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INDEPENDENȚA NA ȚIONALĂ 
ideal milenar al poporului român, 
împlinire a luptei sale eroice

întregul popor român se pregătește să sărbătorească la 9 mai aniversarea cuceririi independentei de stat a României — de la care peste doi ani se va împlini un secol — concomitent cu gloriosul jubileu a 30 de ani de la marea victorie a popoarelor asupra fascismului.Pe deasupra deosebirilor determinate de caracterul specific și condițiile în care s-au produs, cele două evenimente — despărțite prin scurgerea a aproape trei sferturi de veac — se află într-o indisolubilă legătură ca etape istorice ale aceleiași lupte consecvente duse de-a lungul veacurilor de poporul român pentru eliberare națională și socială, pentru afirmarea dreptului său sacru de a'-si decide singur soarta, de a-si făuri o patrie înfloritoare.Ambele aniversări, pe care o fericită coincidentă istorică Ie-a situat în aceeași zi de 9 mai, prilejuiesc o amplă retrospectivă care pune cu putere în lumină impresionanta continuitate a luptei poporului ’ român pentru libertatea pămîn- tului strămoșesc, pentru apărarea ființei neamului împotriva oricăror cotropiri si opresiuni, pentru ne- atîrnare națională. Relevînd pregnant această trăsătură fundamentală a istoriei noastre. Programul partidului adoptat de Congresul al XI-lea arată că „încă de Ia apariția primelor formațiuni statale românești, luptele maselor populare împotriva exploatării feudale au fost strîns împletite cu luptele împotriva dominației străine. Această particularitate specifică si-a pus amprenta asupra întregii evoluții sociale a României, asupra felului de a fi si de a gîndi al poporului român, asupra insusi destinului său istoric caracterizat prin luptă hotă- rîtă, plină de sacrificii pentru libertate si unitate, pentru dreptul de a fi stăpîn în propria tară".într-adevăr. lupta neistovită a

poporului pentru independentă străbate, asemenea unui fir roșu, întreaga noastră istorie națională — de la Gelu, Basarab si Bogdan pînă la Mircea cel Bătrîn, Stefan cel Mare, Mihai Viteazul, care au înscris pagini de înălțător eroism în cronica bătăliilor împotriva cotropitorilor. în condițiile

popoare care, în condiții atît de vitrege, împărțite vreme atît de îndelungată în - mai multe formațiuni statale, să fi rezistat cu atîta tenacitate oricăror cotropiri, invazii, încercări de deznaționalizare, cucerindu-și cu atîta strălucire, prin propriile jertfe de singe, independența mult visată.
„Trebuie să tragem învățăminte din istoria 

patriei noastre și să facem totul pentru a asigura 
dezvoltarea continuă a poporului nostru, a 
națiunii noastre, a independenței și suveranității 
naționale, intrucit numai în acest fel poporul 
român va putea să-și asigure un loc de cinste 
in rîndul popoarelor întregii lumi, va putea 
să-și aducă contribuția la progresul și 
civilizația omenirii".

NICOLAE CEAUȘESCU

dominației marilor imperii vecine; care a dus la prelungirea în timp a orinduirii feudale si a frînat procesul de jdezyoltare a societății românești, luptă pentru, cucerirea independentei a devenit pentru români principala formă a marii bătălii pentru păstrarea ființei naționale, însuflețind ostenii de la Rovine, ca si de la Vaslui, de Ia Că- lugăreni și Giurgiu, de la Plevna Si Grivita. Smirdan si Rahova. Istoria omenirii . nu cunoaște multe

Astfel. întreaga desfășurare a istoriei naționale ilustrează că deși jugul asupririi străine poate întîr- zia pentru un timp evoluția unui popor, el nu poate împiedica, in cele din urmă, realizarea aspirațiilor sale legitime de libertate și independență, dacă poporul este gata să facă orice jertfe și sacrificii pen-/ tru a le apăra, ca bunul său cel mai de preț.Tocmai prin asemenea jertfe șl sacrificii, și nu prin vreun dar al

cancelariilor diplomatice, si-a cucerit poporul român, acum 98 de ani, pe cimpuriie de luptă ale războiului din 1877, independența de stat — Împlinirea acestui măreț ideal secular dind un puternic imbold dezvoltării economico-sociale a țării șl exercitind o profundă înrîurire a- supra întregii evoluții istorice a României pe drumul progresului social.După cum este cunoscut, tn perioada istorică următoare, ca urmare a politicii claselor exploatatoare de abdicare de la Interesele naționale, a intensificării presiunilor și dominației puterilor imperialiste, s-au adus grave știrbiri independenței naționale, care aveau să culmineze cu ocuparea țării noastre de către Germania nazistă și subordonarea față de a- ceasta în anii celui de-al doilea război mondial. Este meritul nepieritor al mișcării noastre muncitorești de a se fi afirmat, încă de la apariția ei pe arena socială, drept continuatoarea firească a tradițiilor patriotice și revoluționare ale poporului, de a fl ridicat pe o treaptă superioară luptă înaintașilor împotriva dominației străine, pentru libertate și independentă și de a fi asigurat, sub steagul Partidului Comunist Român, împlinirea idealurilor eliberării socialo și naționale.îmbinarea organică a patriotismului fierbinte, a dragostei de țară cu spiritul solidarității internaționaliste — trăsătură definitorie a întregii politici a Partidului Comunist Român — și-a găsit O/Strălucită expresie în marile bătălii; aritrenînd forțe sociale din cele mai largi îfh- potriva politicii de înfeudare a României față de puterile imperialiste, împotriva fascizării țării și a atragerii ei în orbita Germaniei hi- tleriste. în anii războiului, neșovă-
(Continuare in pag. a II-a)

Instruire 
si autoinstruire £O experiență umană milenară ne-a convins că omul „de miine" va fi întotdeauna așa cum este pregătit astăzi. Iată de ce atunci cînd Programul P.C.R. de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, adoptat de Înaltul for al comuniștilor, subliniază că „școala constituie factorul principal de e- ducare și formare a tinerei generații și a omului în general" ne gindim numaidecît la profilul, la trăsăturile ce vor trebui să-l caracterizeze pe omul României de miine și care-i vor fi formate prin intermediul șco- iii. Atunci cînd va intra în cimpul muncii productive și al responsabilității cetățenești, el va trebui să rezolve cu competentă problemele ridicate de meseria lui, să contribuie cu întreaga ființă la progresul societății în care trăiește, să-și clădească viața pe principiile eticii socialiste, să-și satisfacă obligațiile pe care le are față de familie.Nu spun nimic nou amintind că, de-a lungul vremii, formele de pregătire școlară au depins întotdeauna de cunoștințele acumulate de civilizația umană în acel moment. S-au conturat, astfel, mai multe etape ale formei de în- vățămînt. învățămîn- tul prin transmisiune directă și orală, cu mijloacele existente în natură, practicat de adulții care cunoșteau bine ceea ce trebuie să știi in viață. Apoi, învățămîntul prin transmisiune indirectă cu ajutorul cărții, care-și are originea în cultura foarte veche și a ajuns astăzi, în epoca cărților și a altor tipărituri, principalul mijloc de în- vățămînt.Avem astăzi depozitate în scris mult

mai multe cunoștințe decît poate „cunoaște" omul chiar cu cea mai strictă specializare ; este practic imposibil ca specialistul să se servească .de toate datele existente in lume. Și din acest motiv, în învățămîntul nostru superior s-a renunțat la puzderia de discipline mărunte și s-a revenit la o îmbinare sintetică a lor (chiar dacă, pe a- locuri, exagerînd în comprimare). Cantitatea de cunoștințe se dublează la fiecare cinci ani și învăță-
Tnsemnâri 
de acad.

Eugen PORA

mîntul din cărți nu mai are timp să ajungă frontul noilor cunoștințe. De aici s-a născut nevoia reciclărilor, adică a actualizării continue a pregătirii specialiștilor. Procesul cunoașterii este în plină ofensivă. Numai in domeniul meu, al biologiei, de exemplu, avem perspective sigure că, în curind, vom cunoaște posibilitatea determinării sigure a sexului viitorului copil, a modificării structurii genelor și deci a dirijării eredității, voni face sinteza clorofilei și deci a substanțelor organice, vom prelungi viața pină la o medie de 80—90 ani etc.Din toate cele spuse pînă aci vreau să trag concluzia că pentru formarea omului societății noastre însuși individul trebuie să se informeze singur asupra cunoștințelor de care are nevoie în viață. Și pină acum s-a făcut uneori apel la această modalitate de instruire : indicarea bibliografiei la un curs universitar era un fel de început. Principiul legării în- . «7* .

vățămîntului de cercetare și producție este un prim pas pe acest drum al învățămîntu- lui de mîine, în care profesorii și studenții să participe atît la activitatea de învăță- mint, cit și Ia cerceta- * re și producție. în dialogul permanent între dascăl și elev trebuie să-I învățăm pe acesta din urmă cum să învețe singur, cum să se ' informeze personal asupra unor probleme care azi încă nici nu există în programele de învăță- mint, dar care mîine se vor ridica din însăși practica vieții. Va trebui să învățăm tî- năra generație cu acest fel de informare, de „autoinstrilc- taj".Desigur că sistemul de autoinformare necesită nu numai o metodologie nouă de în- vățămînt, ci și mijloace tehnice adecvate. Cred că integrarea tinerilor în acest sistem de autoinformare va trebui făcută treptat și probabil nu se va renunța niciodată la transmiterea de cunoștințe prin cărți. Organizînd învățămîn- tul prin autoinformare vom putea ajunge la „lărgirea continuă a orizontului politic, profesional, tehnic și de cultură generală al tuturor oamenilor muncii", preconizat in Programul partidului, vom reuși să pregătim policalificarea fiecăruia din viitorii membri adulți ai societății de mîine, cafe va putea să se orienteze spre mai multe domenii ale vieții. Astfel, învățămîntul nostru va îndeplini hotă- rîrile Congresului al XI-lea al P.C.R., iar noi, dascălii, vom putea spune că am fost prezenți la apelul lansat de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru pregătirea viitorului luminos și prosper al țării noastre.
l

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU

Clodomiro AlmeydaTovarășul Nicolae Ceausescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, joi dimineața, pe Clodomiro Almeyda, fost ministru al afacerilor externe al Republicii Chile, care se află in țara noastră.Cu acest prilej, Clodomiro Almeyda a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu sincere felicitări cu ocazia realegerii sale in înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România.Mulțumind călduros pentru ospitalitatea pe care România socialistă o acordă militanților partidelor participante la Guvernul de Unitate Popu

lară, Clodomiro Almeyda a exprimat, totodată, sentimentele de adincă recunoștință față de secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru preocuparea sa permanentă de a fi respectate drepturile și libertățile democratice ale poporului chilian, atașamentul său ferm la principiile internaționalismului proletar.Salutindu-I pe oaspete, tovarășul Nicolae Ceaușescu a reafirmat solidaritatea militantă a Partidului Comunist Român, a întregului nostru popor cu forțele revoluționare și democratice din Chile, urindu-le suc

ces în dezvoltarea unității și colaborării lor in lupta pentru libertate, democrație și progres.în timpul convorbirii au fost abordate probleme de interes comun și a avut Ioc un schimb de vederi asupra unor probleme ale vieții politice internaționale. în acest context s-a subliniat rolul important care revine unirii forțelor progresiste, populare, revoluționare și antiimperialiste în lupta împotriva imperialismului, pentru o nouă ordine politică și economică internațională, pentru pace și edificarea unei lumi mai drepte și mai bune.întrevederea s-a desfășurat Intr-o atmosferă de caldă prietenie.
Delegația de ziariști iordanieniTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, ă primit, la 27 martie, delegația de ziariști iordanieni. alcătuită din Dief Allah AI- Hmoud, directorul publicației săptă- mînale ..AI Sahafi“ ; Mulhem Altell, directorul general al Departamentului informațiilor din M.A.E. ; Ibrahim Sakijha, redactor-șef al ziarului „Al Dustour", președintele Uniunii ziariștilor din Iordania ; Suleiman Arrar. membru ai Comitetului Executiv al Uniunii Naționale Arabe și redactor-sef al ziarului „Al-Rai“ : Abdul Hafiz Mohamed, redactor-șef al publicației săptămînale „Akhbar Al-Usbuaa", șl Hasan Altell. redac

tor-șef al publicației săptămînale „Al Liwaa", care face o vizită în țara noastră.La primire a luat parte tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C'. al P.C.R.A fost de fată Hani Khasawneh, ambasadorul Iordaniei la București. Oaspeții au transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un călduros salut din partea Maiestății Sale regele Hussein al Iordaniei, a poporului iordanian. expresia sentimentelor de deosebită stimă fată de șeful statului român, fată de activitatea sa neobosită pusă în slujba păcii si înțelegerii între popoare. Ei au arătat că Maiestatea Sa regele Hussein

si poporul iordanian așteaptă cu multă plăcere apropiata vizită a președintelui Nicolae Ceaușescu si a tovarășei Elena Ceaușescu.Oaspeții au adresat, totodată, călduroase felicitări tovarășului Nicolae Ceaușescu cu ocazia realegerii sale în înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România.Mulțumind. tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat pe oaspeți să transmită cele mai bune urări Maiestății Sale regele Hussein, iar poporului iordanian pace si prosperitate.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat apoi un interviu pentru presa iordaniană.
Pe la jumătatea anului trecut, la întreprinderea de utilaj chimic din Ploiești a luat ființă un laborator de sudură. Necesitatea sa era impusă de rolul deosebit de important al operațiilor de sudură îh cadrul fluxului tehnologic al întreprinderii. Am vizitat zilele acestea laboratorul. Am întil- nit aicj un colectiv de ingineri, tehnicieni și muncitori pasionați de munca lor.* “CeT mai entuziasteste desigur inginerulSorin Călărașu, șeful a- cesțuj laborator, ne-a pre- . cizat secretarul comitetului de partid al întreprinderii, tovarășul Ștefan Nan. A dovedit multă inițiativă și pricepere pentru a se pune temelia actualului laborator". Acum, cu. o bună înzestrare tehnică, colectivul sectorului depune o activitate rodnică și de mare utilitate.— în primul rînd, a trebuit să ne ocupăm de unele sarcini imediate, să asimilăm , și să omologăm peste 100 de procedee de sudură, in raport de cuplurile de materiale și ti- ■ purile de îmbinări — ne-a spus inginerul Călărașu. Apoi am trecut la specializarea și la ridicarea calificării a 340 de sudori in

domeniul suduri! automate și semiautomate. Am reușit insă un lucru și mai important : să introducem in producție noi tehnologii de sudură, aplicate pentru prima dată în țara

noastră. Acesta este, de ,țapț, linul din principalele obiective pe care le urmărim în întrecerea socialistă din acest an.— Vă rog să ne dațl detalii. în acest sens.>— Este vorba de sudura automată cu material de adaos țeavă în placa tu-

bulară. cu regim programat. Adică, mai concret, întreaga programare, execuție și urmărire a parametrilor de calitate se face de către un computer. Pentru a stabili o progra-
La punctul 
de sudură 
al iscusinței 
cu pasiunea 
mare judicioasă au fost făcute o serie de. experimentări. Pină la șfirșitul anului, alte două asemenea instalații vor începe să lucreze după tehnologia elaborată de noi.Ne-am interesat de eficiența noilor tehnologii de sudură. Am aflat că astfel

se pot obține îmbinări la anumite utilaje care nu puteau fi realizate pe sistemul sudurii manuale. Dar și mai important este că se asigură o calitate deosebită a sudurii, care corespunde, de pildă, chiar și exigențelor impuse de echipamentul nuclear. în afară de acestea, productivitatea muncii sporește de 2-3 ori.Colectivul laboratorului de sudură din întreprinderea ploieșteană se remarcă și prin alte succese. Astfel, două instalații de sudură automată, în valoare de aproape 800 000 lei valută, în loc să fie casate, își trăiesc a doua viață : în urma unor reparații ingenioase, ele dau aproape același randament ca în tinerețe. De asemenea menționăm eforturile pe care le face pentru proiectarea, omologarea și realizarea în întreprindere, prin autoutilare, a unei întregi linii tehnologice de sudură automată ■pentru corpuri-de recipi- enți. Toate acestea sînt dovezi ale inițiativei și hărniciei unui colectiv pasionat de munca sa.
C. CAPRARU
corespondentul „Scînteli"

La puntea de comandă a navei „Banatul" — de 86 000 tdw — Intrată recent In dotarea flotei româneștii in prim plan, comandantul navei, 
Gheorghe Ungureanu, și secundul Nicolln Crlstian-Cosma Foto : 8. Cristian

TRIBUNA EXPERIENȚEI ORGANIZAȚIILOR DE PARTID IN ÎNDEPLINIREA

SARCINILOR ECONOMICE STABILITE DE CONGRESUL AL XI-LEA AL P.C.R
5

în munca politică este esențială
generalizarea experienței înaintate
La întrebările „Scînteii" răspunde azi tovarășul Vasile MARIN,

prlm-secretar al Comitetului județean Ialomița al P.C.R.

— In județul Ialomița vor 
fi amplasate 27 noi obiecti
ve industriale, printre care noul 
centru siderurgic de la Călărași, 
Totodată, unitățile agricole din 
județ, care acoperă 3,5 la sută 
din suprafața arabilă a țării, au 
sarcina să asigure 10 la sută din 
producția de cereale a acestui 
an. Cum acționează organizații
le de partid, prin mijloacele or
ganizatorice și politico-educa
tive, pentru realizarea acestor 
sarcini economice sporite ?— Comitetul județean acționează pentru realizarea acestei largi palete de sarcini printr-o multitudine de mijloace, antrenînd toate organizațiile de partid, sprijinindu-Ie să desfășoare în întreprinderi, pe șantiere, în unitățile agricole o activitate po- litico-educativă bogată.

Acordăm o deosebită însemnătate transmiterii și generalizării experienței înaintate prin intermediul tuturor mijloacelor muncii politico-educative — agitatori, gazete de perete și de stradă, agitația vizuală, stații de radioficare etc. Pe aceleași căi, precum și prin intermediul consfătuirilor, schimburilor de experiență, expunerilor urmate de demonstrații practice, al concursurilor profesionale au căpătat o largă generalizare și inițiativele „Leu cu leu. se adună milionul", „Să muncim o zi pe lună cu materiale economisite", „Contul de economii al secției" etc. Aplicarea lor a contribuit la obținerea unor rezultate notabile : îndeplinirea înainte de termen .a sarcinilor cincinalului de către industria municipiului Călărași, I.M.A.I.A. Dragalina, fabricile de nutrețuri combinate din Călă-

rași și Ciulnița, întreprinderea viei și vinului etc.Deoarece rezultatele unor unități nu reflectă încă in întregime posibilitățile existente, orientăm organizațiile de partid să îmbine preocupările pentru generalizarea metodelor și inițiativelor avansate cu urmărirea aplicării riguroase a programelor de măsuri privind utilizarea deplină a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, a fondului de timp. Dacă la întreprinderea de confecții din Călărași, s-au amplasat în aceleași spații- încă 250 de mașini, care asigură anual o producție suplimentară de peste 100 milioane lei, dacă, datorită aplicării unor măsuri similare, la Fabrica de conserve din Fetești va rezulta o producție peste plan de 
6 milioane lei, acestea sînt, fără doar și poate, legate de acțiunile sistematice desfășurate de organizațiile de partid.Acordăm schimbului de experiență dintre u- nitățile agricole, întilnirilortre cooperatorii care auținut rezultate identice —

care nu va-
căm sub genericul „Vecine, ascultă-mi sfatul !“. Totodată, urmărim realizarea planurilor de acțiune, din fiecare comună, pentru readucerea în circuitul agricol a unor noi suprafețe de pămînt, stimulînd crearea unei adevărate opinii de masă împotriva celorlorifică corespunzător ori degradează pămîntul. Totuși — așa cum s-a arătat într-o discuție recentă în biroul comitetului județean de partid — există încă', suprafețe nefolosite, in- sumînd cîțeva sute de hectare. în cooperative sau ferme de stat. Or, dacă în fiecare comună ar rămîne neînsă-
(Continuare In pag. a IV-a)

o atenție deosebită .din- care au ob- diferite în condiții metodă pe care o apli-

7 unități industriale 
din județul Buzău 

au îndeplinit planul
cincinalîn județul Buzău, șapte tăți industriale au realizat tegral sarcinile actualului cinai, furnizind pînă acum nomiei naționale o producție suplimentară evaluată la peste 300. milioane Iei. Trebuie relevat. de asemenea, faptul că industria județului Buzău a realizat. de la începutul anului și pînă acum, o producție de bunuri materiale cu aproape 30 la sută mai mare fată de cea obținută în perioada corespunzătoare a anului trecut.

uni- in- cin- eco-

Mureș: însemnate 
cantități de produse 

peste prevederiColectivele industriale din județul Mureș au încheiat primele 80 de zile din acest an cu noi și importante fapte de muncă. Pînă la această dată, industria mure- șeană a produs suplimentar 51 milioane kWh energie electrică, 350 mașini electromecanice de calcul, 3 700 km conductori electrici izolați, 2 300 tone carbid, 25 700 tone azotat de amoniu, 6 300 tone zahăr și alte produse.
Suplimentar, mate

riale de construcții 
pentru 600 

de apartamenteLucrătorii întreprinderilor producătoare de materiale pentru construcții de la Buzău, Fieni, Nehoiu, Pucioasa, Rm. Sărat, Comarnic, Bucov și Găești au produs peste sarcinile de plan ale perioadei 1 ianuarie-21 martie cantități de ciment, cărămizi, prefabricate, cherestea, din care se pot construi aproape 600 de apartamente, precum și tuburi din azbociment cu ajutorul cărora s-ar putea realiza rețele de aducțiune a apei pentru irigarea a circa 1 200 ha teren.
încheierea vizitei primului ministru 
al Republicii Cooperatiste Guyana, 
Linden Forbes Sampson Burnham
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O REALIZARE A COOPERAȚIEI

DE CONSUM

Complexul comercial

Florile de pe
„Borcea"

In ciuda virstei sale 
lansată pe Dunăre cu 
de ani in urmă), nava 
geri „Borcea" strălucește de or
dine și curățenie. Faptul care 
deosebește nava „Borcea" de 
suratele ei din transportul flu
vial nu constă numai în zbaturi 
(este singura de acest fel în 
portul Brăila), ci și in flori. O 
adevărată grădină înflorește, in 
ghivece special confecționate, 
pe puntea de comandă a navei : 
garoafe, trandafiri, crizanteme... 
Grădinarul nr. 1 : căpitanul Pa- 
nait Popescu. încă un amănunt : 
în ziua de 25 martie, pe puntea 
de comandă a „bătrinei Carapa
ce" au înflorit toporașii. SCmn 
că „vine, vine primăvara!“.

