Industria ju
dețului a îndeplinit prevederile 
planului cincinal 1971—1975 cu 
83 de zile mai devreme, ocupind 
locul III în intrecerea pe țară, 
iar în primele 4 luni ale anului 
1976 s-a obținut, peste prevede
rile planului, o producție in va
loare de 213,4 milioane lei.

La baza acestor rezultate — 
s-a arătat în cadrul plena
rei — a stat creșterea rolului 
conducător al organizațiilor de 
partid in toate domeniile de ac
tivitate. Vorbitorii au apreciat 
sporirea rolului educativ al a- 
dunărilor de partid, îmbogățirea 
conținutului și creșterea efici
enței invâțămintului politico- 
ideologic de partid și de U.T.C, 
a lectoratelor organizate de sin
dicate — forme frecventate as
tăzi de peste 300 000 de comu
niști și alți oameni ai muncii.

Amplul proces de edificare a 
societății socialiste multila'eral 
dezvoltate presupune insă, după 
cum s-a precizat de ia tribuna 
plenarei, ca organele și organi
zațiile de partid, toți factorii 
educaționali să desfășoare o și 
mai intensă activitate de pregă
tire politică, ideologică, cultura
lă a maselor. O atenție deose
bită s-a acordat in dezbateri 
marelui rol pe care il au 
dc indeplinit cu deosebire in 
județul Cluj școlile și institu
tele de invățămint superior prin 
îmbinarea echilibrată a laturii 
educative cu cea instructivă.

Paralel cu aceste observații 
s-au făcut numeroase propuneri 
privind îmbunătățirea muncii de 
educare a tinerei generații, for
marea cadrelor noi. imbogățirea 
conținutului activității institu
țiilor culturale — cămine Cultu
rale. teatre, al publicațiilor lite- 
rar-artistice. presei cotidiene etc.

în încheierea lucrărilor plena
rei a luat cuvintul tovarășul 
Gheorghe Oprea, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. care, adresind 
oamenilor muncii clujeni felici
tări in numele conducerii parti
dului. personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru rezul
tatele pe care le obțin in indus
trie, agricultură, in activitatea 
științifică și culturală, s-a refe
rit pe larg la sarcinile ce revin 
organizației județene, întregului 
ei activ in unirea eforturilor tu
turor oamenilor muncii, indife
rent de naționalitate, pentru 
realizarea neabătută a politicii 
partidului. înlăturind forme
le greoaie sau simplificatoa
re. munca ideologică-educativă 
trebuie să se caracterizeze și 
mai mult printr-o raportare la 
tot ceea ce este nou, printr-o 
poziție ofensivă, critică față de 
tot ceea ce este înapoiat, retro
grad. printr-o indisolubilă legă
tură cu viața, cu cerințele 
mersului înainte.

Din programul de măsuri 
adoptat de plenară :

• în perioada 1976—1980 se 
va asigura încadrarea și parti
ciparea la cursurile universității 
de marxism-leninism a cadrelor 
de conducere din întreprinderi 
și instituții, a întregii rezerve 
de cadre a comitetelor județean, 
municipale și orășenești de par
tid.

• Numărul universităților 
populare va crește pină in 1980 
la 22, cuprinzînd peste 18 000 
cursanți.

• Se va îmbunătăți conținu
tul programelor brigăzilor ar
tistice de agitație, numărul a- 
cestora urmînd să crească la 
250 pină in 1980.

în încheierea lucrărilor ple
narei, participanții au adresat o 
telegramă COMITETULUI CEN
TRAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, din 
care extragem :

în numele comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii de pe 
aceste meleaguri — români, ma
ghiari, germani și de altă na
ționalitate — exprimăm in una
nimitate gîndurile și sentimen
tele cele mai calde și mai pro
funde de prețuire și recunoștin
ță, de atașament nețărmurit 
față de politica internă și ex
ternă a partidului și statului 
nostru, față de contribuția ex
cepțională, teoretică, politică și 
organizatorică pe care dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, o aduceți la rezolva
rea problemelor cardinale ale 
edificării socialismului multila
teral dezvoltat și comunismului, 
la soluționarea problemelor ma
jore ale lumii contemporane.

Plenara a dat mandat partici- 
panților la Congresul educației 
politice și culturii socialiste să 
exprime angajamentul ferm de 
a susține, prin fapte de muncă, 
politica internă și externă a 
partidului, activitatea neobosită 
pe care dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, o desfășurați pentru 
bunăstarea și fericirea patriei și 
poporului român, pentru pace, 
cooperare și înțelegere între 
toate popoarele lumii, de a con
tribui activ la transpunerea în 
viață a Programului de făurire 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism.

constanta
într-o atmosferă de lucru, cu 

l un înalt spirit de exigență și ■ 
principialitate partinică, plenara 

i cu activul a Comitetului jude- 
I lean Constanța al P.C.R.. a ana. 
I lizat modul in care se infăptu- 
J iese prevederile Programului 

ideologic. Atit raportul prezen
tat de tovarășul Vasile Vilea.

, prim-secretar al Carnitetalnl ja- 
dețean Constanta al P.CJL cit

! $i cei 71 participant! la discuții, 
din plen ți comisii, au eocsa-

I crat un Ioc important metode
lor folosite de comitetul jude
țean. de celelalte organizații de 
partid in scopul 
conducerii st îndrumării unitare 
a intregu activități ideologice șt 
politico-educative, al atragerii 
in munca de educare comunistă 
a maselor a unui larg activ.

Analrzind activitatea desfășu- 
i rată in spiritul cuvintăru tova- 
j rățului Nicolae Ceaușescu la 
| recenta consfătuire de lucru de 
' la CC. al P.CJL raportul st ' 

vorbitorii au supus unor critici 
; îndreptățite unele neajunsuri 
j din intreprmden mdustrîaje. de 

transport și. conscruci-i de co
merț și turism. Totodată, a fost

■ faptf-țȚ că
luate pentru înfăptuirea Progra
mului ideologic detentuaă cres-

’ terra neîntreruptă a roîuîuc 
j conducător al organelor s; or

ganizațiilor de partid, care ae-

nrea raaiic adunărucr gene- 
' râie de partid in dezbaterea șt 
' soluuocarea principalelor pro

bleme a.e colectivelor de tnur-că- 
pentru afirmarea puternica a I 
noului întărirea ordinii șt dis
ciplinei. adinctrea democrație: I 
sociali sce.

Particpanui Ia plenară au 
■ubhmat. de asemenea, roiul 
important ce revine acumtăui .

, pciii.co-educative in dezvoltarea 
cultului muncii. a responsabi- 
litătu tuturor celor ce muncesc 
fată de consolidarea avutului 
obștesc. tnsistindu-se asupra 
sporim roiului formativ al șco- * 

; Iu. ca și asupra cerinței creș
terii receptivității organizațiilor , 
de partid față de inițiativele 
valoroase.

fa contextul obiectivelor și 
. sarcinilor cuprinse in Progra

mul ideologic — au sub- 
i liniat raportul și vorbito

rii — un loc important il I 
ț ocupă îndeplinirea in și mai 1 
j mare măsură, de către casele de 
' cultură, cluburile, căminele cui- | 
1 turale, bibliotecile, muzeele și ' 
î teatrele, de către cabinetele ce ; 
I științe sociale, a rolului lor po- 
, litic și ideologic, ca instituții de I 
! educație socialistă a maselor, j 
i îndeosebi a tineretului. Un ac

cent firesc s-a pus. de aseme- 
i r.ea. pe creșterea calitativă a 
J activității educative și artistice < 
i desfășurate pe litoral in șezoa- r 
I nele estivale, pe antrenarea, ala- < 
I tun de forțele locale, a unor for- ' 

mafii și personalități de prestigiu 
I ale artei șt culturii.

fa încheierea dezbaterilor a 
luat cuvintul tovarășul Petre 
Lupu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
Apreciind că in mod just ple
nara a insistat asupra necesită
ții creșterii continue a rolului 
organelor și organizațiilor de 
partid in conducerea muncii 
politico-educative, vorbitorul a 
accentuat că trebuie să se ac
ționeze cu consecvență pentru a 
se imprima acestei activi
tăți un caracter revoluțio
nar. Propaganda de • partid, i 
instituțiile ideologice și cultu- , 
ral-educative, școala sint che- i 
mate să contribuie in cel mai ; 
înalt grad la formarea omului 
nou. să-i dezvolte atitudinea de 
proprietar și producător, să de
termine ințelegerea profundă, de 
către fiecare membru al socie
tății noastre, a unității indisolu
bile care trebuie să existe în 
toate împrejurările între edu
cație, gindire și acțiune, intre 
cunoștințe și conștiință, Intre 
sentimentul patriotic, socialist, 
și internaționalismul proletar.

Din programul de măsuri a- 
doptat de plenară :

• Membrii organelor de partid, 
lectorii și propagandiștii, acti
viștii de partid, de stat și ai 
organizațiilor de masă vor face 
cu regularitate expuneri în fața 
oamenilor muncii, vor participa 
la dezbateri in adunările gene
rale de partid, ale organizațiilor 
U.T.C. și grupelor sindicale, ale 
angajaților și cooperatorilor.

• Organele și organizațiile de 
partid, de U.T.C. și sindicat vor 
acționa pentru extinderea bri
găzilor de muncă și educație so
cialistă, precum și a acțiunilor : 
Ora de dirigenție muncitorească, 
Sfatul omeniei. Prietenul noului 
angajat, Tînărul de lingă tine, 
Ștafeta generațiilor.

In încheierea lucrărilor ple
narei, participanții au adresat o 
telegramă COMITETULUI CEN
TRAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, din 
care extragem :

Raportăm cu mindrie că in anii 
care au trecut de la istorica ple
nară a Comitetului Central din 
noiembrie 1971, în spiritul înal
telor cerințe formulate de Pro
gramul ideologic al partidului, 
muncitorii portuari, constructorii 
de nave, țărănimea cooperatistă, 
toți oamenii muncii au făcut do
vada unor fapte de eroism pen
tru dezvoltarea economică și so
cială a județului Constanța. A- 
ceastâ perioadă se înscrie in is
toria judefului nostru ca o etapă 
deosebit de fructuoasă în care, 
înfăptuind politica științifică a 
Partidului Comunist Român, pre
țioasele dumneavoastră indica
ții, s-a realizat un amplu pro
gram de investiții, s-a dublat 
producția industrială, s-au dez
voltat și modernizat agricultura, 
transporturile maritime și turis
mul, a crescut nivelul de trai 
material și spiritual al celor ce 
muncesc.

Asigurăm conducerea partidu
lui, pe dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, că vom consa
cra și in viitor intreaga noastră 
putere de muncă infăptuirii 
neabătute a sarcinilor ce ne re
vin din mărețul Program al 
partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și Înaintare a României spre 
comunism.

Plenara cu activul a Comite
tului județean Covasna al P.C.R. 
a reprezentat o încununare a 
dezbaterilor desfășurate in ulti
mele luni in toate organizațiile 
de partid, in organizațiile de 
masă șt obștești. îrw unitățile 
școlare ți instituțiile culturale, 
dezbateri la care au luat euvia- 
tul perie 5 008 de comuniști f. 
aîti oameni ai muncii și în ca
drul cărora s-au tăcut 3 885 de 
propuneri vtzind îmbunătățirea 
acrivitățxi poii'ico-tdeologtce și 
cultural-educative. Atit riper., 
prezentat de tovarășul Nacy 
Ferdiaaad. pria-teeretar al Ca- 
nitetvlai jadeteaa Cavasaa al 
P.CJL. ct și intervențiile celor 
® de vorbitori ia plen și in co
misii au t elevat activitatea red
usei depusă in județ, in cei cine 
am de la adoptarea Programu- 
hti Ideoiogsc al partidului pen
tru dezvoltarea conștiinței ancva- 
lisse a masetor. pentru făurirea ■ 
omului nou. S-a sublimat că 
expresia cea mat eioc.mtâ a >- 
«estet reau’Ati • t mirii tute per- 
tseiparee toc tnai actrv* a tutu
ror leoritarfler — remtaL ■*- I 
gbiaru seesu — la desflsuraree 
fatrecmi socianste. Ia realizarea 
saraa-lor de pla= fapt cocscre- 
rim ir. itdeplirurea prevede
rilor eeiebiatalci 1971—1975 cu 
1«5 de Ele mat dev—-me. drepc 
pentru care județuhu i s-a 
conferit Ordinal _Steaua Repo- 
bteu Sooaliste Rorndr.ta* clasa L 1

Din cuvistul parucpanților. ca 
ș. <hn raportul prezentat a re
zultat cu deose^tă pregnantă tă 
politica partitririin de reparti
zare amomnesâ a forjelor de 
prod-_ctie pe -".treg teritoriul lă- , 
ru. de dezvoltare arcelerată a 
județelor aămase in urmă — 
printre care se numără și Co- 
vasna — consolidează coctismi 
baza materială a egalității ia 
drepturi a tuturor celor ce mun
cesc. ir.iferent d» nauor.aLtate. 
reprezmtâ e modalitate funda- 
mestaJă de soiutiooare justă.
— ---
naționale. Roadele aceste; poli
tici înțelepte sfrrt In mod pu
ternic evidențiate de realitățile 
acestui județ.

Raportul st luănie de cuvtnt 
au arătat că. in ultiau ar.i 
mur.ca pociio
tribuît într-o rrâF^râ spentâ la
cultivarea ser. (insectelor patno-
tice. de drazoșie n de-.-ocaasea: 
fală de partid r popor.

în spirit critic și autocritic, 
vorbitorii au pus ia evidentă E 
unele d-fxner.te si r.et-npitr.:—. 
care se mai man ;3 acti
vitatea poirtico-edocativă. S-a 
subliniat, de asemessea. că fae
ton de răspundere cum ar fi 
Consiliul județean al U.T.C., Co
mitetul județean al culturii tre
buie să actmcseze mai bocărit in 
vederea deplasăm centrului de 
xr-ms » al actrritătu poiitice 
spr- locurile de șuncă <- da 
viată ale ooraentier.

fa încheierea lorrărilcr plena- I 
res. a taat cvetabd tosârăpul I 
Leoaie Ranta measbra al I 
Comitetalui Politic Exeevtiv al 
C.C. al P.C.R.. care, subliniind 
inriurirea pozitivă exercitată de 
către Programul ideologic asu
pra muncii politico-educative. ' 
succesele obținute in perioada i 
care a trecut de la plenara din j 
noiembrie 1971. a precizat prin- , 
cipalele sarcini pe care partidul 
le pune cu deosebire in fata tu
turor factorilor educaționali; I 
afirmarea puternică a spiritului , 
revoluționar militant ; inlătu- > 
rarea formalismului și festivii- I 
mului : explicarea temeinică a 
documentelor, a hotăririlor de j 
partid si de stat, antrenarea oa- . 
menilor la traducerea lor in j 
viață : cultivarea răspunderii i 
pentru realizarea sarciralor de i 
plan ; dezvoltarea spiritului pa- ; 
triotic și internationalist in rin- 
dul comuniștilor, al tuturor oa- ! 
menilor muncii.

Din programul de măsuri 
adoptat de plenară :

• în vederea educării patrio
tice a maselor, organele și or- ; 
ganizațiile de partid, de masă si 
obștești vor organiza expuneri, 
dezbateri pe teme ca I ..Forma
rea limbii și a poporului ro
mân", „Permanența și continui
tatea poporului român pe tot 
cuprinsul patriei", ..Politica 
P.C.R. in problema națională", 
„Lupta comună a românilor, 
maghiarilor și sașilor de pe a- 
ceste meleaguri pentru elibe
rare socială și națională" etc.

