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PARTIDUL COMUNIST ROMÂN

Pînă în prezent, indus
tria prahoveana a depă?it sarcinile la producția-marfă cu circa 230 milioane lei, ceea ce întrece substanțial angajamentele asumate în cinstea celei de-a 55-a a- niversări a creării Partidului Comunist Român și a zilei de 1 Mai. Acest spor de producție, acumulat de la începutul anului, este rodul unui complex de măsuri tehnice și organizatorice aplicate in scopul creșterii indicelui de folosire a spațiilor de producție, a agregatelor și instalațiilor, ale căror rezultate se reflectă sintetic în depășirea productivității muncii planificate.

ventul", „Azur", „1 Iunie", Fabrica de pălării, întreprinderea de încălțăminte „Banatul" din Timișoara. întreprinderea de prelucrare a cinepii din Sinnicolau-Mare și întreprinderea de produse ceramice din Lugoj. (Cezar Ioana).

arhitectul economiei noastre socialiste
dinamice și viguroase

„Viața a demonstrat 
sub conducerea partidului 
dezvoltarea armonioasă 
neral al țării,

a
înaintarea

capacitatea poporului nostru de a asigura, 
industrializarea, modernizarea agriculturii, 
tuturor ramurilor economice, progresul ge- 

neabătută a României pe calea socialismului.
NICOLAE CEAUȘESCU

Ciment suplimentar pen
tru circa 3 000 de apar
tamente ’nt'mPinarea nni- versării partidului și a zilei de 1 Mai, cimentiștii de la Combinatul de lianți și azbociment din A- leșd-Bihor continuă să obțină importante succese în îndeplinirea planului și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă. în cele trei luni care au trecut de la începutul acestui an, la combinatul din Ale.șd s-a înregistrat o producție suplimentară de 4 500 tone ciment, cantitate din care se pot turna planșeele la circa 3 000 de a- partamente sau construi 20 kilometri ~ de drum cu îmbrăcăminte din beton. De asemenea, la producția-marfă s-a consemnat o de- milioane lei.

Peste prevederile pla
nului -Antrenați în marea întrecere socialistă, oamenii muncii din unitățile economice ale județului Covasna au realizat peste prevederile planului din primul trimestru al anului produse in valoare de 34 milioane lei. Este de remarcat că întreaga cantitate a produselor realizate peste plan s-a obținut pe seama creșterii productivității muncii, indicator ce a fost realizat pe județ în proporție de 104.2 la sută. La realizarea acestui prim succes au adus o contribuție de seamă întreprinderea minieră Că- peni, întreprinderea de aparataj electric auto Sfîntu-Gheorghe, întreprinderea de confecții și întreprinderea de amidon Tirgu-Secu- iesc. întreprinderea „Oltul" Sfîntu- Gheorghe etc. (Tdmori Geza).

Mașina-unealtă cu nr.
20 000. Tînărul și harnicul colectiv de muncă de la întreprinderea mecanică din Suceava a consemnat zilele trecute un eveniment - de producțțe deosebit — realizarea mașinii-unelte de găurit G-13 cu nr. 20 000. Angajați într-o însufle- -țitoare întrecere în perioada de la începutul anului și pină la încheierea primei decade a lunii aprilie, oamenii muncii de aici au realizat peste prevederile etapei mașini- unelte de prelucrat metale în valoare de 2,7 milioane lei. (Gh. Pa- rascan).

pășire de peste 1,5 (Dumitru Gâță).
A 55-a aniversare a partidului constituie un bun prilej de a trece in revistă grandioasele înfăptuiri obținute in numeroase domenii ale vieții economice și sociale a țării. Una dintre aceste grandioase realizări do- bindite sub conducerea Partidului Comunist Român o reprezintă transformarea radicală a structurii economice a țării. Faptul că România de astăzi este o țară cu o industrie puternică, intr-o impetuoasă dezvoltare; cu o agricultură, in plin proces de modernizare, o țară ce cunoaște un avint necontenit al economiei naționale — care nu suferă nici 6 comparație cu trecutul — este rezultatul nemijlocit al aplicării politicii partidului, al muncii harnice a întregului popor pentru traducerea neabătută in viață a acestei politici.Edificiul acestei economii noi, prospere și înfloritoare, care se înalță viguros, are ca unic arhitect partidul și ca ziditor — poporul. Partidul este cel care a elaborat politica dc industrializare, baza tuturor realizărilor in dezvoltarea multilaterală a societății noastre socialiste. Ideea dezvoltării industriale a României, susținută încă de vechea mișcare muncitorească, relevată ca o necesitate de către, partid încă din anii ilegalității, statornicită de Conferința Națională din 1945. a putut fi înfăptuită numai în condițiile cuceririi

politice de către din țara noastră și oamenii instaură-puterii muncii rii proprietății socialiste asupra mijloacelor de producție. Politica de industrializare promovată cu consecvență de către partid s-a dovedit a fi factorul hotăritor, determinant al creșterii și stabilității economiei, al folosirii raționale a potențialului nostru material și uman, al ridicării gradului de civilizație al întregii societăți, ționale externeînaintind cu fermitate pe calea industrializării socialiste, economia României a cunoscut — de-a lungul a cinci cincinale sebit de- producției de 33 de nivelul din___________ , ____ridicată din perioada antebelică. In cadrul industriei, preponderente sint ramurile sale moderne — construcția de mașini, metalurgia și chimia, cu sectoarele lor ..de vîrf". purtătoare de progres tehnic și economic. Procesul de industrializare, desfășurat pe un front larg și susținut de vaste programe de investiții productive, a dus la dezvoltarea puternică a județelor, la îmbunătățirea radicală a repartizării forțelor de producție pe teritoriul țării.

întăririi independenței nași dezvoltării schimburilor și cooperării cu alte state.
împliniri deo- semnificative. Volumul industriale este astăzi ori mai mare față de anul 1938, cota cea mai

Tn cursul acestui proces, prefaceri fundamentale a cunoscut și agricultura, care, reorganizată — prin înfăptuirea politicii partidului — in mari unități de tip socialist, iși făurește, prin randament și rezultate, un profil modern. Față de anul 1950, in anul 1975 s-a realizat o producție a- gricoiă de 2,9 ori mai mare, zootehnia deținînd o pondere tot mai importantă în ansamblul producției a- gricole.Partidul este arhitectul creșterii bunăstării poporului, întreaga sa po
litică de dezvoltare a economici naționale, de sporire a venitului .național — comparativ cu anul 1950. in anul 1975 acesta a fost de 10,3 ori mai mare — reflectind răspunderea pentru voltare pentru cioasă a cordanță contenite a nivelului de trai al oamenilor muncii. Efectele pozitive sint multiple. în perioada 1950—1975, de pildă, veniturile reale pe locuitor s-au mărit de 3,6 ori.Viața demonstrează — și mai ales prin rezultatele obținute in ultimul deceniu — capacitatea poporului nostru de a asigura, sub conducerea partidului, industrializarea susținută a țării, modernizarea agriculturii,

asigurarea fondului de dez- și buna sa utilizare, mărirea și destinația judi- fondului de consum in eon- cu interesele ridicării ne-

dezvoltarea armonioasă a tuturor ramurilor și județelor țării, progresul general al neabătută a cialismului.Pe această .nicâ. partidul, ca un neobosit și iscusit arhitect, a prevăzut înălțarea a noi și noi etaje ale edificiului socialist. După cum este cunoscut, potrivit Directivelor Congresului al XI-lea al P.C.R., în cincinalul actual va continua cu toată consecvența politica de industrializare socialistă a țării, producția globală a industriei urmind să sporească in acest cincinal intr-un ritm mediu anual de circa 11 la sută. Un obiectiv esențial il reprezintă — in acest „cincinal al revoluției tehnico-științifice" — înnoirea și modernizarea producției. ridicarea calității acesteia, introducerea in fabricație a unor produse cu performanțe superioare, in pas cu cerințele progresului tehnic contemporan Partidul a sădit încrederea in forțele noastre proprii și a creat toate condițiile pentru afirmarea gindirii tehnico-științifice cutezătoare românești. La finele act.ua- lulwi wicinal,-ftecare județ va obține

societății. înaintarea României pe calea so-bază economică puter-

(Continuare in pag. a IlI-a)

ÎN ZIARUL DE AZI
• Atitudinea cetățenească înaintată în activitatea lucrătorilor 
consiliului popular • Cine va avea păduri, va avea aur ! • Re

glementări privind stabilirea domiciliului în orașele mari

„Veghe pentru
fericirea omuluiîntruparea dezamăgirii lui Andre Gide este acel Prometeu cu cilindru și baston care, după ce și-a hrănit vreme îndelungată vulturul propria cpnștiință propriul și-a întors într-o zi spatele sieși, refuzind astfel eroului care furase focul din cer toate idealurile, aruneînd povara veghei geniului și astfel s-a destrămat in concepția lui Gide despre lumea in care a trăit ceea ce el numea mitul îndatoririi.în realitate, spiritul prometeic. responsabilitatea înaripată hrănită cu sîngele nostru și-au găsit, pe bastioanele progresului omenesc, un nou adăpost. După unii esteticieni burghezi, n-ar m*i exista asemenea bastion. Unele opinii, apărute prin alte părți, hrănite de un pesimism general, tributare unor scopuri obscure și indiferent e față de cursul politic și social al evenimentelor, vor să acrediteze ideea după care, in lupta dusă împotriva pericolelor mari ale e- pocii atomului, nu te-ai putea bizui pe literatură și artă.Lucrurile nu si au nicidecum in acest fel. Literatura adevărată veghează mereu trează și își asumă problemele fundamentale ale existenței omenirii, iar acea literatură este hrănită de lurile comuniste tribuie activ la greșul susținut societății. De putem mărturisi odată cu Eluard că „poezia este omul". Pentru că ea înseamnă legătură între oameni. înseamnă rețeaua invizibilă a ginduiui care formează . conștiințe. ■ Mai . ales într-o societate ca a noastră, in care țelurile mai apropiate sau mai îndepărtate au in

favorit — șieroism într-o

care idea- con- pro- al aceea

Suplimentar la export.trecut de laIn perioada care a începutul anului, unitățile economice din județul Timiș au livrat suplimentar la export produse în valoare de peste 20 milioane lei valută. Printre colectivele care și-au onorat înainte de . termen obligațiile contractuale față de partenerii externi se numără cele de la „Soi-

Prin creșterea producti
vității muncii. Colectivele de muncă din industria municipiului Bacău au înscris un succes remarcabil : la producția globală a fost înregistrat un plus de 48,5 milioane lei, iar producția-marfă a fost depășită cu 67.6 milioane lei. Aceasla se concretizează în produse metalurgice, mobilă, țesături, confecții, încălțăminte, diferite produse alimentare. De remarcat că întregul spor de producție a fost realizat pe seama creșterii productivității muncii, cate a înregistrat un spor de 2.1 la sută față de plan. în fruntea întrecerii se află colectivele întreprinderii de pielărie și încălțăminte „Partizanul", Combinatului de prelucrare a lemnului și întreprinderii metalurgice. (Gheorghe Baltă).

Avans fața de grafice. Imprimind un ritm susținut de lucru, constructorii de pe multe șantiere au reușit să obțină avansuri cuprinse între 20 și 70 de zile față de graficele de execuție. Astfel, la combinatul de celuloză „Letea" de fire vinești, au fost pacități semna realizarea unor sporuri de producție de peste 1 miliard lei. (Agerpres).

și hîrtie din Bacău, la Combinatul și fibre chimice de la Să- Trustul petrolului Moinești puse in funcțiune noi ca- a căror contribuție va in-
Moi multe materiale de 

construcții. Ritmul tot mai di- namic pe care colectivul Combinatului de lianți și azbociment din Tg. Jiu l-a imprimat activității produc* , tive, în cinstea aniversării partidului și a zilei de 1 Mai, se materializează îh sporurile de producție înscrise zi de zi în graficul întrecerii socialiste. Rezultatele de pină a- cum relevă, intre altele, obținerea peste plan a 20 000 tone ciment, 150 000 cărămizi, 200 tone var. 6 kilometri tuburi din azbociment. La baza acestui succes stă preocuparea responsabilă pentru întreținerea și exploatarea judicioasă a utilajelor, (Dumitru Prună).

CONCEPȚII ANACRONICE,
IN CONTRADICȚIE CU PRINCIPIILE NOI

DE RELAȚII INTRE STATE

centru] lor omul : o societate care, depășind „faza crudă" a eliberării individului — ca să folosim cuvintele lui Marx — tinde spre piscurile înalte ale eliberării umanității..O asemenea nobilă pretinde raturii deplină jare. rare „literatură înseamnă i zional", dramă , termeni sens negativ sau peio-

cauză lite-anga-Și este de mică pentru unii i angajată" roman „oca- poezie sau „ocazională", folosiți in
însemnări

de SuTO’ Andras

obiectîndu-se că actul artis- siibordonează cerințelor tac- unei situații
rativ, faptului tic își scopul tice ale date.Aceasta este, bineînțeles. o problemă de interpretare, iar in interpretarea adevăr a Comunist societății cialiste, pectivă apare, evident, ca neavenită. Argumente ne. oferă toate marile ale lumii.Goethe mărturisea că poeziile lui sint. toate, „opere ocazionale". Dar el nu socotea a- ceasta un fapt peiorativ; dimpotrivă. Goethe a eliberat conceptul însuși din colivia duratei fragile și l-a ridicat spre orizontul larg al timpului său. afir- mînd opera „ocazională" ca pe o operă care se află in slujba aspirațiilor unei societăți date, fiind purtătoarea năzuințelor celor mai definitorii și' mai nobile ale unei epoci istorice.Deci, spunînd că literatura noastră tră-

plină dePartiduluiRomân, a noastre so- obiecția res-
literaturiDe pildă.

iește, respiră și realizează sub semnul idealurilor socialismului și comunismului, negăm implicit dezamăgirea lui Gide — motivată pentru timpul și societatea lui, dar incompatibilă pentru și nejustificată de realitățile societății noastre. De .aceea, prin tot ce Înfăptuim, credem in veghea . prometeică. O veghe înțeleasă ca un simbol al optimismului ; căci nu se veghează lingă morți, ci și lingă leagăne, adică lingă acel miine care poartă în germenecele mai frumoase i- dealuri ale noastre,legate de făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, a omului nou. în virtutea acestui idăal, credem în sistemul egalității sociaie și în cel al egalității fericirii. Și nu este vorba nici despre o fericire abstractă, o utopie, fericireareal, construit pe baza experienței și împlinirilor de pină acum. Acestui obiectiv i se dedică și cuvintul nostru artistic. Năzuința către făurirea omului nou ne impune să receptăm cit mai exact imperativele epocii, imperative profund u- maniste și larg revoluționare. Aceasta ne cere o asemenea contemplare și o asemenea oglindire a realității care, în dialectica observației și a faptelor — împletirea între căutare și perpetuă schimbare — respinge prin definiție pesimismul neroditor. Gide.tăților că Prometeu — < vârâtul talent — tfa hrăni vulturul dăruirea întru binele societății — cu propriul singe, cu propria ființă.