(a fost 
peste 60 
de pasa-

Bucuria lui 
Mos Lăbunt » ,Mare meșter în cioplitul lemnului, moș Radu Lăbunt din satul Prahuda, județul Vrancea, s-a gîndit să lase întru amintire urmașilor, un lăcaș de frumusețe. A început să-și adune la un loc cele mai frumoase sculpturi în lemn, pe care le-a făurit pînă acum. Le-a rinduit cum a crezut el mai bine și astfel și-a transformat casa intr-un veritabil muzeu. Lipsesc de aici unele dintre lucrările lui care se află expuse la Muzeul județean de istorie și etnografie și cele donate muzeului din Paltinu. Cele mai multe din exponatele de la „muzeul personal" sînt inspirate din frumoasele legende vrîncene. „De ce, adică, muzeu personal, taică 7“ — i-a spus el unui oaspete. Păi de-aia l-am făcut eu 7 Am ușa deschisă toată ziua. Și nici nu-ti simt cînd pragul și mea...".

închipui oamenii se bucură cum mă îmi calcă de bucuria

șov, sub numele de „Reuniunea femeilor române spre ajutorul creșterii fetițelor orfane sărace și mai ales a acelora ai căror părinți au căzut în revoluțiunea din anii 1848 și 1849", prima organizație feministă din țara noastră. Departe de a se limita la aceste obiective filantropice, „Reuniunea" a reprezentat o eficientă modalitate de acțiune pentru e- manciparea femeii și, în același timp, de afirmare, prin forme specifice, a adeziunii femeilor la ideile luptei de eliberare națională a românilor transilvani, a tuturor conaționalilor aflați sub dominație străină, în acest sens, activitatea asociației brașovene ne apare ca o continuare a participării femeilor, alături de soții, părinții sau fiii lor, la revoluția pașoptistă în a cărei cronică eroică sînt înscrise numele Anei Ipătescu, Pelaghiei Roșu și ale altor figuri luminoase de luptătoare pentru eliberare socială și națională.Creată de soțiile unor cunoscuți fruntași politici români de dincolo de Carpați — amintim printre altele pe Maria Nicolau, prima președintă, Maria Bartțiu. Sevastia Mureșianu, Elena Aaron, Maria Secăreanu — societatea a desfășurat o activitate bogată, întinsă de-a lungul mai multor decenii.Paralel cu ajutorarea a mii de orfani din toate colțurile Transilvaniei, cărora li se trimiteau ajutoare bănești, cărți și rechizite școlare, îmbrăcăminte, „Reuniunea" a situat în centrul preocupărilor ei acțiunea de emancipare socială a femeilor române. Astfel, pornind de la considerentul că o primă necesitate în acțiunea de înlăturare a prejudecăților și barierelor în calea afirmării femeilor o constituia ridicarea gradului de cultură, instruirea profesională, intr-un cuvint, școlarizarea tineretului, asociația a întemeiat sau subvenționat cursuri de meserii, școli profesionale și gimnazii pentru fete la Brașov, Blaj, Sibiu, Cîmpeni .etc. Totodată, din inițiativa „Reuniunii" au fost organizate conferințe, adunări, întruniri, expoziții contribui la răspîndirea lor științifice și lărgirea cultural al femeilor, s-a

lucrări de știință popularizată și a- plicații practice.A fost o vastă acțiune animată de fierbinte patriotism : atît școlile eleate de militantele „Reuniunii", cit și celelalte manifestări culturale inițiate de acestea au reprezentat adevărate focare de educare patriotică, de cultivare a conștiinței de neam și a limbii străbune, de afirmare a năzuințelor de libertate șl unitate națională. La una din adunările generale anuale s-a propus, de pildă, ca în broșura cuprinzînd activitatea asociației să se „adauge și
125 de ani de Ia înființarea 

„Reuniunii femeilor 
române" de la Brașov

menite a cunoștințe- orizontului creat un

o parte dc lectură din operele cele mai folositoare ale literaturii noastre, scrieri conducătoare Ia o creștere rațională și mai solidă, edificatoare, Iățitoare de gustul estetic, de cunoștințe și mai vîrtos de simțul moral". încă din 1850, pe lingă asociație a funcționat o bibliotecă, ai cărei cofondatori erau bucovineanul Constantin Hurmuzaki și moldoveanul Teodor Codrescu, bibliotecă în rafturile căreia se aflau la loc de cinste cărțile de istorie a neamului și lucrările clasicilor literaturii române în frunte cu Vasile Alecsan- dri.Se cuvine relevat că „Reuniunea" nu a șovăit să se avînte în torentul înfruntărilor politice deschise. In 1894 s-a constituit la Brașov, în casa doctorului A. Mureșianu, „un comitet politic al femeilor", care s-a asociat largii mișcări de protest ce cuprinsese întreaga țară împotriva punerii sub acuzare a fruntașilor politici ai românilor ardeleni în cadrul procesului memorandiștilor.în îndeplinirea rolului ei de factor activ de răspîndire a culturii românești și dezvoltare a conștiinței naționale, „Reuniunea" s-a bazat pe largul sprijin primit din partea maselor populare românești — țărani,

zența, nătorii mișcării naționale românești din imperiul habsburgic. In acest sens, activitatea „Reuniuni?1 nită de > Mureșianu, rian, Pavel pariu, Ion Drăgușanu, mulți alții. 1 s-a bucurat unor largi Moldova și i care au organizat numeroase colecte publice.-Pe drept cuvînt șeria cunoscutul pictor revoluționar pașoptist C. D. Rosenthal despre „Reuniunea femei- . lor române" din Brașov, la șcurt timp după înființarea acesteia : „In ochii mei (această asociație — n.n.)... este prima răsărire a aspirațiunilor și străduințelor socialiștilor și... prietenilor umanității".Semnificațiile constituirii asociației — ca formă de activitate publică a femeilor, de emancipare social-poli- tică — ne apar cu atît mai limpezi azi, în condițiile în care, ca urmare a profundelor transformări revoluționare realizate de poporul nostru sub conducerea partidului, femeia a dobîndit deplina egalitate în drepturi cu bărbatul, du-se de cele mai largi tăți de a-și afirma nestînjenit personalitatea și aptitudinile, partici- pînd tot mai intens Ia activitatea constructivă desfășurată In toate sferele societății. Preocuparea statornică a partidului pentru deplina valorificare a uriașului potențial de energie creatoare, pricepere și responsabilitate socială a femeilor în opera de făurire a noii orînduiri sociale își găsește expresie concludentă în prevederile Programului partidului, care subliniază necesitatea ca femeile să se afirme și in perioada următoare ca o forță remarcabilă a construcției’ socialiste și comuniste, să aducă o contribuție’ tot mai însemnată la dezvoltarea producției materiale și spirituale, la formarea și educarea tinerelor generații, la progresul social multilateral al țării.
Constantin CAZANIȘTEANU

printre Inițiatorii și susți- ei, a unora din fruntașiia fost spriji- George Bârițiu, Iacob Alexandru Papiu-Ua- Vasici, Tlmotei Ci- Maiorescu, Ion Codru- frații Hurmuzaki șl Totodată, „Reuniunea" de simpatia și ajutorul cercuri politice din din Țara Românească,

bucurîn- posibili-

de la Măgurele

In imediata vecinătate a modernelor edificii de învățămînt și cercetare științifică, de blocuri de locuințe și alte obiective sociale de la Măgurele, lingă București, cooperația de consum a construit și dat în folosință un mare complex comercial. El dispune de un hotel cu 200 locuri, în camere și apartamente elegante, cu încălzire centrală, grupuri sanitare proprii și telefon, precum și de un restaurant, o cramă, o cofetărie și un bar cu program de discotecă. La restaurant și la cramă se pot organiza și mese festive, recepții, aniversări, nunți, petreceri familiale.Tot in cadrul complexului de la Măgurele se află și un mare magazin universal tip „Super- coop“,-care oferă o gamă diversificată de articole din toate grupele de mărfuri : confecții.

tricotaje, galanterie, parfume- rie-mercerie-cosmetică, librărie, Încălțăminte, aparate electrotehnice, mobilă, produse alimentare. în alte corpuri de clădiri ale complexului de la Măgurele, cooperația de consum a amenajat unități prestatoare do servicii pentru reparații radio și televizoare, foto, croitorie, ceasornicărie și altele. La complexul comercial de la Măgurele al cooperației de consum se poate ajunge și cu mijloace de transport în comun. Din centrul Capitalei (Piața Națiunilor Unite) circulă zilnic, între orele 6—24, autobuzul 103 R, iar de la capătul liniilor de tramvai 2, 15, 18, autobuzul 56.In fotografie : Hotelul din cadrul complexului de la Măgurele al cooperației de consum.
Un sfat 
pentru 
Marian

Se numește Ghencea Marian, • 
născut în comuna Corbu, jude
țul Olt. Anul trecut, după ab- I 
solvirea școlii profesionale, a • 
început să lucreze la o intre- I 
prindere din Pitești, dar de mai | 
bine de două luni de zile a dat 
bir. cu fugiții.. Despre, acest act 1 
nesăbuit ne scrie fratele lui mai 1 
mare : „De 14 ani am răniîș's'W'- ’ 

•fani de tată. Mama new crești, r.» 
cut cu greu, toată tinerețea '"ei j 
și-a sacrificat-o pentru noi. | 
Acum nu mai are tihnă și se 
vede obligată să suporte chel
tuielile școlarizării lui. De un- I 
de să ia atîția bani ? Si de ce ?
Nu cred că nu-i place munca, | 
pentru că mama ne-a crescut 
in cinste fi omenie, dar poate | 
că altul l-o fi atras in vreo a- . 
venture, pe căi greșite. Ultimul I 
„semn de viață" de la el a fost 
o vedere trimisă din Brăila. ’ 
Așadar, hoinărește. In numele I 
mamei, spre binele lui însuși, 
rog pe cititorii ziarului, daca-l I 
întilnesc, să-i îndrume pașii pe . 
drumul cel bun".

Au rămas... » 
tablou! ’Ne scrie Elena Anghelută din' I Galați, microraionul „Dunărea", | bloc R-6 : „De aproape 4 ani de zile, mai exact din luna mai | 1971, am plătit costul pentru un I tablou, mărit de pe o fotografie, • unui anume Ion Cirligea, împuternicit al cooperativei „Prestarea", secția foto-mărit, din O- | radea. Anul trecut, crezînd că , mi-o fi pierdut fotografia, am | mai trimis una, dar degeaba. La toate intervențiile mele, ’ n-am primit nici un răspuns, j Cînd vezi pe unii cu cită lipsă de răspundere lucrează, zău că • rămîi... tablou". iTot „tablou" a rămas și Si- mion Suciu din Galda de Jos, | județul Alba, care ne scrie, cu amărăciune, despre un alt „ne- I gustor de tablouri și de credu- I litate", care s-a recomandat I Todor, de la o cooperativă „Ar- a ta" din București, și care s-a I angajat anul trecut, să-i execute „f.f. urgent" două tablouri de familie. „Urgența" a trecut de mult. Dar tablourile n-au mai sosit. „Am scris la ziar în nă- • dejdea că cineva o să-i dea odată și odată de urmă, să ră- I mînă și el... tablou !“.

în curînd, în CapitalăPrima casă de comenzi pentru servicii la domiciliul cliențilorPentru a satisface cerințele de servicii ale unor largi categorii de cetățeni din Capitală, cooperativa meșteșugărească „Dșșeryiț;eâT a ,luat injțiatjva. înființării unei, cașe ,;de comenzi pentru servicii.—"‘ Ce servicii va ofări populației • noua unitate ?— în principal, vor fi servicii prestate la domiciliul clienților — ne-a precizat Ionel Mihai, vicepreședintele cooperativei. Anume : spălat și călcat lenjeria, spălat și lustruit parchetul, curățenia generală a locuinței, bătutul covoarelor, supravegheat copiii (cînd părinții sînt plecați la spectacol sau în excursie), dactilografie și

traduceri la domiciliu, meditații la domiciliu. Totodată, vom organiza — în cadrul aceleiași unități — serviciile d? .comision (în spitale și florarii),intermedieri de vinzari-cțimpă-, rări, evaluări de mobilă^ șupfâve- : gheatJcoț>ii în spații amenajate „;(m-'t‘ clusiv învățarea unei limbi străine)',' vizionări colective de spectacole (cu copiii) etc.— Cînd se va deschide noua unitate 7— La îpceputul lunii aprilie și va avea sediul în str. Vînători, nr. 3, telefon : 31 51 71.
I. M1HAI

Instantanee din comerț

„Neglijentă" planificată ?în luna octombrie 1974 am cumpărat de la O.C.L.-Mobila, din Piața Gării de Nord — București, o garnitură de mobilă tip „Beiuș". produsă de fabrica din localitatea cu a- celași nume. Frumoasă mobila, dar numai după 10 zile arcurile studioului au cedat, iar pe întreaga suprafață a canapelei s-au format... gropi. După alte cîtpva zile s-au.ivit și alte „vicii ascunse" : pe părțile lemnoase ale mobilei au apărut pete. M-am prezentat imediat, cu certificatul de garanție (nr. 2 770) la cooperativa „Mobilă si tapițerie". Tot imediat m-au vizitat la domiciliu doi specialiști de‘la cooperativă' care au reparat ce au reparat, iar pentru res

tul. lăsat baltă, m-au sfătuit să mă adresez fabricii producătoare. M-am adresat fabricii cu o scrisoare recomandată. Nici un răspuns. Am trecut din nou pe la cooperativă. N-am primit nici un ajutor suplimentar. Din nou am scris fabricii. Și iar n-am primit răspuns. Am trecut iarăși pe la cooperativă...Ce să mai cred 7 Să fie cumva vorba de o „neglijență" planificată, adică prevăzută să treacă termenul de garanție 7
Maria CIUBOTARU
Bd. 1 Mai, nr. 158, Bl. 4, 
sc. C, et. VII, București

samieheu: primăverii 1n capitalăBucureștiul este acum, în sensul cel mai fecund al cuvîntului, un oraș-grădină. Parcurile, scuarurile, peluzele —• toate zonele sale verzi, grație recunoscutei pasiuni de grădinar a locuitorilor săi, au dobîndit, în'acoșțe’1zil'^,'-ăSpecțul unor veritabile lățiți ere).; . care» cirgymscris.e 'înțr-u'hi prj?- - gram .de perspectivă, 'elaborat printr-o fructuoasă conlucrare între Cetățeni și municipalitate, urmăresc să a- dauge noi elemente de Util și frumos peisajului Capitalei, sporind necontenit rezervorul ei de oxigen.Și însemnul de durată al acestor preocupări gospodărești de sezon este imaginea bucureșteanului plan- tind pomi în toate locurile destinate întîlnirii lui cu natura. în curînd va izbucni în verdeață o nouă pădure,. alcătuită din peste 100 000 de arbori, 50 000 de pomi fructiferi, un milion de arbuști și 250 mii de trandafiri, care, plantați în- cepînd din toamna trecută și pînă în prezent, vor asigura o masivă revitaliza- re a întregului patrimoniu vegetal al orașului.Paralel cu aceasta, in marea grădină a spațiilor verzi bucureștene, care cuprinde astăzi-nu mai puțin de 2 500 ha, un element cu totul inedit va fi apariția pe suprafețe importante a unor valoroase plante medicinale. în urma unei lăudabile inițiative a municipalității, circa 700 ha de zone verzi din perimetrul orașului vor fi cultivate cu vin-

că (o creștepe sub arbori) și levănțicăl Totodată, pe baza unei acțiuni coordonate de către comitetul municipal U.T.C., au fost inventariate o serie de terenuri virane, care, de asemenea, Vor fi'cultivate cu m'ușețelj busuioc, nalbă,; s ’ gălbenele’ — plante cu o'va-

plantă perenă care de obicei la umbră, însumînd 12 000 mp, va a- părea o nouă expoflora. Șantierul deschis aici încă din toamna trecută va continua și in anii viitori. Pentru că, potrivit unui proiect de sistematizare a a- . cestei zone, parcul ce se a- menajează în p.rezerit'se vaj extinde ț>S'încă 240 ha, a-1' salvie'jșau ,-nunțînd unul dintre cele., te cu o va- mai mari si mai frumoase’ mai mari și mai frumoase
• O nouă pădure în oraș ® In parcuri, cul
turi de plante medicinale ® Parcuri și baze 
de agrement moderne la Plumbuita, Pante- 

limon, Titan și în alte cartiere

loare deosebită pentru industria farmaceutică, dar și cu efecte decorative multiple în policromia covoarelor florale.Tot în aceste zile mii de bueureșteni semnează actul de naștere a unor parcuri care vor conferi o cu totul altă imagine unor mari zone și ansambluri urbanistice realizate in ultimii ani. Pe valea Colen- tinei, în imediata apropiere a magistralei ce duce spre litoral, se amenajează parcul Plumbuita. Pe o suprafață de 12 ha, încadrată între coloanele de beton și sticlă ale noilor blocuri de pe șoseaua Colentina, străzile Doamna Ghica și Pe- tricani, vor fi plantați 15 000 de arbori cu balot, 20 000 de arbuști decorativi, se vor amenaja alei

locuri bucureștene de agrement. Alte parcuri în curs de amenajare sînt cele din cartierele Pantelimon (in total, circa 20 ha), Titan (15 ha), Dealul Piscului, care, in urma extinderilor prevăzute in proiect, va avea 150 ha, fiecare dintre ele punînd în valoare elementele naturale existente in zonă.Concomitent se lucrează la amenajarea a 42 de baze de agrement și 60 de terenuri de joacă pentru copii — toate acestea fiind amplasate fie în parcurile și zonele verzi existente, fie pe terenuri anume prevăzute in proiectele noilor cartiere, astfel îneît activitatea de aici să nu conturbe liniștea ansamblurilor de locuințe din apropiere. A- semenea baze, înzestrate

cu instalații de joacă pentru cei mici, terenuri de tenis, ringuri de dans, locuri umbrite pentru o- dihnă și promenadă ș.a.m.d., vor fi amenajate in incinta hotelului Parc, pe malul de nord al lacului Tei, in parcurile Titan și I.O.R.. pe ljngâ Școala generalănț:. 190 din cartierul Nițu Vasile, iri Berceni, Ferentari, Drumul Taberei ș.a.Ceea ce se cuvine subliniat insă in mod cu totul aparte este faptul că pentru asemenea amenajări se investesc în fiecare an importante fonduri materiale. De aceea, păstrarea și întreținerea cu grijă a a- cestor veritabili catalizatori de ozon ai orașului se impun ca o concluzie ce nu mai necesită a fi comentată. Și, totuși, în perimetrul său există atîtea și atîtea spații verzi degradate. Firește, fiecare dintre noi, beneficiari direcți, sîntem datori să le o- crotim, să intervenim, să luăm atitudine față de cei ce calcă în picioare ceea ce se amenajează cu atîta trudă și cheltuială. în această privință însă trebuie să dea dovadă de mai multă exigență și edilii care se o- cupâ nemijlocit de administrarea domeniului public, datori să pună în mișcare toate mijloacele ce le stau la îndemînă, pentru ca o asemenea obligație, de care depinde în bună măsură aspectul îngrijit al orașului, să țle exemplar îndeplinită.
D. TÎRCOB

INDEPENDENȚA

NAȚIONALĂ
(Urmare din pag. I)ind în fața celor mai grele jertfe, Partidul Comunist Român s-a afirmat drept catalizator al celor mai largi și diverse forțe sociale și politice ale țării în lupta împotriva dictaturii fasciste și a războiului hitle- rist. Poporul nostru și-a înscris pentru totdeauna numele în marea epopee antifascistă, atit prin glorioasa insurecție națională armată antifascistă și antiimperialistă, prin profundele ei implicații asupra desfășurării celui de-al doilea război mondial, cit și prin participarea eroică a armatei române și a întregului popor român la lupta coaliției antihitleriste, prin grele jertfe de singe date în bătăliile purtate alături de armata sovietică pentru izgonirea hitleriști- lor de pe teritoriul național și, apoi, pentru eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei, Austriei, intr-un cuvînt, prin contribuția marcantă la marca victorie a popoarelor asupra fascismului.S-a deschis astfel o nouă epocă, cea mai luminoasă din istoria patriei — epoca deplinei înfăptuiri a năzuințelor poporului român de a fi liber și stăpin în țara sa, pe bogățiile și munca sa, pe propriul său destin. Este un adevăr de necontestat că numai în anii socialismului țara noastră și-a putut dobîndi adevărata independență și suveranitate, deplina eliberare națională fiind premisa hotăritoare a eliberării sociale, temelia de nezdruncinat a marilor cuceriri obținute de popor, sub conducerea partidului comunist, în opera de edificare a societății socialiste.Cunoscînd din propria sa experiență prețul jertfelor pentru libertate, poporul român a manifestat și manifestă deplină înțelegere și o profundă solidaritate cu lupta tuturor popoarelor pentru dreptul de a dispune de propria soartă, împotriva politicii imperialiste, colonialiste și neocolo- nialiste, a oricăror forme de dominație străină. Aceasta își găsește (expresie vie in ajutorul multilateral acordat luptei de eliberare a popoarelor, în eforturile stăruitoare pentru promovarea noilor raporturi interstatale, pentru securitate internațională și edificarea unei noi ordinii politice mondiale — a căror esență este tocmai înfăptuirea dreptului popoarelor de a fi libere și a-și organiza viața potrivit propriei voințe. întreaga operă de construcție socialistă este concepută de partid în lumina interdependenței dintre sarcinile naționale și principiile internaționalismului — ca o puternică forță motrice acționînd în acest sens convingerea oamenilor muncii că realizările obținute în dezvoltarea României, socialiste, răspunzînd intereselor progresului și bunăstării poporului român, constituie totodată'o importantă contribuție efectivă la întărirea forțelor libertății, și socialismului în întreaga lume.înalta prețuire pe care partidul o acordă acestor evenimente își găsește expresie în planul de măsuri aprobat de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care prevede o largă gamă de manifestări — sesiuni științifice, conferințe, expuneri și diferite alte manifestări .■ culturâl-științifice, viziteîȘlț.eXcursii Tn‘'lbcurile istorice tagate..,de;iltipta. poporului român’ pentru in^ep^ndbrit’ă''’ națională, împotriva fascismului, întâlniri ale tineretu-, lui cu participant! la războiul antihitlerist, cu vechi militanți ai. mișcării muncitorești, cu istorici șl militari, activități editoriale etc. — evo- cînd tradițiile luptei seculare a poporului pentru independență, lupta maselor; populare sub conducerea P.C.R. împotriva fascismului, contribuția României la înfrîngerea Germaniei hitleriste, marile înfăptuiri din anii socialismului, perspectivele grandioase de înflorire liberă a națiunii noastre socialiste deschise de Programul partidului.Desigur, principala formă a participării întregului popor la acțiunile în întîmpinarea zilei de 9 Mai o va constitui însăși intensificarea eforturilor creatoare pentru obținerea dc noi succese în întrecerea socialistă, în vederea realizării cincinalului înainte de termen, pentru îndeplinirea în bune condiții a tuturor sarcinilor dezvoltării industriei și agriculturii, a întregii economii naționale, printr-un nou avînt al creației literar-artistice și activității educative. Prin munca plină de dăruire pentru transpunerea în viață a hotărîrilor istorice ale Congresului al XI-lea, poporul nostru își va manifesta mindria patriotică de a trăi în glorioasa epocă a împlinirii idealurilor de eliberare socială și națională pentru care au luptat nenumărate generații de înaintași și va asigura continua dezvoltare a acestor cuceriri istorice.