• Se va acționa pentru gene
ralizarea inițiativelor ..Să lu
crăm o zi pe trimestru din ma
terialele economisite". „Registrul 
economiilor". ..Fiecare utilaj 
folosit cu maximum de randa
ment", urmărindu-se eficienta 
economică a acestor inițiative la 
fiecare loc de muncă. atelier, 
secție, unitate economică.

în încheierea lucrărilor ple
narei, participanții au adresat o 
telegramă COMITETULUI CEN
TRAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, din 
care extragem :

Participanții la plenara lărgită 
a Comitetului județean de partid 
Covasna au dezbătut cu respon
sabilitate comunistă modul in 
care au fost traduse in viață 
sarcinile trasate de Plenara C.C. 
al P.C.R. din noiembrie 1971, de 
documentele adoptate la Con
gresul al XI-lea al P.C.R., ex- 
primind și cu acest prilej, in 
numele tuturor comuniștilor și 
celorlalți oameni ai muncii — 
români, maghiari și secui — 
totala adeziune și atașamentul 
deplin fată de politica internă 
și externă a partidului și statu
lui nostru. Sprijinul multilateral 
acordat județului Covasna de că
tre conducerea partidului, conju
gat cu eforturile unite ale în
tregii populații, a determinat 
dezvoltarea și înflorirea acestui 
minunat colt al patriei.

Asigurăm conducerea partidu
lui și statului, pe dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că noi toți, 
organele și organizațiile de 
partid, de masă și obștești, fac
torii educaționali din județ, în
tr-o deplină unitate de voință, 
cu mult simț de răspundere, 
sintem ferm hotărifl să muncim 
cu dăruire, devotament și pa
siune revoluționară pentru a e- 
duca și forma omul nou al 
zilelor noastre în spiritul prin
cipiilor eticii și echității socia
liste, al Înaltelor idealuri pa
triotice și internaționaliste.

DÎMBOVIȚA
Plenara cu activul a Comite

tului județean Dîmbovița al 
P.C.R. a analizat, intr-un spirit I 
de înaltă exigență și principia- ■ 
li ta te comunistă. activitatea i
desfășurată de organele și or
ganizațiile de partid, de masă 
și obștești, de instituțiile de 
cultură și educație pentru ap„- i 
carea in •--.ață a Progransu.nl 
ideologic al partidukii.

Atit in raportul prezentat de 
tovarășul Ion Stăaesro. prnn- 
seeretar al Comitetului jude
țean Dimbavita al P.CJL, rit < 
și in cuvintul celor 78 de vor
bitori in plen șt in corms'... a 
fost iafâușatâ experiența acu- . 
mulată de organele și organ-- ’ 
rapile de partid in irxtrisarea 
șa reodocerea unitară, sgmj- 
jocită a întregi; ac ti-, -tătî pou- 
taco-eikicgtive. ronuibotia spo
rită a acesteia la întărirea spt- 
ntultn de oriboe. ifcT.pf i-A b 
răsouridere in T zoră. ta cae 
soLdarea tn riadul sasejor a 
trăsătirticr mscmjE mc a e.

Au fon preasEaa* sucesc 
resuriaceie reoMra&cie cfccmgt» 
ta pn*eăe jaera Nzx ale aras

n de pe vastele sacuere a.e 
judetuluu dri agreuiturâ. 'till 
eeMate r ale vieții so-
cai-eeamtmn «ocale

Amtmurf eu femutate in spt- 
nr-x r—gramu.— ideologic, er- 
Ca-ue.e șa organizai ie oe par
tid. oe^mzatEie de masă și 
obșteg-. reenșxmente ale Frec- 
tiihn Uri-tăt— Socialiri». insutti- 
țnie de cultură și educație au 
pus îs centrul activitâțu lor — 
așa cum au subimiat-o dezba
terile dn plenară — preoc-jpa- 
nle Fasur.ute pentru cultivarea 
Înaltelor trăsături nsoral-potitiee 
aie neuhe nou. afirmarea au- 
rudriui înaintate față de mun
că s: avutul obștesc, educarea 
patriotică $; ir.tematicnafistă a 
maselor largi de oameni ai 

Cnprmzind Ir. sfera rna .zei 
efectuate, ca și in programul de 
mas>jri adopcac. -.asta preoie- 
matică a activității poiîtico- 
edutanve. deriaaterue din ple
nară au reliefat necesitatea sti- 
m-.ârii și generaiezani inipati- 
velor valoroase, a îmbunătățirii
ridului de muncă al organelor 
S irgaruzațulor de partid in 
conducerea șu îndeosebi, in 
coordonarea activttat.i tuturor 
tacsonlor educațiODali. a etini- 
năm paralel.«meior și supra- 
punenlor. a altor neajunsuri.

Luind in dezbatere modul in 
care școala își indeplmește ro
lul de polemic centru al educa
ției eomumste. ma. muip vor- 
briori au relevat preocuparue 
pentru asigurarea cadrelor ne
cesare ecrr.omiei Iacale, subb- 
n-iridu-ee. in același tuap. <u- 
•"<ria ergan-zaturi» de partid, 
de «..TXI ș. peooteri. a tuturor 
cadrelor didactice de a aeuita 
iceuecs ecat pentru desfășurarea 
ictregu activități educative pe 
baza coocepiie; matenai^t-dia- 
•ectice, pentru 
rindul elevilor 
ta;ă de muncă.

Luind cuvintul 

eitiiivarea in 
a respectului

in încheierea
dezbaterilor, tovarășul Ion lo- 
niță. membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. a apreciat pronunța
tul caracter de lucru al plena
rei și s-a referit pe larg la unele 
(fia p.-.nci palele direcții ale per
fecționării activității politico- 
educative care trebuie să se
afle in atenția organizațiilor de 
partid, a tuturor factorilor cu 
responsabilități in domeniul 
muncii ideologice, de propa
gandă și cultură din județ. Vor
bitorul a stăruit asupra cerinței 
de a se acționa cu mai multă 
perseverență pentru afirmarea 
puternică a spiritului revoluțio
nar. militant, de a se lupta cu 
tenacitate împotriva formalis
mului și festivismului, a men
talităților retrograde, pentru 
popularizarea experienței pozi
tive. creșterea calitativă a con
ținutului manifestărilor educa
tive, pentru educarea susținută 
a tinerilor in spiritul tradițiilor 
revoluționare, patriotice și inter
naționaliste ale partidului.

Din programul de măsuri 
adoptat de plenară :

• în spiritul cuvintării tova
rășului Nicolae Ceaușescu la 
Consfătuirea de lucru de la 
C.C. al P.C.R. din 12—13 mai 
1976. organele și organizațiile de 
partid vor lua măsuri de popu
larizare și cunoaștere a tuturor 
hotăririlor de partid și a legilor 
statului, in scopul respectării și 
aplicării întocmai a acestora.

• Organele de partid vor lua 
măsuri pentru a spori numărul 
universităților populare de la 
36 in prezent, la 60 în 1980.

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

Exprimind voința comuniști
lor, a tuturor oamenilor muncii 
din județul nostru, participanții 
la plenară își reafirmă și cu 
acest prilej adeziunea lor de
plină la politica internă și ex
ternă a partidului și statului 
român — expresie a aplicării 
creatoare a marxism-leninismu- 
lui la condițiile și realitățile 
țării noastre.

Vă raportăm că — acționind 
in lumina indicațiilor dumnea
voastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu — 
am acordat și acordăm o îndru
mare permanentă și un sprijin 
concret organizațiilor de partid, 
de masă și obștești, unităților 
economice și instituțiilor de cul
tură și educație, reușind astfel 
ca in primele patru luni ale a- 
cestui an să obținem rezultate 
de seamă in toate domeniile de 
activitate.

Plenara a dat mandat și de
plină împuternicire reprezen
tanților săi la Congresul educa
ției politice și culturii socialiste 
să exprime intreaga lor ade
ziune la politica internă și ex
ternă a partidului și statului 
nostru, la documentele ce vor fi 
adoptate de acest forum al spi
ritualității române, holărirea 
organizației județene de partid, 
a tuturor oamenilor muncii din 
județ, de a face totul, cu pa
siune revoluționară, pentru rea
lizarea exemplară a obiectivelor 
stabilite de Congresul al XI-lea 
al partidului.

GALATI
încumitiare firească a analize

lor sub semnul exigente: și com
bativității revohi*:anare desfă- 
furate in orgar.-zaiiîle de partid, 
de masă s obștești din județ, 
în pregătirea Congresului educa- 
pe: politice si culturii socialiste, 
plenara cu activul a Comitetului 
Todetean Galau al P.C.R. a 
dezbătut cu re spana abilitate co

stată a Programului ideologic 
al partidulut-

fa raportul prezentat cu acest 
Prile; de tovarășul Dumitru Be- 
jaa. prun-secretar al remiteta- 
lai jadeteaa de partid, in cu

la duruți :> drii plen si din co- 
ans-t s-a szănct. cu precădere, 
asupra roetnbetiei comuniștilor 
îa dezroharea conștiinței socîa- 

a aaaoelar de oameni ai 
■'.«arii la «tarirr.irirea trăsătu
rilor usorale maritale, demne de 
omul naastre. Dovezile
cele tu grăi-nare ale eficientei 
adlvUin txx.’ieo-educative. ale 
adeEur.i: fierir_-ti a tuturor ce- 
ior ce tră.esc r muncesc pe me - 
leagtir-e covurfineae la poiitka

tematiocaiă a partidului nostiu 
siat matematizate, fără îndoială, 
ia succesele obtmute in realiza
rea samnilor economice.

Pctemxa organizație de partid 
județeană, care numără peste 
82 999 de comuniști. i$i face tot 
mai samțit roiul de conducător 
al întregi: activități politico-e
ducative. ia striasă legătură cu 

țiet socialiste, cu dezvoltarea ne- 
cocten.iă a baze; materiale șl 
;rr.perat;\-ui făuririi noii fiziono- 
mu aioeaie a celor ce muncesc.

O bună parte din luările lor 
de cuvmt vorbitorii au consacra
t-o înfățișăm: experienței valo
roase in propaganda de partid 
j: munca cultura’.-educauvâ des
fășurate in unități industriale și 
agricole, ia instituții. S-au rele
vat bunele rezultate dobindite 
in organizarea și desfășurarea 
invătămintului politico-ideologic, 
in structura căruia, in acest an, 
sint cuprinși peste 85 000 de 
ctirsar.ti. De peste două ori a 
crescut numărul studenților la 
Universitatea serală de mar
xism-leninism. unde au luat fi
ință secții noi. Au fost relevate, 
in același timp, rezultatele inre- 
gisirate de instituțiile de artă 
ale județului, mișcarea artistică 
de amatori, cenaclurile de crea
ție Lierar-artistică.

facercind o sinteză posibilă a 
criticilor și propunerilor expri
mate in plenară, putem spune 
ca ele au vizat cu precădere 
necesitatea de a lega mai strins 
activitatea politico-educativă de 
cerințele concrete ale județului, 
și anume : întărirea ordinii și 
Gjciplinei fa muncă. sporirea 
apariîuhu de responsabilitate in 
grspodărtiea maientloc prime 
și a materialelor. combaterea 
coacepțulor inapoiate. a incăl- 
caru normelor morale ce guver
nează in societatea noastră.

Luind cuvintul in încheierea 
dezbaterilor, tovarășul Ion Pă- 
țan. membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
a stăruit asupra succeselor în
registrate de organizația jude
țeană de partid pe linia înde
plinirii Programului ideologic al 
partidului, consacrat modelării 
omului n<ju, constructor al so
cialismului și comunismului pe 
pămintul României, patriot în
flăcărat și internaționalist con
secvent. Apreciind spiritul de 
exigență comunistă al dezbate
rilor din plenară, vorbitorul a 
făcut o serie de recomandări 
privind perfecționarea întregii 
activități politico-educative, com
baterea fenomenelor de forma
lism, a manifestărilor retrogra
de in comportarea oamenilor, 
ridicarea gradului de responsa
bilitate civică la fiecare om al 
muncii, legarea mai strînsă a 
tuturor eforturilor factorilor e- 
ducaționali de problemele de 
fond ale realităților materiale și 
spirituale ale județului Galați.

Din programul de măsuri a- 
doptat de plenară :

• Organele și organizațiile de 
partid vor situa în centrul mun
cii politico-ideologice preocupa
rea pentru dezvoltarea spiritu
lui revoluționar, pentru întărirea 
ordinii și disciplinei, imprima
rea unei responsabilități sporite 
față de îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor profesionale și ob
ștești. pentru o comportare mo
rală în spiritul principiilor co
dului etic comunist.

• Agitatorii, propagandiștii, 
lectorii vor fi antrenați în ac
țiuni de explicare a valorilor 
morale ale muncii în socialism, 
combaterea tendințelor de para
zitism, fuga după munca ușoară, 
manifestările de căpătuială și 
furt.

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

Participanții la plenara cu ac
tivul a Comitetului județean 
Galați al P.C.R., exprimindu-și 
devotamentul nețărmurit față de 
Partidul Comunist Român, vă 
transmit și cu acest prilej, iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
sentimente de profundă prețui
re, de adine respect pentru neo
bosita dumneavoastră activitate 
pusă în slujba nobilelor idealuri 
ale propășirii poporului român, 
ale cauzei socialismului și păcii 
in lume. Cerințele Programului 
ideologie au dinamizat activita
tea desfășurată de organele și 
organizațiile de partid, de masă 
și obștești, dc instituțiile cu ca
racter educațional, au dat un 
nou și puternic impuls elanului 
creator ai maselor, ceea ce a de
terminat îndeplinirea inainte de 
termen a prevederilor planului 
cincinal 1971—1975. Consecvenți 
acestui spirit de muncă, pe pri
mele patru luni din anul 1976 
industria județului Galați a ob
ținut o producție suplimentară 
de 225 milioane lei.

Plenara noastră a încredințat 
mandat reprezentanților județu
lui Galați la Congresul educației 
politice și culturii socialiste de 
a exprima, in numele celor pes
te 82 000 de comuniști, al tutu
ror oamenilor muncii din aceas
tă parte a țării, deplina adeziu
ne la politica internă și externă 
promovată de partidul și statul 
nostru.

EDUCAREA IN SPIRITUL NORMELOR Șl 
PRINCIPIILOR ETICII SI ECHITĂȚII SOCIALISTE, 

Al RĂSPUNDERII FATĂ DI SOCIETATE
Plenara lărgită a Consiliului U.N.C.A.P.

Marți a avut loc. în cadru! 
acțiunilor de pregătire a Con
gresului educației politice și 
culturii socialiste. Plenara lăr
gită a Consiliului Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție.

La lucrările plenarei au rost 
prezenți. din partea conducerii 
de partid și de stat, tovarășii 
Gheorghe Rădulescu, Ilie Ver
de* și Iosif Banc.

In raportul prezentat de to
varășul Aldea Militaru, pre- 
S-'i.-.-- - .• Naționale a
Cooperativelor Agricole de 
Producție, s-a scos in evidență 
faptul că. in perioada care a 
trecut de la istorica Plenară a 
C.C. al P.C.R. din 1971, Consi
liu! Uniunii. Comitetul său exe
cutiv au militat cu hotărire și 
consecvență pentru propagarea 
largă în rindurile țărănimii coo- 
tientiste a ideologiei partidu
lui nostru și politicii sale mar- 
xist-ieniniste, pentru creșterea 
conștiinței socialiste, promova
rea principiilor eticii și echi
tății socialiste, pentru educarea 
maselor de cooperatori prin 
muncă și pentru muncă și în
cadrarea lor în efortul general 
ai poporului nostru de edifi
care a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate in Romania.