in secția filatura a iptrepnndeiii textile „Moldova"-Botoșani
Foto : S. Cristian
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Recent, ziarele „Washington Post", ...New York .Times- și alte ziare americane au publicat relatări despre declarațiile privind politica externă americană făcute de consilierul Departamentului de Stat al S.U.A., Helmut Sonnenfeldt. cu prilejul unei reuniuni, desfășurată la Londra, a ambasadorilor americani din Europa. precum și cu alte împrejurări. Declarațiile respective, pe care presa le-a denumit. în ansamblu, „doctrina Sonnenfeldt", au determinat reacții puternice in cercurile opiniei publice americane și internaționale, precum și unele încercări de retractare, reinterpretare și completare a declarațiilor respective și a termenilor utilizați.Ce țeluri iși propune, ce caracter are și ce exprimă, de fapt, această „doctrină" ?în primul rind. trebuie subliniat că. prin întregul lor conținut, concepțiile respective dau expresie unor stări de neliniște, nervozitate sau chiar teamă față de amploarea schimbărilor revoluționare. sociale, naționale, politice aie lumii de azi, față de profundele mutații care transformă din temelii structurile și înfățișarea omenirii contemporane. Restringerea sferei de influență a imperialismului și a politicii imperialiste : prăbușirea sistemului colonial și afirmarea noilor state independente ; ponderea crescîndă pe arena internațională a țărilor care pășesc pe calea dezvoltării de sine stătătoare, a țărilor în curs de. dezvoltare, a statelor nealiniate. în general a țărilor mici și mijlocii : hotă- rîrea popoarelor de pe diferitele continente de a-și orindui viața așa cum doresc, de a fi stăpîne pe avuțiile naționale ; lupta maselor împotriva marilor monopoluri și companii transnaționale ; manifestarea tot mai fermă a voinței popoarelor de a pune capăt existenței bazelor militare și trupelor pe terito-

a lichida orice formerii străine, de■ ale ocupației militare : creșterea, puternică a forțelor progresiste in numeroase țâri ale lumii și perspectiva ca aceste forțe, inc'luzind partidele comuniste și muncitorești, să participe la guvernarea statelor respec-
de Cornel BURTICĂ

tive — toate aceste procese și fenomene înnoitoare provoacă o profundă îngrijorare și ostilitate adep- ților acestei „doctrine". Mai mult, în respectiva „doctrină" se includ si amenințări deschise la adresa acelor forțe politico-sociale și acelor, state care se manifestă în consens cu mersul istoriei și acționează în direcția dezvoltării progresiste a lumii.„Doctrina Sonnenfeldt" exprimă clar dorința de a oprr acest proces istoric, de a da înapoi evoluția so- cial-politică a lumii, de a restabili, conserva ,și perpetua pozițiile de dominație asupra altor state. De fapt, este vorba în esență de reeditarea unor optici și poziții bine cunoscute din timpurile nefaste ale „războiului rece", ale concepțiilor lui Dulles de opunere și respingere a oricăror procese de înnoire social- politică a lumii — concepții și practici de tristă amintire pe care dl. Sonnenfeldt încearcă să le prezinte în alte veșminte și prin alte formule, păsțrindu-le insă conținutul retrograd.Instrumentul cu care dl. Sonnenfeldt își propune să oprească lumea în loc 'este N.A.T.O. Laitmotivul declarațiilor amintite este conservarea intactă a structurilor și mecanismelor acestui bloc militar-politic, ce permite menținerea bazelor și trupelor militare străine pe terito-

riile altor state — ceea ce reprezintă o puternică pirghie și Am factor de presiune asupra statelor membre.După cum este bine cunoscut, politica blocurilor este o politică a- nacronică. Apologia pe care dl. Sonnenfeldt o face N.A.T.O. este in contradicție cu marele curent de opinie mondial ce se pronunță pentru depășirea politicii de bloc, pornind de la înțelegerea faptului că blocurile militare nu constituie factori de securitate a popoarelor, ci, dimpotrivă, surse de încordare internațională. implicit de insecuritate. Este o realitate că în statele membre ale alianței nord-atlantice s-au întărit tendințele de independență, se intensifică presiunile opiniei publice, care cere desființarea blocurilor. La rin- dul lor. așa cum este bine cunoscut, țările membre ale Organizației Tratatului de ia Varșovia au subliniat în repetate rinduri că sint gata să treacă la dizolvarea concomitentă a celor două pacte militare — poziție reafirmată în mod clar și la Consfătuirea din 1974 a Comitetului Politic Consultativ. în același timp, însăși Conferința pentru securitate și cooperare europeană a confirmat că adevărata securitate a popoarelor rezidă nu în alianțe militare, ci in organizarea unui nou tip de relații interstatale, într-un sistem de angajamente privind stricta respectare a principiilor noi ale țări.în același cadru, politicii de bloc și. N.A.T.O., se înscriu adresate țărilor vest-europene asupra „gravelor amenințări" care ar decurge pentru soarta statelor componente ale alianței atlantice din participarea comuniștilor la guvernele respective. După cum se știe, recent, unele personalități ale N.A.T.O.

relațiilor dintreal apologeticii în particular, al avertismentele

(Continuare in pag. a IV-a)

REPORTAJ plN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII

nici despre ci despre ca obiectiv

Metafora lui adaptată reali- noastre, arată ade- își

Poate nici un ținut din țară nu-i prilej de bucurie mai mare pentru mine decit această inimă a Moldovei strămoșilor din care au apărut un mănunchi de personalități de geniu, ho- tăritoare pentru spiritualitatea românească. Aici s-au născut Mihai Emines- cu, Ștefan Luchian, George Enescu, Nicolae Iorga, la care se adaugă Octav de și încă

nescu, Enescu, aici. între riurile noastre străvechi ce brăzdează din vremi imemoriale fața acestui mint improspătindu-imoria. Acești oameni ario-Pă- me-
divin unic cumpoată crește zborul în strai sărbătoresc pe fața pămintului, sint aceste minuni numite Voroneț. Putna, Neamț, a- șezate către izvoare, în o-

bire parte din acest sanctuar al patriei noastre, Moldova de sus, în acest început de primăvară, am poposit în satele în care au venit pe lume acești
la care se adaugă Băncilă. apoi oamenii știință Grigore Antipa loan Simionescu și alții ; iar la poalele acestor piscuri se întind din vremuri arhaice așezări statornice ale strămoșilor noștri în satele lor domoa- le. pe coline blinde ce pogoară din Carpați în valuri fumegînde albăstrui pe sub păduri și holde străjuite de pășuni, pomi fructiferi, încilcite de zborul zumzăit al albinelor ce in vremea lui Ștefan cei Mare adunau mierea ce se vindea cu maja, ceara vîn- zindu-se cu carul. Este un ținut călcat de turme de oi și. cornute mari, umbrit de lacrima viței de vie și mai ‘ales aici au fost și sint oameni ce au dat naștere unei culturi curat autohtone. unui port și grai, unei arte a cîntârii. unei blindeți și înțelepciuni a vorbei din care vin Emi-
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de pe meleagurile

istorice ale Țării de Sus
reportaj de loan ALEXANDRU

nimi și cunoscuți pentru vitejia lor din care Ștefan și-a alcătuit oștirea de rang, prin care același Ștefan și-a înălțat cetățile de apărare din munte pină la gurile Dunării, ca in dosul lor țara să-și poată întemeia ființa istorica nestin- gherit, și ctitoriile sâ-și

chiul pădurilor, la adăpost în locul privegherii, unde ființa unui popor se cade să se știe în ceasul ei de taină — „țară clasică a trecutului românesc pro- priu-zis“ cum o numește istoricul Dimitrie Onciul.Am străbătut cu ochiul înlăcrimat de emoție și iu-

copii de geniu ai poporului nostru, apoi am ținut să intru in casele de astăzi ale oamenilor unde se nasc prunci și trăiesc fii vrednici ai strămoșilor. Județul Botoșani se numără printre cele mai bine populate din țară, cu o natalitate in creștere, satele

și orașele fiind pline de joaca și larma copiilor.Griul a izvorît cît cu ochii, pe colini au turmele, pe alocuri, și gurile trase de mașini, gătind semănăturile de primăvară, e dezgropată via pe dealuri și în grădini și focurile afumă în amurg livezile. Botoșanii, un sat din vechime al moșului Botăș (butaș — viță de vie de un an), după Iorga, devine prin ctitoria lui Ștefan a mănăstirii de la Po- • păuți o cetate ce crește cu veacurile, ajungind astăzi oraș în continuă dezvolta- ■ re, centru de județ, cu treisprezece \școli, un teatru, filarmonică, școli profesionale și cîteva întreprinderi noi în care lucrează mii de oameni. Din ultimul deceniu lucrează din ce în ce. mai mulți oameni în industrie. Mecanizarea agriculturii a eliberat enorm de multe brațe de muncă pentru industrie și în acest colț al țării.Am intrat în hale și laboratoare, unde lucrează oameni în majoritate ve- niți -de la țară, multi calificați la locul de muncă, întreprinderea .,Electrocontact", înființată acum trei ani, produce, între al-
(Continuare în pag. a Ii-a)

vezi

Timișoara realizau edilitare
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iFĂPTUL;
DIVERS

Atitudinea cetățenească înaintată
în activitatea lucrătorilor consiliului popular

I Ghici cine
| bate la ușă ? |

Un cetățean din municipiul 
Rm. Vilcea își vedea liniștit de 
treburi prin casă. Deodată, a 
auzit soneria de la apartament. 
Deschizind, in ușă s-a trezit cu 
o necunoscută :

— N-aveti de unde să mă cu
noașteți. Lucrez pe un autobuz. 
In.el am găsit un portmoneu cu 
bani. L-am deschis și am aliat 
adresa dv.

— Imposibil I — făcu gazda. O 
fi portmoneu, dar nu-i al meu. 
Eu n-am pierdut nici un port
moneu.

— Căutați, totuși, în haină...
Gazda s-a uitat și a constatat 

consternată că, intr-adevăr, nu 
mai avea nici banii, nici port- 
moneul. După ce i le-a înmânat, 
încasatoarea Georgeta Preda 
s-a grăbit spre autobaza de că
lători, pentru a pleca intr-o 
nouă cursă. Drum bun I

înghesuială 
pe moto
cicletă

După cum se știe, Congresul consiliilor populare a adresat deputați- lor și lucrătorilor din aparatul administrației de stat chemarea de a ridica rolul și răspunderea organelor locale ale puterii în organizarea și conducerea activității economico-so- ciale pe teritoriul lor, de a-și spori contribuția la soluționarea tuturor problemelor de care depind înfăptuirea programelor de dezvoltare a localităților, realizarea investițiilor, a- sigurarea unor condiții cît mai bune de muncă și viață pentru toți cetățenii. în spiritul acestei cerințe s-a desfășurat, la ZALAU, adunarea comuniștilor din cadrul consiliului popular orășenesc.Atît referatul prezentat (deși, pe alocuri, .conținind și generalități), cit și participanții care au luat cuvîntul în cadrul dezbaterilor și-au propus— și. într-o bună măsură, au reușit— să analizeze critic și constructiv modul în care organizația de partid a muncit pentru cultivarea unei tot mai înalte conștiințe politice și cetățenești, precum și modul în care fiecare membru de partid, lucrător al consiliului popular orășenesc a reușit să devină un om de acțiune, cu rol inițiator și mobilizator în rezolvarea multiplelor sarcini econo- mico-sociale pe care le ridică dezvoltarea orașului Zalău.în condițiile în care reședința județului Sălaj cunoaște o puternică dezvoltare pe toate planurile — fapt demonstrat atît de creșterea sa economică, cît și de creșterea numărului de locuitori, de la 16 000 în 1963 la aproape 26 000 în niștii au acordat, așa și necesar, o atenție ționării problemelorciale și edilitare, legăturii consiliului popular cu cetățenii, atitudinii funcționarilor față de muncă și de public, întăririi ordinii și disciplinei în toate compartimentele activității de administrație. Pe bună dreptate, referatul arăta că : „Nu s-a reușit încă pe deplin formarea la toți lucrătorii a u- nei atitudini corespunzătoare față de muncă ; nu toți lucrătorii dau dovadă de o conștiință profesională ridi-

cată, de competență, dăruire și pasiune". în acest sens, în cursul dezbaterilor s-a criticat persistența unor manifestări ale birocratismului, au fost adresate critici nominale unor tovarăși din sectorul administrației
nostru, care în prezent înregistrează un ritm intens de urbanizare, să devină, într-un timp relativ scurt — așa cum spunea și tovarășul Nicolae Ceaușescu la ultima sa vizită făcută în Sălaj — un oraș modern și de

Dezbateri în adunările de partid
în pregătirea Congresului

educației politice 
și culturii socialiste

itaavînd încotro, orî de cîte i ori e aglomerație sau se produ- | ce vreo „gîtuire" pe traseu, în
I autobuze, troleibuze și tramvaie I oamenii se înghesuie, se îmbrîn- I cesc. Uneori își cer și scuze... •
I Reciproc. Dar înghesuială și a- i glomerație pe... motocicletă ați I mai pomenit ? Nici noi, pînă la |I loan Horea Șuteu din Blaj, care transporta pe șoseaua Căpîlna— I Jidvei, cu motocicleta 46-AB-119 |1 nu mai puțin de... 5 persoane !!! *
I înghesuială periculoasă. Circu- i lație — așișderea. Iar urmarea... Urmarea a fost că. la depășirea |
Iunui tractor cu remorcă, unul dintre pasagerii motocicletei I (loan Aldea. de 19 ani) a fost grav accidentat. Și n-a mai pu- • tuf fi salvat. i

În ziua .
în care
au aflat...

1975 — comu- cum era firesc deosebită solu- economico-so-

I de stat, care nu fac tot ce depinde de ei pentru o mai bună servire a populației și dau dovadă de inope- rativitate în rezolvarea problemelor, purtind cetățenii pe drumuri.Abordînd, în acest context, problema eficienței educative a adunărilor generale de partid, precum și a altor forme specifice muncii politice de masă, participanții la dezbateri au a- preciat că spiritul critic și autocritic, combativitatea fată de lipsurile fiecăruia mai lasă de dorit. De aceea, s-a recomandat ca, periodic și ori de cîte ori va fi nevoie, să se muniștilor să raporteze în dunărilor generale cum își nesc sarcinile de partid și nale.Un meritat loc în dezbatere l-au ocupat problemele legate de buna gospodărire și înfrumusețare a orașului. „Desigur — spunea tovarășul Vasile Cornea, primul i secretar al comitetului orășenesc de partid, primarul Zalăului — și în această direcție au fost obținute rezultate frumoase, dar nu putem uita nici o clipă că trebuie să facem absolut tot ce ne stă în putință
i

(Urmare din pag. I)

ceară co- cadrul a- îndepli- profesro-

pentru ca orașul

nerecunoscut. Ne-am propus să realizăm în acest an ample acțiuni, să mobilizăm cetățenii la lucrări edili- tar-gospodărești a căror valoare să se ridice în final la mai bine de 35 milioane Iei. Ne-am propus atîtea și atîtea obiective frumoase, pentru ca Zalăul să devină cît mai bogat și mai frumos, un oraș care să ofere locuitorilor un cît mai plăcut mediu de muncă și de viață. ,în încheierea dezbaterilor, comuniștii s-au angajat ca, printr-o muncă mai responsabilă, să întărească permanent legătura cu masele de cetățeni, să practice în mod curent metoda consultării largi a acestora, an- trenînd, totodată, deputății și asociațiile de locatari în rezolvarea diferitelor probleme gospodărești. Concret, au fost stabilite măsuri pentru îmbunătățirea muncii politico-educative în toate domeniile, îndeosebi pentru cultivarea unei noi atitudini față de cetățeni, față de muncă, în rîndul tuturor lucrătorilor din cadrul consiliului popular orășenesc. Ca obiective concrete s-au evidențiat scurtarea timpului de rezolvare a cererilor și sesizărilor oamenilor muncii ;