În loc 
de pantofi... 
haineloan Sofonea din satul Dră- I guș. județul Brașov, tot încerca • un pantof după altul, doar-doar | i s-o potrivi o pereche. Deși I cusurgiu nevoie mare (ba că J unul e mai mic decit celălalt, ba că nu-i place culoarea, ba I că-i modelul urît,_ „ca de pe vremea bunicii"), vînzătoarea ma- • gazinului din Făgăraș nu și-a I pierdut răbdarea. Dimpotrivă, voia cu tot dinadinsul să-l a- 9 jute. A fost însă de ajuns să . scape o singură clipă de sub | ochii vinzătoarei, care răspundea solicitării unui alt cumpărător, pentru ca I.S. să se năpustească I spre ușă. Cînd să pună piciorul pe trotuar, hop că-1 prinde vin- I zătoarea de mînecă. arătîndu-i ■ casieria. Cum Sofonea, deși I prins cu... pantofii în picioare, | era pornit pe harță, a intervenit miliția și a urmat o operație simplă, rapidă : Sofonea s-a | descălțat, miliția l-a... încălțat, • iar instanța i-a completat gar- ■ deroba, pentru un an de zile, cu haine pe măsură.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Zilnic, de pe largul front al muncii sosesc vești care arată că NOUL CHIP AL 
ROMÂNIEI, evocat de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, își află împlinirea trainică în primul rînd în conștiințe, proces plin de frumusețe aspră, bărbătească, bogat în confruntări eroice, in experiențe sufletești revelatoare.

★Ca ilustrare a acestor adevăruri, desprindem în rindurile de față un caz. Este vorba de producerea, de către colectivul întreprinderii craio- vene „7 Noiembrie", a tractorului încărcător hidraulic (TIH 445), în premieră absolută nu numai pentru industria craioveană, ci și pentru întreaga ramură.In termenii „știrii de producție", „cazul" se prezintă astfel : o întreprindere de mașini și unelte a- gricolc, profilată exclusiv pe produse relativ simple, a realizat — cu același potențial ca pînă atunci — un tractor de maximă modernitate și complexitate (efectuează 14 operațiuni ; 
i se pot adapta 12 tipuri de unelte ; poate fi folosit In agricultură, construcții, telecomunicații, silvicultură), intr-un termen foarte scurt (șapte luni) și — fapt esențial — Ia parametrii de calitate apreciați cu nota maximă.Aceștia ar fi termenii tehnici ai cazului, termenii „văzuți"! Dar reperele sufletești — repere ce constituie cronica vie a dezvoltării conștiințelor în paralel cu dezvoltarea producției ?...Eugeniu Stroc, secretarul comitetului de partid : „V-am putea oferi o cronologie amănunțită, pe zile și chiar pe schimburi, a

«nașterii lui TIH 445», căci, îndrumați de comitetul județean de partid, ne-am întocmit un plan amănunțit de acțiune. Dar acum, în perspectiva celor șapte luni, întregul efort s-a înscris în conștiința colectivului nostru, pentru totdeauna, sub semnul doar a trei date calendaristice. PRIMA DATA : este acea zi de mai a lui 1974 cînd, în mijlocul mulțimii adunate în fața Naționalului craiovean, la întîlnirea de lucru cu secretarul general al partidului, oamenii colectivului nostru au ascultat îndemnul tovarășului Nicolae Ceaușescu : «Va trebui ca în viitor să produceți aici între 15 000 și 20 000 de tractoare...» Tractoare 7 La Craiova 7 ,In prima clipă ne-a copleșit emoția. Ne aflam in fața unei înalte șarcini de partid și am înțeles că certitudinea din glasul secretarului general al partidului înseamnă, de fapt, încredere in forțele noastre, trezind în noi și sentimentul grav al răspunderii., dar și pe acela al mindriei, al ambiției profesionale și cetățenești... A DOUA DATA : este ultima zi a lui 1974. Ea are mai mult o culoare pitorească. Era ziua cînd, strălucitor ca un adolescent și vibrînd din toți cei 45 de cai putere, primul exemplar al lui TIH înainta pe aleile dintre hale, aducînd cu el la fiecare secție ceata de uteciști porniți cu «Plugușorul», mindri că in urarea lor au putut include un element inedit («Să vă fie viitorul / Mîndru cum ne e tractorul !») Iară cea de A TREIA DATĂ, așa cum se spune la gazetă, nu mai necesită comentarii : este o zi de martie însorit, din preajma recentelor ale

geri, cînd băieții noștri de la expediție, cu gesturi indiferente, de parcă ar fi ambalat de cînd lumea numai tractoare, făceau «toaleta» Celor cîteva TIH-uri care urmau să pornească spre expoziția internațională de la Leipzig."Și totuși, ce s-a întimplat Intre cele trei date 7„S-a întimplat — ne răs

una și aceeași temă : cu ce și cum putem contribui mai bine la îndeplinirea a- cestei sarcini ?... Dacă s-ar face o statistică s-ar vedea exact cota acestei preocupări colective..."
★Din inițiativa reporterului, la comitetul sindicatului s-a întreprins și o ase-

similară anterioară, iar la capitolul «fluctuație a cadrelor», altădată destul de... consistent, s-a înregistrat; un singur fenomen deosebit : cereri masive de angajare din partea unor muncitori și tehnicieni care lucraseră cu ani în urmă aici și plecaseră în alte întreprinderi.„...Aceste realități, con-

ce să se apuce. Tractorul, dincolo de importanța Iui economică, ne-a dat, în plan spiritual, tocmai a- ceastă siguranță a perspectivei".
★...O siguranță care a creat în oameni „un fel de febră", cum spunea secretarul de partid. In primul rînd, febra cunoașterii. „în-

CUVlNT DE ÎNCREDERE
Episoade care vorbesc despre puterea îndemnului comunist, despre capacitatea 

de creație a muncitorilor și tehnicienilor noștri

punde cu tilc inginerul Ion Rogoveanu, șeful secției cercetare-proiectare a întreprinderii, că pe parcursul lucrului la acest tractor am constatat că el poate efectua nu 14 operațiuni, cit scrie în cartea tehnică, ci cu una în plus, aceasta fiind, cred eu, cea mai importantă : operațiunea de sudare a colectivului, dc unire a conștiințelor. In toată această perioadă, în- cepînd de a doua zi după întilnirea cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, oamenii au avut ca primă preocupare tractorul. După ce am mers din secție în secție, prezentind diapozitivele color ce înfățișau prototipul și însoțindu-le de catrene care arătau sintetic fiecărei secții partea de contribuție — întrebările au avut

menea statistică insolită. A rezultat că în toate adunările de partid și de U.T.C., ședințele sindicale, consfătuirile de producție — de la echipă pină la comitetul oamenilor muncii — ținute în răstimpul „celor șapte luni care au zguduit întreprinderea", cum spune președintele sindicatului, Dumitru Ion, peste 90 la sută dintre participanții la dezbateri s-au referit la TIH... Aici trebuie adăugat amănuntul de culoare că toate programele artistice prezentate în această perioadă în întreprindere l-au avut ca personaj principal pe TIH și că, după cum ne relata inginerul-șef Mihail Stîngu, în cele șapte luni cazurile de indisciplină au scăzut la mai mult de jumătate față de perioada

tinuă ing. Rogoveanu, au izvorit, desigur, din frumusețea perspectivelor. în întreprinderea noastră lucrează veterani care la naționalizare au preluat o măruntă și vetustă cocserie ; lucrează oameni din generația mea, veniți aici cu 14 ani în urmă, cînd întreprinderea abia se dezvolta ; lucrează tineri absolvenți de facultăți și școli profesionale, veniți aici in ultimii ani, cînd ne-au găsit mutați într-o construcție modernă, cu o gamă bogată de pro- dus'e, cu clienți serioși pe piața internă și internațională... înrit, sarcina de a face tractorul, oricît ne-a uimit la început, ne-a găsit ca pe o familie care a prins «cheag», care vrea mai mult, care poate mai mult, dar nu știe sigur de

tr-o zi ne-am trezit cu U.T.C.-ul că organizează o excursie de documentare la Brașov. Peste o săptămînă a și venit la noi, cam încruntat, un maistru mai în vîrstă : «Bine, bre. de ce trimiteți numai uteciști la Tractorul ?» «Ce, noi îi trimitem 7 Se duc ei, din proprie inițiativă. Pe voi cine vă oprește 7» De-atunci nici nu mai știm numărul seriilor — de cite 30—40 de oameni, organizate nu pe vîrste, ci pe specialități (n.r.— ca grupele maiștrilor Bărbulescu sau Trușcă)— oare s-au dus la Brașov să vadă la fata locului cum se face un tractor. Au fost primiți frumos, muncitoreș- te. li s-a arătat totul, au învățat multe. Dar mai important e că s-au întors 
și cu maxilarele strînse de

ambiție : «Cei de la Tractorul s-au bucurat că facem și noi tractoare, ne-au urat succes, dar au zis că asta e treabă de trei-patru ani, nu de isprăvit pînă la ...Plugușor».' Bineînțeles, a- cestea au fost discuții de la om la om, lingă strung, lingă bandă (la nivel de întreprindere, prin intermediul centralei, al ministerului, Brașovul ne-a stat frățește alături), dar uneori tocmai asemenea confruntări individuale sînt cele mai prețioase — mal ales că, așa cum a spus cineva într-o consfătuire de producție (n.r. — maistrul Ion Manole, zis Meșterul Ma- nole) : «De bazat trebuie să ne bazăm în primul rînd pe noi înșine, că doar n-o să se facă o conductă între Brașov și Craiova, să dai drumul la robinet și să-ți curgă... tehnica direct în cap»"....A înflorit deci dorul de cunoaștere, de calificare (cererile de trimitere la specializare vin cu zecile la conducere ; se află în construcție un complex școlar al întreprinderii pentru 2 500 de elevi). Dar a fost și ambiția bărbătească, sănătoasă, de familie muncitorească ținînd la „numele și renumele ei" (Ion Vîrjan, șef la sculărie). Și astfel, o îndatorire de producție a devenit o chestiune de conștiință. Incit a fost firesc ca inginerii (Ion Alexandru, Aurelian Popescu, Irma Pop și atiția alții) să-și suflece mînecile și să treacă, de la planșetă, la maneta strungului... Și tot firesc a apărut faptul că tractorul a devenit pentru toți o obsesie, în sens de pasiune... De pildă, intr-o zi, cînd lucrarea era in toi, maistrul Constantin Stănciulescu a venit la mg. Rogoveanu și

l-a spus : „Nu pot dormi noaptea din cauza sevbodi- recției ; toți din secție nu mai dormim din cauza reperului ăsta ; sărim din somn, deschidem cărțile, facem deșene.,." I s-a răspuns : „Crezi că ceilalți pot dormi, așteptîndu-vă pe voi 7“ Peste două zile reperul era gata. „Acum puteți dormi 7“ „Nu, că reperele următoare sînt și mai grele". Atît de grele, îri- 'cît „uneori ne luam cu mîinile de cap" (Popescp Paul, lăcătuș utecist, elev Ia liceul industrial). „O dată — dar asta să n-o scrieți la gazetă, că rid cei de la Brașov de noi — a trebuit pur și simplu să tăiem motorul in două, ca pe-o portocală, dar tot i-am venit de hac, așa, fără să mai așteptăm aparatură a- decvată."...Și totuși, am scris. Cu regretul de a nu fi putut cuprinde aici decît cîteva secvențe ilustrînd trainica relație dintre cuvîntul încrederii comuniste și cn- vîntul onoarel muncitorești.
★TIH. Un prim pas făcut de o întreprindere modestă pe drumul unei producții pe cît de mari (15 000— 26 000 de tractoare), pe atît de complexe (alte opt tipuri de tractor de factură inedită vor fi asimilate Ia Craiova). Dar, mai cu seamă, un moment semnificativ al sudării unui colectiv, al dezvoltării lui spirituale sub semnul muncii, al realizării — îndeplinind o înaltă sarcină de partid — unui produs care nu este un simplu tractor. Care este, așa cum spunea inginerul Rogoveanu : un tractor numit... conștiință.

Petre DRAGU
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@ FABRICA DE ACID SULFURIC BRĂILA 0 SECȚIA DE UTILAJE COMPLEXE

Probele tehnologice
au început de două zile mutat în mai?Luna martie s-a

Combinatul chimia „Azomureș din Tg. Mureș

intrării lor tn producție, este necesar să se intervină grabnio pentru lichidarea neajunsurilor și urgenta încheiere a lucrărilor de construcții și montaj.Aflați pe șantierele a două din aceste obiective, tn prag de debut industrial, reporterii noștri transmit t

DE LA „INDEPENDENȚA44 SIBIU

_ Mal mult de 90 de obiective și capacități productive sînt prevăzute să intre în funcțiune în luna martie. Unele din aoeste capacități au început să producă ; la altele, lucrările se apropie cu pași repezi de punctul final. Sînt însă și șantiere aflate la polul opus, confruntate cu dificultăți destul de mari, amenințate de perspectiva nerespectării termenelor. Iată de ce acum, aproape de data

însemnătatea economică a acestui obiectiv — construit in cadrul Combinatului de fibre — este relevată citeva date. Aici acid sulfuric de rioară, folosit cu torită conținutului mic de produse secundare — în industria fibrelor artificiale. Este prima instalație de acest gen din tară, proiectată integral de IPROCHIM București, bazată pe procedeul dublei catalize și complet automatizată. Principalul beneficiar al produsului este combinatul brăilean, consum de acid sulfuric se în cincinalul următor.Cu o săptămînă în urmă, sat tovarășului Teodor director tehnic al. combinatului, întrebarea : va fi respectată data de 31 martie a.c., fixată pentru punerea în funcțiune a fabricii 7— Sintem convinși că da. In primul rind. pentru că toate greutățile anterioare legate de producerea unor subansamble și . materiale speciale necesare lucrărilor de montaj au fost, practic, înlăturate. In al doilea rind, deoarece stadiul de realizare a fabricii este foarte avansat. Ne aflăm în faza de desfășurare a probelor tehnologice parțiale, lucrare pretențioasă și de mare complexitate.Este de relevat că, în tot cursul lunii martie, constructorii, montorii și beneficiarul au acționat cu hotărîre pentru respectarea termenelor din grafic. După trecerea cu succes a probelor la gospodăria de acid sulfuric, s-a acordat prioritate verificării

artificiale Brăila convingător de se va produce calitate supe- precădere — da- său deosebit de

al va cărui dublaadre-amAntonescu,

traseelor de acid sulfuric, aducerii lor in stare de perfectă funcționare, în același timp, efective sporite de muncitori au lucrat la probele de ețanșare a întregii instalații de aer rece și aer cald și la cele de presiune de la instalația de recuperare a căldurii. De asemenea, alte echipe au examinat, din punct de vedere funcțional, gospodăria de sulf. Lucrările s-au desfășurat cu aceeași intensitate, zi și jjoapte, fără întrerupere, întregul colectiv al fabricii, aproape o sută de oameni, a fost prezent la instalații, a participat direct la verificarea lor atentă.Dar eforturile, celor de la „acid sulfuric" nu au rămas izolate în contextul activității intense de pe a- ceastă puternică platformă industrială. Acționind cu energie, împreună cu conducerea combinatului, organizația de partid a mobilizat pe unii dintre cei mai buni specialiști din alte secții și sectoare productive la întărirea forțelor concentrate pentru executarea ultimelor lucrări ale noii capacități. Și oamenii au înțeles răspunderea ce Ie revine ; s-ap constituit în echipe complexe, bine organizate și îndrumate.Munca fără preget a constructorilor, a montorilor. a . cadrelor din combinat a fost încununată de succes : începind din ziua de 26 martie, fabrica de acid sulfuric a intrat în probe tehnologice finale, atingind din prima zi 80 Ia sută din nivelul parametrilor tehnologici prevăzuți. Toți cei care au contribuit la construcția noii fabrici consacră acest rezultat zilei de 1 Mai.

Aici se vor fabrica cuptoare de tratament termic, in special pentru turnătoriile unităților din industria constructoare de mașini. Este vorba, deci, de un obiectiv important pentru dotarea altor capacități de producție. Care este stadiul lucrărilor 7 Concluziile recentei intilniri dintre beneficiar și constructor — șantierul Sibiu al Trustului de construcții industriale și Trustul de instaiații- montaj din Brașov — sint destul do pesimiste : punerea in funcțiune, prevăzută pentru 31 martie a.o., este posibilă — în cel mai bun caz — la... 31 mai a.c. O perspectivă surprinzătoare; cu atît mai mult cu cit hala propriu-zisă de fabricație este terminată și recepționată încă din iunie 1974, iar alte instalații și lucrări aferente sînt și ele gata.— Evident, întârzierea, care nu este exclus să depășească și data da 31 mai, ni se datorează nouă, beneficiarului — ne-a spus inginerul Miron Negrilă, directorul întreprinderii „Independența". Cu toate intervențiile noastre pe lingă centrala coordonatoare — CIUEMMR — o parte din utilajele de bază sint și la această oră necontractate. Este vorba de strunguri paralele de mare capacitate, de o mașină de rabotat cu doi montanți și altele. De asemenea, pentru alte utilaje de primă necesitate, contractele s-au încheiat tirziu și, ca urmare, termenele fixate pentru livrări sint mult prea depărtate față de data punerii în funcțiune. în ce ne privește, am luat toate măsurile ca mașinile care ne vor sosi să poată fi montate și puse în func- țiune in cel mult 10 zile.

Este vorba numai pe Jumătate de 
o poziție autocritică din partea con? ducerii întreprinderii „Independența", deoarece, in afară de aceste greutăți, beneficiarul mai are multe de făcut pentru punerea cît mai grabnică In funcțiune a noului obiectiv. O parte a noii investiții vizează ample lucrări la secția mecanică II, situată în vechiul sediu al întreprinderii. Aici lucrările par însă ca Ia început, fiindcă o bună parte din angajamentele luate de beneficiar, si anume de a elibera amplasamentele necesare constructorului, au fost uitate. Utilaje care trebuiau să fie dezafectate în luna n-au fost mișcate din loc, unei grinzi de rezistență pentru luna februarie nu nici in martie, lucrările de 
a actualei hale întîrzie plicație.Să recapitulăm, deci : beneficiarul solicită sprijinul neîntârziat al centralei, omițind însă unele din propriile obligații. Centrala, la rîndul ei, nu-și face în nici un fel simțită prezența, iar constructorul stă în așteptare. Altfel spus, cerințe esențiale ale disciplinei de plan, ale colaborării in perimetrul șantierului sint încălcate — și aceasta'cînd scadența intrării în funcțiune este atît de aproape. Iată de ce supunem această stare de fapte atenției conducerii Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Grele.