Totodată, în spiritul docu
mentelor de partid, al indi
cațiilor tovag'ășului Nicolae 
Ceaușescu. raportul a stăruit 
asupra necesității perfecționării 
in continuare a muncii politico- 
educative la sate, eliminării 
unor neajunsuri care mai per
sistă in acest domeniu.

La dezbateri au luat cuvintul
lor. Spătărelu, Fătu Socariceanu, 
Gheorghe Dindere. Maria Fro- 
ca. Bela Cseresnyes,
Mihai, 
Gerber,
Popa. 
Uibaru.
Vlăsceanu. Vorbitorii au relevat

Dinu 
Ion 

Blaziu 
Ernest

Virgilius 
Daniliuc, Eva 
Negoiță, Ștefan 
Buzaș, Viorel 

Zerbeș și Iuliana 

că. in perioada 1971—1975, în
tregul nostru popor sub con
ducerea înțeleaptă a partidului 
a obținut succese remarcabile 
in dezvoltarea economică a pa
triei noastre socialiste și a 
vieții spirituale, in formarea 
omului nou. în numele coopera
torilor — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități 
—, participanții la dezbateri 
și-au exprimat deplina adeziune 
la politica internă și externa a 
partidului nostru și. totodată, 
hotărirea de a cultiva, prin 
toate mijloacele, in rindurile 
tuturor cooperatorilor dragos
tea nețărmurită față de patrie 
și partid, față de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
NicolaeCeaușescu. . . '

Plenara a dăi mandat, repre
zentanților țărănimii coopera
tiste la apropiatul Congres al 
educației politice și culturii 
socialiste, să exprime voința de 
neclintit a tuturor celor ce
muncesc pe ogoarele țării de a 
sluji cu credință cauza partidu
lui, idealurile nobile de pace, 
colaborare și progres.

După dezbateri, participanții 
la plenară au adoptat planul de 
măsuri privind intensificarea 
activității politico-ideologice, 
cultural-educative și sportive 
de masă ce va fi desfășurată d° 
unitățile cooperatiste și condu
cerile unităților pentru ridica
rea conștiinței socialiste a ță
rănimii cooperatiste.

în încheierea lucrărilor a luat 
cuvintul tovarășul Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Politic

Activitate neobosită, pasionată pentru 
ridicarea calității întregii mișcări sportive

Tlenara lărgită a C.N.E.F.S.
Marți dimineața au avut loc 

în Capitală lucrările plenarei 
lărgite a Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport 
consacrate analizei activității 
politico-ideologice și cultural- 
educative desfășurate de orga
nele și organizațiile sportive în 
lumina Programului ideologic al 
partidului, a indicațiilor secre
tarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

La lucrările plenarei au parti
cipat membri ai Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică și 
Sport și ai Comitetului Olimpic 
Român, conducători și activiști 
ai federațiilor sportive, antre
nori, sportivi fruntași și ziariști.

în informarea prezentată ple
narei de general-locotenent 
Marin Dragnea, președintele 
C.N.E.F.S., precum și în cadrul 
dezbaterilor s-a exprimat adeziu
nea deplină a întregii mișcări 
sportive la politica internă și 
externă a partidului și statului 
nostru, hotărirea de a acționa 
ferm, de a contribui cu întrea
ga energie și pricepere la efor
tul de ridicare a patriei pe 
treptele cele mai înalte ale cul
turii și civilizației.

în acest cadru, vorbitorii s-au 
referit pe larg la rezultatele 
remarcabile obținute de sporti
vii români în competiții de 
prestigiu internațional. Rele- 
vindu-se performanțele sporti
vilor români la mai multe ra
muri, între care gimnastica, 
handbalul, luptele, boxul, cano
tajul, tirul, scrima, caiac-canoe, 
popice, tenisul de masă, ho
cheiul pe gheață și unele probe 
din atletism, s-a subliniat că a- 
cesteă sint expresia angajării 
tot mai puternice, a identifică
rii .mișcării noastre sportive cu 
nobilul ideal de a spori necon
tenit prestigiul internațional al 
României socialiste, contribuția 
pe care România socialistă și-o 
aduce la întărirea climatului de 
încredere, de respect reciproc, 
de conviețuire pașnică cu toate 
popoarele lumii.

Din dezbateri. a rezultat că, în 
pofida îmbunătățirii în ansam
blu a muncii de educație, se în
registrează încă serioase și re
petate deficiențe de natură or
ganizatorică, se constată încă 
superficialitate și formalism în 
tratarea unor aspecte de fond 
ale acestei activități, că mai per
sistă destule abateri de la nor
mele de comportare moral-ce- 
tățenească.

Exprimind In cuvintul lor 

Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

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

Raportăm conducerii partidu
lui, dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar ge
neral, că problemele acestui 
important domeniu al activității 
partidului nostru au făcut obiec
tul unor largi dezbateri cu 
masa țărănimii cooperatiste, in 
plenare ale uniunilor județene, 
precum și in adunările generale 
din iarna acestui an. Uniunea 
națională și uniunile județene 
ale C.A.P., sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de par
tid. au militat cu tot mai multă 
fermitate pentru a-și aduce 
contribuția, Împreună cu toate 
organizațiile care fac parte din 
Frontul Unității Socialiste, la 
aplicarea în viață a Programu
lui ideologic al partidului, la 
educarea comunistă a țărănimii 
și încadrarea ei în efortul gene
ral al poporului de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate in România.

PArticipanții la plenară au 
relevat, mult stimate tovarășe 
secretar general, rolul dumnea
voastră determinant în elabora
rea politicii noastre educațio
nale. in fundamentarea tezelor 
și ideilor cuprinse in progra
mul partidului, in normele vieții 
și muncii comuniștilor, ale eti
cii și echității socialiste. Din 
conținutul acestor documente 
fundamentale . se desprinde 
pregnant înalta dumneavoastră 
principialitate comunistă, capa
citatea de a descifra conținutul 
major al mersului înainte al 
societății, consecvența și fermi
tatea manifestate .în. promovarea 
spiritului revoluționar, a prin
cipiilor moralei comuniste, ale 
umanismului socialist.

Dînd glas voinței unanime, 
sentimentelor de stimă, dragos
te și recunoștință ce vi le poartă 
întreaga țărănime . cooperatistă, 
vă adresăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cele mai 

. calde mulțumiri pentru, atenția 
statornică ce o acordați dezvol
tării și modernizării agriculturii 
cooperatiste, pentru aprecierile 
referitoare la spiritul patriotic, 
militant și revoluționar de care 
au fost animate masei? de ță
rani de-a lungul istoriei, pre
cum și pentru grija cu care 
urmăriți creșterea rolului politic 
și organizatoric al uniunilor 
cooperatiste in etapa actuală. 
Exprimăm hotărirea fermă a 
țărănimii de a răspunde acestei 
griji prin fapte Ae înaltă con
știință revoluționară, ■ prin-et or
turi susținute in intrecerea so
cialistă pentru realizarea și de
pășirea planului.

Acționind permanent și prin 
toate mijloacele asupra conștin- 
ței socialiste a țărănimii coope
ratiste, educind-o în spiritul 
normelor și principiilor eticii și 
echității socialiste, al răspun
derii pe care o 'poartă față de 
cooperative, față de societate, 
sintem hotăriți să determinăm 
înfăptuirea exemplară a obiec
tivelor stabilite agriculturii 
cooperatiste prin programul 
partidului, să asigurăm spori
rea substanțială a contribuției 
acestui sector la progresul și 
prosperitatea națiunii noastre 
socialiste în drumul - ei ferm 
spre comunism.

recunoștința profundă pentru 
grija, atenția permanentă și în
drumările primite din partea 
conducerii de partid și de stat, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal, participanții la lucră
rile plenarei s-au angajat să de
pună o activitate neobosită și 
plină de pasiune în îmbunătăți
rea continuă a muncii politico- 
ideologice și cultural-educative.

Ei și-au manifestat hotărirea 
fermă de a dezvolta neîncetat 
activitatea sportivă de masă — 
obiectivul fundamental al miș
cării noastre sportive —, de a 
ridica nivelul sportului de per
formanță, în vederea reprezen
tării cu demnitate a culorilor 
patriei noastre la marile compe
tiții internaționale, cu precădere 
la apropiatele Jocuri Olimpice 
de la Montreal.

Plenara a adoptat apoi un 
plan de măsuri privind îmbu
nătățirea activității politico- 
ideologice și cultural-educative,

Participanții la dezbateri aii 
adoptat într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm textul unei 
telegrame adresate C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se arată :

Participanții la .plenară, Con
siliului Național pentru. Educa
ție Fizică și Sport, analizînd 
activitatea desfășurată pentru 
îndeplinirea sarcinilor de mare 
răspundere izvorîte din Progra
mul ideologic al partidului, din 
indicațiile dumneavoastră adre
sate mișcării sportive, doresc să 
vă exprime, și cu acest prilej, 
din toată inima, în numele tu
turor sportivilor, tehnicienilor 
și activiștilor pe tărîmul spor
tului și educației fizice, senti
mentele lor de profundă pre
țuire, adine respect, 
nețărmurită și 
dumneavoastră, _ _______ _
înțelept, stimat și mult ‘ încer
cat al partidului și al țării, pa
triot înflăcărat, omul în a că
rui activitate neobosită se re
găsesc marile virtuți ale po
porului nostru. Vă raportăm, 
cu acest prilej, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, căi activita
tea de educație fizică, și. sport 
a înregistrat realizări însemna
te în domeniul sportului de 
masă, școlar și universitar, al 
lărgirii șl întăririi bazei1 sale 
materiale, al ridicării nivelului 
performanței sportive și repre
zentării cu demnitate a țării 
noastre în competițiile inter
naționale d» anvergură.

dragoste 
recunoștință, 
conducătorul

ti
*
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Vizita vicepreședintelui Republicii Unite Tanzaniaf

vicepreședinte al partidului Uniunea Națională Africană
din Tanganika (T.A.N.U.), prim-ministru al guvernului'f

I ÎN PREGĂTIREA CONGRESULUI EDUCAȚIEI

POLITICE ȘI CULTURII SOCIALISTE

Cercetarea științifică studențească

Confirmarea premiilor

Rashidi Mafaume Kawawa
IZVOADE Manifestări

Marti dupâ-amiază a sosit in 
Capitală Rashidi Mafaume Ka
wawa, vicepreședinte al Repu
blicii Unite Tanzania, vicepre
ședinte al partidului Uniunea 
Națională Africană din Tanga
nika (T.A.N.U.), prim-ministru 
al guvernului, care face o vizită 
oficială de prietenie în țara 
noastră.

Oaspetele este însoțit de Tho
mas Mussa, membru al C.C. al 
T.A.N.U., R. Kalubu, membru al 
C.C. al T.A.N.U., C. Tungaraza, 
ministrul muncii și asigurărilor 
sociale, de alte persoane ofici
ale.

Pe aeroportul Otopeni. împo
dobit cu drapelele de stat ale 
celor două țări, unde a avut loc 
ceremonia oficială a sosirii, oas
peții au fost întimpinați de Emil 
Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Gheorghe O- 
prea, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernu
lui, George Macovescu. minis
trul afacerilor externe, Emil Ni- 
colcioiu, ministrul justiției. Radu 
Păun, ministrul sănătății. loan 
Ceterchi, președintele Consiliu
lui Legislativ, reprezentanți ai 
conducerii unor ministere, de 
alte persoane oficiale.

Erau prezenți ambasadorul 
Tanzaniei la București, Daniel 
Mloka. și membri ai ambasadei.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țâri.

Vicepreședintele Republicii 
Unite Tanzania, Rashidi Mafau
me Kawawa, împreună cu vice
președintele Consiliului de Stat, 
Emil Bobu. au trecut in revistă 
compania de onoare.

Un grup de pionieri a oferit 
oaspeților buchete de flori.

Gheorghe Oprea, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-minis- 
tru al guvernului, lire Cișu. 
membru al C.C. al P.C.R.. ad
junct al ministrului muncii. Va- 
sile Gliga. adjunct al ministru
lui afacerilor externe. Constan
tin Stanciu, adjunct al minis
trului comerțului exterior și 
cooperării economice interna
ționale, Ion Stanciu. adjunct al 
ministrului agriculturii si in
dustriei alimentare. Radu E- 
nache. secretar al C.C. al U.T.C, 
Cornelia Filipaș. secretar al 
Consiliului Central al U.G.S R. 
Maria Ciocan, membru al Bi
roului Consiliului Național al 
Femeilor.

Din partea tanzaniană parti
cipă Thomas Mussa. membru al 
C.C. al T.A.N.U.. R. Kalubu. 
membru al C.C. al T.A.N.U., C. 
Tungaraza. ministrul muncii și 
asigurărilor sociale. Al. Daniel 
Mloka. ambasadorul Tanzaniei 
la București. Mohamed Chim- 
sala. președinte al T.A.N.U. in 
regiunea Ruvuma. căpitan Mo
hamed Juma, comisar al muni
cipiului Zanzibar. Manam Lu- 
kandamila. membră a C.C. al 
Uniunii Femeilor din Tanganika. 
maior R. Makame. reprezen
tant al T.Y.L. — Liga Tineretu
lui T.A.N.U. — președintele re
giunii de coastă. Rashidi Utu- 
kulu, adjunct al secretarului 
general al N.U.T.A. — Uniunea 
Națională a Sindicatelor din

Tanzania. B Muganda. direc
torul Directei per.tru Europa 
din MAE

în cadrul convocbtnloe s-a e- 
fectuat o trecere in remită a re
lațiilor dintre Roeiăr.;a s; Tanza
nia. exprimindii-ee dorința de a 
aprofunda colaborarea ș; crept 
rarea bilateraiâ ia «t-rerve do
menii de activitate, ia foiosul 
ambelor popoare, al pdc: E â>- 
țelegeni intre nahtzm.

A avut ioc. de ase sat nea. 
schimb de vederi asterra « 
probleme înterastioeaăe.

Cocirortxrile *-au i="sdâ$- 
Intr-o atmosferă corttaa. p 
ter.easci.

ir

La sâurt timp de la sosire. 
Rashidi Mafaume Kawawa a 
făcut o vizită protocolară 
varășului Emil Bobu.

în cursul întrevederii s-a e- 
vidențiat cu satisfacție evolu
ția ascendentă a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre 
România și Tanzania, 
indu-se 
dintre 
Ceaușescu și Julius K. Nyerere 
pentru dezvoltarea pe multiple 
planuri a conlucrării bilaterale.

to

sublini-
importanța intilnirilor 
președinții Nicolae

★

în aceeași zi, la Palatul din 
Piața Victoriei au început con
vorbirile oficiale dintre Emil 
Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, și Rashidi 
Mafaume Kawawa, vicepre
ședinte al Republicii Unite Tan
zania, vicepreședinte al parti
dului Uniunea Națională Afri
cană din Tanganika (T.A.N.U.), 
prim-ministru al guvernului.