...le-au crăpat' obrajii de ruy șine pentru mama lor. Pentru | că mama lor. angajată la Trus- Itul de construcții și îmbunătățiri funciare Craiova, a fost cercetată de organele de miliție sub ‘ 
I învinuirea de ..înșelăciune în ■ dauna avutului obștesc, fals in acte și uz de fals". Mai concret, | 
I marna lor a încasat, lună de lună, alocațiile de stat pentru copii. în timp ce aceleași alocații erau încasate, tot lună de * Ilună. și de soțul ei. de la locul ■ lui de muncă. în total, drepturi in valoare de 12 620 lei încasați I Ipe nedrept. Cercetările fiind în- cheiate. urmează să apară in fața instanței de judecată.
| De la o țigară |

tele, apârataj tehnic pentru munca în subteran. Vîrsta medie a muncitorilor este de 22 de ani, a- proape jumătate din personal fiind alcătuit din fete tinere. M-a impresionat faptul că la ora mesei se string grupuri - grupuri, mîncînd laolaltă, după obiceiul de acasă. Unii sint de curînd căsătoriți, parte ment în oraș.Al doilea loc de pentru patru mii de oameni, este întreprinderea textilă „Moldova", înființată cu 25 de ani în urmă. Directorul comercial. Marcel Oprișan, om firav, energic, cu ochi blînzi, îmi arată cum se gospodăresc, ce condiții de viață s-au creat muncitorilor, creșele pentru copii, apartamentele ce le primesc cei căsătoriți sau cei singuri, dispensarul, biblioteca și toată rîndu- iala statornicită treptat în acest loc de producție. Munca la cele o mie cinci sute de războaie este plină de răspundere, secreta-

parte primind navetiști, aparta-muncă, o sută

partid. Gheorghe exprimind seriozi-rul de Bagiu, tatea cu car.e este constant împlinită. Iar pinza țesută de aceste femei are trecere în lume, fiind cumpărată de nenumărate țări. O țesătoare are de supravegheat cite patru războaie, ritmul de mun

generoase din acest asigură loc de muncă . tru peste 1 300 de muncitori veniți din împrejurimi. Anul trecut beneficiile s-au ridicat la zece milioane lei. Directorul Nicolae Beldeanu, detașat aici acum trei ani, de la Mediaș, dintr-o fabrică cu

ținut pen-
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că este, pentru cel venit din afară, impresionant. Rețin că peste o mie de războaie automate sint de fabricație românească.Am avut prilejul de a vizita Fabrica de sticlă din Dorohoi, înființată a- cum trei ani. în urma descoperirii nisipului de la Miorcani. materia de plecare. în 1932 se spunea în monografia județului : „Industria sticlei o duce greu, întrucît nisipul necesar fabricării sticlei nu s-a găsit încă în țară". în momentul de față, numai prelucrarea zăcămintelor

tradiție in prelucrarea nisipului, un tînăr transilvan încărunțit prematur, cu ochi albaștri, ar putea . oricînd să se întoarcă la familia lui cu sentimentul datoriei împlinite, ca și Petre Maxim, secretarul de partid, și dumnealui detașat aici, lăsînd de-a- cum fabrica pe mina celor pe care i-au inițiat.Corpurile de iluminat ca și sticlăria de menaj sint destinate în mare măsură exportului. M-am uitat la fetele ce-și trec din mină în mină produsul finit întru desăvîrșire

si înfrumusețare ; cu cită migală de cusătorese de altădată împlinesc lucrarea încredințată.Fiind printre primele județe care au raportat îndeplinirea înainte de termen a trecutului cincinal, județul Botoșani este angajat în următorii cinci ani într-un ritm de creștere de 25.6 la sută, superior mediei pe țară. Cum va arăta acest județ miine, așa cum mi-au mărturisit nenumărați oameni pe care i-am întil- nit, depinde de hărnicia și pricepere fiecăruia dintre ei. Hotăririle Congresului al XI-lea al partidului ne îndeamnă pretutindeni la muncă dc calitate, atît în industrie, cit și în agricultură, la continuă autodepășire.Este un mare dar să poți avea prilejul de a vedea în acest început de primăvară iarăși răsărind atita verde, pe aceste meleaguri pline de măreția trecutului istoric și de ritmul adînc și însuflețitor al prezentului socialist.

cunoașterea și aplicarea cu strictețe a legilor țării — propunindu-se, pentru aceasta, și un ciclu de dezbateri pe diferite teme juridice ; perfecționarea formelor de legătură cu deputății, cu asociațiile de locatari și conducerile de unități economice — prin contactul nemijlocit cu acestea la fața locului — etc.Așadar, dezbaterile ideologice la care au participat comuniștii Consiliul popular orășenesc s-au dovedit binevenite, ele rînd noi surse și modalități de sificare a muncii de educație nistă a lucrătorilor din acest în ultimă instanță a activității organului local al puterii de stat. Important este acum — așa cum sublinia unul din vorbitori — să se treacă efectiv la aplicarea măsurilor stabilite, la îmbunătățirea atitudinii față de muncă și, implicit, a muncii, ast- comuniștilor în activitatea

de la Zalău contu- inten- comu- sector,

fel incit dezbaterile să-și găsească eficiența cotidiană.
Gheorghe
corespondentul „Scinteii1

RUSU
Vaslui — Sediul politic și administrativ al județului

CINE VA AVEA PĂDURI,
VA AVEA AUR!

Iar în acest scop trebuie înfăptuit riguros Programul 
național pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestierîn viitor, cine va avea pădure acela va avea aur — sublinia secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adre- sînd întregii țări îndemnul de a proteja și gospodări rațional pădurea, de a.-i spori valoarea economică și funcția de protecție ecologică, ară- tînd că aceasta este sarcină de mare răspundere patriotică. în lumina a- cestei îndatoriri și a Programului, național pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier în perioada 1976—2010. ce semnificație a-cordă silvicultorii maramureșeni actualei campanii de Ne răspunde tovarășul LUPȘA, șeful inspectoratului județean.— Semnificația deosebită a lei campanii de împăduriri se „ , neîndoielnic, in primul rînd, de faptul că la nivel național a fost elaborat și fundamentat științific acest program de largă perspectivă, care stabilește liniile directoare pentru toate eforturile ce se fac la scară economică, științifică, culturală și de conduită în acest important sector, în al doilea rînd, noi, maramureșenii, avem Satisfacția să fi putut raporta conducerii partidului depășirea cu 4 300 ha ■ a planului de împăduriri al județului în cincinalul trecut — suprafețele împădurite în ultimii 5 ani fiind de peste 13 000 ha. din care aproape 92 la sută cu specii de rășinoase. Iată ce ne-a determinat să ne angajăm ca, în această primăvară, să plantăm întreaga suprafață de 2 350 ha planificată pentru anul în curs. Ne bizuim pe participarea la această acțiune a țărănimii, mobilizați organizațiile de tineret și pionieri, care și in cincinalul trecut au executat prin muncă tică împăduriri pe 1 650 ha.— Ce specii și ce pădurire se folosesc

împăduriri ?DUMITRU silvicactua- leagă,

tineretului și școlarilor, de consiliile populare,voluntar-patrio- o suprafață de

valorii 'economice a funcției lor protec-

Mihai Ciumanghel, de fel din Doljești, județul Neamț, s-a dus deunăzi cu soția în vizită Ia părinții acesteia din satul Butea, județul Iași. în apropierea satului. cei doi soți au fost opriți de frații Ion și Mihai Bejan, care mergeau pe biciclete. Cei doi i-au cerut lui Ciumanghel o țigară. „îmi pare rău. dar n-am nici o țigară, că v-aș da“. Cei doi frați s-au arătat contrariați : „Aha, va să zică nu vrei să ne dai ?“. Și au tăbărît asupra omului, luindu-1 la bătaie, Venind in grabă la locul cu pricina, tatăl celor doi frați a încercat să-i despartă.. Dar, în încăierarea produsă, bătrinul a fost trintit. s-a lovit la cap și nu s-a mai putut ridica. în aceeași zi, a decedat la spital.
Și-au părăsit 
copiiiNe scrie o elevă de la un liceu din Drobeta Turnu-Severin: „De cîțiva ani de zile, eu și sora mea nu mai știm nimic de tatăl nostru, care ne-a părăsit. Am auzit că a lucrat o vreme prin Constanța. Cu un an de zile în urmă, ne-a părăsit și mama, plecind în lume cu un bărbat. Nici tata, nici mama n-au mai dat nici un semn de viață. Noi vrem să învățăm, să muncim, să trăim demn. Avem nevoie de ajutorul lor. De aceea, permi- teți-ne să-i întrebăm și prin ziar : Pe unde umbli, tată ? Dar tu. mamăBucuroși vom consemna aici, in loc de răspuns, momentul reîntregirii unei familii. Pe cînd ?
Scandala
giul potolitAlexandrii Săplăcan, din orașul Dej. se afla intr-o stare in care nimeni nu-1 mai putea servi, in continuare, cu băutură. Toată lumea îl indemna să se ducă acasă să se culce. Numai el. făcînd-o pe grozavul, zbiera cit îl țineau puterile : „Eu să mă culc ? Tocmai acum, cînd mi s-a deschis pofta ?" Intrînd într-un alt local, a Insistat să i se dea de băut. A fost refuzat. Atunci a încercat (cu forța) să-și facă singur o notă de plată cu tot ce ar dori să consume. Dar cum nici nota de plată nu i-a fost onorată, a făcut un scandal de pomină. A fost imobilizat de cetățeni, iar instanța l-a condamnat la doi ani și trei luni închisoare.

Rubricâ redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților

forțelorDezvoltarea impetuoasă a de producție, schimbările profunde care se produc continuu în structura populației active au impus perfecționarea reglementărilor privind stabilirea domiciliului — în special în orașele mari. Pe această linie se înscrie și adoptarea recentă a Decretului privind schimbarea domiciliului din alte localități în orașe declarate. potrivit legii, orașe mari. Este cazul localităților Arad, Brașov, Brăila, București, Cluj-Napoca. Constanța. Craiova. Galați, Iași. Pitești, Ploiești, Sibiu, Timișoara și Tg. Mureș.Potrivit noii reglementări, . stabilirea domiciliului in aceste localități se poate face în interes de serviciu sau în interes familial.Cum este reglementată schimbarea domiciliului în interes de serviciu ?Pot fi încadrate în muncă — cu schimbarea domiciliului din alte localități în orașele declarate, potrivit legii, orașe mari — persoanele transferate în interesul serviciului, absolvenții liceelor de specialitate, ai școlilor postliceale sau profesionale și ai cursurilor de calificare, care au fost repartizați la — sau au fost școlarizați pentru — unitățile socialiste din aceste orașe, precum și cei încadrați prin concurs. Numărul persoanelor care pot să-și schimbe domiciliul în aceste condi- . ții se aprobă zidențial, la de Miniștri.Aprobările muncă — și stabilirea în, sint date nominal de către președin- ’ ții comitetelor executive ale consiliilor populare județene sau al municipiului București, în baza numărului de persoane aprobat prin decret prezidențial.Decretul prevede că propunerile unităților socialiste vor fi analizate, fiecare în parte, de către comisiile anume stabilite prin decizii ale comitetelor executive ale consiliilor populare județene sau al municipiului București. Astfel de analize,

subliniem, temeinice, sînt în vederea asigurării unei relări între necesarul muncă, posibilitățile din orașele respective social-economice care apărat asigurate fiecărui cetățean și familiei sale. Concret, comisiile a- mintite sînt obligate să verifice dacă persoanele propuse de către unitățile socialiste, spre a fi încadrate în muncă sau transferate, întrunesc toate condițiile cerute de lege pentru a li se da aprobarea respectivă

necesare juste co- forță de recrutare condițiilș ne-
dedeȘitrebuie

locuințe pe baza aprobării nominale de încadrare — dată de către președintele comitetului executiv al consiliului popular județean sau al municipiului București — a actului de repartizare) în producție sau a dovezii că au reușit la un concurs.Deoarece, în decursul timpului, unele unități socialiste din orașele mari au încadrat în muncă persoane care, din lipsa spațiului, nu și-au stabilit încă domiciliul, se prevede ca acestora să li se poată aproba schimbarea domiciliului — de către

„Scinteii"

ănual prin decret pre- propunârea Consiliuluipentru încadrarea în în consecință pentru cele 14 orașe mari —

• EMISIUNEA „Blajul - tre
cut, prezent și viitor", care cuprinde un ciclu de expuneri despre trecutul istoric al localității, realizările obținute în anii construcției socialiste, perspectivele de dezvoltare în cincinalul 1976-1980, a fost inițiată la stația de radioficare a orașului, de Comitetul orășenesc de partid Blaj, in pregătirea Congresului educației politice și culturii socialiste. • PREMIERE TEA
TRALE. Secția română a Teatrului de stat din Oradea a prezentat în premieră pe tară piesa „Balconul" de D. R. Popescu. in regia lui Alexandru Colpacci si scenografia Tatianei

formule de îm- în județ in ve-

derea creșterii pădurilor și a toare ?— Din totalul realizează in această primăvară, ră- șinoasele ocupă din nou peste 91 la sută (molid — 69 la sută, 14 la sută, pinul silvestru— 10 la sută, pinul strob sută, iar douglas și laricele sută). Speciile de foioase, plantează pe circa 300 ha, sînt constituite din stejar, salcîm, nuc, castan comestibil etc. Una din preocupările sistematice ale silvicultorilor din județ se referă la înnobilarea pădurilor. în acest scop, încă din 1971 ne-am întocmit un program de perspectivă cu privire la substituirea arboretelor slab productive și degradate, identificate de noi pe o suprafață de circa 13 000 ha. Aceste păduri nu asigură o producție de lemn mai mare de 40—80 mc la ha— și acesta bun doar pentru foc. în urma împăduririi acestei suprafețe cu specii de mare productivitate și de valoare economică ridicată — cum sint rășinoasele — se poate obține o producție de masă lemnoasă de 400—600 mc la ha. De aceea. în fiecare an se substituie cite 1 000 ha din aceste păduri, astfel îneît în anul 1984 acestea să! fie în întregime înlocuite cu specii de mare productivitate. Asemenea lucrări s-au executat în raza comunelor Petrova, Leordina, Ruscova, Vișeu de Jos, Vișeu de Sus, pe Valea Izci, în zona Lăpușului, la Șomcut.a Mare, Ulmeni. Tăuți-Măgherăuș pînă spre Seini. Vreau să menționez că alegerea speciilor pentru împăduriri s-a făcut în urma tari staționale, tehnice de la inspectoratului de împăduriri arborete de aproape pure, culturilor pentru celuloză și cu spe-

împăduririlor ce sebrad — și negru— 2 la— 2,5 la care se

unei minuțioase car- realizată de organele ocoalele silvice și ale județean. Formulele prevăd crearea unor rășinoase pure 1 sau în vederea asigurării
Decretul mai prevede și dreptul comitetelor executive ale consiliilor populare județene de a stabili numărul persoanelor care își pot schimba domiciliul din alte localități în orașele care sint reședință de județ (altele decît cele mari).Decretul reglementează barea domiciliului — din lități în orașele declarate, potrivit legii, orașe mari — în interes familial. Au dreptul, să-și stabilească domiciliul în orașele mar! soțul .care

14 orașeși schlm- alte loca-

Reglementări privind stabilirea
domiciliului în orașele mari

■și dacă necesarul de forță de muncă nu se poate asigura din existentul pe plan local sau din localitățile situate la mai puțin de 30 km, de unde se poate face naveta. Referitor la această din urmă posibilitate, decretul prevede în mod expres o- bligația comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București de a stabili împreună cu Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor aceste localități și de a lua măsuri pentru organizarea corespunzătoare a transportului în comun. Totodată, comisiile verifică dacă unitățile socialiste le asigură celor care urmează să fie încadrați în muncă sau transferați (și familiilor acestora) locuințe corespunzătoare. sau dacă cei în cauză au locuința asigurată, ori au încheiat contract pentru construirea unei locuințe proprietate personală. De reținut, în acest sens, că persoanele care urmează să fie încadrate în muncă pot încheia contracte pentru construirea sau cumpărarea unei

președinții comitetelor executive ale consiliilor populare ale orașelor mari și ale sectoarelor din Capitală — dacă aceste persoane lucrează la unitățile socialiste din aceste orașe, cu contract de muncă pe durată nedeterminată încheiat înainte de 1 ianuarie 1975. au locuința asigurată în condițiile legii și nu domiciliază în localități apropiate, de unde ar putea face naveta. Cererile aflate in curs de rezolvare, și care se întemeiază pe contracte de muncă încheiate după 1 ianuarie 1975. se vor soluționa potrivit dispozițiilor acestui decret, iar persoanele care au domiciliul într-unul din orașele mari, dar sint încadrate în muncă la unități socialiste din alte localități, unde li s-au repartizat locuințe, sau unde au locuințe proprietate personală în care locuiesc efectiv împreună cu familia, au obligația să-și facă schimbarea de domiciliu, iar în caz contrar organele de miliție le vor face din oficiu schimbarea domiciliului în localitățile respective.