Foto : E. Dlchiseanu

ianuarie montarea prevăzută s-a făcut racordare fără ex-

Mircea BUNEA 
Nicolae BRUJAN 
Cristian ANTONESCU

In secția filatură a întreprinderii textile „Bucegl" din orașul Pucioasa Foto : George Safta
Timpul este înaintat; trebuie grăbite lucrările agricole

L î N A
Solicitările industriei pot fi mai din plin satisfăcute. 
0 afirmație întemeiată pe experiența celor mai buni

crescători de oi
Un obiectiv prioritar al agriculturii noastre il constituie asigurarea, din producția internă, a materiilor prime necesare industriei bunurilor de consum. între aceste materji prime, lina este solicitată în cantități tot mai mari ; se cere o lînă de bună calitate, caracterizată prin finețe, rezistență, uniformitate și alte însușiri indispensabile fabricației stofe fine, pe cumpărătorilor.ceastă sarcină esențială, la Consfătuirea cu activul de partid și de stat din agricultură, tovarășul Nîcolae Ceaușescu sublinia că este necesar să se ia măsuri energice, în acest an și în anii următori, pentru a se asigura îndeplinirea prevederilor din Directivele Congresului al XI-lea — și anume ca în cincinalul 1976—1980 să se ajungă la un efectiv de 18—20 milioane ovine, concomitent cu sporirea producției medii de lînă.Sarcinile in acest domeniu sînt pe deplin realizabile. Dispunem pentru aceasta de o veche tradiție și experiență, de condiții materiale favorabile. Conducerea partidului a stabilit să se ajungă la o producție medie de 5 kg lînă pe oaie — și aceasta, intr-un timp scurt. Ce premise favorabile există pentru realizarea acestui obiectiv major 7 Ne vom referi în rindurile de față la posibilitățile existente într-una din zonele țării cu pondere în creșterea oilor merinos cu lînă fină : Dobrogea.Pe baza rezultatelor de pină acum ți a posibilităților de care dispun, unitățile agricole din județul Constanța și-au propus să obțină, în anul 1980, o producție medie de 7 kg lină de fiecare oaie în întreprinderile agricole de stat și de 5 kg in cooperativele agricole. Sint niveluri realizabile, atinse de altfel în diferite unități

de măsura cerințelor Referindu-se la a-

SEMĂNATUL CULTURILOR DIN PRIMA EPOCA
Timp de o lună, vremea a fost excepțional de frumoasă, ceea ce a permis ca lucrările agricole de sezon — pregătirea terenului si semănatul culturilor din prima epocă — să se desfășoare din plin. In toate unitățile agricole în care cadrele de conducere și specialiștii au luat măsuri temeinice pentru organizarea muncii și s-a trecut efectiv la lucru, sămința a ajuns sub brazdă. Acum, ploile care au căzut in toată țara favorizează în- colțirea și răsărirea plantelor. Se poate spune deci că toate unitățile agricole care au terminat de semănat au avut de cîștigat. în unele locuri însă, datorită unor rețineri nejustificate. începerea lucrărilor a fost tărăgănată de la o zi la alta. Iată de ce trebuie depuse eforturi pentru ca în unitățile rămase in urmă să se încheie grabnic însămînțarea culturilor din prima epocă.Ce au făcut unitățile fruntașe pentru a termina însămințatul culturi- 1 lor din prima epocă 7 Vom reda în cele ce urmează citeva aspecte din județul Galați. Aici, pînă la datp de 21 martie au fost însămînțate toate suprafețele prevăzute a se cultiva cu ovăz, mazăre, borceag, in de ulei, sfeclă de zahăr, plante medicinale etc.

Printre primele cooperative agricole care au terminat semănatul sint cele din Drăgușeni, Jorăști, Valea Mărului, Vinători și altele, unități în care suprafețele însămînțate sînt cuprinse între 500 și 1 000 ha. De asemenea, au anunțat încheierea însămînțărilor întreprinderile agricole de stat Dealu- Bujorului, Frumușița, Smirdan și altele. Mai trebuie menționat faptul că în județ s-a încheiat grăpatul ogoarelor pe întreaga suprafață planificată de 158 000 hectare, acțiune care, alături de pregătirea din vreme a întregului paYc de mașini agricole, a creat condiții favorabile desfășurării in ritm alert a tuturor lucrărilor din actuala campanie agricolă. Cum s-au obținut aceste rezultate 7 Printr-o organizare temeinică a muncii în unități. astfel incit termenele optime de insămîntare să fie respectate punct cu punct. Si au fost respectate. (Dan Flăeșu).In unitățile agricole din județul Dîmbovița, din cele 18 300 ha prevăzute a se insămînța cu culturi din prima epocă au fost însămînțate peste 15 000 ha. Se apreciază că în două zile bune de lucru, toate unitățile din zona de cimpie a județului vor încheia semănatul acestor culturi. A

început și semănatul florii-soarelui. Da cooperativa agricolă „7 Noiembrie" din Vișina — una din unitățile mari cultivatoare de floarea-soarelui — din cele 300 ha planificate au șl fost însămințate, numai în două zile, circa 200 ha. Activitatea este organizată in flux continuu, agregatele fiind astfel grupate, pe brigăzi și e- chipe de lucru, incit imediat după discuit urmează semănatul parcelei . respective. Aceeași preocupare exigentă pentru calitatea lucrărilor so manifestă și în alte unități agricole. Am putea spune că ceea ce caracterizează actuala campanie de primăvară in agricultura județului Dîmbovița este grija pentru respectarea întocmai a cerințelor Impuse de tehnologiile culturilor. „Dispunem de o forță mecanică capabilă să execute în cel mult 6—7 zile bune de lucru rilor din nea tov.direcțieice in acest an sîntem hotăriți să nu mai admitem nici un rabat de la calitate. în cooperativele agricole din Petrești, Ionești. Uliești, Jugureni, Morteni, Fierbinți, Vișina etc. pe cir-

însămînțarea tuturor cultu- epoca respectivă — ne spu- Laurențiu Stroe, directorul agricole județene. Iată de

ca 3 000 ha am aplicat un complex de lucrări începind cu desecarea — afinarea pe verticală pînă la adînci- mea de 60 cm prin lucrări de sub- solaj — amendamente și administrarea a 30 tone gunoi de grajd la ha. Pe aceste suprafețe scontăm pe un «por de 800 kg cereale la hectar". E- xistă și probleme care nu au fost rezolvate. De exemplu, a întîrziat plantarea cartofilor timpurii și de vară. Din zona Lungulețu se livrează primele cantităti de cartofi pentru aprovizionarea Capitalei. Or. la începutul acestei săptămîni în județul Dîmbovița mai erau de plantat aproape 400 ha din cele 1 000 ha destinate a sa cultiva cu cartofi timpurii si de vară. (Iosif Pop).Din ultima situație bperativă centralizată la Direcția agricolă a județului Sălaj rezultă că însămînțarea culturilor din epoca I s-a efectuat în proporție de 70 la sută. Pînă acum, 22 cooperative agricole din județ au terminat de semănat toate culturile din prima epocă. Dacă griul de primăvară, orzoaica și ovăzul au fost insămînțate in proporție de 80 la sută, lucrările sînt întîrziate Ia inul pentru fuior ți ulei, sfecla de zahăr, unele legume, precum și plante-

le furajere. Inul pentru fuior, de e- xemplu. nu s-a însămînțat Pe 2 590 ha. iar trifoiul sub plante protectoare — pe 8 400 ha. Cu încetinitorul se lucrează în cooperativele agricole din Măeriste, Buciumi, Mesteacănu. Fildu, Bănișor, Chechis, Bobota si Girbou. Răminerile in urmă la semănat sint, în bună parte, nejustificate dacă a- vem în vedere că multe zile la rind vremea a fost foarte frumoasă, favorabilă efectuării acestei lucrări. Au existat și unele cauze obiective care au determinat rămîneri în urmă Ia semănat. După cum ne-a declarat ing. Pompei Birlea, director adjunct Ia direcția agricolă, nu s-au putut însămința 2 590 ha cu in fuior din lipsă de semințe, care trebuiau livrate de topitoria de in din Ulmeni — Maramureș. La întrebarea : cind se va încheia însămînțarea culturilor din prima epocă? — interlocutorul nostru ne-a spus : ..Pînă la 30 martie. în condiții bune de lucru". Aceasta este posibil pentru că direcția agricolă a stabilit noi măsuri care să asigure folosirea la întreaga capacitate, din zori și pînă-n noapte, a întregului parc de tractoare și a mașinilor a- grioole (Gheorghe Rusu).

din județ. Bunăoară, anul trecut, de la oile Stațiunii centrale de cercetări pentru creșterea ovinelor de la Pa- las sau de la cele ale I.A.S. din comuna Mihail Kogălniceanu s-a realizat, in medie, 10,2 kg lină. Alături de aceste recorduri, rezultatele multor cooperative agricole — printre care Topalu, Cobadin, Techirghiol, Comana, Palazu Mare, Limanu, Valul Traian, care obțin 5—1 kg medie de la fiecare oaie — strează că este pe deplin creșterea producției de lînă efective mari de ovine.Se cuvine relevat că in județ s-» creat o adevărată școală a performanțelor înalte, la aceasta contribuind, deopotrivă, ciobanii și specialiștii. Ce fac ei acum, ce se întâmplă „acasă" la cei care s-au angajat să livreze economiei mari cantități de lină fină 7 Iată citeva secvențe de muncă de la I.A.S. din comuna Mihail Kogălniceanu. Ciobanii veghează turmele zi și noapte, pentru a nu se pierde nici un miel. Cunoștințele acumulate în peste două decenii, de cind lucrează în această meserie, îmbinate cu multiple deprinderi practice constituie baza perfor-. manțelor atinse în producție. Prin măsurile privind selecția și buna furajare a oilor, producția medie de lină pe oaie a'sporit an de ' ăn'.'t 7,7" kg în 1971, 9,4 kg în 1972, 9,8 kg in 1973 și 10,2 kg anul trecut. La obținerea unor asemenea rezultate contribuie și grija conducerii întreprinderii de a crea lucrătorilor condiții cit mai bune de muncă și de viață.Un aport deosebit la creșterea producției de lină fină îl au unitățile agricole care, în urma acțiunilor de concentrare și specializare a producției, și-au format numeroase turme de oi. în aceste cooperative agricole s-au creat condiții pentru aplicarea selecției și însămințărilor artificiale, asigurarea din abundență și de bună calitate a furajelor, calificarea și permanentizarea în muncă a ciobanilor ș.a. Așa se procedează la cooperativa agricolă din Topalu — un vast laborator biologic — care dispune de aproximativ zece mii de oi. Oamenii de aici și-au propus ca obiectiv să îngrașe mii de miei la o greutate medie de 35 kg. Apoi, ciobanii și conducerea cooperativei acordă maximă însemnătate furajării oilor. „In decurs de patru ani, spunea președintele cooperativei, Nicolae Gai- dagiu,, producția medie de Ună a crescut de la 3 kg la 5 kg pa oaie". Este un rezultat bun, dacă ținem seama de mărimea turmelor de la Topalu, din care 2 000 de oi dau 8—10 kg lînă pe an fiecare, deci atât cit prevăd angajamentele asumate să se obțină în 1980 de la Întregul efectiv.Pentru unitățile agricole constăn- țene, unul din obiectivele principale il constituie ridicarea producției medii la nivelul atins de unitățile fruntașe. în acest scop. In cadrul pro

lînă în demon- posibilă fină la

gramului de dezvoltare a sectorului ovin s-a prevăzut crearea unor turme selecționate, cu un efectiv total de 200 000 ovine, de la care să se obțină în anul 1980, în medie, 10 kg de lină. Ne-am adresat mai multor specialiști și conducători de unități agricole, pentru a vedea cum vor realiza aceste performanțe. Iată linul din răspunsurile primite : „Am creat. o turmă de 500 mioare de la care, anul trecut, s-au tuns în medio cîte 10 kg lînă — ne-a spus Sabri Emurla, președintele cooperativei a- gricole din Cobadin. Este nivelul pe care ne-am angajat să-l atingem, în trei ani. la întregul efectiv de ' 2 500 ovine".Dar un mare rol în domeniul ameliorării fondului genetic și înființării fermelor de selecție a ovinelor îl au cercetătorii Stațiunii Falas. Cercetătorii de aici au pus Ia punct numeroase metode, prin aplicarea cărora sporește numărul de miei la suta de oi-matcă, pe baza obținerii mieilor din fătări timpurii și asigurării a trei fătări la doi ani. La Palas se produc cîte 122 miei la suta de oi și, ceea ce este la fel de important, aceștia a- jung fără pierderi la vîrsta adultă. Dr. ing. Ștefan Moise, directorul stațiunii, ne spunea că de la unele turme Srau obținut 166 miei Ia suta de oi-mame. Ștâțiuriea .oferă o prețioasă * experiență șî in alte domenii : apli- ♦ carea< selecției șfenUtriției științifică, - înțărcarea timpurie a mieilor, organizarea bazei furajere ș.a. O dovadă a resurselor ce pot fi puse în valoare in această privință constă în triplarea producției de nutrețiiri pe terenurile fertilizate cu 30 000 tone îngrășăminte naturale. De altfel, concluzia principală ce se desprinde din activitatea stațiunii este că orice program de ameliorare a raselor trebuie să înceapă cu asigurarea furajelor.Totuși, în unele unități nu se ține seama nici de experiența acestei stațiuni, nici de aceea a altor unități a- gricole care aubune. La cooperativa lău. de pildă, de la s-au obținut numai producția medie de fost de 1,5 kg. Rezultate slabe au șlcooperativele agricole Istria, Lespezi, Lipnița, precum șl I.A.S. Băneasa, Crucea, Tîrgușor.Există multe probleme de mare însemnătate ce se cer rezolvate pentru asigurarea unor condiții cit mai bune de furajare, adăpostire și îngrijire a oilor, pentru selecția și creșterea greutății corporale a acestora. Chiar și intr-un județ cum este Constanta, în care s-au obținut realizări de prestigiu, mai sint multe de făcut pentru sporirea eficienței în acest important sector al zootehniei, pentru ca fiecare oaie să producă cantităti mai mari de lînă, prețioasă materie primă a Industriei textile.

obținut rezultate agricolă Alma- 2 370 ol-mame 1 600 miei, iar lînă pe oaie a

Constantin BORDEIANU

CONTRASTE
Campionii cursei de 10000 m 

nu au fost atleții...

Legumicultorii din Agigea

cultivă o tradiție: autodepășireanaturale pep- șl pentru ce-Izvor de vitamine tru orașul Constanța lelalte localități de pe litoral — așa este considerată cooperativa a- gricolă din Agigea. Nu este nici o
exagerare cind se face această a- firmație : aci se cultivă suprafețe Însemnate cu legume extratimpuril ți timpurii. Bună parte din produsele obținute în grădina de leguma

a cooperativei se livrează primăvara devreme. în acest scop s-a extins mult cultura legumelor „protejate". Cooperativa dispune de 4 hectare solarii, iar pe 3 ha cultivă legume în tunele de polietilenă. Ing. Marcela Aur, șeful fermei legumicole, ne-a relatat despre stadiul lucrărilor de sezon în legumicultura. In aceste zile, solariile au fost acoperite cu polietilenă, lucrare pa care au făcut-o bărbații (fotografia nr. 1). Au venit apoi femeile, care au executat și execută, încon-

tinuare, plantatul răsadurilor (fotografia nr. 2). Pină joi se plantaseră 3,5 ha, in solarii și tunele, cu varză, iar pe va încălzi se tul tomatelor ră din plin Pînă acum suprafață prevăzută a se cultiva cu ceapă și cartofi. Pentru culturile ce se vor insămînța mai târziu, terenul arat din toamnă a fost discuit Și modelat în primăvară. Intr-un cuvint, se lucrează ca la carte. In

măsură ce timpul se va trece și la planta- timpurii. Se desfășoa- și lucrările în cîmp. s-a plantat întreaga
această perioadă se recoltează și expediază la Constanța cantități însemnate de spanac, ceapă verde, mărar, pătrunjel etc., din valorificarea cărora cooperativa încasează sume frumoase (fotografia nr. 3).Cooperatorii din Agigea sînt ho- tărîțl să reediteze succesul din a- nul trecut, cînd producția de legume pe cele 45 ha a fost depășită '■ cu aproape 200 tone. Pentru aceasta, munca la grădină nu încetează nici o

Cursa de 10 000 m a fost ciștigată de... constructorii de utilaj petrolier din țara noastră. Firește, nu este vorba de o competiție sportivă, ci de una de producție, iar cu performanța obținută se poate mîndri astăzi industria românească : este vorba de construirea instalației de foraj pentru adîncimi

pînă la 10 000 m, care a intrat în funcțiune în bazinul petrolifer al . Tirgoviștei, la Cobia.De menționat că in a- cest cincinal industria noastră a reușit, printr-un efort propriu de cercetare și proiectare, să completeze gama instalațiilor de foraj de mare a- dîncime (8 000—10 000 m), precum și aceea a

instalațiilor de prospecțiuni geologice. încă o precizare : randamentul mediu înregistrat cu asemenea instalații este de circa 3 ori mai mare decît cel obținut prin utilizarea tipurilor construite Înainte de 1970.îi felicităm pe bravii performeri și le urăm noi succese în cursa spre... inima pă- mintului.clipă. Foto : S. Cristian Un constructor „jignit" și un grafic părăsitDacă ar fi să ne luăm după calendar, noua și moderna fabrică de conserve amplasată la Pucioasa (Dîmbovița) ar trebui să funcționeze de luni. Dar execuția cestui obiectiv nu terminat nici pînă ziua . de astăzi. Și pârâtul nu este altul decît constructorul — Trustul de construcții din cadrul Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor. De ce 7 Toată ziua, bună ziua, este pur și simplu deranjat de beneficiarul investiției, care-1 cere să se grăbească și să în-

17 a- s-a în su-

cheie lucrările te de cîtiva ani.incepu-... ______ A-tîta insolentă nici că ș'-a mai pomenit. I Cum adică, el, constructorul. trebuie împins de la spate 7 Dar ce crede beneficiarul, că execuția unei fabrici de conserve se face așa, cu una cu două, bătând din palme 7 Ei nu, și atunci mai bine să stea deoparte și să nu-I mai stingherească pe constructor cu atițea insistențe. Numai că beneficiarul nu e prea ascultător. Drept urmare, conducerea trustului a hotărît să nu mai întocmească

nici un grafic de re- eșalonare a execuției lucrărilor. Și pentru a dovedi că n-are nici un cttef- Să" glumească, • 
a lăsat pe șantier numai o mînă de oameni. Curios e însă că ministerul de resort nu reacționează în nici un fel. In schimb am aflat că se pregătește ■■ să trimită pe șantier 
o nouă comisie de recepție. Să recepționeze ce 7 N-ar fi mai bine dacă ar recepționa a- cest semnal critic și ar aplica celor vino- vați de atîta nepăsare prevederile legale corespunzătoare 7 Asta, însă, cît mai repede, nu după alte... 17 luni !



SCÂNTEIA - vineri 28 martie 1975PAGINA 4
ca

Afișul Teatrului „C /. Notturu" COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST DIN SALVADOR

E greu să definești profilul unui teatru în repertoriul căruia conviețuiesc Hamlet cu Adio Charlie, Piticul din grădina de vară cu Bărbați fără neveste, Corrida cu Lady X. Am putea spune, și poate n-am greși, că TEATRUL „C. I. NOTTARA11 se vrea a fi „un teatru pentru toate gusturile", ceea ce n-are în sine nimic dăunător, în afară de primejdia unei dispersări pină la pierderea identității... Ceea ce nu e, deocamdată, cazul. Un semnal de „atenție" e totuși necesar.Intrind în această stagiune cu o zestre destul de bogată în spectacole, unele dintre ele realizate chiar in cursul verii, teatrul și-a îngăduit un ritm mai lent de împrosnătare a „a- fișului", prezentind pînă acum in cele două săli ale sale patru premiere : Șoc la mezanin de I. D. Șerban, Ultima cursă de Horia Lovinescu, Corrida de Alfonso Sastre și, recent, tripticul de piese într-un act sub genericul Trei intilniri cu tragicomedia (o revenire la o mai veche inițiativă a teatrului de promovare a piesei scurte, după criteriul, îndeosebi, al posibilității de. valorificare, a unor talente actoricești).După cum se vede, teatrul a adoptat in această stagiune o linie de mal mare sobrietate în alegerea repertoriului, acordînd prioritate piesei românești contemporane. Nu sîntem încă în situația de a semnala vreo realizare care să depășească media, obișnuitul. Pe alocuri avem impresia că teatrul — conducerea și colectivul, deopotrivă — se mulțumește cu prea puțin față de posibilitățile sale reale, față de valorile artistice ale colectivului său, dovedite în atîtea rinduri. Dar faptul că spectacolele cu ultimele piese românești se bucură de interesul unui public larg demonstrează justețea opțiunii repertoriale, cu atît mai mult cu cit transpunerea scenică a textelor denotă seriozitate si spirit de răspundere.Numele dramaturgului I. D. Șerban e o prezență constantă pe afișul Teatrului „Nottara". De data aceasta însă, prin „Șoc la mezanin", I. D. Șerban și-a încercat puterile în dramă, încercare temerară, acțiunea pe- trecindu-se in lumea oamenilor de știință dintr-un domeniu gingaș al cercetării medicale. Și, în ciuda con- venționalității conflictului — opune caractere, poziții sau contrare, ci un eroism altui ca un fel de întrecere întresacrifică mai repede — în ciuda dispersării atenției între numeroase drame personale, piesa izbutește să impună ideea majoră a pasiunii oamenilor de știință în căutarea remediilor pentru prelungirea vieții oa-

menilor, ideea dăruirii acestor vanți, duse pînă la sacrificiul sine. Și aceasta prin citeva personaje veridice, convingătoare, prin citeva situații teatrale bine construite, prin dialogul fluent și sobru. Regia Iui Mircea Avram, limpede și echilibrată, ca și interpretarea unor actori înzestrați ca Val Săndulescu, Eugenia Bădulescu (o mică bijuterie de artă actoricească, nuanțată, complexă, în. rolul — de o singură apariție — al soției eroului principal), Lucia Mureșan, Ioana Manolescu, Viorel Comănici au contribuit Ia realizarea unui spectacol de o caldă vibrație umană, care-și compensează stîngăciile prin sinceritate și acuratețe.O temă etică abordează și Horia Lovinescu în piesa. „Ultima cursă", o
Prezențe
și carențe

sade

care nu pasiuni eroism, cine se

temă nobilă, a cărei semnificație depășește limitele mediului în care se desfășoară acțiunea, și anume lumea sportivilor de performanță. Fără îndoială, dramaturgul a fost bine inspirat alegînd acest mediu uman ca teren al dezbaterii propuse, nu numai pentru forța de atracție pe care o exercită sportul asupra unor mase largi de spectatori de toate vîrstele, ci și pentru că nicăieri poate mai mult decît în acest domeniu limitele- biologice ale omului nu se manifestă cu atîta acuitate, Puțind genera drame, zguduiri adinei. Căci despre o asemenea dramă e vorba în piesa lui Horia Lovinescu : o dramă a unui tînăr sportiv de performanță care descoperă că a atins limita de sus, că nu se mai poate depăși, că, deci, cariera lui e sfîrșită. Dar o asemenea dramă e valabilă și posibilă și în alte domenii de activitate, ea are o semnificație umană largă și adincă. Iar calea aleasă de dramaturg pentru desfășurarea conflictului este aceea pe care etica noastră comunistă o indică, este calea luptei cu sine, a luptei pentru învingerea slăbiciunii, pentru depășirea crizei, calea restabilirii echilibrului sufletesc printr-o muncă utilă și o atitudine demnă, curajoasă în fața vieții.Piesa are o construcție simplă, fără multe peripeții, acțiunea se desfășoară la scara cotidianului. Sin tem

Carnet cultural
• Sx .•i.o dak..'