La convorbiri iau parte

Ce construiesc
• •unu ziua,
• •alții strică

peste noapte
lucrările de ame- 

a incintei Bălti- 
sistemul mixt de 

con-

ALE EPOPEII
NAȚIONALE

„AM DORIT SA PUNEM NU NUMAI LA 
INDEMÎNA SPECIALIȘTILOR. CI Șl A CREATORI
LOR, A PUBLICULUI LARG. DOCUMENTE DE 
PRIMA MĂRIME ASUPRA ISTORIEI NAȚIONALE' 
— declară organizatorii arădeni ai unei interesante 
și valoroase expoziții.

cultural
artistice

Sub

este dată de aplicarea
în producție
a titlurilor de 
(dar

„Prin 
najare 
ța din 
desecare-irigare 
senina ziarul nostru în pri
ma parte a lunii aprilie, 
la deschiderea lui — tinerii 
din sate învecinate localită
ții Mahmudia, cărora li se 
vor adăuga uteciștii din Tul- 
cea, vor reda agriculturii 
peste 200 hectare de teren". 
Și intr-adevăr citeva sute de 
tineri cooperatori, muncitori 
și elevi din Beștepe, Mah- 
niudia și Tulcea au săpat 
primele sute de 
de pămint. Din 
după citeva zile 
se vadă, la fel

metri cubi 
păcate insă, 
aici avea să 
ca și acum,

NOTA
doar firma. Pe 18 aprilie, 
cind alte citeva zeci de ti
neri ai orașului Tulcea co
boară din autobuze și vor să 
se apuce de lucru, sînt opriți 
și trimiși înapoi de unde au 
venit. Motivul : conducerea 
cooperativei agricole — uni
tatea beneficiară cu care co
mitetul județean al U.T.C. 
stabilise deschiderea șantie
rului — iși aduce aminte că 
îi lipsesc aprobările necesare 
desecării terenului. „Nu 
vrem să pățim ca și anul tre
cut, ne spunea îngrijorat in
ginerul hidrotehnist Con
stantin Georgescu. Atunci am 
avut noroc cu un prieten care 
m-a ajutat intr-o noapte cu 
un buldozer". Ce intimplare 
vor cei din Mahmudia să nu 
se mai repete ? In același 
perimetru și în același scop, 
conducerea cooperativei înce
puse la fel ca și acum să
parea unor canale. Și pentru 
că nici atunci, ca și acum, 
nu se îngrijise de obținerea 
aprobărilor necesare, cind a 
aflat că va veni în control o 
comisie de la Banca agricolă 
au trecut cu buldozerul in 
citeva ore peste munca citor- 
va sute de oameni care 15 
zile acționaseră în scopul eli
minării excesului de umidi
tate.

Cine și cum organizează la 
Tulcea munca patriotică ? 
Cine și cum trebuie să obți
nă aprobări ca cele de care 
au nevoie cei de la Mahmu
dia ? Cine și cum le dă u- 
nora dreptul să nesocotească 
munca oamenilor, acoperind 
noaptea cu buldozere ceea 
ce alții construiesc ziua ?

N. COȘOVEANTÎ

♦
în ocoarea oaspetehzL : 

șu! Emil Bobe a ofere: 
oficial.

Au luat porte to 
Gheorghe Oprea s Im 
rtumstr.: Gear gr Mac-
Bujor Almăsan. ~raoas 
Radu Păun. Em_i Nx»loct 
Traian Ștefănescu. pctzt-K 
al C C. al U.TjC, reprezi 
ai unor institute centrale, 
ruzalii de mată șt obștep 
persoane ofisale.

Au participat persoanei 
dale care F 
președintele 
Tanzania.

în timpul 
desfășurat u 
diaiă. poete 
Rashidi Ma 
rostit toastu

tip
Pâtan.

5-
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alte

însoțesc pe v 
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SUBIECTE ACTUALE. VII. PENTRU
EPOPEEA CINEMATOGRAFICA

(Urmare din pag. I)

cestuia, dnd una abilă, folosind 
mijloace, împotriva moralei co
muniste. de intimidare a munci
torilor. Ori este un om prea în
crezător in perfecțiunea direc
torului. ori este conștient de a- 
buzurile intimpiate si acționează 
pentru a nu fi descoperite. în- 
tr-o discuție cu Dirdea reiese că 
nu este pentru prima dată cind 
el greșea conștient. Atunci un- 
de-i mai este credulitatea și ne
vinovăția ?

FILMUL NU DA O REZOLVARE 
DEFINITIVA, CI ESTE O INVITA
ȚIE ADRESATA PUBLICULUI DE 
A JUDECA, DE A LUA O ATI

TUDINE

NICOLAE BOROIAN — lă
cătuș, I.S.T. : Vasilescu are o 
concepție învechită conform că
reia unul dictează iar ceilalți as
cultă. ..întoarcerea" lui mi se 
pare tirzie. căci are loc doar cind 
a fost ..luat cu asalt" de munci
tori. Filmul nu dă o cheie, o re
zolvare definitivă a cazului si 
asta mi se pare bine. Eu văd in 
finalul deschis — interesantă 
soluție a creatorilor de a ou «- 
răta figura lui Moruzan — o 
invitație adresată publicului de a 
judeca, de a lua o atitudine 
față de cele povestite in film.

DAN DENTE — operator chi
mist. COST : Cred că filmul este 
bun pentru că ne arată unde se 
poate ajunge dacă fiecare om. 
fiecare muncitor se mulțumește 
doar să-și îndeplinească sarci
nile de producție uitind că el 
este responsabil fată de tot ceea 
ce se-ntîmplă în întreprindere, 
că el trebuie să aibă un cuvint

de spus în toate prob) 
de producție os de w.»' 
se nasc intr-un cclect:

PROBLEMELE R DiCATE IN FIM 
SINT ALE NOASTRE. ALE TU

TUROR

LS.T. : 
un 1 

re eser.

ADRIAN GEORGESCU — in- 
pot sâ nu 

care mi 
este oare 

film ivind
o tematică de actualitate, pu- 
nind atâtea probleme intere
sante si reale, a cărui acțiune 
se desfășoară intr-o întreprin
dere de astăzi să lipsească cu to
tul tineretul 7 N-aș vrea să fiu 
Înțeles greșit, nu am pretenția 
ca toate operele noastre de artă 
să aibă neapărat in prim plan 
tineretul, dar tot atit de nefiresc 
mi se pare a face totală abstrac
ție de prezenta lui. Mă uitam 
la figurile celor ce alcătuiau co
mitetul oamenilor muncii : nici 
măcar o figură de tinăr. măcar 
asa. ca figurație. Repet, nu con
sider o obligație a creatorilor de 
a trata neapărat numai proble
mele noastre, dar nici r.u pot 
crede că se poate trece ușor cu 
privirea peste prezenta noastră. 
Și. bineînțeles. a problemelor 
specifice virstei noastre.

PETRE ANGHELOIU — lă
cătuș. I.S.T. : Problemele ridi
cate in Trei scrisori secrete sint 
ale noastre, ale tuturor și noi. 
tinerii, am avut multe a învăța 
din dezbaterea etică, ideologică 
a filmului. în încheiere mi-aș 
permite să lansez o invitație 
creatorilor de film de a veni si 
a cunoaște și viata și munca 
noastră, a muncitorilor din Tir- 
goviște. Cine știe, poate ii va 
inspira pentru o altă realizare !

Sub acest generic s-a deschis 
Ia Arai d:n inițiativa Biblio- 

Seter.e și a Coi 
ră si educație 
nplâ expoziție 

■entolai isteric tipărit 
Rhteze Ji monograf 
de m»tn-na.:<t-.că și corespon
denți. nare și reviste. nârți 
etci. Vastul material. In ru- 
n—msul că—am semnala exis
tenta -zaui fos»d de carte rară, 
a fost etalat în opt 
după un criteriu rronoltgic : 
r-= _l «Sac. conunuita*ea daco- 
mmană pe teritoriu! patrseî. 
fnmurea nopoculu: rrmăr. si a 

române, cristalizarea sta
telor fe-zdaje rrmăr.eștt. marje 
frâmmtăr-, sociale din seco«e.e 
al XV-Sea p al XVI-țea (răs
coalele ’ârârest..1. luptele ann- 
otcenaae r momentul dobfiMfir.i 
eauotiiMei ■oUeaole. morile e- 
vemme--' stor.ee ale seco.e- 
kv al XVin-lea și al XIX-lea 
iriscno» hzi Hcma. Cloșca șt 
Cnșan k Tudor Vladî rrt-escu. 
revoim-a de la 1MS>. Unirea 
princtpatejsc șt dootndnea in
dependente; de stat a României 
(1177), reaLzarea stamiui uni
tar zatmal r—mâr. (1518). cro
nica ruptelor clase: muncitoare 
intre ari; 1928^1^44.
coritr.butia principalelor 
ale culturii artdene la 
terea și popularizarea 
patriei.

De la document la document, 
istona ia consistența vieții, emo
ționează profund, trezind o legi
timă mindrie. în numele „iubi
torului de adevăr*, rum ar fi spus 
sibianul Johann Trdster. cel care 
pe la 1666 a tipărit la Nuren- 
berg o carte despre originea ro
mânilor (cel care afirma in slo
vele unei germane arhaice că 
limba 
mană din care cauză toate pă
rerile de mai înainte se pun la 
îndoială pentru că acest popor 
nu provine din Flacco ."Diocle- 
tcani. sau din tătari /după pă
rerea altora', ci din poporul ro
man și numele trebuie să Ce 
îndreptat neapărat Soli und 
muss/ in așa fel ca numele și 
limba lor. pentru orice iubitor 
al adevărului, să iasă la Ivea
lă"). invățati români și străini 
din toate veacurile aduc In se
lecția prezentată substanțiale 
coutnbuții la conturarea realei 
evoluții 
nostru, 
se pot 
C oștiri.
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D—susunu Cartojaa. ori su
mele he Celiar.us. Jordan. Go- 

Morelho. Cormdes. boo- 
bard- Bocfiurus. Oiahus. t'eb- 
tsre. Decsy. Pririm. tn scurge
rea .stone;. luzrâr. ur.ee se 
mec’ roeazâ putem.cui stat al 
iu Vn.-zrri lucrâr. mr-.ă- 
nevr. e străme ce comentează 
epopeea Im Mmai. corespen- 
denta ma. pupn rur.osruiâ a 
capilor miscâr.: de ia 1548. cre
ți, ta -lu-tratâ a rârho>ulu; de 
tr.deper.dentă fiptr-un supliment 
volum tnos al carului _U.*us- 
tr.ecte Zeirung* apăru’, in ÎB7J. 
la Le-pzig). documente reter.- 
t oare la procesul memrrar.ms- 
Mar la reacțiile cmpeDepri- 
vmd acest eveniment, documente 
despre lupta cocmrmșfilor in 
LesaLuoe. hacrânle im Ciuhan- 
cu r. Goltkș. asupra luptei ar-

smală și națională. Privim, a- 
semenea lucrăn nu ca pe do
cumente ale istoriei, ci ca pe 
însăși istorsa. Cu freamătul ei 
puternic, cu Înalta tensiune a 
wețîi. a ever.imenmbui trăit.

-Toate ideile si documentele 
converg in stabiluea adevăru
lui isteric, in sublinierea origi
nii daco-romane a poporului 
nostru, a contmuitâp; sale pe 
aceste meleaguri, in direcția 
luminări; numeroaselor sate 
lupte și sacrificii pentru împli
nirea une: mar. ș: adinei aspi
rații. conturată pregnant in 
conștiința nationals. libertatea 
socială ș; națională* — ne spune 
Cătălin Ionutaș. directorul Bi
bliotecii județene. La rindul său 
Olimpia Teretean. unul dintre 
bibliografii care au realizat 
această expoziție, ne-a decla
rat : ..Am dorit să punem nu 
numai la tndemina specialiști
lor. r. si a creatorilor, a publi
cului larg, documente de primă 
mărime asupra istoriei naționa
le. O asemenea generoasă idee ar 
putea găsi ecou și in alte ora
șe, ale căror bogate biblioteci 
ori muzee dețin documente uni
ce, de indiscutabilă importanță.

C. R. CONSTANTINESCU
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• FilartT.tr.: ta -George E- 
nescu* dre Bin-rrn o»p»a!- 
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ednentse. politice n c*.'ta-u s->- 
cithste. joi. 27 —cc.. c*s lt 
/« Ccm ce culturi cm omșul 
Reț-.tc. sa eoaee-t-derbcte-e 
condus ăe lectom; Georpe SM-- 
ces. Eugen Pricope p Lins 
G.tdecs--. mucxologi.

Concertul re fi rxsfrest
ixtc-prefii F- ă—srswu : Vclen- 
na Gheovfhsc (pcea). Varejen 
CeapMaa fcioerd). Virgil Frda- 
ca fflasf). CNpa Rotară (mezro- 
sopraad) t> JHaiiae 
(peae). După concert. Ic 
sint așteptați, fa primul 
tinerii d:s locahtcte. re 
loc o discuție cv psbliral 
țean prezent Ia această manifes
tare culnrrcl-crtistică pe tema : 
..Re'.ul artei muzicale In forma
rea omului societății socialiste 
multilateral dezvoltate". (SILVIA 
MANOLIU).
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care 
rind, 
avea 
resi-

poporului 
la vitrină, 
iui Miron 

Bâlcescu. 
ȘincaL

istorice a 
De la vitrină 
citi numele 

Cantemir.
Hașdeu. Petru Maior. 
Aricescu. Bar tiu. Kogălniceanu. 
Odobescu. Eminescu, Iorga.
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• în comuna Răcorită din 
județul Vilcea. situată in inima 
bazinului Titești. a luat ființă un 
cenaclu literar-artistic intitulat 
..Loviștea*. care reunește pe po
eții populari, rapsozii și dansa
torii din această bogată zonă 
folclorică. Inițiativa aparține 
tinerilor din organizația comu
nală a U.T.C. Ei iși propun ca, 
pe lingă activitatea de atelier 
(discutarea lucrărilor scrise și 
prezentarea in cadrul cenaclu
rilor a lucrărilor folclorice cu
lese), să pregătească și bogate 
manifestări cu participarea pu
blicului din Racovița și din co
munele învecinate. (ION HORIA 
GLINIASTEI).

Simpli lectură 
lucrări premiate 
acestea) la cea de-a 
ferință națională a 
științifice studențești 
martie ne indică faptul 
studenții cercetători au acordat 
și acordă o tot mai mare 
ție rezolvării problemelor reale 
ale producției.

..Din cele 50 de cercuri 
tifice in care activează 
2 500 de studenți — ne_ 
totarășul Alexandru 
prorector al Institutului 
tehnic din București — au fost 
selecționate, in principal, acele 
lucrări care s-au materializat 
intr-un produs finit (aparat, 
dispozitiv, utilaj) cu performan
te ridicate și care l-au făcut 
util pentru producție. Acesta 
s-a realizat in primul rind prin 
cur.oaș'erea cerințelor produc
ției. DealtfeL multe sesiuni 
științifice au fost organizate di
rect in Întreprinderi, la ..Semă
nătoarea'. întreprinderea de u- 
t-'.a;e «: pieafe de sthtme. în
treprinderea de mașini electrice, 
„Electronica" etc. Cele mai dese 
observații critice ale specialiș
tilor de aici se refereau tocmai 
la posibilitățile reduse de adap
tare tehnologică pentru produc
ție a lucrărilor realizate de 
studenți. Observațiile critice au 
fost însușite ca atare. Am putea 
oferi multe exemple de promp
titudine in achiziționarea rezul
tatelor cercetărilor noastre, pen
tru rapida lor valorificare in 
producție datorită noutății și 
performanțelor superioare."

Nu întotdeauna. insă, dru
mul lucrării științifice 
der.țești spre valorificare este 
atit de direct. Multe cerce
tări științifice studențești au 
rămas simple „lucrări pre
miate". De aceea. pentru a 
sensibiliza receptivitatea unor 
întreprinderi pentru creația 
științifică studențească și a 
face cunoscute rezultatele cer
cetărilor studentesti Ministerul 
Educației și învățămintului a 
luat «o lăudabilă inițiativă de a 
edita un catalog cu aparatele 
realizate în cadrul institutelor 
de învățămînt superior ; acesta 
va fi pus la dispoziția ministe
relor. Întreprinderilor, centrale
lor industriale și altor organe 
interesate.