se mută Ia celălalt soț — cînd acesta din urmă are domiciliul în orașul respectiv — și minorii care se mută la părinți, la persoanele obligate să le acorde întreținere, la tutore sau la persoane cărora le-au fost încredințați spre creștere, educare și întreținere. în toate aceste situații, persoanele în cauză vor avea domiciliul în locuința celor la care se mută. Totodată, pot să-și ■ schimbe domiciliul din alte localități în orașele mari, cu aprobarea președinților comitetelor executive ale consiliilor populare ale acestor orașe sau ale sectoarelor municipiului București, părinții care se mută la copii și , copiii majori care se mută la părinți, dar numai din motive temeinice, ca starea sănătății, vîrsta înaintată, nevoia de îngrijire, incapacitatea de muncă sau continuarea studiilor, tot pe baza analizelor făcute în prealabil de către comisiile constituite în acest scop. în mod excepțional, decretul prevede că președinții comitetelor executive ale

consiliilor populare județene sau al municipiului București — dar numai cu acordul Comitetului pentru problemele consiliilor populare și al Ministerului de Interne — pot aproba și altor persoane stabilirea miciliului în orașele mari, dacă deplinesc următoarele condiții : locuința asigurată și au nevoie întreținere, datorită vîrstei înaintate ori incapacității de muncă. , Decretul mai prevede că persoanele care au locuință proprietate personală în orașele mari — dacă și-au schimbat domiciliul în alte localități, după dobindirea proprietății și numai ca urmare a schimbării locului de muncă — au dreptul să revină în aceste orașe după încetarea raporturilor de muncă, cu condiția să aibă cazarea asigurată în respectiva locuință.Pentru asigurarea respectării cu strictețe a dispozițiilor legale privind schimbarea domiciliului din alte localități în orașele mari, decretul prevede dreptul comitetelor executive ale consiliilor populare ale acestor orașe și ale sectoarelor municipiului București de a anula prin decizie stabilirea domiciliului în a- ceste orașe atunci cînd celor angajați în condițiile acestui decret li se desfac contractele de muncă din motiv? imputabile lor, înainte de a trece cinci ani de la data angajării, sau dacă prin hotărîre. judecătorească — rămasă definitivă — s-a constatat că încheierea căsătoriei s-a făcut în scopul schimbării domiciliului, ori că schimbarea domiciliului s-a obținut în condiții ilegale. Pentru a sc limita la minimum posibilitățile de eroare, persoanele împotriva cărora s-au luat decizii de anulare a schimbării de domiciliu pot' face contestație la comitetul executiv al consiliului popular județean sau. după caz, al municipiului București.
General-maior
Octavian POP 
locțiitor al șefului 
Inspectoratului General al Miliției

do-' în- au de

cil majoritare de rășinoase în celelalte culturi.— Avînd în vedere imperativul folosirii cu chibzuință a fiecărui hectar de pămînt, ce se face astăzi pentru extinderea suprafețelor silvice din județ, acolo unde nu se poate cultiva altceva ?— Grijii pentru creșterea mai rapidă a productivității pădurilor, adică obținerea unei cantități mai mari de lemn la hectar intr-o perioadă mai scurtă, îi este asociată preocuparea pentru folosirea tuturor suprafețelor . disponibile în vederea dezvoltării și pe terenuri forestier, care din suprafața toarea structură : 35 la sută rășinoase, 49 la sută foioase, 8 la sută quercinee, iar diverse esențe tari și moi — 8 la sută. De aici rezultă că, finind cont de condițiile specifice de sol și climă, speciile de mare productivitate pot fi extinse chiar și în afara zonei lor de vegetație. Pe baza acestor concluzii, s-a întocmit un program de dezvoltare a silviculturii din județ conform căruia rășinoasele vor reprezenta în anul 2010 circa 55 la sută din totalul pădurilor din județ. Ce înseamnă pentru economia națională acest lucru este ușor de înțeles dacă vom aminti numai faptul că sporul anual de masă lemnoasă va fi de aproximativ 215 000 mc.în vederea folosirii pentru împăduriri și a unor terenuri improprii agriculturii, • - -agricole, am suprafețelor du-se, cu avizul forurilor competente. De asemenea, a fi predate tru refacere aproape 1 000 pădure aflate nelor. Pe malurile apelor, canalelor de desecări se fac aliniamente de plop repede crescător, sălcii, salcîm sau alte specii care consolidează solul. 0— Ce acțiuni de masă se desfășoară în aceste zile în județ pe șantierele campaniei de împăduriri ?— în afara muncitorilor recrutați special pentru aceste lucrări și al căror număr ajunge în zilele de vîrf la 5 000—6 000, în actuala campanie fiecare tineret elevi, pantele

extinderii pădurilor neproductive. Fondul reprezintă 42 la sută județului, are urmă-

împreună cu organele efectuat inventarierea respective, propunîn- centrale schimbul de terenuri, au fost propuse spre sectorului silvic, pen- la nivelul cerințelor, ha din suprafețele de în gospodărirea comu-

de împăduriri, ca de altfel în an, participă largi mase de de la sate și orașe, țărani, pionieri. Cu toate că pe montane se mai menține zăpada, in ultimele zile s-au plantat în jud i peste 150 ha de pădure, alegîndu-se locurile mai însorite. în numeroase locuri, pe șantierele muncii patriotice pentru împăduriri se află sute de oameni care, cu rivnă și dragoste, îmbogățesc zestrea de aur verde a județului.
Convorbire consemnată de 
Gh. SUSA 
corespondentul „Scinteii"

LITORAL '76în curînd începe sezonul pe litoral. De la Mamaia și pînă la Mangalia, constelația stațiunilor bogat dotate cu hoteluri confortabile, unități variate de agrement, cu' plajele lor însorite vor sta la dispoziție tot mai numeroșilor oaspeți din țară și de peste hotare. La o- ficiile județene de turism și la filialele întreprinderii de turism. hoteluri și restaurante din București au fost puse în vinzare bilete pentru odihnă tn toate stațiunile de pe litoral, pentru perioada 9 mai — 15 iunie, cu cazare în hoteluri confortabile și la tarife reduse. Se pot face excursii la monumentele istorice și de artă ale Dobrogei. beneficiază50 la sută C.F.R.
Posesorii, biletelor și de o reducere de la transportul pe

Manolescu-Uleu. Teatrul de Nord 
Satu-Mare (secția de limbă maghiară) a prezentat premiera piesei „Ducatul de a.ur" de Francisc Munteanu. in regia lui Gydngydsi Gabor I și scenografia lui Vasile Paulovics. o PE ȘAN
TIERELE HIDROCENTRALE
LOR DE PE LOTRU s-au desfășurat simpozioanele : „Con
tribuția partidului nostru la dez
voltarea teoriei și practicii con
strucției socialiste în România" și „Conducerea științifică de că
tre partid a societății noastre. 
Contribuția sa la soluționarea 
marilor probleme ale lumii con
temporane" • IN JUDEȚUL 
VASLUI, la cluburi si case de

cultură, sub egida consiliului județean al sindicatelor au loc numeroase manifestări cultural-educative și artistice: mese rotunde pe temele „Individ și societa
te", „Interesul general și intere
sul particular", simpozioane și dezbateri privind realizările oamenilor muncii în întimpinarea Congresului sindicatelor, spectacole literar-artistice intitulate „Slăvim patria și partidul". 
„Cinstire muncii" etc. • EXPO
ZIȚII. La Casa artelor din Sibiu a avut loc vernisajul „Sa
lonului Național de artă plasti
că studențească" organizat de U.A.S.C.R. si Ministerul Educației și învățămintului. Sînt pre

zentate peste 150 de lucrări de pictură, grafică, sculptură și ceramică realizate de studenți din 8 centre universitare ale țării.
In ciclul de manifestări „Oaspeți 
de onoare ai casei de cul
tură", la ca'sa de cultură a sindicatelor din Sibiu și-au dat întîlnire peste 700 de fruntași în întrecere și veterani ai întreprinderii mecanice din localitate. Duminică, la „Muzeul Țării Cri- șurilor" din Oradea a avut loc

vernisajul „Expoziției de grup a 
artiștilor plastici Traian Goga, 
Alexandru Cumpătă. Giteorghe 
Răducanu și Paul Sima". Sală „Victoria" din Iași găzduiește 
expoziția pictorului Eugen Ste
fan Boușcă intitulată simbolic: 
„Grădinile Agapiei". De aserhc- nea, complexul muzeistic din Iași a deschis, rdeent, în comunele Bivolari și Trifești. expoziții cu tema : „Sumane și co
joace moldovenești" care popularizează, valori ale portului național românesc. în holul cinematografului „Unirea din Botoșani s-a deschis o expoziție de grafică militantă. Sînt expuse

lucrări din patrimoniul muzeului județean, aparținind unor autori consacrați ai genului, o LA BOTOȘANI sint în curs de desfășurare acțiunile din cadrul „Decadei culturii tehnico- 
științifice". organizate în unități industriale de către Consiliul județean al sindicatelor. La I.M.A.I.A., I.U.P.S., I.J.I.L. și alte întreprinderi au avut lor simpozioane pe tema „Cum promovăm progresul tehnic în întreprinderea noastră". dezbateri privind direcțiile revoluției tehnico-științifice, cti participarea unor cadre universitare. cercetători și redactori ai

Editurii științifice și enciclopedice, s-au deschis expoziții de carte de specialitate. • LA 
CASA DE CULTURA DIN RO
MAN, sub genericul „Cintecul 
și versul — patriei și partidului", membrii cenaclului literar „Cezar Petrescu" din localitate au organizat o șezătoare literar- muzicală. De asemenea, la Piatra Neamț, la Tirgu-Neamț și Roman sub genericul „Sub fla
mura partidului, te slăvim 
Românie socialistă", s-a desfășurat festivalul de teatru, poezie patriotică și revoluționară.

Corespondenții „Scinteii"
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Si SKI1K
Tovarășului S. A. WICKREMASINGHE

Președintele Partidului Comunist din Sri LankaDragă tovarășe S. A. Wickremasinghe,La_cea de-a 75-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere, în nu- personal, vă adresez calde felicitări și succes, multă putere de

Excelenței Sale General FEEIX MALLOUM
Președintele Consiliului Superior Militar, 

Șeful statului ciadian

RITM SUSȚINUI
( In ultimele zile timpul s-a răcit și, în cea mai mare parte a țării, a plouat. In legătură cu evoluția vremii, la Institutul de meteorologie și hidrologie am fost informați că, în general, precipitațiile căzute au fost mici, și doar pe o zonă restrînsă, cuprinsă intre Giurgiu — județul Ilfov și Bechet — județul Dolj a plouat, mai abundent, rezultînd înti-e 10 și 18 litri de apă pe metru pătrat. Elementul determinant îl constituie evoluția temperaturii în sol, care a scăzut intr-o măsură mult mai mică decît aceea a aerului. Astfel. în afară de nordul Moldovei unde temperatura solului, pe adincimea de 5—10 cm, a fost luni dimineața de 2—5 grade, în celelalte zone ale țării — sudul Moldovei, Dobrogea, Muntenia, Oltenia și, îndeosebi, în Cimpia de vest și Transilvania —. temperatura solului a variat între 5 și 11 grade. Aceasta face cu putință continuarea semănatului.Potrivit datelor centralizate în cursul zilei de luni la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, rezultă că in întreaga țară au fost semănate 87 la sută din terenurile destinate-culturilor din prima epo-

că. Sfecla de zahăr, bunăoară, a fost insămînțată pe 94 la sută din suprafața prevăzută, floarea-soarelui — pe 86 la sută, plantele de nutreț — pe 66 la sută — iar legumele — pd 39 la sută. In multe județe, îndeosebi din sudul și vestul țării, s-a terminat semănatul culturilor din epoca întîi. în județele din nordul țării și in cele din zona colinară au mai rămas de semănat importante suprafețe cu culturi din prima epocă.Este necesar ca printr-o temeinică organizare a muncii, printr-o mobilizare largă a mecanizatorilor, a tuturor lucrătorilor din agricultură, semănatul să continue în ritm susținut în toate zonele. Organizațiile de partid, comandamentele locale și conducerile unităților agricole au datoria să acționeze cu stăruință pentru folosirea deplină a fiecărui ceas, a zile bune de lucru, să asigure utilizarea la întreaga capacitate a mijloacelor mecanice. Așa cum s-a subliniat la ultima ședință a comandamentului central, trebuie luate toate măsurile pentru a se termina în scurt timp însămînțarea culturilor din prima epocă, astfel ca, de îndată ce condițiile - permit, să se treacă cu toate forțele la semănatul porumbului.
fiecărei

IAȘICÎMPUL — acesta este locul de acțiuneal comandamentului comunal

mele Comitetului Central și al meu cele mai bune urări de sănătate și ricire.îmi amintesc cu multă plăcere împreună la București și aș dori să pe care 1-aț! avut în dezvoltarea relațiilor dintre partidele, poarele noastre.Exprimind satisfacția pentru evoluția pozitivă a relațiilor de prietenie, solidaritate și colaborare dintre partidele noastre, pentru amplificarea raporturilor politice, economice și în alte domenii dintre Republica Socialistă România și Sri Lanka, sint convins că legăturile dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Sri Lanka se vor dezvolta și în viitor, în interesul întăririi conlucrării dintre țările și popoarele noastre, al cauzei unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale.La acest eveniment deosebit din viața dumneavoastră, urez partidului comunist, celorlalte forțe democratice, progresiste, antiimperialiste din Sri Lanka noi succese în eforturile pentru consolidarea independenței naționale, pentru dezvoltarea țării pe calea progresului economic și social, pentru o lume mai bună .și mai dreaptă, pentru o nouă ordine politică și economică internațională.

de convorbirile pe care subliniem cu acest prilej
muncă și fe-le-am avut rolul deosebit țările și po-

Cu prilejul sărbătoririi Zilei naționale a Republicii Ciad, vă adresez cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului ciadian prieten, urări de prosperitate și pace, de succes pa calea dezvoltării independente a patriei sale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

DE ZIUA INTERNAȚIONALA A AVIAȚIEI Șl COSMONAUTICII

Descifrarea tainelor Universului
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist Român

Tovarășului KNUD JESPERSEN
Președintele Partidului Comunist din DanemarcaDragă tovarășe Jespersen,Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez calde felicitări și sincere urări de sănătate, fericire și noi succese în activitatea pe care o desfășurați în fruntea Partidului Comunist din Danemarca, pentru cauza clasei muncitoare și a maselor populare.Sint încredințat că relațiile de colaborare tovărășească și solidaritate dintre partidele noastre se vor dezvolta în continuare, în interesul ambelor țări și popoare, al cauzei socialismului și păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