„CINCINALUL
REVOLUȚIEI-

tehnico-științifice"
0.

Sub auspiciile Universității populare din Buzău, la clubul zonei industriale a municipiului a fost organizat un ciclu de consfătuiri intitulat : „Cincinalul revoluției tehnico-științifi- ce“. Specialiști, cadre cu experiență bogată în producție, muncitori, tineri și virstnici împărtășesc din activitatea lor, din rezultatele obținute pînă acum în vederea sporirii eficienței inițiativelor în sprijinul realizării planului și al întăririi disciplinei în muncă. (Mihai Bâzu).

mașa. de montaj. Pelicula, care prezintă secvențe Caracteristice din Ațiața economică, socială; culturală a municipiului, va fi' prezentată curînd în fața publicului brăilean. (Mircea Bu- nea).

departe, desigur, de profunzimea dezbaterilor de idei din cele mai bune piese ale lui Horia Lovinescu. Un aer de frivolitate plutește asupra piesei (ca și asupra spectacolului realizat in regia lui George Rafael), care culminează în rezolvarea cu totul convențională, expediată, a conflictului, prin autoaccidentarea eroului. Dar dialogul alert și creionarea sigură a personajelor sînt ale binecunoscutului și apreciatului dramaturg care, poate, intenționat a ocolit dimensiunile grave ale temei, tratînd-o în cheie minoră, menajînd seninătatea spectatorilor. Spectacolul încearcă însă, și izbutește pe alocuri, să depășească semnificațiile stricte ale textului, lărgind rezonanța umană a temei prin metafora alergării neîntrerupte, proiectată la anumite intervale ca tinue a idealul spirată tată deIdee împlinită și prin jocul actorilor, în primul rînd prin interpretarea celor doi frați, realizată cu deosebită pătrundere a sensurilor umane și e- tice ale rolurilor de Ștefan Iordaclie și Emil Hossu, ambii de o notabilă sincronizare a vibrației dramatice — și a comunicării afectiv-intelectuale. Ceilalți interpreți — Marga Barbu, Melania Cirje, Ion Punea, Dorin Varga — și-au servit rolurile cu convingere și aplomb, în decorul de o eleganță căutată, realizat de Traian Nițescu,O judicioasă orientare a prezidat și la înscrierea în repertoriul Teatrului „Nottara" a piesei lui Alfonso Sastre — „Corrida", deși spectacolul nu depășește o anume corectitudine lipsită de strălucire și, mai ales, de tensiunea înaltă a ideilor implicate în lucrarea dramaturgului spaniol. Realizat în regie colectivă, spectacolul urmărește mai mult fabula — interesantă, desigur — decît semnificațiile și implicațiile ei. De aceea. Ion Di- chiseanu și Mircea Anghelescu izbutesc rareori să sugereze relația ex- ploatat-exploatator, victimă-călău și mai ales implicațiile sale social-u- mane mai largi.Iată așadar trei spectacole, premiere ale stagiunii, chează orientarea spre a Teatrului „Nottara". că aceste spectacole zintă măsura exactă lului artistic al teatrului, reprezintă, e adevărat.' tiv cu spectacole opta zi dis de dimineață, Piticul din grădina de vară, alături de reluări mai vechi. Și totuși, am .fi dorit ca în această stagiune să-i revedem în roluri noi, pe măsura lor, pe excepționalii actori . ai teatrului : George Constantin, Liliana Tomescu, Gilda Marinescu, Dorin Varga etc. Așteptăm în continuare. Realizările de prestigiu din ultimii ani ale teatrului îndreptățesc și așteptările noastre și eforturile colectivului pentru auto- depășire.
Margareta BĂRBUȚĂ

un simbol al alergării con- omului, a oamenilor, spre care îi animă. Idee in- 
a regizorului, fericit execu- operatorul Boris Ciobanii.

Joi au început în Capitală convorbirile oficiale dintre ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, și ministrul relațiilor externe și cultelor al Republicii Costa Rica, Gonzalo J. Facio.Cei doi miniștri de externe au analizat stadiul relațiilor existente între România și Costa Rica. constatînd cu satisfacție că acestea au cunoscut, în ultimii ani, o evoluție ascendentă, pe multiple planuri. S-a exprimat dorința comună de,a se intensifica contactele politice la diferite niveluri, de a se da un nou impuls relațiilor dintre cele două țări, in special pe tărîm economic, acordîndit-se atenție îndeosebi activității de cooperare in domenii reciproc avantajoase. Au fost abordate, de asemenea, unele probleme internaționale de Interes comun.La convorbiri, care s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, sinceră, au participat Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, precum și însărcinatul cu afaceri ad-interim al Renublicii Costa Rica la București. Edgar Monge.
★în cursul dimineții de joi, ministrul relațiilor externe și cultelor al

Republicii Costa Rica, Gonzalo J. Facio, a depus o coroană de flori Ia Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului ■ și a patriei, pentru socialism.
★Joi după-amiază, tovarășul Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale. a primit pe ministrul relațiilor externe și cultelor al Republicii Costa Rica, Gonzalo J. Facio, care se află într-o vizită oficială în țara noastră.In timpul întrevederii, desfășurată, tntr-o atmosferă cordială, au fost discutate probleme privind dezvoltarea relațiilor de colaborare și cooperare economică și tehnico-științificâ, a schimburilor comerciale dintre România și Costa Rica, posibilitățile de intensificare și extindere a acestora în noi domenii de activitate.La întrevedere au luat parte Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, superiori din Externe.A fost de sărcinatul cu Republicii Costa Rica la București.(Agerpres)

Ministerul funcționari AfacerilorMonge, tn-alfată Edgar afaceri ad-interim

„...Șl IARĂȘI 
LA LUME DATE"La Botoșani s-a încheiat cu un bogat bilanț faza finală a concursurilor județene de muzică „Satule, mîndră grădină" si dansuri populare „Botoșanca". Pe întreg parcursul celor două concursuri, la care au luat parte peste 100 de soliști și 45 de formații de dansuri, au fost culese și. puse în valoare , 39 de cîntece din folclorul vechi ți nou și 18 dansuri cunoscute pină acum în zone re- strînse. Au fost acordate premii pentru interpretare și culegeri valoroase unor concurenți din comunele Viișoara, Flămînzi. Corni, Tudora, Coțușca, precum și din orașele Dorohoi și Botoșani. (Ion Maximiuc).

BRĂILA-CINECLUBîn ultima perioadă, activitatea membrilor cineclubului Casei de cultură din Brăila este din ce in ce mai bogată. Ultima lor creație, filmul „Brăila — împliniri și perspective" se află deja pe

Cronica zileiMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a felicitare lui cazia numirii ministru de Populare Bangladesh.
★La invitația Consiliului Național al Organizației Pionierilor, joi a sosit in Capitală, într-o vizită de schimb de experiență, o delegație din U.R.S.S. condusă de A. Fedulova, președinta organizației pionierilor „V. I. Lenin".

trimis o telegramă da Kamal Hossain, cu o- acestuia în funcția da externe al Republicii

„MĂRGINIMEA 
SIBIULUI. CULTURĂ 

Șl ARTĂ 
ROMÂNEASCĂ"în continuarea preocupărilor pentru valorificarea patrimoniului cultural-artistic din sudul Transilvaniei, muzeul „Bruken- thal” din Sibiu și Institutul de istorie a artei de pe lingă Academia de științe sociale și politice „Ștefan Gheorghiu" au elaborat o amplă lucrare cu tema „Mărginimea Sibiului. Cultură și artă românească1^, urmează să apară în Academiei. Cele două cuprind studii privind cadrul an- tropogeografic și istoric al zonei dintre Olt și rîul Frumoasa, precum și ocupațiile tradiționale, cultura, arta populară și folclorul dezvoltate ' lor pe aceste lae Brujan).

PLAIURI

ce Editura volume
în cursul secole- meleaguri. (Nico-
SUCEVENEîn comuna Moldovița, ca și în alte comune ale județului, a avut loc faza comunală a concursului „Plaiuri sucevene", unde au fost prezente formațiile căminului cultural de centru și din satele ce aparțin comunei. De asemenea, cu acest prilej, în clădirea consiliului popular s-a inaugurat Muzeul de etnografie și folclor, sub conducerea învățătoarei Maria Zboncea, iniția- toarea acestui muzeu. (Gh. Petrescu).

trei care mar- teme sociale Dar credem nu repre- a potenția- Ele se alterna-ca Hamlet, A

*Republicii Socialiste București a fost în-La Ambasada.Cehoslovace din minată, din partea Ministerului Culturii al Republicii Socialiste Cehe, medalia comemorativă „Bedrich Smetana" unor personalități și formații artistice care au contribuit în mod deosebit la interpretarea și popularizarea muzicii cehe în 1974 — anul jubiliar de cinstire a unor mari compozitori.Mulțumind, Zeno Vancea, vicepreședinte al Uniunii compozitorilor din Republica Socialistă România, a relevat conlucrarea fructuoasă a oamenilor de artă din cele două țări, contribuția lor la extinderea colaborării culturale intre țările noastre.
★După ce a fost oaspetele publicului din Timișoara, Arad și Drobeta . Turnu-Severin, ansamblul „Kosta Abrasevic" din R.S.F. Iugoslavia a prezentat joi seara, in sala ansamblului „Rapsodia română", un spectacol de gală.Au participat loan Jinga, vicepreședinte 'al Consiliului Culturii și.71-

Manifestări consacrate

Educației Socialiste, Vasils Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Petre Constantin, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R.. vicepreședinte al consiliului popular municipal, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost prezenți, de asemenea, Petar Dodik, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, și alți membri ai corpului diplomatic.Asistența a aplaudat călduros măiestria artiștilor iugoslavi, care au prezentat un frumos program de cintece și dansuri din bogatul folclor al patriei lor.
★„Genovezii în Marea Neagră In secolele XIII—XIV". Sub acest generic, joi s-au deschis în Capitală lucrările unui colocviu româno-italian, organizat de Academia Republicii Socialiste România și „Accademia Nazionale dei Lincei".; în cadrul colocviului vor face expuneri acad. Ștefan Pascu. acad. Constantin C. Giurescu, Șerban Pa-, pacostea,- Octavian Iliescu- și Roberto S. Lopez, Giovanna Petti, Balbi Gujdo Astuti, Geo Pristarino.

★Ieri după-amiază s-a reîntorsCapitală grupul de tineri „Ambasadori ai prieteniei" care, în perioada 4—26 martie, a întreprins o vizită în S.U.A., la invitația fundației „Friendship Ambassadors", Grupul, condus de Eugen Florescu, membru al Biroului C.C. al U.T.C., redactor-șef al ziarului „Scînteia tineretului", a fost alcătuit din tineri muncitori, elevi, studenți, țărani și intelectuali din diferite județe ale țării.. ..în componența sa s-au aflat formația , corală, „Gaudeamus" a conservatorului „Ciprian Porum- bescu" din București și formația: „Cununa Carpaților" a Ansamblului artistic al Uniunii Tineretului Comunist. (Agerpres)

în români care,

„Zilei mondiale a teatrului"Printr-o inițiativă luată — în urmă cu 14 ani — de către Institutul internațional de teatru (I.T.I.), ziua de 27 martie este considerată în întreaga lume Ziua mondială a teatrului.Sărbătoare anuală a slujitorilor scenei și a tuturor celor care iubesc mondială a teatrului prilej de omagiere a artei scenice și de exprimare a angajării progresiste a artiștilor de pretutindeni. în țara noastră, unde mișcarea teatrală cunoaște o deosebită înflorire, Ziua mondială a teatrului a fost marcată în acest an de o serie de ac- . țiuni care au relevat dorința slujitorilor scenei românești de a contribui — prin eforturile și talentul lor — la înțelegerea între popoare, Ia triumful ideilor progresului și păcii, la formarea unui om nou. Pentru seara zilei de 27 martie, teatrele au programat spectacole re-

această artă, Ziua este ur.

prezentative din repertoriul lor, însoțite de cuvinte rostite de fruntași ai stituții și de lectura lului mesaj al I.T.I.nea, Asociația oamenilor de artă din instituțiile teatrale și muzicale — A.T.M. a organizat, la București, o manifestare care a beneficiat de cuvîntul introductiv al artistei emerite Dina . Cocea, vicepreședintă a A.T.M.Cu același prilej, criticul de artă Margareta Bărbuță, secretar al Centrului național român al I.T.I., a vorbit despre activitatea institutului. In continuare, artista emerită Irina Răchi- țeanu, artistele Silvia Popovici, Olga Delia Mateescu și Adriana Popovici au prezentat recitaluri de poezie populară, clasică și contemporană — românească și universală. Spectacolul a inclus emoționante momente de artă primite cu căldură de spectatori.

omagiale acestor in- tradiționa- De aseme-

v remea
Ieri in țară : Vremea s-a încălzit în toate regiunile. Cerul a fost variabil, mai mult noros în Banat, Cri- șana, Maramureș și nordul Transilvaniei, unde local au căzut precipitații slabe. Vîntul a suflat moderat, cu intensificări locale. Temperatura aerului la ora 14 oscila între 2 grade la Rădăuți și 15 grade la Calafat, Bechet, Băilești, Turnu-Măgurele, Alexandria și Giurgiu.

Timpul probabil pentru zilele de 29, 30 și 31 martie. In tară : Vremea va continua să se încălzească la începutul intervalului. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai accentuate in nordul țării, unde vor cădea ploi locale. In rest acestea vbr fi izolate. Vint slab pînă la potrivit. Temperaturile maxime vor urca ziua între 8 Si 18 grade, pe alocuri chiar mai ridicate, iar/ minima va coborî noantea între minus 4 și plus 6 grade. Dimineața pe alocuri se va produce ceață slabă. în București : Vremea va continua să se încălzească mal ales Ia începutul intervalului. Cerul va fi variabil. Vîntul va sufla slab pînă la potrivit.
„ROMÂNIA-FILM" prezintă

PIRAȚII DIN PACIFIC ȘI INSULA COMORILOR
dupâ romanul DOI ANI DE VACANȚĂ de Jules .Verne PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală.
17,00 Telex.
17,05 Emisiune în limba germană.
19,00 Județele țării pe verticala 

dezvoltării. Azi — județul 
Vaslui.
1001 de seri : Frâck și pisi
cile.
Telejurnal.
Film artistic : „Solaris" — 
producție a studiourilor so
vietice. Premieră TV. Regia : 
Andrei Tarkovski.
24 de ore.

19,20

10,30
20,00

22,15

PROGRAMUL II

Telex.
File de dicționar.
Telejurnal.

producție cinematografică „București" în co- 
MUNCHEN. Scenariul și dialogurile versiunii

Film realizat în studiourile Centrului de 
laborare cu TECHNISONOR-PARIS și TELE- 
române : Francisc Munteanu. Realizatori : Gilles Grangier, Sergiu Nicolaescu. Regia versiu
nii române : Nicolae Corjos. în distribuție :
Giurumia, Constantin Diplan, Dan Nasta, Cristian Sofron, Nucu Păunescu.

Constantin Bâltâretu, Mihai Berechet, Aurel

17.30
17,35
19.30
20,00 Biblioteca pentru toți : Hor

tensia Papadat-Bengeseu (III)?
20,45 Viața economică a Capitalei. 

Bucureștii anilor ’80. Azi — 
sectorul 3.
Telex.
Armonii intime.
Filmul serial „Kojak".

21,00
21,05
21,30

Dragi tovarăși,La cea de-a 45-a aniversare a creării Partidului Comunist din Salvador, Comitetul Central al Partidului Comunist -Român vă adresează dumneavoastră, tuturor comuniștilor, și oamenilor muncii salvadorieni un cald salut tovărășesc și sincere felicitări, împreună cu mesajul nostru de prietenie și solidaritate.Partidul dumneavoastră marchează această aniversare în condițiile în care au loc rapide și profunde schimbări în raportul de forțe pe plan mondial, se intensifică lupta popoarelor pentru înlăturarea vechilor practici de dominație, de asuprire națională și socială, pentru instaurarea unor principii noi în relațiile internaționale.Popoarele Americii Latine își ridică glasul cu tot mai multă hotă- rîre împotriva spolierii bogățiilor lor naționale de către monopolurile străine, acționează cu fermitate pentru a-și afirma dreptul de a fi stăpîne în țările lor, de a trăi liber și a-și asigura o dezvoltare economică și socială independentă. în acest cadru, apreciem eforturile depuse de Partidul Comunist din Salvador pentru întărirea propriilor rînduri, pentru realizarea unității clasei muncitoare și mobilizarea tuturor forțelor democratice și progresiste în vederea înfăptuirii unor transformări înnoitoare în viața politică, economică și socială a țării.Salutăm cu satisfacție bunele relații statornicite între partidele noastre — ilustrate și prin participarea uhei delegații a partidului dumneavoastră, condusă de secretarul general, la cel de-al XI-lea Congres al partidului nostru — și ne exprimăm dorința de a Ie lărgi și mai mult în viitor, în interesul prieteniei și colaborării dintre țările și popoarele noastre, al cauzei generale a luptei antiimperialiste a popoarelor pentru pace și progres social.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Excelenței Sale *
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Am primit cu cea mai mare plăcere mesajul de felicitări ți de urări pe care Excelenta Voastră a binevoit tă ni-1 adreseze cu ocazia celei de-a 14-a aniversări a accesiunii la tron.Exprimînd mulțumirile noastre sincere Excelenței Voastre, ne este foarte plăcut să vă adresăm urări de fericire ți de prosperitate pentru dumneavoastră personal ți pentru poporul român țl de a vă ruga să credeți in înalta ți amicala noastră considerație.

HASSAN AL ll-LEA
Regele Marocului

• SPORT • SPORT • SPORT » SPORT

Actualitatea la fotbal
Astăzi, 

la stadionul „23 August" : 
echipa reprezentativă A - 

ProgresulAstăzi, Ia stadionul „23. August" din Capitală, echipa reprezentativă A va susține un joc de antrenament cu Progresul București. Intîlriirea va începe la ora 18 și va fi precedată de un meci între echipele reprezentative de tineret (23 și 21 ani). în cazul în care timpul nu va fi favorabil, partida echipelor pe alt teren.Cît privește formați că ea mătoarea alcătuire :Cheran, Sătmăreanu II, Sandu Gabriel, Mațeescji — Dumitru, Dinu, Bblbni — Lucescu, Georgescu, Ior- dăriescu. După pauză vor intra îti ; formație și alți jucători din lot, în primul rînd Sameș, Bălăci și Kun.

Ieri: Voința - Rapid 1-0 !Ieri, pe stadionul „Dinamo" din Capitală, intr-un meci contind pentru seria a Il-a a diviziei B de fotbal, s-au întilnit formațiile bucureștene.,. Voința, și Rapid. Partida s-a încheiat cu scorul de 1—0 (1—0) în favoarea echipei Voința, care obține, astfel, o neașteptată victorie. Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de Frunză (min. 40) din lovitură de la 11 m.
de tineret se va jucaformația A, slntem in- va începe jocul în ur- Răducanu —

NOUTĂȚI
DIN TENIS

ÎN CÎTEVA RÎNDURIA A _

• In ultima zi țional de hochei kio, echipa Japoniei a întrecut prinzător, cu scorul de 3—1 (2—1,1—0, 0—0), formația R.D. Germane, recenta ciștigătoare a campionatului mondial (grupa B) de la Sapporo. într-un alt joc, selecționata Olandei a învins cu 6—4 echipa Iugoslaviei.

a turneului interna- pe gheată de' Ia To- sur-

• Boxerul japonez Hunioki Shi- bata și-a păstrat titlul de campion mondial Ia categoria superpană, în- vingînd la puncte în 15 reprize pe Ould Makloufi. Meciul s-a disputat la Fukuoka, în fata a 10 000 de spectatori.• Concursul internațional de pentatlon modern desfășurat Ia Paris s-a încheiat cu victoria sportivului maghiar Bako, care a totalizat 5 238 puncte. L-au urmat compatrio- ții săi Maracsko — 5100 puncte, Kancsal — 5 077 puncte, italianul Masala — 5 075 puncte, românul Dumitru Spîrlea — 5 041 puncte, francezul Colladant — 5 011 puncte etc.în clasamentul general pe echipe, pe primul loc s-a situat echipa Un-

gariei — 15 415 puncte, urmată d« cele ale Franței — 14 712 puncte, Italiei — 14 618 puncte, R. F. Germania — 14 064 puncte, României — 14 011 puncte, Angliei — 13 965 puncte, Franței (B) — 13 924 puncte etc.O La Nantes, în prezența a peste 5 000 de spectatori, s-a disputat finala „Cupei cupelor" la baschet masculin, in care s-au întilnit formațiile- Spartak Leningrad și Steaua Roșie Belgrad. Baschetbaliștii sovietici au obținut victoria la limită : 63—62 (32—37) și au intrat în posesia trofeului.