Investigînd in 
este situația și 
crări premiate 
prezentate la 
primit premii sau mențiuni) 
poate afirma că- aplicarea 
este in cea mai mare 
certă, ele 
din contractele încheiate
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»
catedre cu producția. în schimb, 
este încă destul de greoaie fina
lizarea cercetărilor in domeniul 
agronomiei. ..Se întirzie, ne 
spune tovarășul Ion Dinu, deca
nul Facultății de zootehnie de 
la Institutul agronomic din 
București, din cauză că între 
cercetare și producție lipsește 
..o verigă", un organism care să 
se ocupe cu aplicarea rezulta
telor cercetării. în momentul ac
tual. poți aplica o lucrare nu
mai dacă ai norocul să 
peste un director de 
dispus ..să riște". Din 
cauză, deși sint inspirate 
nevoi imediate din producție 
cele mai multe lucrări rămîn 
doar contribuții in literatura de 
specialitate. Chiar și în acest 
caz de ele se ia cunoștință 
abia peste cițiva ani. Dr. 
ing. Vasile Jurubescu, consili
er la Direcția producția anima
lă din Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, e de a- 
ceeași părere, „că sistemul ac
tual de aplicabilitate al cerce
tării (care cade în sarcina in
stitutelor de specialitate) este 
destul de greoi". Lucrările care 
dispun de o serioasă verificare 
in condiții de laborator și se 
adresează unor necesități prac
tice imediate ar trebui să fie 
trimise direct ministerului pen
tru a le verifica în stațiile pi
lot. (Ministerul n-a trimis Insă 
nici un reprezentant la Confe
rința studențească ca să ia con
tact direct cu tinerii cercetători). 
Pentru celelalte, ministerul 
poate să atragă atenția labora
toarelor din institutele de cer
cetări să le includă in planurile 
lor de verificare și să 
mească rapoarte separate 
pra rezultatelor, pentru 
urma apoi calea firească spre 
finalizare. Sistemul este com
plicat și s-ar putea renunța 
foarte ușor la el dacă actualele 
stațiuni didactice și experimen
tale de pe lingă institute ar fi 
organizate și dotate corespunză
tor, incit să-și îndeplinească 
și rolul de stații pilot (in care 
să se verifice toate rezultatele 
cercetării științifice studențești).

dai 
unitate 
această 

de

intoc- 
asu- 
a-și

ION MIHALACHE

Umăr la umăr,
inimă

lingă inimă
(Urmare din pag. I)

Limbajul fotbalului, desigur 
cel vorbit prin pase, centrări sau 
șuturi la poartă — și acestea pot 
fi expresii sau semne conven
tionale de ortografie — cunoaște 
fel de fel de exprimări, greu ac
cesibile de multe ori și care sînt 
supuse unei continue perfecțio
nări, pentru a putea fi interpre
tate ca sensuri cultivate ale a- 
cestui mod de comunicare. O co
municare care pasionează zeci, 
sute și chiar milioane de locui
tori ai planetei. Mereu atrași de 
spectacolul în sine, uităm că 
esența lui rămîne aceeași și că 
modul de interpretare duce la 
ierarhizarea pe scara valorilor. 
Pentru a juca fotbalul momen
tului, trebuie să accepți impera
tivele noului, mereu prezent în 
acest sport. Marele fotbal, cel pe 
care ni-1 dorim atît de des, are 
vocabularul lui. Execuțiile se 
adaptează vitezei de mișcare, de
venind aservite ei, pozițiile din 
teren se modifică și ele datorită 
dinamicii jocului, însă ce este 
mai important, angajarea indi
viduală, sporește direct propor
tional cu grija adversarului de 
a Închide, prin disciplină și ab
negație in respectarea ordinii 
prestabilite, drumurile spre pro
pria poartă. Acest fotbal, indi
ferent de „limba maternă" a ce
lor care-1 joacă, seamănă prin 
execuții, deci combatanții se în
țeleg prin mijloacele asemănă
toare cu care-si fac meseria.

Camera de onoare in care-și 
ocupă locul reprezentanții ace
leiași exprimări nu are fotolii 
și bănci — să nu se uite de unde 
a plecat — are o ușă larg des
chisă. insă rotativă, impiedicin- 
du-i. astfel, pe neinițiați să pă
trundă. sub recomandarea unor 
cărți de vizită netrecute prin 
sudoare. Trebuie materializată 
cit mai curind campania de uni
formizare in exprimare, sub pa
tronajul ordinii și responsabili
tății la echipele noastre, de
oarece numai astfel vom fi mai 
rar ..loviți de ușa rotativă de la 
intrare". Ochiul se va bucura mai 
des. atunci, văzind nu numai 
reprize sau meciuri Steaua — 
Dinamo, ci și marcaj aproape 
total, manevre trecute prin pu
terea de a raționa, efort conți-

nuu și cit mai puține momente 
statice, cu mîir.i pe șolduri, in 
Intilnlri ca. să zicem. PrcgrerL 
— F. C. Bihor sau. in semi
finalele Cupei. Cuprom Baia- 
Mare — F.C. Argeș. Simt că 
sint sclavul unui moment ce fu
rie al imaginației, dar cite ide: 
năstrușnice nu au devenit, mai 
apoi, ce-i drept, realitate.

Cu cinci lungimi înainte 
potou „caii" nu dau semne

Etapa văzută 
de Cornel Dinu

de 
de

litatea fostului violonist. Doar 
28 de puncte sint reflecțiile pro
babile de la Pitești și Craiova. 
F. C. Argeș se poate redresa '.a 
Bacău, normal nu văd cum. dar 
Jiul este ceva mai firav pentru 
a cop cura Oltul... Jocurile din 
București sint favorabile Rapi
dului și Sportului studențesc. 
F. C. M. Reșița si „U“ Cluj- 
Napoca sint două vizitatoare care 
se despart. N-as vrea semne con
venționale folosite in asemenea 
ocazii, intre eie. Mare păcat că 
„Gaudeamus" era cintat doar 
aici.

oboseală. Pregătirea de șase pină 
la opt săptămîm din iarnă men
ține un regim de efort accepta
bil, discrepanțele de angajare 
fiind acelea care creează acest 
numitor comun. Nu-i exclus ca 
și echipele noastre să fie capa
bile să joace fără două intre- 
ruperi pe parcursul unui an în
treg. avind o pauză omenească, 
mai lungă, undeva Ia mijloc. Nu 
știm insă ce zice arbitrul su
prem, natura !

în lupta, acum declarată, pen
tru locul doi. la Timișoara. 
„Poli" poate aduce prima infrin- 
gere liderului. îmi place ploaia 
angelică care a reîmprospătat 
mereu forțele echipei militare, 
așa că nu le doresc ..pămint 
crăpat". Dinamo va încerca să-și 
ia revanșa la Iași pentru .jie-n- 
țeieasa înfrângere" din campio
natul trecut. Rari sint oamenii 
care și-ar bate cuie in pantofii 
. Andre" — ce-i drept — ce aș
teptau să Ce incâltați din peluza 
de la Vilcea. Soarta Olimpiei 
cere, pentru salvarea eventuală, 
măcar un festin grecesc. Ciobu
rile nu pot tulbura apa Some
șului in care ceferiștii clujeni iși 
văd chipul, parcă, optimist. F. C. 
Constanța se apără bine in de- 
piasare. iar militarii din Tg. Mu
reș sint cam inconstanți. Să-și 
dorească Tg. Mureș o nouă 
participare in Cupa U.E.F.A. ? 
U.T.A. nu poate obține puncte 
la Oradea, chiar dacă va spune 
că nu ea este autoarea ..Defăi
mării lui Paganini". Kun este în 
convalescență, dar nu și sensibi-

P. S. : Le multumese mieilor 
Iubitori ai fotbalului care mi-au 
scris pe adresa ziarului și ti asi
gur că dorințele Ier vor fi res
pectate rit de curind.

Sd spunem că dosarul nostru 
imaginar are numai patru file. 
Pe cea dinții vom scrie ce 
s-a întimplat. Tinărul Constan
tin Cirjan. muncitor la o între
prindere din Focșani, a făcut o 
glumă. (O glumă 7) Colegul său 
Isac Ioniță se culcase intr-un 
fel de ..dulap-dormitor*. aflat la 
locul de muncă. Erau in schim
bul trei. Cirjan a luat o hirtie, 
i-a dat foc ți a aruncat-o in 
patul improvizat. Pe urmă s-a 
dus să-ți vadă de treburi, fără 
să se mai uite in urmă. Rezul
tatul 7 Arsuri de gradul unu și 
doi. săptimini de spitalizare și 
de mari suferințe, sancțiuni pen
tru maistru, concedierea lui Cir
jan. Totul sub semnul Iui „ar fi 
putut să fie ți mai rău".

Pagina a doua din dosar con
ține mărturia lui Constantin 
Cirjan, făcută reporterului emi
siunilor pentru tineret ale Tele
viziunii, lui Vartan Arachelian. 
lat-o: „Mi-a părut foare rău, 
ce să vi mai spun... Eu am 
vrut să glumesc, n-am avut nici 
un fel de intenție, absolut ni
mic. Îmi pare rău de Ioniță. Am 
fost buni prieteni. îmi pare rău, 
și de tata. Fără el... $i de mine 
îmi pare rău, ei umblu pe 
drumuri de atunci: am fost 
prin toate întreprinderile ți 

n-au vrut să mă primească.
Aș dori foarte mult să 

fiu reprimit in această fa
brici... N-am si mai fac. Mi-a 
plăcut foarte mult in fabrică la 
noi. Nu știu ce s-a întîmplat a- 
tunci : mi s-au dus gindurile 
departe și așa am făcut acea 
neplăcere pentru mine ți pen
tru alții..."

Pe pagina a treia serie doar 
atit : intimplarea a avut loc la 
ora trei noaptea. Noaptea, tn 
schimbul trei.

Pagina a patra cuprinde cite
va versuri de Geo Dumitrescu : 
„Trebuie să se ia măsuri, așa 
nu mai merge l 1 E timpul, frați

poeți, să trecem la fapte, /.../ să 
mergem in delegație / la Mi
nisterul Nopților, la Ambasada 
Lunii. / să cerem nopți mai 
mari, nopți înalte, nopți-turn, / 
sd cerem drepturi egale pentru 
zile și nopți. / pentru lucrătorii 
de noapte, să cerem / o mai 
justă repartizare a nopților / 
pe cap de locuitor..." Poezia din

CRONICA T.V.
de Florin Mugur

care am citat se numește Pro
blema spinoasă a nopților.

$i chiar despre aceasta, despre 
una dintre problemele spinoase 
ale nopților este vorba. Experi
mentatul reporter a știut să 
pună in lumină, cu inteligență, 
cauzele acelei glume sinistre : 
lipsa unei discipline riguroase 
la locul de muncă, absența Unei 
supravegheri atente și responsa
bile, educația incompletă ți de
fectuoasă pe care a primit-o 
Cîrjan In școala profesională. 
Reporterul a știut, de asemenea, 
să intervină activ și eficient in 
desfășurarea faptelor și sd con
vingă conducerea întreprinderii 
că tinărul de nouăsprezece ani 
grav vinovat, nu trebuie înde
părtat de întreprinderea ce poar
tă și ea răspunderea lipsei lui de 
discernămint. ci trebuie ajutat, 
acolo, în fabrică, să devină un 
alt om.

Dar întrebării esențiale abia 
urmează să i se răspundă : ce 
căuta patul, acolo 7 La această 
întrebare se mai poate adăuga 
una, pe care Vartan Arachelian 
nu s-a ferit s-o pună : ce cău
tau in schimbul trei muncitori 
aflați în stare de ebrietate 7

Meritul principal al anchetei 
mi se pare acela că a atras a- 
tenția asupra unei probleme ex
trem de serioase : proble
ma spinoasă a nopților, aceea a 
lucrului in schimbul trei. Politi
ca struțului nu are ce căuta 
aici. Este un fapt că lucrul In 
schimbul trei e dificil și cere 
o organizare perfect pusă la 
punct. Noaptea. îți vine să dor
mi. E firesc. Și totuși, noaptea, 
uneori, trebuie să lucrezi. E tot 
atit de firesc. Ce facem pentru 
a împăca in mod armonios aces
te adevăruri 7 Facem, practic, o 
mulțime de lucruri, iar unele 
întreprinderi au acumulat in 
această privință o experien
ță extrem de prețioasă. Sin- 
tem siguri că în acele între
prinderi nu apare lingă fiecare 
strung cite un pat, fie el și im
provizat. Dar cum se procedea
ză nu ni se prea dă prilejul să 
aflăm.

Aceasta 
țială și 
a-i învăța 
citori să-și stăpinească 
gența (evitînd, între altele, glu
mele stupide) și s-o pună pe de
plin în slujba societății. Nimeni 
n-a susținut că în cazul lui Cîr
jan am avea de-a face cu un 
prost sau cu un nepriceput. Dar 
ce-a făcut cu inteligența lui 7 
Nimeni nu susține, de asemenea, 
că muncitorii din schimbul trei 
ai fabricii din Focșani nu doresc 
să lucreze conștiincios și că nu 
sint în stare s-o facă. Dar sint 
folosite inteligența și priceperea 
lor profesională pe deplin 7 Pa
tul acela improvizat ne pune pe 
ginduri.

Evident, nu e doar problema 
unei fabrici, ci una de interes 
mult mai larg — problema spi
noasă a schimbului trei — pe 
care am vrea-o dezbătută ți 
mai deschis, și mai eficient, spre 
interesul și spre folosul tuturor.

e problema esen- 
în cazul nostru : 

pe tinerii mun- 
inteli-

(Urmare din pag. I)

tele de aici sint așezări stră
vechi de moșneni cu acte de 
proprietate date de domnii tării, 
cu tradiții imemoriale, eu un în
treg univers de datini, convin
geri ți criterii etice.

Aceiași sociologi aplecați asu
pra realităților din satele de pe 
Valea Argeșelului ar trebui să 
consemneze insă că mii și mii 
de oameni — bărbați și femei — 
plecau, pină aproximativ acum 
10 ani. departe de locurile lor ți 
de livezile cu frumusețe de 
basm, in toată țara, in căutare 
de lucru. In călătoriile mele am 
mtUnit musceleni de pe Valea 
Argeșelului. inclusiv consăteni 
de-ai mei de la Vulturești, unde 
mă așteptam mai puțin — de la 
Constanța la Oradea, și de la 
Craiova la Suceava.