în județul Iași au fost întreprinse măsuri organizatorice și tehnice prin aplicarea cărora toate culturile agricole de primăvară să fie însă- mînțate în perioada optimă și în condiții agrotehnice superioare. Am urmărit în mai ' multe unități agricole din județ cum acționează comandamentele comunale pentru îndeplinirea acestor obiective.Ca să se lucreze în ritmul prevăzut, birourile executive ale consiliilor populare comunale au emis decizii prin care s-au stabilit orare de lucru precise pentru toate formațiunile de muncă. Pentru cele trei unități agricole din raza comunei Po- pricani, orarul de muncă prevede începerea activității la ora 6 dimineața și încheierea ei la ora 18. „Pentru ca orarele de lucru să fie respectate cu rigurozitate —' ne spunea tov. loan Furtună, vicepreședintele consiliului popular comunal — membrii comandamentului au fost repartizați pe unități și urmăresc in permanență, direct pe cimp, îndeplinirea programului stabilit". Este un mod de a acționa eficient, care permite cunoașterea situației de la fiecare loc de muncă și luarea unor măsuri operative pentru bunul mers al lucrărilor. „Ieri, tractoristul Traian Turceanu se retrăgea pe la ora 16 de la lucru — ne spunea vicepreședintele consiliului popular comunal. Avea o defecțiune la pompa de ulei. Au fost luate măsuri ca reparația să se facă urgent. La ora 17, tractorul era din nou in brazdă". Intervenind cu promptitudine in rezolvarea diferitelor situații, se asigură utilizarea

din plin a tuturor mijloacelor mecanice. Ca urmare, la cooperativele agricole Văleni și Popricani și la I.A.S. Popricani, culturile din prima urgență — 710 ha — s-au semănat pînă la termenul stabilit de comandamentul comunal : 5 aprilie.. Acum se lucrează la insămințarea florii- soarelui pe 225 ha.în multe alte locuri, pentru a se lucra în ritm intens, comandamentele comunale au luat măsuri să fie folosite toate mijloacele mecanice din dotarea secțiilor de mecanizare. „Inițial — ne spunea tov. Ion Brin- zanu, președintele consiliului intercooperatist Vlădeni — erau pregătite pentru floarea-soarelui numai jumătate din semănătorile SPC 6. Pentru a termina această lucrare pînă la 13—14 aprilie, așa cum a stabilit comandamentul comunal, toate cele 16 semănători au fost reglate pentru floarea-soarelui. Realizăm astfel o viteză zilnică dublă". Demnă de relevat este și o altă inițiativă. La cooperativa agricolă Vlădeni, care are de semănat 450 ha cu floarea- soarelui. lucrările sint întirziate. Pentru intensificarea ritmului de lucru de la cooperativa agricolă Spineni, care a terminat semănatul, au fost aduse în ajutor 4 semănători SPC 6 și 6 tractoare cu discuri. Și în alte locuri s-a organizat redistribuirea operativă a mijloacelor mecanice consiliu permis intensificarea lucrărilor.„Niciodată nu am avut un interval de timp mai scurt pentru a semăna culturile din prima epocă —
între unitățile aceluiași intercooperatist, ceea , ce a

ne spunea tov. Vasile Coșniță, ingi- nerul-șef al cooperativei agricole Și- pote și locțiitor al secretarului comitetului comunal de partid. Prin, organizarea temeinică a muncii, am reușit ca la cele trei cooperative de pe raza comunei — Șipote, Chișcă- reni și Plugari — să depășim vitezele de lucru stabilite. Semănatul culturilor din urgența întii s-a încheiat ; la floarea-soarelui terminăm semănatul în 3 zile. Grăbirea lucrărilor nu a dus nicăieri la slăbirea exigenței pentru calitate". împreună cu inginerul-șef am trecut pe la unele puncte de lucru. Se poate spune că pregătirea terenului se face in condiții foarte bune. Comandamentul comunal a luat măsura ca, la semănat, specialiștii să fie permanent pe cimp, pentru a verifica funcționarea corectă a utilajelor și calitatea lucrărilor. în alte cooperative agricole pe unde am trecut, cum sint cele din Vinători. Vlădcni și Andreeșeni. am găsit la sediu mulți specialiști, deși pe cimp se executau lucrări pretențioase, cum sint erbicidatul. semănatul florii- soarelui, plantatul cartofilor, _ lucrări care reclamau prezența lor în mijlocul mecanizatorilor.Aspectele înfățișate dovedesc că, pentru buna desfășurare a lucrărilor agricole, locul de acțiune al comandamentelor comunale trebuie să fie cimpul, acolo unde se pun acum bazele recoltei din acest an.
Aure! PAPAD1UC 
Manole CORCAC1• wPE OGOARE, muncă spornica

PRAHOVA. Peste 10.000 de țărani cooperatori, lucrători din I.A.S. și mecanizatori au lucrat duminică la cimp, in grădinile de legume etc. In această zi, printre altele, au fost în- sămințate peste 660 hectar» cu floa- rea-soarelui l din suprafața planificată de 5 660 hectare au rămas numai 400 ha. care au fost însămințate, in cea mai mare parte, in cursul zilei de luni. (Constantin Căpraru).
NEAMȚ. Datorită măsurilor luate de Comitetul județean de partid Neamț, duminică au fost prezenți pe ogoare peste 50 000 de oameni — mecanizatori, țărani cooperatori, lucrători din întreprinderile agricole de stat — care au muncit cu spor pentru urgentarea însămințării culturilor din epoca I. Ca urmare, pină la această dată au fost plantate 2 500 ha cu cartofi și însămințate aproape 4 000 ha cu in. (Ion Manea).
MARAMUREȘ. în cooperativele a-

gricole Ariniș, Asuaju de Sus, Asuaju de Jos, Corni, Oarța de Sus ș.a. din județul Maramureș, duminică s-a lucrat intens la pregătitul terenului și Ia insămînțări. S-au semănat 507 ha cu in, ovăz, legume, plante furajere, s-au executat arături pe 300 hectare, iar 530 ha au fost pregătite Susa).
TIMIȘ.vele agricole din județul Timiș s-a lucrat intens la semănatul ultimelor suprafețe cu floarea-soarelui, lucrarea fiind incheiată pe toate cele peste 19 000 ha planificate. De asemenea, au fost semănate peste 1 000 ha cu cînepâ pentru fibră, iar în mai multe unități de la șes și din zona colinară, unde temperatura în sol se menține ridicată, au fost în- sămînțate circa 2 000 ha cu porumb. (Cezar Ioana).
ARAD. Și în județul Arad s-a

pentru semănat. (Gh.Duminică, în cooperati-

încheiat duminică semănatul florii- soarelui pe întreaga suprafață planificată de 14 400 ha. In aceeași zi, in unitățile agricole din Vinători, Satu-Nou și Ineu a început semănatul cinepii pentru fuior, (C. Si- mion).
VASLUI. în unitățile agricole de stat și cooperatiste din județul Vaslui âu 31 000 ha. mea nu a sămînțări, pregătirea iată pe întreaga -----culturile din epoca I. (Crăciun Lă- luci).
SUCEAVA. Duminică, cooperativele agricole din zona de sud și șud- est a județului Suceava, profitind de citeva ferestre de timp bun, au însămînțat cu sfeclă de zahăr, orz și cartofi o suprafață de peste 300 hectare. (Gh. Parascan).

fost însămințate peste Deoarece duminică vre- fost favorabilă pentru în- mecanizatorii au lucrat la terenului, lucrare înche- .suprafață pentru

Sosirea în Capitală a unei delegații
militare din Republica Arabă EgiptaLuni la amiază viceprim-ministrul război și al producției Republicii Arabe Egipt,’ Mohamed El Gamasy, ___ ...delegație militară, care, la invitația ministrului apărării naționale al Republicii Socialiste România, face o vizită oficială în țara noastră.Pe aeroportul Otopeni. oaspetele a fost salutat de generalul de armată Ion Ioniță. ministrul apărării naționale, generalul-colonel Ion Coman, prim-adjunct.al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major, adjuncții ministrului apărării naționale, generali și ofițeri superiori.Erau de față Hassan A. Daoud, ambasadorul R. A. Egipt in România. locotenent-colonelul Abdel-Latif Mabrouk, atașat militar, aero și naval. membri ai Ambasadei egiptene.Au fost, de asemenea, prezenți șefi

sosit în Capitală și ministrul de militare al generalul însoțit de o
diplomatice, pre- militari acreditațiimnurilor de statai unor misiuni cum și . atașați la București.După intonarea ale Republicii Socialiste România șiRepublicii Arabe Egipt, generalul Mohamed El Gamasy și generalul de armată Ton Ioniță au trecut în revistă garda de onoare, aliniată pe aeroport.în cursul după-amiezii, generalul Mohamed El Gamasy a făcut o vizită protocolară ministrului apărării naționale. între cei doi miniștri au avut loc convorbiri, la care au luat parte ambasadorul și atașatul militar ai R. A. Egipt.în aceeași zi, generalul Mohamed El Gamasy a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Patriei, în fața monumentului era aliniată o gardă de onoare. Au fost intonate imnurile de stat ale celor două țări.(Agerpres)

Puține au fost marile descoperiri care să treacă atît de vertiginos din domeniul senzaționalului în cel al cotidianului, așa cum s-a întîmplat cu cosmonautica. După ce, în dimineața zilei de 12 aprilie 1961, la mai puțin de patru ani de la lansarea primului satelit artificial, Iuri Gagarin s-a smuls — primul diri lume — forței de atracție a Pămîntului, făcind ocolul complet al planetei Terra în 103 minute, cosmonautica a întreprins nebănuiți pași înainte. în cei 15 ani care au trecut de atunci, aproximativ 2 000 de aparate imponderabilității, teni au pătruns și au lucrat în lumea Cosmosului.Aducerea de roci lunare pe Pă- mînt, „excursiile" omului pe Lună sau plasarea lină în „iadul venusian" (presiuni de aproape 100 de atmosfere și o temperatură de circa 500 grade) a unor aparate care au transmis pe Pămint fotografii panoramice ale solului ..Luceafărului dimineții" — iată numai citeva realizări care, pînă nu de mult, erau considerate ca ținind de domeniul ficțiunii științifice și care, acum, au devenit fapte obișnuite ale noului domeniu al activității umane : cosmonautica.Ceea ce caracterizează astăzi, la numai 15 ani de la zborul lui Gagarin, acest nou domeniu este faptul că s-a trecut la „rentabilizarea economică" a tehnicii cosmice. In Uniunea Sovietică, de pildă, există, încă din anul 1967, un serviciu de meteorologie cosmică, pe baza sateliților artificiali „Meteor", care elaborează zilnic citeva mii de prognoze (cu o valabilitate între 3 și 20 de ore) și a căror eficiență economică este apre- -ciată la multe milioane de ruble. Datorită sistemului de sateliți „Orbita", emisiunile posturilor de televiziune centrale sovietice au devenit, intr-un

au trecut pragul circa 80 de pămîn-
Corespondentă din Moscova

timp foarte scurt. accesibile altor zeci de milioane de cetățeni aflați in diferite colțuri ale U.R.S.S. Pe baza fotografiilor și altor mijloace de observație din Cosmos, grupuri de geologi efectuează cercetări practice în zonele unde sateliții artificiali sau stațiile orbitale au sesizat zăcăminte de petrol, gaze sau minereuri utile. Cercul „beneficiarilor" activității cosmice se lărgește continuu.în dezvoltarea cosmonauticii, contribuții importante aduc și oamenii de știință și tehnicienii din S.U.A., fiind bine cunoscute succesele înregistrate in domenii dintre cele mai variate, de la me- teorologie, pînă la prospecțiuni geologice și de la telecomunicații pînă la delimitarea precisă a diferitelor zone de vegetație terestră, fără a mai menționa experimentările reușite în sectoare cum ar fi energia solară. In ultimii ani, alături de U.R.S.S. și Statele Unite au pășit la folosirea tehnicii cosmonauticii în scopuri utile' activității imediate a omului și alte state cum ar fi R.P. Chineză, Anglia, Franța, Italia, R.F.G., Canada. Japonia, crein- du-se premise tot mai largi pentru o fructuoasă colaborare a oamenilor de știință din diferite țări ale interesul întregii omeniri....Cosmonautica a deschis, văr, omului perspective deDar poate darul cel mai prețios pe care l-a adus omenirii este... Pămin- tul. „Pămîntul e fragil și trebuie să avem mare grijă de el" —>■ spunea Iuri Gagarin întors din primul zbor extraterestru. Cuvinte care reprezintă un îndemn la o largă colaborare între toate națiunile Terrei, pentru a-i apăra frumusețile și a-i folosi marile sale resurse în pace și spre binele tuturor.

lumii, inîntr-ade- nebănuit.

Laurențiu DUȚĂ

Semnarea Planului de colatorare culturală si științifică* • • 1

Luni la amiază a fost semnat la București, la Ministerul Afacerilor Externe, Planul de colaborare culturală și științifică dintre Socialistă România și Populară Mongolă pe aniiPărțile au convenit să continuare, atenție marcării sărbătorilor naționale ale celor două țări și altor evenimente importante din viața popoarelor lor prin organizarea unor gale de film, emisiuni speciale de radio și televiziune-, expoziții. Va fi sprijinită, de colaborarea directă între, de științe din RepublicaRomânia și ~Mongolă, între universitățile din cele două țări prin intermediul schimburilor de publicații periodice, cărți, manuale și materiale cu caracter științific\și de învățămînt. în țara noastră vor fi invitați, anual, stu- denți și specialiști mongoli, precum și elevi care vor participa la taberele internaționale de vară.în domeniul culturii se menționează vizita în R. P. Mongolă a unor ansambluri românești reprezentative de cintece și dansuri popu-

Republica Republica 1976—1980. acorde, în

Republica
asemenea, academiile Socialistă Populară

lare, de circ, deschiderea poziții de artizanat, în in țara noastră turnee artiști mongoli dă și de circ. Vor fi organizate, reciproc, expoziții de fotografii și filatelice, vizite de compozitori, scriitori, artiști plastici. Totodată, va fi încurajată realizarea de traduceri, in ambele sensuri, din literaturile română și mongolă. Alte prevederi ale planului se referă la colaborarea dintre organismele de ocrotire a sănătății, din domeniile presei, radiodifuziunii și televiziunii.Documentul a fost semnat de Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, și de Giambyn Niamaa. ambasadorul R. P. Mongole la București.