Jucători români 
la competițiile 
internaționale 

ale lunii aprilieUnii dintre componenții echipei reprezentative pentru „Cupa Davis" — Dumitru Hărădău, Toma Ovici, Traian Marcu și Mihai Tăbăraș, însoțiți de antrenorul Gh. Cobzuc — vor participa la turnee internaționale pe Coasta de Azur și în Spania. Ordinea acestor turnee, care sînt cuprinse în circuitele mediteranean și european, e următoarea : Monaco <31.111—6.IV), Barcelona (7—13.IV), Valencia (14— 20SIV), Madrid (21—27.IV) și (27.IV—4.V). începînd de la 31 martie, Ilie Năstase și Ion Tiriac concura la (S.U.A.).

A

Ni.savor turneul de la Tucson

• 25 000 de spectatori au urmărit pe stadionul „Parc des Princes” din Paris meciul amical dintre echipele Franței și Ungariei. Fotbaliștii francezi au terminat învingători cu scorul de 2—0 (0—0) prin punctele marcate de Michel și Parizon.în general, gazdele au dominat în- tîlnirea, obținînd o. victorie meritată. Acesta este primul succes obținut, după 40 de ani, de echipa franceză în întîlnirile cu selecționata Ungariei.

Cursuri de inițiere 
pe timpul vacanței școlarePe cele 14 terenuri de la ștrandul Tineretului vor avea ’ loc pe timpul vacanței școlare cursuri de inițiere pentru elevi. Pe timpul cursurilor, care se vor desfășura sub îndruma- tea antrenorului emerit Cristea Ca- ralulis, se vor pune la dispoziția elevilor rachete și mingi.în altă parte a orașului, la Tenis club-București, unde anul trecut au învățat să joace aproximativ 1 000 de cursanți, se organizează inițierea gratuită a copiilor pînă la virsta de zece ani.

Generalizarea experienței înaintate
(Urmare din pag. I)mînțate numai 5 hectare, aceasta ar echivala practic, la scara județului, cu irosirea a 125 vagoane de porumb. Tocmai de aceea menținem in atenția comuniștilor această sarcină.

— Cum este urmărită crește
rea rolului organizațiilor de 
partid din unitățile economice 
pentru bunul mers al produc
ției ?

dul tinerilor și care au atras mii de participanți : „Moral și imoral în socialism" (cu participarea unor tineri de pe șantierele de construcții), „Tinerețe, năzuințe, idealuri" (in comuna Borcea), „Modele de viață" Țăndărei rodesc în comunele (la nu _ . . (înCiocănești și Grădiștea).și Dragalina), „Pomii grădinile neglijenței"
Ce măsuri concrete se a- 
pentru întărirea discipli- 

in

dat bune rezultate în unele comune, în aceeași ordine de preocupări avem în Vedere stabilizarea intelectualilor in comune, pentru ei construindu-se sute de locuințe confortabile — din fondurile I.A.S., . C.A.P., S.M.A. și ale consiliilor populare.

— Cum bine se știe, Statutul P.C.R. prevede că fiecare comunist este dator să constituie un exemplu în muncă, în asigurarea ordinii și disciplinei, că intre vorbele și faptele sale trebuie să existe în orice împrejurare o concordanță deplină. Am făcut această subliniere fiindcă în contextul preocupărilor complexe pentru întărirea rolului organizațiilor de partid din fiecare unitate industrială sau agricolă trebuie să acordăm o atenție prioritară promovării exemplului de muncă și viață al membrilor de partid, spiritului de responsabilitate socială și comportării de înaltă ținută morală, în spiritul prevederilor Codului etic comunist. Insistăm ca, în ansamblul muncii de educație, organizațiile de partid să acorde o a- tenție deosebită dezvoltării unei atitudini unitare in producție și in viața personală, pentru că exemplul personal, spre a fi demn de urmat, nu se poate limita doar la orele petrecute la locul de muncă. Este ideea care s-a subliniat, de pildă, în dezbaterile organizate de comitetele de partid de la Fabrica de conserve din Fetești și I.C.I.L. Slobozia, ca și în multe alte organizații.Ținînd seama de faptul că in unitățile industriale și agricole din județ lucrează un foarte mare număr de tineri, organizațiile de partid se ocupă tot -mai concret de educarea și formarea lor moral-politică și profesională. Aș aminti, în acest context, de citeva dezbateri care s-au bucurat de un larg răsunet .în rîn-

plică
nei, factor de prim ordin 
creșterea capacității de acțiune 
a organizațiilor de partid ?

— Sublimați citeva din pro
blemele de producție a căror 
rezolvare este condiționată de 
contribuția . ministerelor ori a 
altor organizații economice cen
trale.

— Dezvoltarea unui climat de răspundere, de ordine și disciplină stă pe primul plan al preocupărilor noastre, atit in industrie, agricultură, cit și în celelalte domenii de activitate. Deosebit de ^eficientă se dovedește metoda larg aplicată a dis- - cutării, la sfîrșitul prdferamului, . pe schimburi, a modului cum sînt realizate sarcinile zilnice, evidențiindu- . se atit rezultatele pozitive, cit și abaterile de la disciplină de producție și tehnologică, stabilindu-se pe loc măsuri de îndreptare.Desigur, problemă încetățenirii unei discipline ferme se pune și în agricultură, una din principalele preocupări fiind asigurarea participării regulate la muncă a tuturor forțelor disponibile. Merită menționat rolul mobilizator al chemării lansate de organizațiile de partid dintr-un șir de cooperative agricole : „în vîrf de campanie — tot satul la cimp", care a contribuit efectiv la obținerea unor producții record în cooperativele din Dor Mărunt, Gheorghe Doja, Smirna, Grivița, Borcea. 7 Noiembrie ș.a. în aceste u-' nități s-a statornicit tradiția ca în perioadele cînd se suprapun mai multe lucrări, să vină la cimp toată suflarea : cooperatori, cadre didactice, pensionari, funcționari, elevi, retribuția în acord global fiind un stimulent puternic. Ne gindim și la alte mijloace — de pildă atestarea profesională a cooperatorilor care practică munci calificate, metodă ce a

că, la solicitările bucurat de sprijinul al unor ministere — in-— Apreciem noastre, ne-am larg și la timp industriei ușoare^ agriculturii, dustriei alimentare și apelor, economiei forestiere și materialelor de construcții, chimiei. Trebuie să a- mintesc însă că mai sînt situații cînd unele centrale nu coordonează planurile întreprinderilor din subordine cu producția de materie primă și materiale, din care cauză apar pertur- bații în realizarea indicatorilor de plan. Avem în vedere neasigurarea unor comenzi pentru secția de beton armat de la I.M.C. Călărași, ca și pentru secția de prefabricate. în același timp, considerăm că mai buna corelare a sistemei de mașini pentru recoltat, transportat și depozitat cu sporurile de producții care se preconizează în agricultură trebuie să stea mai mult în atenția organelor specializate din Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor.Militînd pentru o muncă mereu mai exigentă și mai responsabilă, pentru perfecționarea neîntreruptă a întregii activități, organizația județeană de partid își mobilizează și mobilizează toate forțele pentru realizarea exemplară, înainte de termen, a prevederilor cincinalului, pentru înfăptuirea sarcinilor ce-i revin din mărețul Program adoptat de Congresul al XI-lea al partidului.
Interviu consemnat de 
Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Șcinteii”4



I

SCINTEIA — vineri 28 martie 1975 PAGINA 5

ÎNCHEIEREA vizitei primului ministru
AL REPUBLICII COOPERATISTE GUYANA, 

LINDEN FORBES SAMPSON BURNHAM
Joi dimineața s-au încheiat convorbirile oficiale dintre primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, și primul ministru al Republicii Cooperatiste Guyana, Linden Forbes Sampson Burnham. Ele s-au finalizat prin elaborarea unor documente care creează noi perspective conlucrării bilaterale pe multiple planuri.Cei doi prim-miniștrl au semnat protocolul privind extinderea și a- dincirea relațiilor economice bilaterale, acordul de cooperare economică, industrială și tehnică pe termen lung și comunicatul comun.Ministrul afacerilor externe, George Macovescu, și ministrul guyanez al energiei și resurselor naturale, Hubert Oliver Jack, au semnat a- cordul de colaborare culturală și științifică. De asemenea, a fost încheiat un protocol de cooperare în domeniul cercetărilor geologice, explorărilor și exploatărilor miniere și petroliere.în alocuțiunea rostită cu acest prilej, primul ministru al guvernului. român, MANEA MĂNESCU, a spus : Convorbirile pe care dumneavoastră, tovarășe prim-ministru, ie-ați avut cu președintele României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tratativele dintre cele două guverne reprezintă un moment important pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie, de colaborare, de coope
COMUNICAT COMUN

La invitația primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, primul ministru al Republicii Cooperatiste Guyana, Linden Forbes Sampson Burnham, împreună cu soția, a făcut o vizită oficială de prietenie în Republica Socialistă România, între 23 și 27 martie 1975.în cursul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, l-a primit pe Linden Forbes Sampson Burnham, prim-ministru al Republicii Cooperatiste Guyana. Cu acest prilej a avut loc un larg schimb de vederi cu privire la dezvoltarea pe multiple planuri a relațiilor de prietenie și cooperare dintre România și Guyana, precum și asupra unor probleme majore ale vieții internaționale actuale. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, și tovarășul Linden Forbes Sampson. Burnham, liderul partidului Congrăăttl Nâ’ionaf-'al Poporului, și-âuBeitprȘnăfî c Wfisfacția pentru relațiile de colaborare'statornicite între cele două partide, precum și dorința lor de a promova permanent colaborarea, schimbul de vederi și experiență dintre ele.Cu ocazia vizitei, primul ministru Manea Mănescu și primul ministru Forbes Burnham au purtat convorbiri oficiale, într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă, referitoare. la aspectele multiple ale relațiilor bilaterale și la probleme ale situației internaționale.La convorbiri au fost prezențl:— Din partea română : Traian Dudaș, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, Nicolae Mănescu, ministrul energiei electrice, Ion St. Ion, secretar general al Consiliului de Miniștri, Ion Tudose, prim-ad- junct al ministrului construcțiilor industriale, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Ion Bog- dah, adjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei, Bogdan Butoi, adjunct al ministrului Industriei construcțiilor de mașini grele, Gheor- ghe Lazăr, adjunct al ministrului e- conomiei forestiere și materialelor de construcții.— Din partea guyaneză : Hubert Oliver Jack, ministrul energiei și resurselor naturale, Shiw Saliai Na- raine, ministrul lucrărilor publice și construcției de locuințe,1 Winston King, ambasador, consilier economic al guvernului, Oscar Henry, secretar permanent .al biroului primului ministru, Rudy Collins, secretar permanent al Ministerului Afacerilor Externe, Laurence Everil Mann, ambasadorul Republicii Cooperatiste Guyana la București, Percy Haynes, asistent administrativ principal al secretarului general al partidului Congresul Național al Poporului și al Ministerului Dezvoltării Naționale, Lloyd Searwar, șeful Direcției politice din Ministerul Afacerilor Externe.în cadrul convorbirilor, cei doi șefi de guvern s-au informat reciproc asupra preocupărilor prezente și de perspectivă ale celor două țări in direcția dezvoltării lor economice, sociale și cultural-științifice, precum și asupra realizărilor obținute. Ei au examinat, totodată, stadiul relațiilor dintre România și Guyana în domeniile schimburilor comerciale, cooperării economice, colaborării tehnico- științifice și culturale, în scopul identificării de căi și mijloace de dezvoltare și diversificare a acestora.Cele două părți au subliniat hotă- rîrea lor de a promova cu fermitate cooperarea economică și tehnică între Republica Socialistă România și Republica Cooperatistă Guyana, In . special in următoarele domenii : industria extractivă și metalurgică, prin explorarea, exploatarea și prelucrarea unor zăcăminte minerale din Guyana ; energetic, prin dezvoltarea hidroenergeticii in Guyana ; construcțiile de mașini, prin realizarea în Guyana a unei fabrici de asamblat tractoare ; industria lem-
Prim-ministru al 

rare economică, tehnico-științifică și culturală dintre țările și popoarele noastre. Am încheiat astăzi documente care reprezintă o deschidere importantă pentru conlucrarea noastră economică viitoare. Slnt convins că fiecare dintre părți va face tot ceea ce depinde de ea pentru a transpune integral în viață acțiunile la care am convenit să colaborăm in domeniul economic, aL cooperării industriale, in domeniile extractiv, industrializării lemnului, energetic, construcțiilor de mașini, agriculturii și în celelalte domenii.în răspunsul său, primul ministru L. F. S. BURNHAM a declarat : Vă rog să-mi permiteți ca, in numele guvernului și poporului guyanez, în numele delegației mele, să exprim adinca noastră apreciere față de marea prietenie care există între
Plecarea dPrimul ministru al Republicii Cooperatiste Guyana, Linden Forbes Sampson Burnham, care, la. invitația primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a făcut 

o vizită oficială de prietenie în tara noastră. împreună cu soția, a părăsit, joi dimineața. Capitala.Pe aeroportul Otopeni. primul mi- niștru guyanez a fost salutat cu cordialitate de primul ministru Manea

nului, prin construirea de obiective pentru industrializarea lemnului și realizarea unei fabrici de mobilă ; industria ușoară ; în domeniul agricol, prin organizarea de ferme pentru cultivarea bumbacului in rotație cu cereale și plante tehnice. în acest scop, cele două părți au fost de a- cord să se înceapă cit mai curînd tratative pentru încheierea de acorduri și contracte corespunzătoare.Cei doi șefi de guvern au semnat un protocol privind extinderea și a- dincirea relațiilor bilaterale și un acord de cooperare economică, industrială și tehnică.Cu prilejul vizitei a mai fost semnat acordul de cooperare culturală și științifică.Convorbirile, protocolul si acordurile menționate mai sus' reflectă principiile respectului reciproc si deplinei egalități în drepturi, care caracterizează relațiile dintre cele două țări. .Facjiid un schimb de vederi asupra. " situației, internaționale, cele două \ părți au apreciat că forțe tot rhaî importante și in continuă creștere determină schimbări in favoarea păcii, democrației și progresului în lume. S-a amplificat voința popoarelor de a-și asigura o dezvoltare independentă, de a fi deplin stăpîne pe soarta lor și de a dispune de bogățiile și resursele lor naturale in conformitate cu interesele lor proprii. Totodată, a crescut hotărîrea lbr de a respinge politică imperialistă, colonialistă și neocolonialistă, de a asigura instaurarea unor relații internaționale de tip nou, prin democratizarea vieții internaționale și instaurarea unei ordini economice și politice pol și stabile, a unei lumi mai bune și mai drepte.Părțile au evidențiat că țările mici și mijlocii, țările in curs de dezvoltare, țările nealiniate au un rol tot mai important în lume ; ele au dreptul și îndatorirea să participe,' pe bază de egalitate, la soluționarea problemelor majore care confruntă omenirea. ■Cele două părți au accentuat că la baza relațiilor dintre toate statele, indiferent de mărime sau sistem social-economic, trebuie să stea respectarea neabătută a principiilor suveranității și independentei naționale, egalității in drepturi, neamestecului în treburile interne ale altor state, avantajului reciproc, nerecurgerii la forță sau la amenințarea cu folosirea forței, reglementării prin mijloace pașnice a diferendelor internaționale, egalității in drepturi a popoarelor, dreptului lor de a-și hotărî singure soarta.Cele două părți au apreciat progresele realizate în cadrul Conferinței pentru securitate și cooperare in. Europa și și-au exprimat opinia că securitatea europeană va avea o influență pozitivă în menținerea și consolidarea păcii și securității internaționale.Ele au reafirmat solidaritatea lor cu statele și popoarele din America Latină și zona Mării Caraibilor pentru apărarea și consolidarea independenței lor politice, economice și sociale, pentru lichidarea oricărui a- mestec străin. Părțile au reafirmat dreptul acestor popoare de a-și hotărî propriul lor destin și de a folosi resursele lor naturale in conformitate cu interesele lor naționale. De asemenea, au salutat progresele înregistrate pe linia normalizării relațiilor dintre aceste state și Republica Cuba, ceea ce corespunde intereselor tuturor popoarelor din regiune. înțelegerii și colaborării internaționale.Șefii de guvern ai celor două țări au remarcat cu satisfacție succesele importante înregistrate in ultimul timp de mișcările de eliberare națională din Africa și din alte regiuni ale lumii în lupta pentru cucerirea independenței și suveranității naționale a țărilor lor, pentru afirmarea dreptului la autodeterminare al popoarelor care se mai află sub dominația colonială. Ei au condamnat cu tărie politica de apartheid și discriminare rasială promovată de regimurile minoritare rasiste din Rhodesia și Republica Sud-Africană.
Guvernului I 

Republicii Socialiste România Cooperatiste Guyana

MANEA MĂNESCU LINDEN FORBES SAMPSON BURNHAM

Republica Socialistă România și Republica Cooperatistă Guyana. Documentele pe care le-am semnat, după discuții și negocieri laborioase, reprezintă un pas înainte pe calea sțringerii în continuare a relațiilor dintre noi. Este o legătură firească între țările noastre — ambele sînt țări în curs de dezvoltare, care își afirmă personalitatea și independența lor, angajîndu-se pe calea progresului economic și social. Sînt sigur că, așa cum am făcut-o și în trecut, vom conlucra în continuare în cadrul unor foruri internaționale, vom coopera și mai strins la realizarea proiectelor asupra cărora am convenit, în avantajul reciproc al popoarelor noastre și pentru întărirea construcției socialiste în ambele țări. (Agerpres)
in CapitalăMănescu. cu soția, de Traian Dudaș, ministrul transporturilor si telecomunicațiilor. Nicolae Mănescu. ministrul energiei electrice. Ion St. Ion, secretar general al guvernului. Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, de membri ai conducerii altor ministere si instituții centrale, ai Consiliului popular al municipiului București. (Agerpres)

Primii miniștri ai celor două guverne au subliniat necesitatea imperativă de a se adopta măsuri concrete pentru dezarmarea generală, în primul rînd cea nucleară. Ei s-au pronunțat pentru crearea de zone denuclearizate în lume și au subliniat necesitatea alocării fondurilor uriașe care servesc în prezent cursei înarmărilor pentru accelerarea progresului economic și social al țărilor în curs de dezvoltare.Cele două părți au subliniat necesitatea unei reglementări politice a conflictului din Orientul Mijlociu, prin retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din' 1967, soluționarea problemei poporului palestinean în conformitate cu interesele sale naționale legitime, inclusiv prin formarea unui stat palestinean propriu, independent, precum și prin respectarea dreptului la existență liberă și indepen- ■ derită a tuturor popoarelor și ștâtelor wsufl ( . •■■■./ Părțile au relevat că este necesar să se ajungă la o soluționare pe cale pașnică a problemei cipriote și au exprimat sprijinul lor față de lupta poporului cipriot pentru independență, suveranitate națională și integritate teritorială a Ciprului. Ele au cerut aplicarea consecventă a a- cordurilor de la Paris cu privire la Vietnam și au exprimat sprijinul lor ferm pentru o Cambodgie liberă și independentă.Cele două părți au reliefat necesitatea creșterii și întăririi rolului Organizației Națiunilor Unite in soluționarea problemelor majore ale lumii contemporane și în asigurarea colaborării, păcii și securității internaționale.Cei doi1 prim-miniștri au apreciat cu satisfacție colaborarea fructuoasă a reprezentanților României și Gu- yanei în cadrul O.N.U. și al altor organizații internaționale. Ei au exprimat, de asemenea, hotărîrea celor două țări de a contribui la instaurarea unei noi ordini economice și politice în lume, înconfor- mitate cu interesele legitime ale țărilor în curs de dezvoltare, ale tuturor statelor și popoarelor lumii.în această privință, părțile au fost de acord că instaurarea acestei noi ordini reclamă cu necesitate lichidarea subdezvoltării și a împărțirii lumii in țări sărace și țări bogate, prin eliminarea decalajului dintre țările industrializate și țările în curs de dezvoltare, abolirea barierelor și restricțiilor discriminatorii din comerțul internațional, stabilirea unui raport echitabil și realist intre prețurile produselor industrializate și prețurile materiilor prime, soluționarea crizei energetice și a crizei monetare, ținîndu-se seama în special de interesele legitime ale țărilor în curs de dezvoltare.în timpul vizitei, primul ministru al Republicii Cooperatiste Guyana șl persoanele care l-au însoțit au vizitat obiective economice, sociale și culturale din București și județele Argeș, Brașov, Ilfov, Olt și Prahova.Pretutindeni, distinșii oaspeți gu- yanezi s-au bucurat de o primire deosebit de călduroasă, expresie a sentimentelor de stimă și prietenie pe care le nutrește poporul român față de poporul guyanez.Cei doi șefi de guvern au subliniat că vizita oficială în Republica Socialistă România a primului ministru al Republicii Cooperatiste Guyana constituie o contribuție importantă la dezvoltarea relațiilor de prietenie și cooperare dintre România și Guyana.Primul ministru al Republicii Cooperatiste Guyana a exprimat mulțumiri primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, guvernului și poporului român pentru cordialitatea și calda ospitalitate care i-au fost rezervate lui, doamnei Viola Burnham, precum și personalităților guyaneze care i-au însoțit în cursul vizitei in Republica Socialistă România.
■n-ministru al Republicii

Mesaje de felicitare adresate președintelui

Republicij Socialiste România, 

TOVARĂȘUL NICOLAF CCAUȘESCU

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm aflat cu plăcere știrea despre realegerea dumneavoastră ca președinte al republicii.Folosesc acest prilej pentru a vă adresa, în numele poporului egiptean și al meu personal, felicitări din toată inima pentru înalta încredere pe care poporul prieten al României v-a acordat-o și urări de progres deplin și succese în îndeplinirea obiectivelor de glorie și mărețțe ale țării dumneavoastră. Reafirmînd cu această mare ocazie legăturile de prietenie și colaborare existente între cele două țări, sper în mod sincer că acestea vor continua să se întărească din ce în ce mai mult în interesul reciproc al celor două țări.Primiți, vă rog, sincerele mele salutări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate continuă și fericire personală, de bunăstare, prosperitate și progres pentru poporul prieten al României sub conducerea dumneavoastră clarvăzătoare.Cu cele mal calde salutări și cea mai înaltă stimă,
MOHAMMED ANWAR EL SADAT

Președintele 
Republicii Arabe Egipt

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaExcelență, am marea plăcere de a vă adresa cele mai calde felicitări cu prilejul realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste România.Vă rog să acceptați, Excelență, sincere urări de bine pentru sănătatea și fericirea dumneavoastră personală, pentru progresul și prosperitatea poporului Republicii Socialiste România, pentru continua înțelegere și cooperare între cele două țări.
FAKHRUDDIN ALI AHMED

Președintele Republicii India

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste România, vă rog să primiți cele mai bune urări de fericire personală și de prosperitate pentru poporul român.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia realegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România de către Marea Adunare Națională, în numele poporului vietnamez și al meu personal, țin să vă adresez cele mai călduroase felicitări.Vă doresc multă sănătate și noi succese în înalta dumneavoastră misiune.Urez poporului român frate să obțină succese strălucite în toate domeniile, în realizarea cincinalului 1971—1975, transformînd România într-o țară socialistă multilateral dezvoltată.Fie ca solidaritatea, prietenia și cooperarea frățească dintre țările noastre să se consolideze și să se dezvolte cu fiecare zi mai mult.