Cu zece ani in urmi Valea Ar
geșelului a intrat insă și ea in 
circuitul marilor prefaceri in
dustriale cunoscute de întreaga 
țară. Urmașii moșnenilor de de
mult au inceput să vină treptat 
acasă, la neveste și la copii. Mai 
întîi la Colibași, spre vărsarea 
Argeșelului, a apărut un gigant 
al tehnicii românești actuale — 
Uzina de autoturisme. Inaugu
rarea sa a fost făcută în pre
zența secretarului general al

Partidului Comunist Român, to
varășul Nicolae Ceaușescu. In 
prezent, peste 400 din consătenii 
mei vultureșteni muncesc alături 
de alte mii de lucrători de pe 
Valea Argeșelului In cele mai 
variate profesii la uzina de la 
Colibași. Cultura lor profesio-

ca un lucru de la sine înțeles. 
Pină și pădurile milenare lingă 
care trăiesc sint îngrijite azi mai 
bine. O acțiune vastă, consecvent 
urmărită și realizată a dus la 
plantarea unor importante su
prafețe, pină mai ieri erodate, cu 
specii forestiere de mare randa-

Dacă sociologii ar cerceta
satele muscelene

nală este, efectiv, la nivelul teh
nicii mondiale. La Mateiașu, spre 
izvoarele Argeșelului, a fost ridi
cat intr-un timp record un gi
gant al industriei materialelor de 
construcții din România de azi 
— Combinatul de ciment și 
lianți. Lumina electrică, șoselele 
asfaltate, trotuarele, conductele 
de apă curentă instalate in sate 
noile școli (cea mai frumoasă 
din ele este in Vulturești, lingă 
școala veche, unde tata a predat 
tară întrerupere peste 40 de ani), 
dispensare, cămine culturale, 
magazine atit de bine aprovizio
nate — toate sint considerate de 
oamenii de pe Valea Argeșelului

ment care acum se dezvoltă din 
plin. Satul Vulturești a benefi
ciat și el de pe urma acestei ac
țiuni. Valea Ilale, altădată un fel 
de zonă apocaliptică de peisaj 
lunar, pe unde mă duceam cinci 
eram mic să urmăresc fascinat 
zborul caligrafic al uliilor și al 
șoimilor, e acoperită acum inte
gral de păduri.

Firește, ocupați de producție, 
de policalificare și cultură teh
nică, de înfrumusețarea neconte
nită a satelor in care trăiesc 
(peste 50 de vultureșteni au de
pus recent cereri de instalare a 
telefoanelor), urmașii moșnenilor 
de demult nu uită sd petreacă,

si se bucure din plin de roade
le muncii lor. Am fost la 
nunți și la sărbători prin 
multe locuri. Dar parcă nicăieri 
ele nu sint atit de frumoase ca 
pe Valea Argeșelului și ca la 
Vulturești. Am văzut prin ora
șele Europei mari galerii ale ar
tei universale. Dar parcă de pu
ține ori am fost atit de adine 
emoționat ca în fața acuarelelor 
pline de grație, de candoare ju
venilă și îndrăzneală a gindului 
eu care, sub îndrumarea entu
ziastă a învățătorului Nelu Măr- 
gescu, copiii pictori de la mine 
din Vulturești i-au ineîntat pe 
iubitorii de artă din toată lu
mea, de la București la Tokio și 
de la Paris la Washington. Re
cent, la Vulturești, a venit o im
presionantă delegație de profe
sori și artiști, americani (peste 20 
de persoane, teribil de intere
sante și teribil de docte) să-i vadă 
la fața locului pe acești copii 
minunați. Consătenii mei i-au 
îmbiat la masă și le-au explicat 
binevoitori că la noi în sat fie
care om știe să cînte sau să cio
plească lemnul, să lucreze o cu
sătură frumoasă sau o casă fal
nică. Profesorii și artiștii ameri
cani erau uimiți. Vultureștenii 
erau și ei uimiți de uimirea lor...

în 
La 
tul ____ _
stat și economic, în conducerile 
organizațiilor de masă și ob
ștești, in diferite.foruri științifice 
și de cercetare lucrează nume
roase cadre din rindul națio
nalității germane.

Dispunem de 700 de școli și 
secții cu limba de predare ger
mană, în care se pregătesc 
60 000 de elevi, în peste 450 de 
cămine culturale și case de cul
tură activează echipe de ama
tori și se prezintă programe cul
tural-educative in limba germa
nă, apar 8 publicații cu un tiraj 
total la o apariție de peste 
100 000 de exemplare. Două tea
tre de stat în limba germană, o 
bogată activitate editorială, e- 
misiuni ale posturilor noastre de 
radio și televiziune dedicate 
populației germane vin să com
pleteze tabloul posibilităților de 
folosire concretă a limbii ma
terne, de afirmare a valorilor 
spirituale ale oamenilor muncii 
de naționalitate germană din 
România. Sîntem deci fii egali 
ai marii familii socialiste, iar 
prietenia, frăția, unitatea tutu
ror oamenilor muncii — o rea
litate vie a zilelor noastre.

O expresie elocventă a adîn- 
ciril democrației noastre socia
liste o constituie crearea consi
liilor oamenilor muncii aparți- 
nînd naționalităților conlocui
toare ca organisme larg repre
zentative — creație originală a 
.Partidului Comunist Român. Ele 
iși desfășoară activitatea in ca
drul Frontului Unității Socialiste, 
care. înmănunchind toate orga
nizațiile de masă și obștești și 
profesionale, constituie o uriașă 
tribună de la care întregul po
por — români, germani, ma
ghiari, sirbi și de altă naționa
litate, uniți prin comunitatea de 
interese și țeluri —- iși spune 
cuvîntul în cele mai vitale pro
bleme ale politicii interne și ex
terne, in problemele cardinale ale 
prezentului și viitorului Româ
niei socialiste.

Toate acestea sînt însă și o ■ 
dovadă grăitoare a faptului că 
niciodată în istoria țării nu s-a 
afirmat cu atîta hotărire și preg
nanță unitatea de voință și fap
te a întregii națiuni, unirea tu
turor forțelor României pentru 
traducerea în viață a programu
lui de dezvoltare multilaterală 
a patriei adoptat de cel de al 
XI-lea Congres, program care a 
furnizat energiilor noastre crea
toare jaloanele esențiale și prac
tice' ale înfloririi Tării, ne-a 
schițat un program de lucru 
concret, cotidian și cu direcții 
precise.

Aceasta ne dă forță, ne dă 
încredere și hotărire. Spiritul 
frăției care ne împinge la faptă 
s-a conturat deplin în anii socia
lismului, s-a născut și a crescut 
la dimensiuni clare și sigure qda- 
tă cu larga noastră comunitate de 
interese, cu egalele noastre con
diții de afirmare, odată cu 
realismul și clarviziunea politi
cii partidului. Ale acelui partid 
pe care il numim și îl simțim 
al nostru pentru că. împreună, 
români, maghiari, germani Și de 
alte naționalități ne numărăm 
în rîndurile sale mai puternice 
și mai unite ca niciodată, pen
tru că la elaborarea și aplicarea 
politicii sale sîntem chemați să 
luăm cu toții parte.

M.A.N., în Consiliul de Stat, 
toate acestea se adaugă fap- 
că in aparatul de partid, de

stor.ee
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidu

lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
a primit din partea tovarășului KIM IR SEN, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele 
Republicii Populare Democrate Coreene, următoarea telegramă :

In numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 
al Guvernului Republicii Populare Democrate Coreene, al poporului 
coreean și al meu personal, vă adresez dumneavoastră, Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, Guvernului Republicii So
cialiste România și poporului român, cele mai fierbinți felicitări și 
un salut frățesc cu prilejul primei aniversări a încheierii Tratatului 
dc prietenie și colaborare dintre Republica Populară Democrată 
Coreeană și Republica Socialistă România.

Tratatul de prietenie și colaborare încheiat anul trecut între cele 
două țări — Coreea și România—ca rod al colaborării îndelungate, 
ștnnse, dintre cele două țări ale noastre pe baza principiilor inde
pendenței, a adus o mare contribuție la întărirea și dezvoltarea 
continua a prieteniei și a coeziunii dintre popoarele ambelor țări, 
la consolidarea coeziunii țărilor socialiste, a țărilor în care cresc 
noi forțe și a tuturor popoarelor progresiste din lume.
, PoPorul coreean relevă cu bucurie că, în anul care a trecut de 
~ .lnc , ieț*ea acestui tratat, s-au dezvoltat și mai larg relațiile tra
diționale de prietenie și colaborare dintre partidele, țările și po
poarele noastre in toate domeniile •— politic, economic, științific 
tehnic și cultural. ' ’

Folosindu-mă de acest prilej, vă doresc din inimă, dumneavoastră 
și poporului frate român mari succese în lupta pentru transpunerea 
in viața a hotărîrilor Congresului al XI-lea al partidului 
dumneavoastră.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
a adresat tovarășului KIM IR SEN, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene, următoarea telegramă :

Cu ocazia primei aniversări a Tratatului de prietenie și colabo
rare dintre Republica Socialistă România și Republica Populară 
Democrată Coreeană, în numele Partidului Comunist Român. al 
Consiliului de Stat și al Guvernului Republicii Socialiste România, 
al poporului român și al meu personal, vă adresez dumneavoastră, 
Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, Comitetului 
Popular Central, Consiliului Administrativ al Republicii Populare 
Democrate Coreene și întregului popor coreean prieten, cele mai 
sincere felicitări și un cald salut tovărășesc.

Răspunzînd intereselor fundamentale ale poporului român si 
poporului coreean, Tratatul de prietenie și colaborare dintre Repu
blica Socialistă Romania și Republica Populară Democrată Coreea
na, încheiat cu prilejul vizitei pe care ați efectuat-o anul trecut in 
ttohjahia, a reprezentat un moment nou, de importanță istorică în 
relațiile dintre popoarele și statele noastre, a deschis perspective 
minunate pentru extinderea și consolidarea continuă a prieteniei 
frățești și colaborării multilaterale româno-coreene. în același timp, 
semnarea tratatului a constituit o expresie a hotăririi noastre 
comune de a colabora strins în opera de construire a societății so
cialiste, in afirmarea cu putere a principiilor socialismului. în 
promovarea unor relații bazate pe deplina egalitate, respect reciproc 
și înțelegere tovărășească între țările socialiste, a unor raporturi 
democratice între toate statele, a unei noi ordini economice si poli
tice internaționale, în interesul cauzei păcii și securității în lume.

Avînd convingerea fermă că prietenia, colaborarea și solidaritatea 
revoluționară, statornicite între partidele și popoarele noastre, se 
vor dezvolta și aprofunda continuu, vă urez dumneavoastră, tuturor 
comuniștilor și întregului popor coreean prieten, succese tot mai 
mari în construirea socialismului, în înfăptuirea aspirațiilor na
ționale de reunificare pașnică și independentă a patriei.'

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, a adresat tovarășului ERICH HONECKER, se
cretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit 
din Germania, următoarea telegramă :

Dragă tovarășe Honecker,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și 

al meu personal, vă adresez cele mai cordiale felicitări cu ocazia 
alegerii dumneavoastră în înalta funcție de secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania.

Folosesc acest prilej pentru a-mi reafirma convingerea că rela
țiile frățești dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist 
Unit din Germania se vor dezvolta continuu, in interesul țărilor 
noastre prietene, al cauzei păcii și socialismului.

Adresez din toată inima urări de noi succese oamenilor muncii 
din Republica Democrată Germană în edificarea societății socialiste 
dezvoltate, in transpunerea în viață a importantelor hotărîri stabilite 
de cel de-al IX-lea Congres al P.S.U.G.

Vă doresc multă sănătate și putere de muncă, succese tot mai 
mari în activitatea dumneavoastră de mare răspundere.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So
cialiste România, a adresat tovarășului ARTHUR CHUNG, pre
ședintele Republicii Cooperatiste Guyana, următoarea telegramă i

Cu prilejul celei de-a zecea aniversări a proclamării indepen
denței țării dumneavoastră. îmi este deosebit de plăcut să vă adre
sez, în numele poporului român, al Consiliului de Stat și al meu 
personal, călduroase felicitări, urări de sănătate și fericire personală, 
de noi succese poporului guyanez prieten pe calea dezvoltării sale 
libere și independente.

Folosesc și această ocazie pentru a-mi exprima convingerea ca 
bunele relații de prietenie și colaborare existente între România și 
Guyana vor continua să se dezvolte. în interesul reciproc al popoa
relor noastre, al cauzei păcii și securității internaționale, al făuririi 
unei noi ordini economice și politice in lume.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So
cialiste România, a primit din partea generalului GNASSINGBE 
EYADEMA, președintele Republicii Togo, următoarea telegramă :

Excelență,
Poporul togolez și eu personal am fost foarte mișcați de mesajul 

dumneavoastră de felicitări și urări transmis cu ocazia Zilei națio
nale a Republicii Togo. Vă rog să primiți urări de fericire pentru 
dumneavoastră și de prosperitate pentru poporul român.

Sint bucuros de excelentele legături de prietenie care unesc ță
rile noastre și sint convins că ele se vor dezvolta și întări și mai 
mult.

Tovarășul MANEA MANESCU, prlm-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, a adresat tovarășului LINDEN FORBES 
SAMPSON BURNHAM, prim-ministru al Republicii Cooperatiste 
Guyana, următoarea telegramă :

Aniversarea proclamării independenței Guyanei îmi oferă plăcu
tul prilej de a vă transmite sincere felicitări și cordiale urări de sănă
tate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului 
guyanez.

îmi exprim încrederea că relațiile de colaborare și prietenie din
tre România și Guyana vor cunoaște o dezvoltare ascendentă în 
Spiritul înțelegerilor convenite cu ocazia vizitei dumneavoastră în 
România, în folosul celor două țări și al colaborării internaționale.

Plecarea tovarășului
9

Santiago Carrillo
Marți dimineața, a părăsit 

Capitala tovarășul Santiago 
Carrillo, secretar general al 
Partidului Comunist din Spania, 
care, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, a făcut o vizită în țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni. oaspetele a fost salutat 
de tovarășii Emil Bobu, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic 
Executiv. secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, membru 
al C.C. al P.C.R.

PRIMIRE SESIUNE
Ministrul apărării naționale al 

Republicii Socialiste România, 
general de armată Ion Ioniță, a 
primit marți delegația militară 
sovietică, condusă de general de 
armată Alexei Alexeevici Epi- 
șev, șeful Direcției . superioare 
politice a Armatei și Flotei ma
ritime militare sovietice, care 
se află într-o vizită pentru 
schimb de experiență în țara 
noastră.

★
Tot în cursul zilei de lâri, de

legația militară sovietică a avut 
o intîlnire de lucru la Consiliul 
politic superior al armatei.

PLECARE
Marți la amiază, a părăsit 

Capitala A. I. Burnazian. ad
junct al ministrului ocrotirii să
nătății al Uniunii Sovietice, 
care, la invitația Ministerului 
Sănătății, a făcut o vizită in 
țara noastră.

SOSIRI
în Capitală ă sosit o delegație 

a Mișcării de Acțiune Populară 
Unitară — muncitorească, țără
nească (M.A.P.U.—M.T.) din 
Chile, condusă de Alejandro 
Bell, membru al secretariatului, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., 
va face o vizită în România.

★
Marți a sosit la București Al

fred Nzo, secretar general al 
partidului Congresul Național 
African (A.N.C.) din Africa de 
Sud, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face .o vizită de prietenie 
în țara noastră. Secretarul ge
neral al A.N.C. este însoțit de 
Thabo More, membru al Consl-, 
liului Revoluționar.

Marți dimineața, a început la 
București cea de-a 26-a sesiune 
a Comitetului administrativ al 
Uniunii Internaționale a Sindi
catelor din Industria Chimică și 
a Petrolului — U.I.S.

RECEPȚII
Cu prilejul sărbătorii naționa

le a Republicii Democratice Su
dan, ambasadorul acestei țări la 
București, Sayed Sharief, a ofe
rit, marți, o recepție.

★
Cu ocazia sărbătorii naționale 

a Republicii Argentina, ambasa
dorul acestei țări la București, 
Tuljo Oscar Sugasti, a oferit 
marți o recepție.

MANIFESTARE
Cu prilejul celei de-a XIII-a 

aniversări a Organizației Uni
tății Africane și a Zilei Eli
berării Africii, Liga română de 
prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa și Institutul ro
mân pentru relațiile culturale 
cu străinătatea a organizat, 
marți, în Capitală, o seară de
dicată eliberării acestui con. 
tinent.