unei ex- timp ce vor întreprinde de estra-

(Agerpres)

arhitectul economiei noastre socialiste
(Urmare din pag. I) de cel puțin se inscrie ca pe calea inși regiuniloro producție industrială 10 miliarde Iei, ceea ce o excepțională realizare floririi tuturor zonelor . tării. Sarcini importante au de Îndeplinit agricultura, , transporturile, construcțiile, care vor cunoaște în continuare un proces dinamic de dezvoltare și modernizare.Atingerea nivelurilor de dezvoltare și modernizare economică din acest cincinal, ridicarea in continuare a edificiului economic național presupun — cum este și firesc -L realizarea a importante investiții, pe baza alocării din venitul național a linei cote judicioase, stabilită in mod științific și realist, pentru fondul de dezvoltare. Numai așa, prin repartizarea din venitul național a unei cote înalte pentru fondul de dezvoltare se pot asigura avîntul susținut al forțelor de producție ale țării, modernizarea necontenită a economiei naționale. edificarea miilor de noi capacități și obiective industriale și agrozootehnice, dezvoltarea construcției de locuințe, se poate imprima •un ritm viguros de creștere fon-

dului de consum, destinat ridicării continue a bunăstării materiale și spirituale a poporului, a gradului de civilizație a întregii societăți — țelul suprem al politicii partidului, esența însăși a făuririi orînduirii noi, socialiste. Politica de alocare a unei părți importante din venitul național pentru fondul de dezvoltare, aplicală consecvent de partidul nostru, este o politică de amplă perspectivă, de înaltă responsabilitate pentru destinele națiunii noastre.Dispunem de ample și însufleți- toare „planuri arhitectonice" de viitor, partidul le-a elaborat după o îndelungată și profundă gindire, prin consultarea poporului și în interesul poporului. Ele prevăd investiții fără precedent, care ating cifra record în istoria patriei — de circa 1 000 miliarde lei in actualul cincinal ; prevăd progresul în ritm intens al industriei și orientarea sa fermă spre ramurile și subramurile de înaltă tehnicitate, care valorifică superior resursele materiale și munca socială ; prevăd dezvoltarea unei agriculturi intensive, moderne, de mare randament, ș a. Totul este ca planurile elaborate de partid să fie in continuare, in

exemplar traduse presupune muncă, cu perseverentă șiprezent și viitor, in viață. Aceasta eforturi depuse pricepere de fiecare muncitor, inginer, tehnician pentru productivitate superioară și calitate înaltă, cheltuieli cit mai reduse, gospodărirea rațională a resurselor de energie și combustibili, de materii prime și materiale, fructificarea plenară a capacității de creație proprie, ridicarea eficienței economice ș.a. Totul este să se organizeze mai bine producția și munca, să se întărească ordinea și disciplina, să se asigure calificarea și ridicarea continuă a nivelului de pregătire tehnico-profesio- nală a forței de muncă — factor de importanță primordială pentru creșterea noastră economică. Fiecare om al muncii — de la nistru — are datoria fermitate și spirit pentru înfăptuirea de a da tot ce are mai bun ca putere de muncă și inițiativă în vederea făuririi unei economii moderne, de înaltă eficiență ; fiecare comunist are sarcina- de a fi un permanent exemplu prin întreaga sa activitate ; fiecare organizație de partid

lucrător la mi- de a acționa cu de răspundere acestor planuri,

are îndatorirea de a mobiliza forța și energia colectivelor de oameni ai muncii pentru traducerea in viață a Directivelor Congresului al XI-lea.■ Știm bine cum va arăta in deceniile viitoare edificiul economiei țării — el este conturat în* mod strălucit de Programul P.C.R. și Directivele Congresului al XI-lea al partidului. Prin înfăptuirea obiectivelor stabilite, România va depăși stadiul de țară in curs de dezvoltare și va ajunge, treptat; la nivelul țărilor avansate din punct de vedere economic ale lumii. Este o perspectivă luminoasă, care însuflețește pe fiecare și pe noi toți, întregul popor. Iar rezultatele de pînă acum — in întrecerea socialistă în întîmpinarea aniversării partidului și a zilei de 1 Mai — din primul trimestru al anului 1976, demonstrează pregnant că am început noul cincinal cu dreptul, că prin munca dirză, tenace, pătrunsă de spirit revoluționar, a întregii noastre națiuni socialiste, obiectivele e- dificării unei economii moderne, de înaltă eficiență, vor fi realizate cu succes.
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grafic).
Teleobiectiv.
Un disc pe 625 de linii
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reinvață să suridă.
Idei contemporane.

Timpul probabil pentru zilele de 14, 
15 și 16 aprilie. In (ară : Vremea va fi 
în general Închisă in Muntenia, Dobro- 
gea. Moldova. Maramureș șl Transil
vania, îndeosebi în prima parte a in
tervalului. în aceste regiuni, temporar, 
va ploua. In rest, cerul va fi temporar 
noros și vor cădea ploi locale, mai ales 
cu caracter de aversă. Pe alocuri, in 
nordulI și estul țării, cantitățile de apă 
căzute ' vor depăși 15 litri pe metru 
pătrat in 24 de ore. Vint moderat cu 
intensificări de scurtă durată. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 2 
șl 8 grade, iar maximele intre 8 și 18 
grade, local mai ridicate. La munte va 
ninge. In București : Vreme in gene
ral închisă. îndeosebi la începutul in
tervalului. eind temporar va ploua. 
Vint moderat. Temperatura in creștere 
ușoară în a doua parte a intervalului.

CronicaPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, a primit din partea cancelarului federal al Republicii Austria, dr. Bruno Kreisky, o scrisoare prin care ii mulțumește in mod deosebit pentru felicitările trimise cu ocazia aniversării zilei sale de naștere.

zilei

★George Macovescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a primit o telegramă de mulțumire din partea ministrului afacerilor externe al Greciei, Dimitri Bitsios, pentru felicitările transmise cu ocazia Zilei naționale a Republicii Elene.*Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a transmis o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe-și cooperării al Republicii Ciad, șef de escadron Kamogue Wadal Abdel-Kader, cu prilejul Zilei naționale a acestei țâri.
★Luni a avut loc plenara Consiliului Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești. în temeiul

prevederilor UCECOM a de-al V-lea meșteșugărești pentru data de'28 mai 1976. Congresul va analiza activitatea desfășurată de această largă organizație obștească cu caracter economic, de la cel de-al IV-lea Congres și pină acum, va adopta prevederile ce revin cooperației meșteșugărești din planul cincinal, propunerile cu pri- . vire la îmbunătățirea unor prevederi ale statutelor organizațiilor cooperației meșteșugărești, va alege Consiliul UCECOM și Comisia de revizie.
★Prin decret prezidențial, tovarășul Porfir Negrea a fost numit în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România in Guineea “
★Luni. s-a înapoiat legația Societății de Republica Socialistă dusă de general-colonel Mihai Burcă, președintele Consiliului Național. care, între 5 și 12 aprilie a.c., a efectuat o vizită de schimb de experiență in Turcia, la invitația Semilunii Roșii.

statutare, Consiliul hotărit convocarea celui Congres al cooperației

Ecuatorială.In Capitală de- Cruce Roșie din România, con-
(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

CAMPIONATE, COMPETIȚII, CLASAMENTE
CiclismCupa Federației române de ciclism fost ciștigată de sportivul polonezaW. Grygianiec, urmat in clasamentul final de Vasile TeodorNegoescu. și George
JudoCornel Roman (cat. 70 cel Nuțu (63 Sofia, titlurile la categoriile kg) și Mar- cucerit, ' la de campioni respective.kg) au balcanici
TenisMariana Simionescu și Hărădău sint ciștigătorii turneu în aer liber — primăverii".

Baschet

Dumitru primului „Criteriul
In turneul final al campionatului masculin s-au calificat echipele : Steaua,- Dinamo, Universitatea Cluj- Napoca, Farul, Rapid și Universitatea Timișoara. Turneul final loc la București între 7 și va avea11 mai.

Rugbiîn campionatul de rugbiFarul a învins pe Rulmentul cu 42—18, Steaua pe T.C.I. cu 66—6. iar Sportul studențesc pe C.S.M. Sibiu cu 3—0. Echipele invingătoare se
seria I,

CÎTEVA RÎ
Stevenson învins prin KO !MOSCOVA 12 (Agerpres). — Gala finală a turneului internațional de box de la Minsk a fost marcată de o mare surpriză : campionul mondial și olimpic la categoria grea, cubanezul Teofilo Stevenson, a pierdut prin ko în fața pugilistului sovietic Igor Visoțki. încă din prima repriză, Vi- soțki, cu serii de directe și croșeuri, l-a pus in dificultate pe Stevenson, care a căzut la podea. Inițiativa a aparținut in continuare pugilistului sovietic, care. în repriza a treia, cu o directă de stingă, l-a făcut ko pe Stevenson. De remarcat că in urmă cu aproape trei ani Stevenson a

pierdut în fața aceluiași boxer la puncte.
Campionatul mondial 

de hocheiLa Katowice, în cadrul campionatului mondial de hochei pe gheață (grupa A), selecționata Cehoslovaciei a întrecut cu scoru] de 3—1 (0—0,2—0, 1—1) echipa Suediei.
TENIS : „Trofeul Avis”Competiția internațională de tenis pentru ..Trofeul Avis" a programat la Keauhou-Kona (Hawaii) partida dintre australianul John • Newcombe și mexicanul Raul Ramirez. Victoria a revenit lui Newcombe cu 6—4,

află în fruntea clasamentului seriei I. astfel : Farul 33 p. Steaua 32 p, Sportul studențesc 31 p. în seria a Il-a : Agronomia — Dinamo 9—10. UniversitateaȘtiința Petroșani 15—0. clasamentului Universitatea Petroșani cite
Timișoara — In fruntea seriei : Dinamo 32 p, Timișoara și Știința 30 p.

Fotbaldiviziei A este în-Campionatul trerupt pentru meciul retur România — Olanda din prelimjnariile olimpice (București, stadionul „23 August", în ziua de miercuri, 14 aprilie, de la ora 16,30). Campionatul va fi reluat duminică, 18 aprilie, cu meciurile etapei a XXIII-a.Etapa a XXIII-a în divizia B, seria I : C.S.M. Borzești — F.C. Brăila 1—0. Prahova — C.S.M. Galați 1—1, F.C.M. Galați toșani 2—0. Celuloza — Iul 1—0, C.F.R. “ Suceava 1—0. Viitorul — Gloria 3—2, hlăul — Victoria 1—0, S.C. Tulcea — Metalul Plopeni 0—1, Clasament :F.C.M. Galați — 33 p, F.C. Brăila — 30 p, C.F.R. Pașcani — 29 p. Rezultate in seria a II-a :— Progresul. Buc. București — Steagul trom — F.C. Chimia— NitramOnia 4—1, Metalul Mija — Chimia Tr. Măgurele 3—1. F.C.M. Giurgiu — Unirea 2—0. Electropute- re — Voința 2—1, S.N.O. — Dinamo

din prelimjnariile stadionul ,
C.S.M.- C.S. Bo- F.C. Petro- Pașcani — C.S.M. 2—1, Unirea — Cimentul Cea-

Minerul Motru 1—1, Metalul Roșu 0—0, Me-1—0, Tractorul

1—0,2—4. Autobuzul — C.S. Tirgoviște Clasament : C. S. Tirgoviște 32 p. (46—23), Progresul Bucureșlj — 32 p. (39—20), Steagul roșu 30 p. Rezultate în seria a IH-a : Ind. Sir- mei — Sticla 0—0, Șoimii — C.I.L. Sighet 2—0, Gloria — Metalurgistul 3—0, Mureșul — Victoria Călan 3—1, Victoria Cărei — Minerul Moldova Nouă 2—0, Unirea Tomnatic — Gaz Metan 0—0. Corvinul — Dacia 1—0, C.F.R. — U.M. Timișoara 1—0. F.C. Baia Mare — Rapid 2—0. Clasament: Corvinul 35 p, Șoimii — 32 p, F.C. Baia Mare — 28 p.
AutomobilismTimișoara a găzduit duminică, 11 aprilie, prima etapă a campionatului național de viteză pe circuit, ediția 1976. La startul întrecerii, urmărită s-au Bacău, rești, Severin, Mare și lungime de 2 500 de metri, organizarea concursului — Întreprinderea de transporturi auto și filiala Timiș a A.C.R. Locul I in clasamentul general individual a revenit lui Ștefan Iancovici (Asociația Dacia Pitești). In clasamentul pe echipe : 1. I.O.B. Balș 2. Dacia Pitești 3. Motorul — I.R.A. Cluj-Napoca. (Cezar Ioana).

de peste 20 000 de spectatori, aliniat 54 de concurenți dinBalș. Brad. Brașov, Bucu- Cluj-Napoca, Drobeta Turnu- Iași, Pitești, Reșița, Satu- Timișoara. Traseul — in

D RI6—1. 3—6, 5—7. 3—2 (la acest scor, Ramirez suferind o entorsă, a abandonat).
HANDBALEchipa iugoslavă Borac Banja Luka a. cițtigat „Cupa campionilon europeni" la handbal masculin, in- vingînd în finală cu scorul de 17—15 (11—7) formația daneză Kfum Fredericia.

VOLEI„Cupa campionilor europeni" la volei feminin a fost ciștigată la actuala ediție de formația Ruda Hvez- da Praga. «

Micromodelismîntr-una din sălile subterane ale salinei Slănic Prahova au Început campionatele ediția 1976. La3 zile, participă 42 de constructori de asemenea aparate de zbor miniaturale din Capitală și din opt județe ale țării, printre care Mureș, Galați, Prahova. In întrecerea de la Slănic Prahova „decolează" aparate de zbor cu o greutate de maximum un gram, ele fiind construite din pai de orez și lemn de balsa, acționate fiind de un motor din elastic. In sala concursului temperatura se cere a fi constantă, liniștea perfectă și nici un fel de curenți de aer.Dintre participant» distinși la a- ceastă întrecere se va forma lotul reprezentativ care va participa, în- cepind de la 14 aprilie a.c., la un concurs internațional care va avea loc tot la Slănic Prahova (Constantin Căpraru).

de micromodele — concurs, care va dura
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ORIENTUL APROPIAT
• Evoluția situației din Liban • Vizita președintelui R. A. Egipt 

în AustriaBEIRUT 12 (Agerpres). — în urma unei reuniuni ținute duminică seara, conducerea partidelor progresiste din Liban a hotărît să prelungească valabilitatea acordului de încetare a focului, intervenit la 2 aprilie, pinâ la sfirșitul acestei luni. Măsura a fost adoptată în intenția de a permite reglementarea pe cale politică a crizei libaneze. Tntr-o declarație dată publicității se arată, de asemenea, că ..actualul conflict din Liban are un caracter pur intern și trebuie rezolvat de libanezi înșiși, fără amestec din afară".Luni, președintele Adunării Naționale. Kamel El Assad, a conferit cu liderii mai multor grupări parlamentare și cu conducători ai unor partide politice în legătură cu dese,mnarea candidatului la funcția de președinte al țării. El a declarat că, în decurs de o săptămină, Libanul s-ar putea să aibă un nou șef de stat. în noaptea precedentă au avut loc intense confruntări armate in mai multe cartiere ale capitalei și in regiunea muntoasă, provocînd moartea a 35 de persoane și rănirea altor 55 Presa apărută la Beirut subliniază că aceste acțiuni reprezintă „încercări de a zădărnici procesul de soluționare politică a crizei libaneze".VIENA 12 (Agerpres). — Președintele R. A. Egipt. Anwar El Sadat, aflat in vizită in Austria, a avut, luni, o nouă rundă de convorbiri cu cancelarul federal, Bruno Kreisky. Au fost examinate, situația din Orientul Apropiat și proiectele de cooperare in diverse domenii dintre cele două
„Bazele militare americane din Filipine 

trebuie să treacă sub suveranitatea filipineză“
Declarația președintelui Ferdinand MarcosMANILA 12 (Agerpres). — Președintele Republicii Filipine. Ferdinand Marcos, a declarat luni, în timpul unei conferințe de presă, că ..drapelul național filipinez va flutura deasupra bazelor americane din țară". El a adăugat că guvernul filipinez dorește ca acestea să devină baze filipineze. așa cum s-a convenit și s-a prevăzut în comunicatul comun semnat în decembrie anul trecut împreună cu președintele Gerald Ford. „Trebuie recunoscută suverani

ROMĂ

Plenara C. C. 
al P. C. ItalianROMA 12 — Corespondentul nostru transmite : La Roma au început luni lucrările plenarei comune a C.C. al Partidului Comunist Italian și. a Comisiei Centrale de Control. Lucrările plenarei au fost deschise printr-un raport prezentat de Giorgio Năpolitano. membru al Direcțiunii P.C.I.. secretar al C.C. al P.C.I. Raportul sintetizează propunerile lansate de comuniști pentru încheierea unui acord între toate forțele democratice din țară, care să dureze pînă la sfirșitul actualei legislaturi, și pentru depășirea dificultăților economice și financiare prin care trece în prezent Italia. în aceeași zi au început discuțiile pe marginea raportului.