TON DUC THANG
Președintele

Republicii Democrate Vietnam

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate domnule președinte,Secretar general alPartidului Comunist RomânEu, guvernul și poporul Republicii Federale Nigeria am primit cu bucurie vestea realegerii Excelenței Voastre în funcția de președinte al Republicii Socialiste România și comandant suprem. Fiind martorii realizărilor excepționale pe care statul român le-a înregistrat pe plan internațional, precum și ai progresului material și spiritual obținut de poporul român, sub conducerea exemplară a Excelenței Voastre, apreciem realegerea dumneavoastră în unanimitate la cea de-a șaptea legislatură a Marii Adunări Naționale ca manifestarea concretă a încrederii care există în dumneavoastră și în politica guvernului dumneavoastră.Sîntem prin urmare mîndri de a exprima cu acest prilej convingerea că legăturile frățești și cooperarea strînsă dintte cele două țări prietene ale noastre se vor menține și consolida pe mai departe, spre binele nostru reciproc.în numele guvernului și poporului Nigeriei, prezint felicitări spe- ciale cu ocazia realegerii dumneavoastră și vă urez sănătate și noi suc- cese în perioada actualului mandat.

General YAKUBU GOWON
Șeful Guvernului Militar Federal 

și comandant suprem 
al forțelor armate---------------------- ------ --------------------

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al republicii, țin să vă adresez, în țjumele popofițltțițjjfxețnburghez și, țn numele meu personal, dele mâi vii felicitări, precum și cele mai călduroase urări pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru continua prosperitate a Republicii Socialiste"Româhiâ'.
JEAN

Mare Duce de Luxemburg

Vizita tovarășului Todo Kurtovici 
membru al Prezidiului C. C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
secretar în Comitetul Executiv al Prezidiului C. C. al U.C.I.în cadrul vizitei pe care o întreprinde în țara noastră la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășul Todo Kurtovici, membru al Prezidiului C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, secretar în Comitetul Executiv al Prezidiului C.C. al U.C.I., s-a întîlnit, joi, cu tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Trei decenii de la eliberarea Ungariei vecine și prietene

Florile recunoștinței 
pentru ostașii româniîn aceste zile din preajma datei de 4 aprilie, când se împlinesc 30 de ani de la eliberarea Ungariei de sub jugul fascist, poporul ungar prieten evocă, cu emoție și recunoștință, momentele dramatice ale luptelor duse de armata română, alături de armata sovietică, pentru zdrobirea trupelor hitleristo-horthyste. Documentele vremii — filele îngălbenite ale ziarelor, imaginile fotografice expuse în muzeele din localitățile eliberate — redau in chip emoționant faptele de arme ale ostașilor noștri, care s-au acoperit de glorie la Debrețin și Nyiregyhaza, la Tiszalok sau In munții Matra, Bukk și Hegyalja, la Salgotarjan șl la Budapesta, în luptele de stradă pentru eliberarea fiecărui cartier,, a fiecărui cămin.Despre aceste fapte de eroism vorbesc însă în primul rind oamenii, cei care au fost martorii dramaticelor evenimente de acum 30 de ani. cei care- astăzi se opresc, cu profundă recunoștință, in fata mormintelor ostașilor români. în fața unor monumente ce glorifică eroismul lor iu lupta pentru cauza libertății — oameni in a căror conștiință sînt adine gravate respectul pentru memoria eroilor eliberatori, spiritul prieteniei frățești dintre popoarele noastre.Itinerarul marilor bătălii la care au participat ostașii români înscrie pe harta Ungariei peste 80 de puncte importante, reprezentînd tot atîtea acțiuni ofensive desfășurate de cele 17 divizii române ce totalizau 210 000 de militari. Cele 1 237 de localități eliberate de ostașii români, masivele muntoase cucerite, cursurile de apă fortate în înaintarea lor impetuoasă păstrează urmele acelor zile de teribilă încleștare.

CORESPONDENȚA 
DIN BUDAPESTA

Oaspetele iugoslav a avut, de a- semenea, o întrevedere cu tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și a vizitat academia „Ștefan Gheorghiu", unde s-a întîlnit cu tovarășul Leonte Răutu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., rectorul academiei.în cursul aceleiași zile, tovarășul Todo Kurtovici a vizitat obiective social-culturale din Capitală.

La muzeul din Debrețin, cel mai mare centru administrativ și nod de comunicație din estul Ungariei, se păstrează numeroase mărturii ale marii ofensive desfășurate de trupele române, alături de armata sovietică. în toamna anului 1944 — una din cele mai importante acțiuni militare desfășurate pe teritoriul ungar în timpul războiului antifascist, în afara corpului de cavalerie român, aici au participat divizia 3 ..Munte" și divizia ..Tudor Vladimirescu".După lupte grele. în cursul căroras-au distins în mod deosebit ostașii diviziei „Tu- dor Vladimirescu", orașul a fost eliberat. în semn de înaltă apreciere a eroismului ostașilor români, Comandamentul sovietic suprem a conferit acestei divizii, așa după cum se știe, denumirea „Țudor Vladimirescu-Debrețin". Populația Debreținului n-a uitat jertfele ostașilor români și sovietici care au luptat pentru eliberarea orașului. Pe unul din monumentele ridicate în centrul acestuia citim cu emoție cuvintele dăltuite în piatră : „Ridicat cu pioasă recunoștință în memoria ostașilor români căzuți pentru eliberarea Debreținului".înfrîngînd trupele hitleristo-horthyste din zona Debrețin, armatele sovietice și române s-au îndreptat spre Tisa, unde fasciștii opuneau o rezistentă înverșunată. Divizia 11 infanterie a ajuns la 8 noiembrie la Tiszalok. unde a primit misiunea să cucerească aliniamentul Csobaj — Tiszatardos. pentru a putea dezvolta ofensiva spre nord. în noaptea de 8 spre 9 noiembrie, trupele diviziei române 11 infanterie au început trecerea Tisei. Timp de o săptămînă, ostașii diviziilor 11 si 3 infanterie au

★Cu ocazia realegerii tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție, de președinte’ âl. Republicii Socialis-- te România, ăti mai adresat tefegrâ- ’ me de felicitare : Jean Charles Năgre, secretar general al Federației Mondiale a Tineretului Democrat ; Ferdinand J. C. M. Rath, directorul
Convorbiri economice 

româno- sovieticeJoi dimineața, Ion Pățan, viceprim- ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior-și cooperării economice internaționale, a primit pe B. S. Gordeev, adjunct al ministrului comerțului exterior al Uniunii Sovietice. și Serghei Semincev, adjunct al ministrului comerțului interior al U.R.S.S., care se află în vizită în țara noastră. Cu acest prilej au fost examinate unele probleme privind 

Primele zile de libertate: locuitori ai unul sat ungar alâturi de ostași români 
eliberatoriluptat cu bărbăție și curaj, reușind să dezvolte capul de pod de la Tiszalok pe o adîncime de circa 15 km si o lățime de 15—16 km. Aceasta a permis armatei române să înceapă construcția unui pod de pontoane, sarcină care a revenit companiei 18 poduri, comandată de locotenentul Ilie Radu. Misiunea pontonierilor români a fost din cele mai grele. Apele înspumate ale Tisei, care crescuse mult din cauza ploilor abundente, și puternicele focuri de artilerie ale inamicului nu au putut infringe voința si dîrzenia ostașilor aromâni, care într-o zi si o noapte au construit podul. continuîndu-și apoi ofensiva împotriva trupelor hitle- risto-horthyste'din munții Bukk, Matra si din zona Budapestei.Un itinerar al ' eroismului și bărbăției evocat cu emoție. în aceste zile, de cei ce au trăit. în fiecare din aceste localități, momentele de neuitat ale eliberării. Despre marile bătălii pentru izgonirea fasciștilor din capitala ungară, istoricul Csatari Daniel scria : „Participarea la eliberarea Budapestei a fost o însemnată faptă de arme a trupelor române pe teritoriul Ungariei, poate cea mai mare dintre toate ; ele an ajutat la eliberarea capitalei unui popor în renaștere".Muncitoarea Kollar Ferencne. de Ia fabrica de confecții „1 Mai" din

KRISTJAN ELDJARN
Președintele Islandei

★Centrului demografic O.N.U.—România ; Edwin jȘșlâB.^ț-eșgdintele Asociației de ; prietenie... .ecuadoriano- rbmână ; Robert' Urbain, deputat, secretar al Grupului parlamentar Belgia—România, și J. Sainteny, președinte — din partea Oficiului general al aerului — Franța.

dezvoltarea și diversificarea schimburilor de mărfuri dintre cele două țări.La primire au luat parte Gheorghe Cazan, ministrul industriei ușoare, Ion Stoian, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice Internaționale, precum și V. E. Statiev, reprezentantul comercial al Uniunii Sovietice la București.(Agerpres)

Budapesta. își amintește cu adîncă recunoștință de zilele acelea. „Dacă astăzi trăiesc — ne-a declarat ea — aceasta o datorez ostașilor români. Localitatea Farmos, situată la 60 km de Budapesta, unde m-am născut, a fost eliberată de ostașii români. Fiind grav bolnavă în acea vreme, intervenția unui doctor era hotărîtoare. Ostașii români au adus dintr-o altă localitate un medic militar român, care m-a îngrijit si mi-a dat medicamentele necesare. salvîndu-ml viata. Nu pot uita acest gest, nu pot uita că ostașilor români eliberatori le datorez viata, în cel mai uman sens al cuvîntului".O altă muncitoare, care locuiește în apropierea cimitirului eroilor români din cartierul budapestan Rakosliget, vorbește cu recunoștință despre „prima nîine primită de la ostașii români, după săptămini întregi de foamete. Mi-am educat fetita — ne spune ea — ca în drum spre scoală să nună cite o floare Ia mormintele eroilor români. Exemplul ei a fost urmat si de alti copii. Acum. în fiecare zi, copiii pun flori Ia mormintele eroilor români în semn de omagiu"....Flori ale recunoștinței pentru cei ce n-au pregetat în fața jertfei supreme pentru eliberarea ponorului vecin si prieten.
A. POP
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lima încheierea Conferinței 
O. N. U. D. I.

Mit destrămateste o condiție prealabilă a reluării relațiilor cu Cuba
Declarația premierului Fidel Castro

urmează

înlă-

N. PLOPEANU

Paul DIACONU
Tokio

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI

Unite, Riad, a

avut, pre- Idi

reieșit la cea să fie
De spri- de-a sem-

ce au vederi.

unei din răs- posi-

conferințeidupă o întrerupere

această tară a și prevenirii poluării.

lumii, au adoptat Declarația de acțiune, documen- care se referă la căile de ac-

și cooperare în Europa

MONTREAL 27 (Agerpres). — Ridicarea blocadei economice impuse Cubei de către Statele Unite este o condiție prealabilă a reluării relațiilor dintre cele două țări. „Blocada

Conferința pentru securitate

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA c București, Piața Sclntell Tel 17 60 10, 17 60 20
Calea Grlvltel nr. «—66 P.O.B,

® întâlniri ale secretarului general al O.N.U. ® Amplă activitate 
diplomatică la Riad

Intervenția reprezentantului român 
în Comitetul de coordonare

GENEVA 27 — Corespondentul nostru transmite : La încheierea 
unei noi etape in desfășurarea celei de-a doua faze a Conferinței pen
tru securitate și cooperare in Europa, Comitetul de coordonare a exami
nat, la 26 martie, problema caracterului și structurii documentelor, în 
curs de finalizare, care urmează să fie adoptate la cea de-a treia fază 
a conferinței.Luînd cuvîntul, reprezentantul român a evidențiat progresele importante obținute în definirea principiilor care trebuie să guverneze relațiile dintre state în Europa, precum și a măsurilor concrete de ordin politic. juridic, militar, economic, și cultural în vederea statornicirii unor relații noi între statele continentului și a edificării unui sistem trainic de securitate și cooperare, menit să asigure tuturor națiunilor europene dezvoltarea liberă și nestingherită conform intereselor și voinței lor, în strînsă conlucrare reciprocă.Pe această bază, există posibilități reale ca problemele rămase încă în suspensie să-și găsească soluții favorabile tuturor statelor participante. Unele dintre aceste chestiuni în discuție sînt mai delicate, și abordarea lor reclamă un spirit sporit de răspundere politică, pentru ca redactarea documentelor să se poată încheia cu succes cit mai curînd posibil.Caracterul și forma acestor documente trebuie să corespundă locului pe care conferința îl are în procesul stabilirii unei noi ordini politice și economice în Europa și în lume. Ele trebuie să fie cit angajante,

clare si precise, pentru a permite punerea în aplicare și respectarea fără echivoc a prevederilor respective. Situația de pe continent reclamă să se treacă hotărît de la declarații la angajamente și acțiuni concrete pentru’ realizarea obiectivului convenit la conferință de a se asigura condițiile în care națiunile europene să poată trăi în pace, libere de orice amenințare sau atentat împotriva securității lor.La dezbateri au luat cuvîntul. de asemenea, reprezentanții U.R.S.S.. Irlandei. Elveției. Olandei și Poloniei, care au evidențiat o serie de aspecte concrete privind structura documentelor finale, precum și modul de încheiere a lor în această fază a conferinței.Astfel, reprezentantul U.R.S.S.. printre altele, a propus ca, la terminarea lucrărilor, textele convenite să fie parafate de delegațiile participante, ca o expresie a acordului tuturor asupra prevederilor respective, asemenea, din discuții a jinul general pentru ca treia fază documentele nate la nivel înalt.Lucrărilefie reluate cinci zile.

NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a avut, la sediul Națiunilor Unite din New York, întilniri succesive cu reprezentanții statelor- copreședinte ale Conferinței de la Geneva pentru pace în Orientul Apropiat — S.U.A. și U.R.S.S. — precum și cu cei ai Siriei, Egiptului și Israelului, în cadrul unei noi ofensive diplomatice pentru realizarea păcii în Orientul Apropiat în legătură cu aceasta, un purtător de cuvînt al Națiunilor Unite a declarat că „O.N.U. este în măsură, în prezent, să asigure din punct de vedere tehnic redeschiderea Conferinței de la Geneva".RIAD. — Șefii de stat și de guvern ai țărilor arabe, prezenți , Ia Riad cu prilejul funeraliilor regelui Feisal, s-au întîlnit cu prinții familiei regale saudite, în frunte ■ cu regele Khalid Ibn Abdul Aziz. întrevederea a avut ca obiect discutarea oportunității ținerii unei reuniuni arabe la nivel înalt și data la care aceasta urmează a fi convocată.

Conducătorii statelor arabe au hotărît să rămină în contact permanent în zilele următoare.
★Președintele Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, a conferit, miercuri seara, la Riad, cu președinții Houari Boumediene (Algeria), - Anwar Sadat (Egipt) și Hafez Al Assad (Siria) — informează Agenția palestineană de informații „Wafa". Liderul O.E.P. a de asemenea, convorbiri cu ședințele Ugandei, generalul Amin. întîlnirile dintre cei patru șefi de stat și liderul O.E.P. s-au desfășurat într-o „atmosferă caldă, de înțelegere" — relevă agenția „Wafa", fără a menționa problemele făcut obiectul schimbului de
★Vicepreședintele Nelson Rockefeller, avut o întrevedere R.A. Egipt, Anwar discutate probleme laterale și măsuri . rea păcii în Orientul Mijlociu.

statelor aflat lacu președintele Sadat. Au fost ale relațiilor bi- pentru mentine-

Au fost adoptate Declarația, Planul de acțiune și rezoluții 
avînd ca autori „grupul celor 77" și RomâniaLIMA 27 — Corespondentul nostru transmite: La 27.martie au luat sfirșit lucrările celei de-a Il-a Conferințe generale a Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.). Participanții, reprezentind peste o sută_de state ale și Planul te celerare a industrializării în țările în curs de dezvoltare, precum și două rezoluții avînd ca autori „grupul celor 77“ și România. Alte patru proiecte de rezoluții, de asemenea, e- laborate de „grupul celor 77“ și România, au fost transmise Consiliului pentru dezvoltare industrială al O.N.U.D.I., urmînd să fie luate în dezbatere la sesiunea din aprilie a acestui organism.Documentele proclamă necesitatea de a se instaura o nouă ordine eto- nomică internațională, în conformitate cu recomandările Adunării Generale a O.N.U. Totodată, este subliniată necesitatea de a se elimina din viața internațională folosirea forței

și amenințarea eu folosirea forței, promovîndu-se o cooperare pașnică între state, în cel mai inalt grad posibil, finind seama de aplicarea principiilor neintervenției în treburile interne, deplinei egalități in drepturi, respectării independenței și suveranității naționale a statelor. Un capitol aparte al Declarației proclamă stimularea cooperării pașnice cu toate țările, indiferent de sistemul lor social-politic și economic. Declarația relevă necesitatea stabilirii unui sistem de consultări, in cadrul O.N.U.D.I. și al altor organizații internaționale, între țările dezvoltate și țările în curs de dezvoltare. Totodată, este reafirmat dreptul suveran al fiecărei țări asupra resurselor sale naturale, inclusiv dreptul la naționalizare. Este relevată, de asemenea, necesitatea eliminării din viața internațională a colonialismului, apartheidului, discriminării rasiale, neocolonialismului și a oricăror încercări sau forme de agresiune sau de dominație străină, precum și a consecințelor economice și sociale ale acestora.

• TRANSOCEANICE 
SCOASE LA REFORMĂ. Autoritățile ■ italiene au decis, după consultări cu sindicatele, șă scoată din uz cele două mari vase transoceanice „Michelangelo" și „Raffaello", de 1500 de locuri fiecare, devenite nerentabile. Anul trecut, cele două pacheboturi au înregistrat un deficit de aproape 40 miliarde lire italiene, compensat prin subvenții din partea statului. Sindicatele au primit asigurări că marinarii de pe vasele afectate nu vor fi concediați, plasarea lor fiind garantată prin dezvoltarea transportului maritim intern. Giganții transoceanici din Italia urmează, astfel, soarta confraților lor din R.F.G., Marea Britanie și 'Franța, scoși din uz încă din anii trecuți.

agențiile de presă

Conferința internaționala 
a sindicatelor din țările re și consumatoare de deschis lucrările, joi, Ia țara noastră participă condusă de Gheorghe Pletea, secretar al Comitetului Uniunii sindicatelor din industria chimică și prelucrarea țițeiului. Pe agenda reuniunii figurează probleme privind posibilitățile organizațiilor sindicale din țările participante de a contribui, prin acțiuni concrete și eficace, la instaurarea unei noi ordini economice și politice în lume.

Președintele Irakului, Ah- med Hassan al-Bakr, l-a primit ieri pe primul ministru al Iranului, Amir Abbas Hoveyda, aflat în vizită oficială la Bagdad. Convorbirile s-au axat pe relațiile dintre cele două țări și actuala situație internațională. PMtuUiiiaii
Un acord economic pe 

termen lung între Bu’saria Belgia, care prevede dezvoltarea cooperării economice, industriale, tehnice și științifice, a fost semnat la Sofia.
Reprezentantul special 

în Cipru al secretarului ge
neral al O.N.U., Luis Weckmann- Munoz, l-a întîlnit pe președintele Makarios, cu care a discutat eventualitatea reluării convorbirilor inter- comunitare. El a conferit, de asemenea, cu Rauf Denktaș, liderul comunității ciprioților turci.

producătoa- petrol și-a Alger. Din o delegație

Convorbirile S.A.L.T. La27 martie, la Geneva, a avut loc o nouă întrevedere între delegațiile sovietică și americană care participă la tratativele privind reducerea armamentelor strategice.
Președintele Republicii 

Bangladesh, Mupbur Rahman, a anunțat adoptarea unui larg program de reforme. Cele patru puncte ale programului sînt lupta împotriva corupției, sporirea producției naționale, aplicarea unei politici demografice ferme și întărirea unității naționale.
Secretarul de stat al 

S.U.A., Henry Kissinger, a anunțat că va vizita, în cursul lunii aprilie, Argentina, Brazilia, Chile, Peru și Venezuela. El a arătat, totodată, că intenționează să efectueze pînă la sfirșitul anului un al doilea turneu prin țările, latino-americane.
TOKIO

Cărți românești 
donate Universității

Soka“
27 — Corespondentul 

transmite : La Uni- 
„Soka" din Tokio* a

TOKIO 
Agerpres 
versitatea „------
avut loc, joi, festivitatea donării 
unui număr de 700 de cărți din 
partea Bibliotecii Centrale de 
Stat din București, care vor fi 
prezentate studenților in cadrul 
unei expoziții speciale ce va fi 
deschisă săptămâna viitoare, la 
reluarea cursurilor. Printre căr
țile oferite Universității „Soba" 
se află operele președintelui 
României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „România pe drumul 
construirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate".