CRONICA U.T.C.
Ieri a părăsit Capitala, In- 

dreptindu-se spre Toulouse, 
o delegație a Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comu
niști din România, condusă 
de tovarășul Tudor Mo
hora, secretar al Consiliului 
U.A.S.C.R., care va participa 
la Congresul Uniunii Națio
nale a Studenților din 
Franța.

Conferință
La încheierea vizitei efectuate 

în țara noastră, la invitația to
varășului Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul San
tiago Carrillo s-a intilnit cu re
prezentanții presei și Radiotele- 
viziunii române.

în cadrul conferinței de presă, 
tovarășul Santiago Carrillo a 
făcut o declarație și a răspuns 
apoi la întrebările ziariștilor.

După cum știți — a spus se
cretarul general al Partidului 
Comunist din Spania — mă aflu 
în România la invitația tovară
șului Nicolae Ceaușescu și a 
Partidului Comunist Român. Am 
venit pentru a avea un schimb 
de impresii cu prietenii noștri 
români cu privire la probleme 
care ne sint comune — probleme 
ale mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, ale si
tuației internaționale, ale rela
țiilor dintre partidele noastre. 
Dv. cunoașteți foarte bir.e rela
țiile tradiționale de prietenie — 
relații pe care eu le-aș numi 
privilegiate — dintre comun:=*:i 
români și comuniștii spanioli.

Și cu această ocazie am putut 
examina în mod concret unele 
aspecte ale aplicării acordurilor 
convenite de la Helsinki, unele 
probleme legate de lupta pentru 
pace și dezarmare, pentru de
pășirea politicii de bloc, in le
gătură cu evenimentele ce se 
prevăd a avea loc în mișcarea 
comunistă și muncitorească. Am 
publicat un scurt comunicat in 
care se manifestă concordanta 
partidelor noastre în ceea ce 
privește problemele fundamen
tale din ziua de astăzi.

Aș vrea să folosesc prilejul 
pe rare mi-1 oferă presa română 
pentru a mulțumi din nou. in 
mod deosebit. Partidului Co
munist Român și tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru do
vezile de solidaritate activă de 
care se bucură in mod perma
nent partidul și poporul nostru, 
în lupta pentru libertate și de
mocrație.

Referindu-se la situația actua
lă din Spania, tovarășul Santia
go Carrillo a subliniat : Este ne
cesar să se pună capăt existen
ței instituțiilor de stat francnis- 
te. Constituției franchise. să se 
asigure depline libertăți tu
turor partidelor politice, tuturor 
forțelor sociale. Aceasta este 
ceea ce noi. forțele de opoz.r.e 
democratică, numim ruptura 
democratică. în Spania nu va 
exista democrație, nu va exista 
libertate a ti ta timp ci: această 
ruptură nu se produce, anta 
timp cit Ccrtesurue. Consiliat 
regatului. Consiliul Na ticna.. 
Constituția franchistâ nu sint a- 
nulate printr-un decret dat 
de un guvern autentic de
mocrat. care să restabilească 
libertățile democratice pentru 
toate forțele și partidele poli
tice. Aceasta este sarcina care 
stă în fața Partidului Co
munist și a celorlalte forțe a.e 
coordonării democratice. După 
cum știți, in țara noastră for
țele opoziției democratice s-au 
unit, incepind de la Partidul 
Comunist și terminind cu dreap
ta democrației creștine, a d-.ui 
Gil Robles. în realitate, unita
tea opoziției cuprinde astăzi — 
așa cum a spus prietenul meu Fe
lipe Gonzales, prim-secretar al 
Partidului Sodalist-Munătoresc 
— 80 la sută din spanioli. A- 
ceastă forță, fără îndoială foarte 
diversă, dar care are o aspirație 
comună — stabilirea libertăților 
democratice —, constituie garan
ția faptului că în țara noastră, 
într-un timp foarte scurt, vor 
exista libertate și democrație.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist din Spania s-a re
ferit apoi la unele probleme ac
tuale ale vieții internaționale, 
criticînd in acest context „poli
tica de ingerință, de amestec în 
problemele Interne ale altor țări, 
pe care sentimentul național de 
independentă și de libertate al 
fiecărei națiuni o respinge".

Cînd americanii Intervin în
tr-o țară matură ca Italia, spu- 
nînd italienilor că nu trebuie sa 
voteze Partidul Comunist, eu 
cred și sper — a spus tovarășul 
Santiago Carrillo — că răspun
sul poporului italian va fi acel 
pe care l-ar da orice popor. Al 
oricărui popor care are. simțul 
demnității naționale și care nu 
poate tolera ca vreo putere, ori- 
cît de mare și puternică ar fi, 
să-i spună ce are de făcut.

în ceea ce privește Spania,’ 
este evident că sintem într-o si
tuație diferită. în aceste momen
te, ingerința americană în Spa
nia este mult mai periculoasă 
pentru că nu există democrație, 
libertate, poporul nu se poate 
pronunța, amestecul se operează 
prin intermediul puterii condu
cătoare, prin Intermediul insti
tuțiilor multinaționale, al unor 
elemente din armată, iar 
presiunea Statelor Unite tin
de să izoleze Partidul Co
munist din Spania și, pe cit 
este posibil, să-l mențină în a- 
fara legii. Sint convins că Parti
dul Comunist din Spania va ieși 
din clandestinitate în curînd.

de presă
Partidul Comunist din Spania 
nu a putut fi izolat, se situează 
pe coordonata tuturor forțelor 
de opoziție democratică, este o 
forță reală, evidentă. Nu știm 
dacă vom intra sau nu in cu- 
rind in rindurile guvernului. Dar 
cred că in curînd va sosi mo
mentul in care propriu noștri 
alrați vor fi interesați ca noi 
să fim în guvern. în orice caz. 
noi sintem in Spania. sintem o 
forță reală, foarte influentă, 
foarte importantă și nu se pot 
duce tratative cu clasa munci
toare fără a discuta cu Partidul 
Comunist. Alături de noi se află 
o mare parte a intelectualității 
spaniole. Sintem o componentă 
indispensabilă a vieții politice 
naționale a țării noastre.

Strategia Partidului Comunist 
din Spania tinde sâ stabilească 
in tara noastră un sistem de li
bertăți democratice in care sint 
interesate astăzi in primul rir.d 
clasa muncitoare, dar și largi 
pături ale burgheziei. care sint 
pentru integrarea in organisme 
europene. Piața comună. de e- 
xemplu. cerir.d in schimb amnis
tierea deținuțiior politici, liber
tate pentru toate partidele, ale
geri libere. Se poate spune că 
in prezent există un consens, 
al celor mai larg: pături sociale 
din țara noastră- ce a se ajunge 
la o situație in care toate parti
dele să se bucure de libertăți 
politice.

Pe plan ecocomic. Ia ateaștă 
perioadă prtr.nzone. Partidul 
Comunist crede, ce asemenea, că 
se poate ațunge la un acord in
tre clasa muncitoare și larg; ca
tegorii ale burghezie: și. evi
dent. cu păturile mițlocu ale so
cietății. cu intelectualitatea.

Dm punct de vedere po.mc 
— amnistie. libertate, dm punct 
de vedere economic — masuri
le pe care noi le propunem in 
această perioadă pre- ztr.e s: 
care tind să împiedice ca ia 
acest răstimp sa se creeze o si
tuație economică haotică. care 
ar serv, forțelor reacționare ce 
dreapta. Fără îndoială că m mo
mentul in care vor £ alegem li
bere și se va ieși dm pcovmoca: 
pentru a intra intr-un regim de
mocratic stabil. Partidul Cerna- 
vv va avea un program de 
profunde transformam pe calea 
c/v-avum-ui. pelinca ncastră 
este unirea. de la stingă -a 
dreapta. a tuturor fcrteloc poli
tice care sint de acord că Spa
nia necesită un regim de 
tăți democratice Acesta este 
pmmu. pas m care sint angaja
te țara și Par*-nul Comunist.

i*! — d-v C-ocmac-st a avut o 
politică pe care eu as ca'fica-i 
pe scurt ca o po.it.că de .upta 
de masă, intr-o altă epocă — 
de luptă armată, asiân — ce 
luptă de masa și de unitate. 
Vocația partidu-u: nostru a lost 
aceea de a realiza imitat ea po
porului nostru. pentru că 
Partidul Comunist dm Spa
nia știe că un partid sin
gur- omăt de țnrem.c ar n, 
ermit ar £ de capanm de inte
ligent, dacă nu este unit cu po
porul. cu cele ma; ample păt uri 
sociale, nu poate tr.urnea caul 
Hv—p cele ma: insuflețitnare 
elemente este faptul că tinere
tul acționează in fruntea luptei 
pentru libertate, democrație, 
cn-a-rm. Astăzi, in Spania. ti
neretul constituie o forță esen
țială atit ia cadrul mișcăm: 
muncitorești cit și in mișcarea 
cetățenească. Bărbații și fe
meile tinere poartă pe umeri 
greutatea luptei și chiar a 
conducerii partidului. Aș vrea 
să profit de această ocazie 
pentru a vorbi de oamenii care 
au contribuit la menținerea 
partidului nostru de-a lun
gul acestor ani, transformîndu-1 
în exponentul cel mai avansat 
al forțelor politice ale țării. Aș 
vrea să vorbesc, de exemplu, 
despre rolul enorm pe care l-a 
avut tovarășa Dolores Tbarruri, 
care, de-a lungul acestor ar.:. a 
fost un exemplu și un gnid 
pentru comuniștii spanioli, prm 
toată activitatea ei, prin sta
turile ei. Aș vrea să ma. vor
besc de Simon Sanchez Mon
tero, astăzi în închisoare, de 
oameni care au făcut imense 
sacrificii în țară în acești ani. 
Aș vorbi, de asemenea, de to
varășul nostru Lobato, care se 
află de 25 de ani in închisoare, 
pentru că a luptat pentru li
bertatea poporului nostru. Aș 
putea să citez, de asemenea, o 
infinitate de militanți. Aș putea 
merge mai departe, să amin
tesc de Julian Grimau, de alțl 
conducători ai partidului nos
tru căzuți în luptă. Dar, repet, 
secretul vitalității și capa
cității partidului nostru a 
fost hotărirea sa de a se lega 
de popor și, de asemenea, 
poziția lui independentă care 
a avut un rol însemnat ; 
o poziție elaborată în confor
mitate cu situația din țară, fără 
a copia mimetic vreun exemplu 
sau vreo cale aparținind altor 
state, tncercînd să-și desfășoare 
propria imaginație și inventi
vitate pentru găsirea drumuri
lor proprii către socialism in 
Spania.

MIERCURI, 2! MAI
PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoală. 10,00 Reportaj 

T: „Constructorii". 10,25 Profil 
teatral: Sică Alexandrescu. 11,20 
Atenție la... neatenție! 11,45 Mu
zica ușoară interpretată de Gigi 
Marga. 12,00 Telex. 12,05 închide
rea programului. 16,00 Teleșcoală. 
16,30 Curs de limbă rusă. 17,00 
Fotbal: F.C. Bihor—U.T.A. (Cam
pionatul național — divizia A),

Transmisiune directă de la Ora
dea. în pauză: La volan. 18,50 
Tragerea Pronoexpres. 18,55 Tri
buna TV. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20.00 Teleobiectiv. 20.15 
Telecinemateca. Ciclul „Dosarele 
ecranului" — ,,Sacco și Vanzetti".
22.10 24 de ore. 22,30 închiderea 
programului.

PROGRAMUL 2

20,00 Studio ’76. 20,25 Orchestre 
simfonice românești. 21,05 Telex.
21.10 Idei contemporane. Gîndirea 
soclal-polltlcă românească și lu
mea contemporană. 21,40 Roman- 
foileton: „Forsyte Saga". Relua
rea episodului XX: „Iubire tai
nică". 22,30 închiderea progra
mului.
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Președintele Italiei Z/fJ ELIBERĂRII AFRICII
l-a primit

pe ambasadorul
României la Roma
Președintele Italiei. Giovanni 

Leone, l-a primit, marți dimi
neață. la Palatul Quirinale. pe 
ambasadorul României la Roma. 
Iacob Ionașcu. in legătură cu 
încheierea definitivă a misiunii 
sale.

jee
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TINERETUL LUMII

Declarația președintelui Comitetului special 
al O.N.U. pentru decolonizare

La inițiativa Organizației Na
țiunilor Unite, marți a fost 
marcată Ziua eliberării Afri
cii. In legătură cu acest eveni
ment. președintele Comitetului 
special al O.N.U. pentru deco
lonizare. reprezentantul perma
nent al Tanzaniei pe lingă Na
țiunile Unite. Salim Ahmed Sa
lim. a dat publicității o declara
ție în care adresează un apel 
la intensificarea sprijinului in
ternațional față de lupta 
dreaptă a popoarelor africa
ne pentru libertate națională. 
„Datoria Națiunilor Unite — se 
arată in declarație — este de a 
reafirma in mod hotărit spriji
nul fa*â de lupta popoarelor din 
Africa de sud și legitimitatea 
acestei lupte, intrucit luptătorii 
pentru libertate apără aceleași 
principu pe care O.N.U. s-a an
gajat să le suepna prin Carta 
Națiunilor Unite-. Ir. conformi
tate cu istorica Declarație pri
vind acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale, 
adoptată de Națiunile Unite — 
se arată în declarație —, O.N.U.

Principalele linii

Sărbătorirea

deosebită 
care sint 
la liber-

poartă o răspundere 
față de acele popoare 
private de dreptul lor 
tate ca rezultat al dominației 
coloniale sau rasiste. Lupta de 
eliberare din regiunea de sud a 
Africii — subliniază declarația 
— intră într-o nouă fază, de
cisivă. Anul care a trecut s-au 
produs evenimente cu semnifi
cație istorică. După 15 ani de 
luptă grea și de jertfe eroice 
din partea popoarelor africane, 
conduse de mișcările lor de e- 
liberare națională, s-a prăbușit 
ultimul imperiu colonial din 
Africa, și. popoarele din Angola, 
Mozambic, Insulele Capului 
Verde, Sao Tome și Principe 
și-au ocupat locul lor legitim in 
rindul națiunilor independente. 
Victoria popoarelor din aceste 
foste colonii a reprezentat, în 
același timp, o victorie a tu
turor popoarelor din Africa și 
din întreaga lume, care luptă 
pentru deplina libertate națio
nală, pentru independență și e- 
galitate în drepturi.

„Zilei tineretului" 

in R. S. F. Iugoslavia
Marți, în Iugoslavia, a tost 

sărbătorită „Ziua tineretului** 
care coincide cu aniversarea zi" 
lei de naștere a președintelui 
Iosip Broz Tito. Această dublă 
sărbătoare a fost precedată de o 
suită de manifestări organizate 
in întreaga tară. La Krusevaț 
s-a desfășurat tradiționalul 
„Festival al muncii", in cursul 
căruia tineri și tinere din toată 
tara, reprezentind cele mai di
ferite profesiuni și-au demons
trat măiestria și cunoștințele 
profesionale.

Manifestările dedicate 
tineretului" s-au încheiat, 
seara, cu marea serbare 
ral-artistică și sportivă
fășurată pe Stadionul Arma
tei Populare Iugoslave, in 
prezența președintelui Tito și 
a celorlalți conducători de par
tid și de stat iugoslavi, șta
feta tineretului care a străbă
tut de la 1 aprilie, toate re
publicile și provinciile .auto
nome iugoslave, a înmînat pre
ședintelui Tito un. mesaj de fe
licitări din partea tuturor tine
rilor, a popoarelor și naționali
tăților iugoslave. ___

„Zilei 
marți 
cuitu- 

des-

ale platformei
electorale a P.S.I.