țări. Șeful statului egiptean urmează să părăsească Viena in cursul dimineții de marți, la încheierea unui turneu european care' a mai cuprins R. F. Germania. Franța, Italia și Iugoslavia. într-un interviu acordat ziarului austriac „Kronenzeitung", Anwar El Sadat și-a exprimat satis4- facția în legătură cu rezultatele acestui turneu, evocînd dorința manifestată de guvernele statelor vizitate de a contribui la modernizarea industriei egiptene, la reconstrucția economică a R. A. Egipt.CAIRO 12 (Agerpres). — La Cairo au început luni lucrările unei reuniuni a miniștrilor comunicațiilor din țările arabe, consacrată examinării proiectului înființării unei rețele in- terarabe de comunicații prin satelit. Secretarul general al Ligii Arabe, Mahmud Riad, a subliniat că punerea in aplicare a acestui proiect va reprezenta prima activitate a țărilor arabe în domeniul utilizării pașnice a spațiului cosmic și . va marca o contribuție de seamă în direcția realizării unității dintre statele arabe. El a subliniat. în același timp, că acest sistem va permite efectuarea de legături telefonice. telex și schimburi de programe radio și televiziune. Lucrările de înfăptuire a proiectului vor începe in 1978 și constau în realizarea mai multor stații terestre de retransmisie, care vor recepționa informațiile primite de la cei trei sateliți ce urmează să fie plasați pe orbite geostaționare deasupra statelor din zonă. Investițiile necesare realizării acestui obiectiv sînt estimate la peste 100 milioane de dolari.

tatea acestor baze aflate pe pămînt filipinez — calitate netransferabilg — și trebuie înlăturate toate rămășițele statutului de extrateritorialitate", a spus președintele Marcos.Cele două principale baze americane din Filipine (cea aeriană, din localitatea Clark, și cea- din Golful Subic utilizează un personal militar american cu un efectiv de 16 000 de oameni) fac obiectul actualelor negocieri americano-filipineze de la Washington.

întrunire a liderilor 
democrat-creștiniROMA 12 (Agerpres). — Confruntat cu problemele dificile create de situația economică și socială a Italiei. Partidiil Democrat Creștin, ar cărui reprezentanți alcătuiesc actualul guvern, încearcă să găsească soluții de ultimă oră. Luni, la Roma, liderii P.D.C.. reuniți împreună cu premierul Aldo Moro și cu alți membri ai guvernului, după' îndelungi discuții, au amînat luarea unei decizii pentru miercuri, cînd se vor reuni Consiliul Național și Direcțiunea partidului. Dezbaterile se vor desfășura în legătură cu o singură problemă : dacă este oportun să se declanșeze o nouă criză de guvern prin demisia cabinetului Moro sau să se încerce soluții de ultimă oră pentru evitarea acesteia și deci a organizării alegerilor generale anticipate.

S. U. A.

Expuneri despre politica 
externă a RomânieiWASHINGTON 12 — Corespondentul nostru transmite : Departamentele de științe politice ale Universității Yale și Institutului tehnologic Massachusetts au organizat mese rotunde la care prof. dr. Mircea Malița, consilier al președintelui Republicii Socialiste România, a vorbit despre direcțiile esențiale ale politicii externe a României și principiile pe care este fundată aceasta, precum și despre concepția președintelui României, Nicolae Ceaușescu, privind soluționarea unor probleme urgente ale păcii și dezvoltării. Au participat profesori, experți în probleme internaționale și studenți.

Succese 
ale poporului 

laoțian pe calea 
dezvoltării 

independenteVIENTIANE 12 (Agerpres). — Tiao Sufanuvong. președintele R.D.P. Laos, a pronunțat, luni seara, un discurs cu prilejul Anului Nou laoțian. Șeful statului laoțian a exprimat, în numele Partidului Popular Revoluționar și al său, bucuria că anul care a trecut a fost marcat de o victorie strălucită a poporului laoțian împotriva imperialismului și a fost, în același timp, anul în care a fost abolită monarhia și proclamată republica. După ce a evocat evenimentele recente din Laos, Tiao Sufanuvong a subliniat victoriile obținute de poporul laoțian în toate domeniile și și-a exprimat bucuria că, în locul vechii culturi a fost edificată o cultură cu caracter național progresist. în continuare, el a amintit o serie fie acțiuni în domeniul politicii externe ale R.D.P. Laos.
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agențiile de presă transmit:
La Panmunjon 3 avut loc 0 nouă întîlnire a reprezentanților societăților de Cruce Roșie din nordul și sudul Coreei. Reprezentantul R.P.D. Coreene a arătat că, din cauza atitudinii autorităților sud-coreene, nu au fost înregistrate progrese în cadrul convorbirilor, relevind că, pentru progresul dialogului, este necesar ca autoritățile de la Seul să înceteze de a se mai situa pe poziții .scizioniste, contrare reunificării țării, și să pună capăt represiunilor antidemocratice in Coreea de Sud.
Congresul P.L. Italian. Desfășurat timp de patru Zile la Napoli, Congresul Partidului Liberal Italian s-a încheiat prin realegerea lui Valerio Zanone în funcția de secretar general al acestei formațiuni politice, care deține numai 20 de locuri din cele 630 ale Camerei De- putaților.
Primul ministru al Noii 

ZOOlandO Robert Muldoon, a so

BELGRAD

întrevederiBELGRAD 12 — Corespondentul nostru transmite : Tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a fost primit, luni, de tovarășul Stane • Dolanț, secretarul Comitetului Executiv al Prezidiului , C.C. al U.C.I.La întrevedere a luat parte Aleksandar Grlicikov, secretar în Comitetul Executiv al Prezidiului C.C. al U.C.I. A fost, de asemenea, prezent ambasadorul român la Belgrad, Virgil Cazacu.Tovarășul Ștefan Andrei a transmis, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, un salut frățesc, cele mai bune urări pentru tovarășul losip Broz Tito.Mulțumind, tovarășul Stane Dolanț a transmis, în numele tovarășului losip Broz Tito, un salut cordial și cele mai bune urări tovarășului Nicolae Ceaușescu.Cu acest prilej a avut loc o con-
PORTUGALIA

Desfășurarea campaniei electoraleLISABONA 12 (Agerpres)'. — în cadrul campaniei care se desfășoară în Portugalia în vederea alegerilor generale de la 25 aprilie, duminică Partidul Comunist Portughez a organizat, în localitățile Viana do Castelo și Braga mitinguri, la care a luat. cuvîntul secretarul general al partidului, Alvaro Cunhal. El a subliniat că „perspectiva formării unui guvern al dreptei reacționare reprezintă pericolul cel mai real și mai mare" al acestui moment politic. „Trebuie, să facem totul pentru ca reacțiunea să nu-și poată atinge a- cest obiectiv, cu prilejul alegerilor", a spus Alvaro Cunhal.Partidul Socialist a convocat, la rindul său, la Lisabona, un miting al adepților săi, la care a vorbit secre

sit la Londra, într-o vizită oficială de patru zile. Premierul neozeelandez, a cărui vizită în capitala britanică este prima întreprinsă în străinătate de la preluarea funcției de șef al guvernului, va fi primit de regina Elisabeta a Il-a și va avea convorbiri cu premierul James Callaghan.
Convorbiri iraniano-iugo- 

SlaVO. Secretarul federal pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia, Miloș Minici, a sosit la Teheran,'la invitația ministrului iranian de externe, Abbas Aii Khalatbari. Vizita va fi consacrată promovării cooperării economice, politice și culturale dintre cele două țări și examinării unor chestiuni internaționale de actualitate.
Bilanțul ciclonuluicare s a abătut sîmbătă asupra a trei provincii din Bangladesh se ridică la peste 50 de morți și 1 000 de răniți. Cele mai multe victime au fost înregistrate în districtul Faridpur.

prieteneștivorbire desfășurată într-o atmosferă tovărășească, de deplină înțelegere reciprocă.
★în aceeași zi, tovarășul Ștefan Andrei a avut convorbiri cu tovarășul Aleksandar Grlicikov, secretar în Comitetul Executiv al Prezidiului C.C. al U.C.I. La convorbiri a luat parte V. Obradovici, șeful Secției relații externe și legături internaționale a Prezidiului C.C. al U.C.I. A fost, de asemenea, prezent ambasadorul României la Belgrad.în cursul convorbirii, desfășurată într-o atmosferă prietenească, s-a e- fectuat un schimb.de păreri în legătură cu activitatea celor două partide pe plan intern și internațional, precum și în legătură cu situația din mișcarea muncitorească internațională și pregătirile pentru Conferința partidelor comuniste și muncitorești din Europa.

tarul general al partidului, Mario Soares. El a elogiat, cu acest prilej, forțele armate portugheze, care „și-au respectat angajamentul democratic a- sumat în fața poporului". Vorbitorul și-a exprimat speranța că, în actuala conjunctură în care democrația este asigurată, numeroși alegători vor vota, la 25 aprilie, „pentru a bara drumul forțelor de dreapta și reac- țiunii". Mario Soares a apreciat că „un guvern de dreapta nu va fi viabil, deoarece el ar exista împotriva voinței claselor muncitoare, care sînt astăzi organizate și conștiente pentru a impune în țara noastră progresul și înaintarea în direcția socialismului, pe baza respectării libertăților și drepturilor omului".

La Leipzig a avut loc cea de_a 48-a ședință a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru industria chimică, la care au participat delegații ale țărilor membre ale C.A.E.R. și R.S.F.I., precum și un reprezentant al R. D. Vietnam în calitate de observator.
Vicepremierul Consiliu

lui de Stat al R. P. Chine- Ku Mu, a primit delegația economică și financiară filipineză, condusă de Cesar Virata, secretar pentru finanțe din Filipine, cu care prilej a avut loc o convorbire prietenească.
Epidemia de gripă din 

S.O. a început să ia proporții.’ Un studiu bazat pe datele culese in 120 de orașe ale țării precizează că, in cursul lu’nii martie, peste 800 de americani și-au pierdut viața de pe urma gripei sau complicațiilor ei.

Deschiderea lucrărilor Congresului 
P. C. din CehoslovaciaPRAGA 12 — Corespondentul A- gerpres transmite : La Palatul Congreselor din Praga au început luni după-amiază lucrările celui de-al XV-lea Congres al Partidului Comunist din Cehoslovacia.în prezidiu au luat loc Gustav Husak, secretar general al C.C. al P.C.C., președintele republicii, ceilalți conducători de partid și de stat cehoslovaci, șefii delegațiilor partidelor comuniste și muncitorești, ale unor partide socialiste și mișcări de eliberare națională invitate la congres. Este prezent în prezidiu tovarășul Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, conducătorul delegației Partidului Comunist Român. Din delegație fac parte Dumitru Turcuș, membru al Colegiului Central de partid, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Haralambie Alexa, secretar al Comitetului jude

R.P.D. COREEANĂ

Preocupări privind 
accelerarea construcției 

economicePHENIAN 12 (Agerpres). — în R.P.D. Coreeană a avut loc o plenară lărgită a Comitetului din provincia Hamgyong de nord al Partidului Muncii din Coreea, care s-a desfășurat sub conducerea lui Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al P.M.C., președintele R.P.D. Coreene, în cadrul plenarei, Kim Ir Sen a rostit o cuvîntare în care a relevat necesitatea accelerării construcției economice socialiste prin bizuirea pe forțe proprii, precum și importanța întăririi conducerii de către partid a activităților din domeniile economic și administrativ. Referindu-se la sarcinile diferitelor sectoare economice, el a subliniat importanța pe care o are pentru construcția socialistă creșterea producției în industria siderurgică.
Dezvoltarea economiei si culturii

R.P. Mongole în cel de-al șaselea cincinal
UN DOCUMENT AL C.C. Al P.P.R.M.ULAN BATOR 12 (Agerpres). — La Ulan Bator a fost dat publicității documentul intitulat „Direcțiile principale ale dezvoltării economiei naționale și culturii R. P. Mongole pe anii 1976—1980", pregătit de C.C. al P.P.R.M. în vederea Congresului al XVII-lea al partidului. în document se subliniază că principala sarcină social-economică a celui de-al șaselea cincinal al R.P. Mongole constă în asigurarea unor ritmuri accelerate de dezvoltare a producției sociale. creșterea eficienței ei, îmbunătățirea calității producției și, pe această bază, ridicarea bunăstării materiale și nivelului cultural al oamenilor muncii.în cursul cincinalului, producția industrială va crește cu 60—65 la sută, 

țean Ilfov al P.C.R., Teodor Haș, membru al Comisiei Centrale de Revizie, ambasadorul Republicii Socialiste România la Praga.După deschiderea congresului de către Gustav Husak, delegații au ales organele de lucru ale celui de-al XV-lea Congres și au adoptat ordinea de zi a lucrărilor : Raportul cu privire la activitatea partidului și dezvoltarea societății după congresul al XIV-lea și sarcinile de viitor ale partidului ; Raportul Comisiei Centrale de Revizie și Control a partidului ; Raportul cu privire la direcțiile principale ale dezvoltării e- conomice și sociale a R.S.C. în anii 1976—1980 și Directivele celui de-al VI-lea plan cincinal (1976—1980) ; a- legerea organelor conducătoare ale P.C.C.La primul punct de pe ordinea de zi a luat cuvîntul Gustav Husak.Tot in cadrul lucrărilor de luni 3 fost prezentat Raportul Comisiei Centrale de Revizie și Control.
LUANDAPrimul ministru al R. P. Angola a primit pe ambasadorul României• LUANDA 12 (Agerpres). — Ambasadorul Republicii Socialiste România la Luanda. Ion Moraru, a fost primit luni de primul ministru al Republicii Populare Angola, Lopo do Nascimento.în cadrul întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au fost examinate modalitățile de adîncire și diversificare a colaborării și cooperării dintre România și Angola. Premierul angolez a reliefat bunele relații statornicite între cele două țări, subliniind că întîlnirea dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și Agostinho Neto, președintele Republicii Populare Angola, constituie un eveniment cu implicații profunde asupra raporturilor româno- angoleze. El a exprimat, totodată, dorința țării sale de a dezvolta — în noile condiții — colaborarea cu România pe multiple planuri, in interesul celor două țări și popoare prietene.