In cuvîntarea rostită cu aceșț 
prilej, rectorul universității, 
Kazuo Takamatsu, a arătat ca 
această manifestare prietenească 
are loc în preajma vizitei is
torice pe care președintele 
României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o va face in Japo
nia, eveniment deosebit de im
portant pentru dezvoltarea rela
țiilor româno-nipone. El a _ ex
primat mulțumiri pentru cărțile 
donate și a evidențiat dorința 
de dezvoltare a relațiilor cul
turale între popoarele japonez 
și român, contribuție la promo
varea înțelegerii și păcii m 
lume.

transmit

Delegația P.O. dm Austria condusă de Franz Muhri. președintele partidului, și-a încheiat vizita oficială de prietenie în Cehoslovacia, efectuată la invitația C.C. al P.C. din Cehoslovacia. Cele două delegații — se arată în comunicatul dat publicității — s-au informat reciproc despre activitatea celor două partide, efec- tiiind un larg și util schimb de păreri asupra principalelor probleme internaționale actuale.
Experții Organizației Ță

rilor Exportatoare de Petrol și-au reluat, joi, dezbaterile asupra posibilităților de recalculare a prețului petrolului pe alte baze decît în dolari. Experții au în vedere, între altele, posibilitatea de a stabili prețul acestui produs în funcție de Drepturile speciale de tragere (D.S.T.) utilizate în cadrul Foridului Monetar Internațional.
Indonezia, Malayezia și 

Tailanda au hotarît sa creeze<în cursul acestui an, un fond de rezerve de cauciuc natural pentru stabilizarea prețurilor la această materie primă pe piața internațională.
Guvernul britanic a hotărît să preia controlul asupra celui mai mare șantier naval'din Europa occidentală, „Harland and Wolff", din Belfast (Irlanda de Nord). Acest șantier, cu peste 10 000 de angajați, a înregistrat in ultimii ani importante deficite.
Parlamentai Indiei3 adop_ tat o rezoluție specială, în care se arată că deputății Camerei Populare apreciază că în țară există anumite elemente religioase și tribale reacționare și antidemocratice, cară încearcă să creeze o situație favorabilă activizării forțelor fasciste. Parlamentul recomandă guvernului să dea o ripostă hotărîtă acestor elemente, în vederea apărării independenței și cuceririlor democratice ale țării.

Un acord consular !ntreR. D. Germană și Austria a fost semnat, miercuri, la Berlin.
Comitetul pentru proble

me externe al Senatului a- 
merican a aPro'3at un proiect de lege în favoarea reluării ajutorului militar pentru Turcia. După cum se știe, Congresul S.U.A. a votat în decembrie interzicerea acestui ajutor, hotărîre ce a intrat în „vigoare la 5 februarie.

fi încetat din viață, după 0 îndelungată virstă de 73 membru al al P.S.U.G., Sindicatelor
și grea suferință, în de ani, Herbert Warnke, Biroului Politic al C.C. președintele Federației Libere Germane.

îri urma unei îndelunga
te suferințe,13 Bratislava a în* cetat din viată. în vîrstă de 64 de ani. Ondrej, Klokoc. membru al Prezidiului C.C. al P.C. din Slovacia, președintele Prezidiului Consiliului National Slovac.

trebuie să fie ridicată chiar,înainte de a începe negocierile pentru reglementarea altor diferende între Cuba și Statele Unite" — a relevat Fidel Castro, primul ministru al Republicii Cuba, intr-un interviu acordat ziarului canadian „La Presse". El a explicat acest „prealabil" prin faptul că „embargoul este o acțiune coercitivă și unilaterală din partea Statelor Unite împotriva Cubei și noi nu putem să negociem sub această presiune și sub această amenințare". Primul ministru cubanez a adăugat că „Statele Unite sînt cele care au rupt relațiile cu Cuba și care au stabilit blocada, deci ele trebuie să facă primii pași și să ture blocada".întrebat despre posibilitatea viitoare deschideri diplomatice partea S.U.A., Fidel Castro a puns : „Aceasta este oricînd ..... bilă. Tot mai multe țări au hotărît să restabilească relații cu noi. Numeroase țări membre ale Organizației Statelor Americane ne-au recunoscut. Statele Unite vor trebui s-o facă într-o bună zi, și noi nu sîntem nerăbdători pentru aceasta".

VARȘOVIA 27 — Corespondentul Agerpres transmite : Seimul polonez, în ședința plenară care a inaugurat sesiunea de primăvară, a dezbătut politica de investiții și, in primul rînd, programul de investiții pe anul curent? Âu luat parte Edward Gie-luat parte Edward Gie- rek. prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., și alți conducători de partid Și de stat. în cadrul dezbaterilor a luat cuvîntul Piotr Jaroszewicz. Seimul a adoptat, de asemenea, proiectul de lege cu privire la noul cod vamal.
Cresc rindurile adepților P. C. Portughez

Un interviu al lui Alvaro CunhalLISABONA 27 (Agerpres). — în- tr-un interviu acordat ziarului spaniol „Cambio-16“, Alvaro secretar general al Partidului munist Portughez, rindurile adepților tinuu. La ultimul zat ta Lisabona, tidului Comunist peste 100 000 de persoane, cifră care, — a arătat el — atestă faptul membrii partidului comunist bucură de tot mai multă simpatie rindurile poporului portughez.

Cunhal. Co- a menționat că P.C.P. cresc con- miting — organi- din inițiativa Par- — au participatcă se in

Referindu-se la relațiile dintre comuniști și socialiști, Alvaro Cunha) a arătat : „Deși concepțiile noastre nu converg întru totul, considerăm posibilă. într-o anumită măsură, apropierea lor în problemele referitoare la momentul politic actual, precum și realizarea unei înțelegeri reciproce vizînd construirea unei noi Portuga- lii democratice". El și-a exprimat încrederea că, la apropiatele alegeri pentru Adunarea Constituantă, forțele democratice vor obține victoria.

Mii de cetățeni vest-germani au asistat zilele trecute prin interme
diul micului ecran la un episod inedit pentru peisajul social al R.F.G. : 
ocuparea fabricilor de ciment „Siebel & Fiii" din mica localitate Erwitte 
de lingă Diisseldorf de către muncitorii amenințați să rămină pe dru
muri, ca urmare a hotăririi patronului de a înceta producția. „Patro
nul, care trăiește din banii cîștigați de pe urma noastră, ne-a adus în
tr-o situație fără ieșire. întreprinderea a fost construită cu miinile 
noastre. Vom lupta ca ea să supraviețuiască", au declarat muncitorii 
reporterilor de la televiziunea vest-germană. De teamă ca incidentul 
să nu ia proporție, autoritățile au respins 'Cererea patronului de a-i 
evacua pe greviști. „Acest eveniment părea de neimaginat intr-o țară 
in care s-a făcut atîta reclamă «consensului social»" — comentează 
France Presse. A fost de-ajuns, după cum se vede, ca seismul să fie 
ceva mai puternic, pentru ca și aici iluzoriul mit al „armoniei de clasă" 
să-și dovedească inconsistența.

londra Pauza parlamentară 

nu a adus și vacanță politicăIeri și-a încheiat sesiunea parlamentul britanic. Consemnînd evenimentul. „Labour Weekly" apreciază că această sesiune a fost una din „cele mai agi- . tate perioade din întreaga istorie a parlamentului englez". Publicația are in vedere numărul mare de proiecte de legi dezbătute și aprobate. în răstim- : pul de după 13 ianuarie, cind a început actuala" sesitine,' și pină în prezent. „Atîtea legiuiri care să schimbe înfățișarea vieții politice și economice — subliniază și șăptă- mînalul de orientare laburistă „Tribune" — n-au mai fost adoptate de la naționalizările masive de după război". Revista enu- meră printre aceste legiuiri: „Finance Bill" (lege care prevede o serioasă majorare a impozitelor pe care urmează să le plătească îndeosebi cei cu venituri mai mari) ; „Industrial Bill" (deschide carii tului încalea intensifi- controlului sta- economie) ; „Land Bill" (acordă dreptul consiliilor locale să ia în stăpîni- re publică terenurile destinate construcțiilor, pentru a împiedica specula) ; ,;Refe-

rendum Bill" (introduce pentru prima dată în istoria Angliei dreptul electoratului de a hotărî prin referendum într-o problemă- cheie a politicii britanice : rămînerea sau ieșirea din Piața comună).Potrivit unei vechi tradiții britanice, odată cu intrarea în vacantă a parlamentului, viața politică practic înceta. De data a- ceasta insă lucrurile se schimbă : toti oamenii politici, indiferent de partidul căruia aparțin, iau parte la campania pentru referendum., Caracteristic este faptul că în prezent taberele nu se delimitează ca în trecutele confruntări electorale: de o parte partidul guvernamental, iar de cealaltă — partidele opoziției. Acum asistăm adeseori la dispute în care laburiștii combat pe laburiști, iar conservatorii pe conservatori. Dună cum sînt — fie partizani, fie adversari ai , Pieței comune.Problema : a fi sau 
a nu fi în Piața comună este una din problemele acute la ordinea zilei : dar nu singura. în ciuda măsurilor întreprinse de cabinetul Wilson, An-

glia continuă să fie confruntată cu serioase dificultăți economice : producția industrială este în scădere ; prețurile înregistrează, creșteri masive ; șomajul (total și parțial) a depășit . cifra de un milion. Ca urmare, nemulțumirile unor largi categorii de oameni ai muncii sporesc. Or, tocmai în aceste împrejurări, ministrul .finanțelor, Healey, ' se pregătește să prezinte parlamentului bugetul de primăvară.Pentru dificultățile pe oare guvernul le va avea de înfruntat după vacanță, ziarul „Daily Mail" consideră semnificativ și faptul că majoritatea laburistă din parlament s-a redus prin încetarea din viață a unui deputat laburist și prin „dispariția" altuia in Australia. De fapt, guvernul va dispune în Camera Comunelor doar de o majoritate de un singur vot. Ceea ce vrea să însemne că opoziția va avea mai multe posibilități decît pînă acum să îngreuneze activitatea guvernului.

• „ENCICLOPE 
D I A PROBLEMELOR 
INTERNAȚIONALE SI A 
O.N.U.”, lucrare fără precedent în literatura mondială, a fost recent terminată, după 10 ani de muncă intensă, de publicistul polonez Edmund Osman- czyk. 1120 de pagini. 4 091 titluri, informații asupra hotăriri- lor unui număr de 280 organizații internaționale și asupra lucrărilor a aproape 2 500 organizații, în total un milion de cuvinte, iată sintetizată în cifre această enciclopedie. Structurată alfabetic, lucrarea trece în revistă domeniile principale ale relațiilor internaționale care, de la Congresul de la Viena din 1815 și pînă Ia prima fază a conferinței general-europene au fost cuprinse în tratate, acorduri, convenții, declarații, întilniri la nivel înalt, în rezoluțiile Ligii Națiunilor și O.N.U. ; sînt, de asemenea, explicați in cinci limbi (polonă, engleză, franceză, rusă, spaniolă) principalii termeni ai vocabularului de politică internațională.

• VA ERUPE VULCA
NUL ST. HELEN’S ? Ex- perții americani prezic — „probabil încă înaintea sfîrșitului a- cestui secol" — erupția vulcanului St. Helen’s, înalt de 2 950 metri, situat la aproximativ 80 km spre nord de orașul Portland (statul Oregon). Ei îl consideră cel mai activ vulcan american, în afara celor din Alaska și Hawaii. Ultima dată vulcanul, a cărui perioadă de calm durează, de obicei, 100—150 de ani, a erupt în 1857. Studiile întreprinse au dovedit că el a erupt, cel puțin de două ori, cu o forță deosebită, o dată în anul 1500 e.n., și altă dată în anul 2 000 î.e.n.. cind a dispersat deasupra Americii de Nord o cantitatede cenușă de trei ori rriâi mare în comparație cu cea din tirnpul erupției Vezuviului care a distrus orașul Pompei.

• MERITUL SIDONIEI.După 15 zile de la naștere, Si- donia, un p.ui de gorilă, a căpătat un tată adoptiv. Claude Tek, directorul .unui parc zoologic din Franța, hotărîse, din motive științifice, să o crească în apartamentul său. Sidonia a manifestat o impresionantă nevoie de duioșie părintească, s-a învățat. cu biberonul și apoi cu furculița, a făcut o pasiune pentru jocurile cu cuburi, s-a distrat cu animale din pluș și. ca or.ice copil, bomboane, lise. Acum iar „tatăl" numeroase tării ei sub însă principalul rezultat al a- cestor observații este că Tek a devenit un pasionat apărător al speciei antropoizilor, serios împuținată prin vînători abuzive, fiind in prezent președinte al unei asociații ce își propune ca scop salvarea de la pieire a a- cestor „rude" îndepărtate ale lui homo sapiens. Sidonia făcut datoria !

a mîncat prea multe pe care le... șterpe- Sidonia are trei ani, său adoptiv posedă date asupra dezvol- diferite aspecte.

Sezonul florilor de cireș — vestitele sakura — devine tot mai apropiat și locuitorii orașului Tokio trăiesc în așteptarea momentului cind revărsarea gingașelor petale, cu infinitele lor nuanțe de culori, va imprima parcurilor și grădinilor capitalei irizările unei priveliști feerice. Alături de Fuji Yama, cu veșnica sa cușmă de zăpadă, de redutabilii samurai și grațioasele gheișe, sakura constituie dintotdeauna unul din simbolurile Japoniei. Astăzi, acestor simboluri ale „Țării Soarelui Răsare" li se adaugă însă altele — magnetofoanele tranzistorizate, aparatele fotografice ultramoderne, navele petrolier gigant de sute de mii de tone. Este bine cunoscut progresul tehnic al acestei țări, care, fără să dispună de alte resurse decît hărnicia și tenacitatea locuitorilor săi, a devenit a treia putere industrială a lumii. O simplă plimbare pe străzile orașului relevă vocațiile noi ale arhipelagului nipon. Zgîrie-nori cu arhitectură îndrăzneață, păienjenișul autostrăzilor suprapuse, liniile metroului ultrarapid, tbate definind un ritm Amabili, cuitorii tăși, în’ lesne, fără preocupările lor, legate mele actualei situații mondiale — ale cărei răsfrint și asupra vieții — ca și de evoluțiile pe tică internă.Fără îndoială, în sfera tice, preocuparea dominantă o stituie, în prezent, alegerile locale, care se vor desfășura luna viitoare, în două etape — la 13 și respectiv 27 aprilie — alegeri așteptate cu viu interes, avînd în vedere că ele vor reprezenta un prim test politic de anvergură în rindurile opiniei publice de la formarea, în decembrie trecut, a guvernului condus de premierul Takeo Miki. Partidele politice fac intense pregătiri electorale, definin- du-și pozițiile asupra principalelor aspecte ale actualității. Partidul li-

beral democrat de guvernămînt își propune menținerea și consolidarea pozițiilor în organele de conducere locală, în timp ce. la rîndul lor, partidele de opoziție urmăresc să reducă din marja pe care o dețin libe- ral-democrații în aceste organe. Este de relevat că au fost realizate fronturi unite ale forțelor de stingă în nouă prefecturi, fată de cinei la

Puternic afectată, la început, de seismele economice prin care au trecut în decursul ultimului an majoritatea țărilor dezvoltate din punct de vedere economic ale lumii, Japonia a reușit performanța de a reduce, în mod apreciabil, consecințele acestor fenomene. Vicepremierul Takeo Fukuda aprecia, într-o declarație recentă, că economia țării va începe să

unor cercuri din cele mai largi, a acestei probleme pune in evidentă consensul asupra necesității unor măsuri hotărîte pentru dezvoltarea tehnologiei antipoluante, prevăzin- du-șe alocarea . în acest sens a unor sume reprezentind aproximativ 2 Ia sută din produsul național brut, încă de pe acum, ca urmare a măsurilor adontate. gradul de po

trepidant de activitate, serioși și cumpătați, lo- capitalei îți discuțiile ce digresiuni vor împăr- se înfiripă inutile, din de proble- economice efecte s-au japonezilor scena poli-vieții poli- con-

Actualități
din

JAPONIA
scrutinul precedent. Atenția este reținută îndeosebi de alegerile pentru organele de conducere ale orașului Tokio, presa acordînd spatii ample recentei înțelegeri intervenite intre partidele comunist, socialist și Ko- meito, in vederea susținerii candidaturii actualului guvernator Ryokichi Minobe, care, ca exponent al forțelor de stingă, a inițiat în precedentele legislaturi pe linia administrației locale un șir de măsuri ce au fost primite cu satisfacție de locuitorii capitalei.Concomitent cu pregătirile electo- problemele privind situația ac- și perspectivele economiei ni- continuă să rețină in mod deo- atenția oficialităților, cercu- economice și opiniei publice.
rale, tuală pone sebit rilor

se relanseze în următoarele cîteva luni. Sporurile de prețuri la petrol au fost aproape în întregime absorbite, Japonia fiind, alături de R.F.G., singura țară capitalistă dezvoltată care și-a putut restabili echilibrul comerțului său exterior. Ținând seama de aceste evoluții, ultimul raport dat publicității de Ministerul Comerțului Internațional și al Industriei a recomandat adoptarea, în continuare, a unor măsuri urmărind consolidarea tendințelor de reinviorare economică, ținînd, totodată, seama de imperativul controlului prețurilor.O altă sferă de preocupări actuale este legată de problema deosebit de importantă pentru combaterii . .Dezbaterea intensă, cu participarea

luare a mediului înconjurător, în unele zone depășise lintițele maxime admise, s-a redus, pe a- locuri, în proporții apreciabile.în general, în ansamblul politicii de dezvoltare economică, un rol important e atribuit progresului tehnologic, perfecționării, in continuare, a structurilor industriale, în scopul reducerii consumurilor de energie și materii prime, pentru care Japonia este, practic. în întregime tributară străinătății. în această viziune, electronica. electrotehnica, mecanica fină, construcțiile de mașini vor do- bindi o pondere și mai accentuată, preconizîndu-se introducerea de noi tehnologii și înlocuirea actualelor echipamente industriale prin altele, cu un grad mai redus de con-1

sum de energie. Reciclarea, respectiv reintroducerea in circuitul productiv a reziduurilor din diverse domenii ale industriei — cum ar fi cea metalurgică sau a hîrtiei — se află, de asemenea, în atenție, concomitent cu proiecte de valorificare mai intensă a potențialului hidroenergetic și geotermic al tării și de extindere a rețelei de centrale atomoelectrice.în realizarea acestor obiective, paralel cu intensificarea efortului propriu. Japonia se bizuie. așa cum subliniază' în mod constant reprezentanții vieții politice, și economice, pe extinderea relațiilor de cooperare cu alte state. Referindu-se la problemele presante ale actualității — 'cum sînt cele ale materiilor prime, energiei, situației monetare — premierul nipon relevă că „numai edificarea unei noi ordini mondiale, bazate pe cooperare, poate duce la o soluție viabilă", subliniind că adîncirea continuă a legăturilor dintre țările lumii, indiferent de orîn- duirea social-politică, dobîndește, in zilele noastre, o importantă hotărî- toare.Din acest punct de vedere, interlocutorii japonezi, fie ei oameni politici sau reprezentanți ăi cercurilor de afaceri, gazetari, oameni de cultură sau simpli cetățeni, se fac ecoul sentimentelor de larg interes și vie satisfacție cu care opinia publică niponă privește apropiata vizită a președintelui Nicolae Ccaușescu, eveniment de majoră semnificație în evoluția cooperării prietenești româno- japoneze. Despre România, despre președintele ei poți auzi, în aceste zile, aprecieri pline de căldură, mărturii de stimă și prețuire Ia adresa tării noastre, a realizărilor sale pe plan economic, a politicii' sale externe de pace și destindere. Este o atmosferă din cele mai propice apropiatei vizite la nivel înalt, care se vestește ca un remarcabil aport la statornicirea unui climat rodnic al cooperării și bunei înțelegeri.

• ENERGIE DIN... 
AER. Savantul suedez Baltzar von Platen, cunoscut în întreaga lume pentru inventarea frigiderului și descoperirea procedeului de fabricare a diamantelor sintetice,' a anunțat elaborarea unei metode de producere a e- nergiei cu ajutorul unei mașini puse în mișcare de... aer. Principiul de bază al invenției sale constă în transformarea aerului cald in energie în cursul unui proces de circulație a aerului, „cil ajutorul lui însuși", proces care, conform legilor cunoscute pîhă în prezent ale fizicii, era considerat imposibil. „Cred că am' descoperit condițiile vor face acest lucru posibil a declarat savantul suedez.a anunțat că mai are nevoie de circa un an pentru a încheia testările de laborator ale șinii.

• O NOUĂ METODĂ 
DE CURĂȚIRE A TURBI
NELOR CU ABURI a fost elaborată la Institutul termo- tehnic din Lodz. Ea permite curățirea chiar în timpul exploatării turbinelor.. Acțiunea de curățire — în special cea de înlăturare a sărurilor depuse — era extrem de dificilă, deoarece . presupunea oprirea turbinelor și demontarea lor parțială. Noua metodă propune folosirea așa- numitei spălări cu aburi umezi, procesul durînd numai citeva ore și nefiind necesară oprirea turbinelor. Metoda a fost deja introdusă cu succes la două centrale electrice poloneze, noua . tehnologie uripînd a fi aplicată și la alte termocentrale de capacitate mai mare.
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