Secretarul general al Partidu
lui Socialist Italian. Francesco 
de Martino, a expus, marți, in 
cadrul unei conferințe de pre
să. liniile principale ale plat
forme: electorale a partidului. 
..Ne aflăm in fața unei grave 
situații economice, care poate 
să fie depășită doar cu acordul 
tuturor forțelor democratice** — 
a declarat eL „Tocmai de aceea, 
după 20 iunie — dată alegeri
lor generale — Partidul Socia
list t a relansa propunerea pri
vind formarea unui guvern 
deschis tuturor forțelor demo
cratice. care sâ acționeze pen
tru reconstruirea economiei țâ
rii și pentru întărirea institu
țiilor democratice. Dacă Parti-

a prieteniei 
româno-sovietice

Manifestare

și alte 
propune- 
unui gu- 
va trebui 

să fim gata sâ examinăm alte 
soluții". In acest context, secre
tarul general al P.S.I. nu a ex
clus ipoteza formării unui gu
vern al stingii — în cazul în 
care se va constata o creștere 
substanțială a numărului votu
rilor acordate candidaților parti
delor socialist și comunist —• 
sau chiar a unui guvern P.S.I.— 
P.D.C., cu condiția esențială ca 
acesta să nu fie închis colabo
rării cu Partidul Comunist. A- 
rătind că la această din urmă 
soluție s-ar putea recurge doar 
în ultimă instanță, Francesco de 
Martino a afirmat că „socia
liștii sînt și rămîn adversari 
oricărei formule guvernamenta
le care respinge colaborarea cu 
Partidul Comunist.

dul Democrat-Creștin 
partide vor respinge 
rea de constituire a 
vem de largă coaliție, 
să fim fișier

Republica
Cooperatistă

Guyana

at- 
sala

tart a - pografiei J 
Lrtar.- cin Moscova, 
unde, de regulă cart 
dur această intreprir 
grafică. : 
șocat, e: 
rrerană 
pentru a 
tân fcsacrate u

Si istoria poțxjcu 
data aceasta, aic 
o reuniune cu un 
te : ir. fața cadre 
a sutelor de elevi din opt scoli 
ale capitalei sovietice se deru
lează coucuc sul cu te;.is ..Cu
noașteți Republica Socialistă 
Fnmăni* ?*. ’ tare a stirnit un 
larg interes in rindul tineretu
lui studios. Protagoniști sint 
tineri din cele opt școli, con
stituiri în tot atitea echipe, fie
care formată din cite 15 concu- 
renți. în juriu — reprezentanți 
ai conducerii centrale a Asocia
ției de prietenie sovieto-rcmăne. 
cadre didactice, alți cunoscători 
ai realităților din țara noastră.

Tematica concursului sL ca 
urmare, răspunsurile partici- 
pantlor, au cuprins domenii va
riate. incepind cu geografia, 
cor.tinuir.d cu aspecte economi
ce. cu istoria, cultura și arta 
poporului român. In decurs de 
citeva ore au fost audiate inte
resante prezentări de ansamblu 
ale capitalei 
mari orașe.
Cluj-Napoca, 
Constanța, 
iova. S-au

despre dezvoltarea industriei, 
cespre lărgirea colaborării e- 
concmice româno-soiaetice. Con

an arătat că au cu
noștințe despre istoria partidu
lui s: poporului nostru, indicind 
cu exactitate momentul creării 

eiist Român, al 
bucii in Romă-

cur

A
kt.-

*** ■
pa la
x-or aciocner:? s

—â—
d este găzduit
i carsc■ter apar
?!or didactice ș

României, a altor 
printre care Iași, 
Ploiești, Galați, 

Timișoara și Cra- 
dat unele detalii

Parti di

o* dată recenta, cum este Con
gresul al XI-lea si documentele 
adoptate de forumul comuniș
tilor român; st însemnătatea lor 
pentru dezvoltarea social-eco- 
r.omicâ a țârii. Ei au făcut, de 
asemenea, referiri ample la acti
vitatea Uniunii Tineretului Co
munist din România, a Organi
zației pionierilor din țara 
noastră. Prezentind momente și 
date din viața cultural-artisticâ 
a României, tinerii au exempli
ficat răspunsurile date cu reci
tări din creația poeților noștri, 
cu cintece și dansuri populare, 
specifice unor județe.
notat cu satisfacție și răspunsu
rile date de tinerii concurenți 
asupra activității celor două 
asociații de prietenie — ARLUS 
ți APSR — care popularizează 
sistematic realizările dobîndite 
de popoarele român și sovietic 
în construcția socialistă și co
munistă.

Ciștigătorii primelor trei locuri 
In acest gen popular de compe
tiție a prieteniei — echipele 
școlilor nr. 773, 182 și 201 — au 
fost răsplătiți cu premii în 
cbiecte. cu diplome și, bineînțe
les, cu aplauze îndelungate ale 
sutelor de spectatori care i-au 
urmărit cu atenție și interes, 
trăind o instructivă manifestare 
a prieteniei sovieto-române.

• ALTIERO SPINELLI, mem
bru al Comisiei C.E.E., unul 
dintre candidați! independenți 
înscriși pe listele electora
le ale Partidului Comunist 
Italian pentru alegerile generale 
anticipate de la 20—21 iunie, a 
rostit, luni, la Torino, un 
discurs in cadrul campaniei elec
torale.

Cu acest prilej. Spinelli a de
clarat ci. după opinia sa, ,Jărâ 
participarea comuniștilor la gu
vern. in Italia nu se va putea 
obține redresarea economiei, 
precum și însănătoșirea admi
nistrației și a moralității pu
blice".

Juriul a

Situația din Liban
Noi confruntări armate au 

fost semnalate marți în orașele 
libaneze Sidon și Zahle, pre
cum și la Beirut. In cursul 
schimburilor de focuri alte 74 
de persoane au fost ucise iar 
140 au fost rănite. Liderul par
tidului Blocul Național, Ray
mond Edde, a fost rănit în timp 
ce se îndrepta spre capitală 
dinspre localitatea Jbeil, unde 
a examinat incidentele care au 
avut loc între grupările rivale.

Pe de altă parte, agențiile de 
presă relatează că președintele 
ales, Elias Sarkis, a avut o nouă 
întrevedere cu fostul șef al sta
tului, Suleiman Frangieh, în 
centrul discuțiilor aflîndu-se 
examinarea actualei evoluții a 
situației libaneze, precum șl as
pectele legate de predarea, In 
mod constituțional, a preroga
tivelor prezidențiale.

PE SCURT® PE SCURT®PE SCURT®PE SCURT®PE SCURT

• ÎN DECLARAȚIA COMU
NA dată publicității la încheie
rea vizitei șefului statului libi
an, Moammer El Geddafi, în 
Malta se arată că cele două părți 
și-au exprimat hotărirea de a 
continua eforturile comune pen
tru a transforma Marea Medi- 
terană într-o regiune a securită
ții și păcii, în interesul coope
rării internaționale.

Documentul afirmă, totodată, 
convingerea că a sosit momen
tul creării unui nou sistem eco
nomic și financiar mondial, ți- 
nîndu-se seama de noile concep
te internaționale pe care le re
prezintă apariția țărilor lumii a 
treia ca forță economică de bază.

Pe de altă parte, declarația ex
primă adeziunea Libiei și Maltei 
la politica de neutralitate și nea
liniere, și subliniază necesitatea 
revizuirii Cartei O.N.U. pentru 
a se realiza egalitatea între sta
te, indiferent de forța lor mili
tară, economică sau umană.

SEMINAR INTERNATIONAL 
ÎMPOTRIVA APARTHEIDULUI

In capitala Cubei au fost inau
gurate lucrările Seminarului in
ternațional împotriva aparthei
dului și pentru sprijinirea luptei 
de eliberare din Africa de Sud, 
desfășurat sub auspiciile Comi
tetului special al O.N.U. împo
triva apartheidului. La dezbateri 
participă reprezentanți ai O.N.U., 
Organizației Unității Africane, 
ai mișcărilor de eliberare națio
nală din Africa și ai mișcărilor 
împotriva apartheidului. Asistă, 
de asemenea, reprezentanți ai 
confederațiilor sindicale și ai 
unor 
neguvernamentale, 
Liga Română 
Popoarele din

organizații internaționale 
intre care 

de Prietenie cu 
Asia și Africa.

dorește să stabi-• ANGOLA
lească relații diplomatice cu toa
te țările lumii, fără exclusivi
tate, a declarat Agostinho Neto, 
președintele Mișcării Populare

de Eliberare a Angolei ri al 
R.F. Angola.

într-o alocuțiune rostită la 
Luanda, în cadrul unui seminar 
al M.P.L.A. și publicată marți, ' 
de presa angoleză, președintele 
Neto a relevat că această poli
tică internațională a M.P.L.A. și 
a statului angolez nu înseamnă 
in nici un fel abdicarea de la 
orientarea politică a M.P.L.A. 
„Ea înseamnă pur și simplu in
dependență**, a subliniat el, afir- 
mind că Angola are dreptul și 
datoria de a-și alege propriul 
destin.

tică“. Despre soarta unul al pa
trulea lider al opoziției, arestat 
în aceeași zi, nu se știe încă 
nimic.

• PRIMUL COD CIVIL. AL 
IORDANIEI va intra in vigoare 
la începutul anului 1977.

Pînă în prezent, Iordania apli
ca o legislație civilă datînd din 
perioada otomană.

La 26 mai poporul din Re
publica Cooperatistă Guyana 
sărbătorește împlinirea unui 
deceniu de la dobindirea in
dependenței de stat.

• Singura țară de limbă 
engleză din America de Sud, 
Republica Cooperatistă Gu
yana este situată între Ve
nezuela, Brazilia și Surinam 
și are o suprafață de 214 962 
km.p. De-a lungul coastei 
Oceanului Atlantic, ce mă
soară 380 km, se întinde o 
fișie îngustă de păminturi 
joase, mlăștinoase, apărate 
insă printr-un sistem inge
nios de diguri și canale. Spre 
această zonă de litoral co
boară vastul platou din inte
riorul tării, brăzdat de albiile 
a numeroase fluvii alimenta
te de abundentele ploi sub- 
ecuatoriale. De aici și denu
mirea Guyana — în limba 
amerindiană însemnind „pă- 
mîntul apelor". Subsolul ță
rii conține aur, diamante, 
mangan, azbest și una din 
cele mai mari rezerve de 
bauxită din lume. Solul asi
gură recolte bogate de tres
tie de zahăr, orez, banane, 
cafea, iar „aurul verde" al 
pădurilor ecuatoriale acoperă 
87 la sută din teritoriu.
• Obiectivele prioritare ale 

guvernului de Ia Georgetown 
constau in consolidarea inde
pendenței economice pe calea 
valorificării prin eforturi pro
prii și în interesul național 
a marilor bogății naturale. 
Planul actual de dezvoltare 
prevede ca sarcini prioritare 
crearea unor noi locuri de 
muncă și repartizarea mal Ju
dicioasă a activităților eco
nomice productive pe terito
riul țării. După cum a anun
țat premierul Forbes Bur
nham, guvernul guyanez va 
naționaliza la 26 mai, cu o- 
cazia sărbătoririi aniversării 
independenței țării, bunurile 
deținute de concernul brita
nic „Booker Brothers", care 
controlează o mare parte a 
producției și comercializării 
zahărului și orezului au
tohton.
• Intre Republica Socialis

tă România și Republica Coo
peratistă Guyana au fost sta
tornicite relații de colabora
re, în interesul reciproc, al 
cauzei înțelegerii internațio
nale.

R. Ț.

ACȚIUNI DE PROTEST ALE 
STUDENȚILOR BRITANICI

Aproximativ 3 500 de stu- 
denți din Marea Britanie au 
participat, luni, în cadrul a 
18 universități ale țării, la 
acțiuni de protest organizate 
împotriva unei hotărîri gu
vernamentale privind redu
cerea cu un milion de lire 
sterline, în următorii'trei ani, 
a alocațiilor bugetare desti
nate învățămintului. Acțiu
nile protestatare au avut loc 
in contextul în care se apre
ciază că, din cei circa 40 000 
de absolvenți din acest an ai 
institutelor și facultăților cu 
profil pedagogic, aproxima
tiv 15 000 vor debuta ca șo
meri in profesiunea lor, Ia 
reluarea, în septembrie a.c., 
a cursurilor școlare.

• PRINTR-O DECIZIE A 
TRIBUNALULUI DIN MADRID, 
liderul comisiilor muncitorești 
spaniole, Marcelino Camacho, a 
fost eliberat pe cauțiune, îm
preună cu alți doi reprezentanți 
de frunte ai opoziției spaniole. 
Ei fuseseră arestați la 29 martie 
sub învinuirea de „activitate 
antistatală", pentru participarea 
la o conferință de presă la care 
intenționau să anunțe crearea 
blocului unit al partidelor de 
opoziție „Coordonarea democra-
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• IN URMĂ CU 60 000 DE ANI, La Muzeul de paleontologie 

al Universității din Roma au fost expuse, pentru prima dată, 
scheletele și coarnele a patru căprioare pitice care au trăit 
In Insula Creta In urmă cu 60 000 de ani. Potrivit declarațiilor 
directorului muzeului, Carmelo Petronlc, scheletele — avînd di
mensiunile de 52 cm lungime și 45 cm înălțime — sînt pri
mele vestigii de acest gen descoperite pină acum. Omul de 
știință Italian consideră că aceste căprioare au fost descen
dentele unor animale preistorice de dimensiuni gigantice — 
așa-numitele megacerl, care aveau peste 1,80 m înălțime șl 2 
metri lungime. Ele ar fi migrat In Creta pe vremea cind insula 
era legată de teritoriul actual al Turciei, iar în momentul izo
lării insulei s-au adaptat condițiilor de mediu, reducindu-sl 
dimensiunile • IPOTEZA. Pe baza datelor obținute cu aiu- 
torul sondelor spațiale de tip Pioneer, trimise în actualul de
ceniu în direcția planetei Jupiter, unii specialiști americani 
consideră că celebra „pată roșie", a planetei, observată pen
tru prima oară în anul 1665, reprezintă o uriașă coloană de 
gaze care se rotesc ca într-un vîrtej provocat de curenti su- 
flînd în direcții contrare. Oamenii de știință avansează tot
odată, ipoteza că această pată ovală, cu o lungime de trei ori 
mai mare decît diametrul Pămîntului, Iși datorează culoarea 
roșie unor cantități de vapori de fosfor ce se condensează 
în partea superioară a petei, la o înălțime de circa 8 km dea
supra plafonului de nori ce acoperă cea mal mare dintre pla
netele sistemului solar « MUZEUL DE METEORIȚI creat de 
Departamentul indian de geologie In orașul Calcutta a colec
ționat pînă în prezent 500 de exponate, dintre care o cincime 
au fost descoperite pe teritoriul Indiei. După cum a precizat 
directorul Departamentului de geologie, V.K.T. Warandari mu
zeul de meteoriți din Calcutta a devenit o instituție deosebit 
de utilă pentru savanțil și cercetătorii ce studiază tainele spa
țiului cosmic • TEST. Mai mult de jumătate din automobilele 
care circulă pe șoselele din R.F.G. produc o cantitate de gaze 
toxice de evacuare superioară normei admise, a anunțat Auto
mobil Clubul din R.F.G. In urma unul test efectuat în 89 loca
lități din landul Hessa, dlntr-un eșantion de 11 600 automo
bile, aproape 6 000 emanau o cantitate de oxid de carbon mal 
mare decît Urnita permisă de 4,5 la sută.
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