mai ales pe seama utilizării raționale a capacităților de producție, extinderea și reconstrucția întreprinderilor existente, precum și prin construirea unor întreprinderi noi.Volumul mediu anual al producției agricole va spori cu 26—30 la sută, în comparație cu cincinalul trecut.în acest cincinal produsul social global va crește cu 40—44 la sută, venitul național cu 37—41 la sută. Se prevede, de asemenea, ca veniturile reale ale oamenilor muncii să crească cu 16—18 la sută.Documentul prevede, de asemenea) dezvoltarea continuă a relațiilor economice externe ale țării. în comparație cu cincinalul trecut, volumul comerțului exterior va crește eu 40—45 la sută.
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(Urmare din pag. I)și unii ambasadori americani au întreprins chiar demersuri pe tema ..prevenirii unei participări a partidelor comuniste la guvern" — ceea ce a stirhit în țări ea Franța, Italia un puternic val de indignare, inclusiv proteste oficiale.Se Încearcă astfel să se escamoteze faptul că adevăratul pericol pentru independența și dezvoltarea democratică a țărilor vest-europene, in general pentru securitatea popoarelor. pentru climatul politic internațional. îl constituie nu prezența comuniștilor in guverne, ci, dimpotrivă. nesocotirea intereselor și aspirațiilor vitale ale popoarelor respective. amestecul grosolan in treburile lor interne.Mai mult decît atit. Autorul acestei „doctrine" urmărește să dezorienteze opinia publică, să creeze confuzii, ajungînd la afirmații de-a dreptul absurde. în focul pledoariei sale. dl. Sonnenfeldt încearcă să sugereze că pină și Uniunea Sovietică ar împărtăși opinia că participarea comuniștilor la guvernarea țărilor occidentale este indezirabilă.Fapte cum sînt puternica afirmare a Partidului Comunist Italian ca forță politică de bază a vieții social- economice a Italiei, rezultatele recentelor alegeri din Franța, în care forțele de stingă, incluzând Partidul Comunist Francez, au raliat majoritatea alegătorilor, arată elocvent că popoarele vest-europene. ca. de altfel, toate popoarele, nu au de gind să ceară permisiunea nimănui in exprimarea opțiunilor proprii. Ascensiunea forțelor politico-sociale înnoitoare este un proces cu caracter obiectiv, ireversibil . în ansamblul sau. determinat de înseși legile dezvoltării societății — și nici o forță din lume nu-1 poate opri, nu poate zădărnici afirmarea voinței popoarelor. nu poate întoarce înapoi roata istoriei.Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, „schimbările care s-au produs în viața internațională vorbesc despre faptul că popoarele sînt tot mai hotărite să pună cu desăvir- șire capăt vechii politici imperialiste de forță și dictat, să acționeze pentru lichidarea colonialismului, neo- colonialismului. pentru instaurarea in lume a unor relații noi, să asigure fiecărei națiuni dreptul de a-și făuri viața in mod liber, așa cum o dorește, fără nici un amestec din afară. Desigur, nu uităm că în lume mai sînt forțe care se opun acestei noi dezvoltări a societății omenești,’ care ar vrea să readucă lucrurile la trecut. Dar viața, evenimentele, demonstrează că întoarcerea la trecut nu mai este posibilă".Atrage atenția că in cadru] „doctrinei" sale dl Sonnenfeldt nu se limitează la rolul de sfetnic al popoarelor vest-europene ; adept al unei ..strategii globale" el încearcă să emită tudecăți și cu privire la relațiile dintre țările socialists. în acest sens, lansind în circulație așa- 

zisa formulă a „unității organice", el caută să prescrie norme de conduită diferitelor țări socialiste, sfă- tuindu-le să renunțe într-o măsură sau alta la independentă, să-și limiteze suveranitatea națională, să-și organizeze relațiile dintre ele după chipul și asemănarea raporturilor internaționale promovate de imperialism — caracterizate, după cum se știe, prin hegemonia, dominația și exploatarea celor slabi de către cei puternici.Or.' este cunoscut că relațiile dintre țările socialiste se bazează pe o concepție nouă, revoluționară — concepția marxist-leninistă — care pornește de la postulatul lichidării hotărite a vechilor practici de inegalitate și subordonare și al edificării unor raporturi întemeiate nu pe*,asa- zisa „unitate organică", ci pe unitatea de tip nou, care presupune respectarea strictă a principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne, stimei și respectului reciproc.Nu este greu de văzut că viziunea d-lui Sonnenfeldt încearcă să denatureze esența socialismului — orîn- duirea care, pentru prima oară in istorie, asigură fiecărui popor posibilitatea de a lichida orice formă de dominație, de a se dezvolta în condiții de deplină libertate națională și socială, de a urma calea cea mai corespunzătoare propriilor interese și aspirații. Nu este greu de înțeles că „recomandările" d-lui Sonnenfeldt privind așa-zisa „unitate organică", pe care o concepe ca o încălcare a principiilor de independență, suveranitate, egalitate, neamestec in treburile interne, urmăresc să micșoreze puterea de a- tracție exercitată pe arena mondială de raporturile internaționale de tip nou, socialist, să împiedice extinderea acestor raporturi pe zone cit mai largi ale globului. îmbrățișarea lor de popoarele lumii. Această „u- nitate organică" — reeditare a unor vechi teorii reacționare de pe vremea lui John Foster Dulles, intr-o formă „adaptată" — nu urmărește în fond decit să determine limitarea și frinarea dezvoltării socialismului ca proces istoric obiectiv.Socialismul a devenit o uriașă forță a contemporaneității, care exercită și va exercita o tot mai puternică atracție și influență asupra popoarelor. Zecile și zecile de noi stale independente. adepte ale politicii noi. tiu vor putea fi convinse să renunțe la cuceririle lor. să se reîntoarcă la condițiile trecutului de dominație și spoliere de tip colonialist sau neocolonialist. Practic, nimeni și nimic nu va putea împiedica procesul de lichidare și dispariție a vechilor relații internaționale. înlocuirea acestora prin raporturi noi de natură să asigure atit dezvoltarea liberă . multilaterală a fiecărei națiuni, cit și cooperarea rodnică între toate națiunile, in conformitate cu interesele păcii și progresului intre- gii umanități.
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Pînă la ce grad de neînțelegere și • deformare a relațiilor dintre țările socialiste ajunge dl. Sonnenfeldt se’ vede din faptul că, recurgind la formula „unității organice", el încearcă să acrediteze ipoteza că ar exista o împărțire a lumii între marile puteri, o „delimitare firească" în „sfere de influență". „sfere de interese", „zone geo- politice" etc. Se vede că dl. Sonnenfeldt și adopții „doctrinei" sale nu «u tras concluziile cuvenite din evenimentele petrecute în perioada premergătoare celui de-al doilea război mondial, cînd politica de împărțire și reimpărțire a sferelor de influen

Concepții anacronice, 
în contradicție cu principiile noi 

de relații între state
tă și dominație a constituit tocmai unul din principalii factori ai declanșării conflagrației. Istoria secolelor trecute a arătat cu ce consecințe negative s-au soldat practicile marilor imperii care își stabileau zonele de dominație și hegemonie și își negociau interesele oferindu-și sau cedîndu-și reciproc diferite țări și popoare ; in această privință a fost deosebit de semnificativă epoca lui Metternich, a Congresului de la Viena, cind marile puteri de atunci și-au arogat dreptul de a dispune, după bunul plac, de alte state și popoare. considerate drept obiect de tranzacții.Asemenea practici și concepții au fost spulberate de mersul istoriei. Este straniu și de neînțeles cum oameni politici contemporani mai pot face apel la acest arsenal învechit, cum pot să nu înțeleagă noile realități ale lumii, marile schimbări care s-au produs în relațiile mondiale contemporane.Abordînd unele probleme ale păcii. dl. Sonnenfeldt încearcă să susțină că afirmarea politicii de independență a popoarelor, voința acestora de a fi stăpine pe propriile destine, pe bogățiile naționale ar reprezenta un pericol pentru pace. A- ceasta este o teză care răstoarnă lucrurile cu capul in jos. Periculoasă pentru pacea lumii nu este 

lupta popoarelor care-și afirmă dreptul sacru de a se dezvolta independent, de a fi stăpine'în propria țară ; periculoasă pentru pacea lumii este politica cercurilor imperialiste care încearcă să se opună acestor năzuințe legitime, să îngenuncheze și să domine alte popoare, să le înăbușe ființa națională, aspirațiile de progres Această pplitică. -și numai ea, încâlcind drepturi fundamentale ale fiecărui popor, poate genera și generează, inevitabil conflicte grave ce pot evolua pînă la conflagrații. Iată de ce consolidarea păcii și securității internaționale impune lichidarea cu desăvîrșire a politicii de subordo

nare a altor state, iată de ce trebuie luptat cu și mai multă energie pentru instaurarea unor noi relații internaționale, care să asigure dezvoltarea liberă, multilaterală și înflorirea fiecărei țări, iată de ce respectarea neștirbită a libertății și independenței fiecărui popor este nu o primejdie, ci, dimpotrivă, chezășia u- nei păci trainice în lume.în legătură cu aceasta s-ar putea adresa d-lui Sonnenfeldt întrebarea: oare, în cazul Indochinei, al Vietnamului — cine a adus grave prejudicii climatului politic internațional și a creat serioase primejdii la adresa păcii mondiale ? Poporul vietnamez, care s-a ridicat la luptă pentru apărarea drepturilor sale fundamentale de libertate, independență, unitate și integritate — sau cei ce au încercat pe toate căile' inclusiv prin intervenția armată directă, să-i înăbușe aceste aspirații ? ! Și, după cît se știe, istoria nu a vrut să se conformeze „doctrinei Sonnenfeldt" — ea a dat cîștig de cauză poporului vietnamez, popoarelor cambodgian și laoțian, demonstrind că nimeni nu poate dispune de soarta altor națiuni, că nimic nu poate infringe voința u- nui popor hotărît să-și apere, cu prețul oricăror sacrificii, independența și libertatea, dreptul de a decide singur asupra destinelor sale. 

Opinia publică mondială a acordat întregul său sprijin luptei drepte a poporului vietnamez, înțelegind bine că nu cel ce luptă pentru libertate periclitează pacea ltlmii. ci acel ce încearcă să nege dreptul popoarelor la libertate.De altfel, dacă s-ar fi supus sfaturilor și indicațiilor „doctrinei Sonnenfeldt", zeci și zeci de popoare ale lumii, din Asia. Africa, America Latină ar fi continuat să geamă sub jugul dominației străine. Se poate afirma că „doctrina Sonnenfeldt" este, prin întreaga sa esență, o doctrină a negării dreptului popoarelor la independență, la dezvoltare liberă, o doctrină a dominației și asupririi, 

a spolierii bogățiilor naționale ale altor popoare, o doctrină a împărțirii lumii în zone de influență între marile puteri.Nu poate decît să provoace surprindere faptul că asemenea concepții sint afirmate de reprezentanți ai politicii _ externe a S.U.A. tocmai acum, cînd Statele Unite sărbătoresc bicentenarul proclamării lor ca stat de sine stătător, cînd sint evocate principiile de libertate care stau la baza Declarației „de Independență semnată acum două secole. în acest context, s-ar putea pune întrebarea — dacă consilierul Departamentului de Stat și-ar fi transpus concepțiile și activitatea eu dptiă secole în urmă, i-ar fi sfătuitțel bare pe Washington, Jefferson. Adamș să accepte dominația străină și să renunțe la cauza independenței poporului american ?De altfel, se cuvine a fi subliniat că idei ca acelea exprimate de consilierul Departamentului de Stat vin in contradicție cu înseși luările de poziție ale factorilor de conducere la cel mai înalt nivel al vieții politice americane. în acest sens s-au înscris, de pildă, declarațiile președintelui S.U.A., Gerald Ford, cu prilejul vizitei sale în Rpmânia : „Credem — arăta președintele american — că fiecare națiune are dreptul Ia existența sa pașnică, fără să fie amenințată eu forța, și credem că toate statele sint 

egale în drepturi, indiferent de mărime sau sistemul lor, de nivelul lor de dezvoltare. Ne-am străduit mult și va trebui să continuăm să ne consacram eforturile pentru a face ca toate aceste principii să devină realitate în viața internațională".Tocmai respectarea consecventă a unor astfel de principii a permis dezvoltarea marcantă a relațiilor dintre S.U.A. și România în anii din urmă. Aceste raporturi dispun de un cadru politic propice statornicit 'prin „Declarația comună a președinților României și Statelor Unite ale America", „Declarația comună cu privire la cooperarea economică, industrială și tehnică", Comunicate comune — importante documente internaționale în care au fost consemnate principiile după care cele două țări înțeleg să se călăuzească în dezvoltarea legăturilor lor de colaborare, să coopereze pentru edificarea unei ordini internaționale juste și echitabile. în cadrul căreia șă fie respectat dreptul fiecărei țâri de a-și alege propriul destin.Evocînd schimbările intervenite pe arena mondială, cursul nou spre destindere, intensificarea legăturilor și contactelor între state, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia cu prilejul întilnirii la nivel înalt româno- americane din august 1975 de la București : „Faptul că Ia aceste schimbări, două țări cu orînduiri sociale diferite și deosebite ca mărime— ca să nu mai vorbesc de forța militară —■ au adus totuși o contribuție— desigur. în raport cu ceea ce reprezintă fiecare — demonstrează încă o dată că în lumea de astăzi colaborarea statelor și popoarelor, fie ele mari sau mici și indiferent de orin- duirea lor socială, poate reprezenta un factor deosebit de important pentru cursul păcii, pentru asigurarea unei politici noi, de egalitate și respect între toate națiunile lumii". Este evident că numai o politică în deplină concordanță cu astfel de principii va fi susținută de popoare, soldindu-se cu rezultate rodnice.în ce privește „doctrina Sonnenfeldt" trebuie arătat că aceasta nu răspunde cerințelor destinderii, contravine procesului de dezvoltare a colaborării prietenești între popoare și nu poate decît să genereze neîncredere în politica S.U.A. și să dăuneze grav relațiilor lor internaționale.Desigur, recentele luări de poziție cu caracter dezaprobator în S.U.A. demonstrează că această „doctrină" nu este împărtășită de cele mai reprezentative și mai puternice forțe politice din această țară ; se'cunoaș- te că largi cercuri parlamentare — membri ai Congresului, senatori — au dezavuat public această „doctrină" ca venind in contradicție chiar cu interesele S.U.A. în această ordine de *deb au 0 semnificație deosebită înseși declarațiile președintelui Gerald Ford, din care rezultă că nu împărtășește ideile acestei „doctrine" și că se pronunță pentru o politică de respect al independenței și libertății popoarelor. De asemenea, 

concludentă pentru starea de spirit a opiniei publice americane este a- precierea cunoscutului ziar „Washington Star", care afirmă că „poli
ticii actuale americane ii lipsește o 
scinteie vitală — nu aceea a provo
cării armate, ci aceea a încrederii in 
atracția încă puternică a ideilor de 
libertate politică și independentă na
țională...".într-adevăr, opinia publică își exprimă speranța că aceste idei — ideile libertății, egalității și independenței — vor sta la baza politicii externe a S.U.A.. și nu ideile „doctrinei Sonnenfeldt", care trebuie să rămină doar un episod de tristă memorie. Declarațiile d-lui Sonnenfeldt nu pot avea decît un singur „merit": prin exprimarea lor, popoarele lumii pot înțelege și mai bine pericolele ce mai există pentru independența și libertatea națiunilor, necesitatea de a-și întări solidaritatea, de a asigura coeziunea tuturor forțelor politice progresiste, democraiice și antiimpe- rialiste, de a lupta cu hotărire pentru făurirea unei noi ordini economice și politice internaționale, pentru promovarea unor relații noi intre țări, pentru a pune stavilă oricăror idei ce atentează la neatirna- rea și suveranitatea statelor.Este un imperativ major al lumii de astăzi să se acționeze consecvent în conformitate cu principiile coexistenței pașnice, principii menite să guverneze dezvoltarea unor relații de respect, prietenie și colaborare între toate popoarele și toate statele fără deosebire de sistem social. Este un imperativ major să se acționeze pe arena internațională in consens cu mersul ireversibil al istoriei. într-un spirit de înaltă răspundere față de soarta umanității, care să aibă Ia bază respectarea libertății și independenței fiecărui popor, a dreptului fiecărei națiuni de a-și făuri viața așa cum o dorește, de a colabora în pace și înțelegere cu celelalte state și popoare. Numai pe această pale marile probleme care se ridică în fața contemporaneității pot. fi soluționate potrivit intereselor legitime ale fiecărei țări, ale fiecărei națiuni, și, totodată, ale cauzei generale a destinderii și securității internaționale, ale păcii și progresului in lume.în ce o privește, România va promova și în viitor, cu toată fermitatea și consecvența, politica sa externă de colaborare pașnică. de respect al independenței și suveranității fiecărei națiuni. în acest spirit va lărgi cooperarea cu S.U.A.. pe temelia trainică a principiilor înscrise în documentele comune, va conlucra cu toate popoarele lumii, fără deosebire de orînduire socială, militînd cu toate puterile sale pentru instaurarea în întreaga viată internațională a unor relații noi. bazate pe egalitate deplină în drepturi între națiuni. De respectarea dreptului sacru al fiecărui popor de a-și făuri în mod liber destinul, fără nici un amestec din afară, corespunzător voinței și aspirațiilor sale fundamentale.
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