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Socialismul a împlinit aspirațiile seculare

ale țărănimii, a deschis strălucite
După cum s-a arătat în articolul 

anterior publicat în cadrul acestui 
ciclu, reforma agrară din 1945, asigu- 
rind eliberarea maselor țărănești de 
exploatarea moșierească. îmbunătă
țirea considerabilă a condițiilor lor 
de viață, a marcat un pas esențial 
pe calea, soluționării .prpblemei agra
re în România, dar n-a putut duce 
la rezolvarea ei deplină. Mica gos
podărie țărănească, chiar cu sprijinul 
larg acordat de stat, nu era in mă
sură să determine progresul agricul
turii în ritm și în concordanță cu 
cerințele dezvoltării economice gene
rale. în același timp, proprietatea 
privată asupra pămîntului și asupra 
celorlalte mijloace de producție din 
agricultură constituia baza socială 
pentru perpetuarea și dezvoltarea 
relațiilor de producție capitaliste la 
sate.

Caracterul anacronic al micii gos
podării țărănești a apărut si mai evi
dent după naționalizarea. în iunie 
1948. a principalelor mijloace de pro
ducție din industrie si făurirea unui 
puternic sector socialist în economie.

Este meritul istoric al Partidului 
Comunist Român că, pășind la opera 
de edificare a socialismului, a rezol
vat cu pricepere și răbdare problema 
organizării pe baze socialiste a agri
culturii, ca singura cale pentru solu
ționarea deplină a problemei agrare, 
ca o necesitate obiectivă pentru creș
terea rapidă a producției agricole și 
ridicarea nivelului de viată al țără
nimii și al întregului popor, pentru 
însăși victoria revoluției socialiste și 
dezvoltarea continuă a noii orinduiri. 
Concepția partidului nostru privitoa
re la transformarea socialistă a agri
culturii și căile realizării acestei sar
cini deosebit de complexe, potrivit 
particularităților concrete • economice

și sociale specifice României, și-a 
găsit expresie in programul elaborat 
de Plenara din 3—5 martie 1949. pro
gram completat și îmbogățit ulterior, 
corespunzător noilor cerințe ridicate 
de viață.

Așa cum se știe, partidul a desfă
șurat o. vastă activitate politică și 
organizatorică în rîndurile țărănimii

acordat o atenție deosebită creării 
unei puternice baze tehnico-mate- 
riale a agriculturii. O vastă activi
tate s-a depus pentru pregătirea ca
drelor de specialiști necesare agri
culturii socialiste.

Este totodată demn de reliefat mo
dul propriu, original, în care parti
dul a rezolvat problema țăranilor

„Drumul cooperativizării agricul
turii s-a dovedit a fi drumul bunăstării 
și belșugului, al muncii libere, al unei 
vieți luminoase și fericite pentru în
treaga țărănime".

NICOLAE CEAUȘESCU
pentru atragerea ei treptată, pe baza 
liberului consimțămint, pe drumul 
agriculturii socialiste. Trecînd prin 
școala formelor simple de cooperare, 
Inspirate din tradițiile satului româ
nesc, masele' de țărani muncitori 
s-au convins prin proprie experiență 
de avantajele muncii in comun și au 

■pășit cu încredere spre cooperativa 
de producție agricolă, care. în condi
țiile României, s-a dovedit forma cea 
mai potrivită de organizare a muncii 
țărănimii pe baze socialiste.

Concomitent cu organizarea și con
solidarea cooperativelor agricole de 
producție, precum și a întreprinde
rilor agricole de stat, partidul și sta
tul democrat-popular sprijinindu-se 
pe rezultatele industrializării, au

înstăriți. îngrădind treptat posibili
tățile lor eje exploatare și creindu-le 
apoi posibilitatea de a se încadra, ca 
oameni ai muncii. în opera de con
strucție socialistă.

Datorită politicii agrare juste a 
partidului, vastei sale activități poli
tice și organizatorice, priceperii și 
hărniciei țărănimii, profunda reorga
nizare a producției și a relațiilor, so
ciale la sate a fost însoțită nu de 
perturbații sau scăderi, ci de creș
terea continuă a producției agricole.

După aproape 14 ani de la isto
rica Plenară din 3—5 martie 1949, 
Srocesul cooperativizării agriculturii 
s-a încheiat, ceea ce a marcat vic
toria deplină a revoluției agrare so
cialiste. deschizind totodată calea

trecerii într-o etapă nouă, superioa
ră, a soluționării problemei agrare 
— a asigurării unui progres rapid al 
producției agricole și ridicării nive
lului de trai al țărănimii. Pe plan na
țional. . încheierea cooperativizării a- 
griculjțurii a însemrfet crearea econo
miei socialiste unitare, triumful noi
lor relații de producție socialiste în 
întreaga economie, izbinda deplină a 
socialismului în România. Eliberată 
de orice exploatare, țărănimea a de
venit o clasă nouă, omogen^, ani
mată de interese comune, stupină 
deplină pe mijloacele de producție 
și pe rodul muncii sale si care. în 
strinsă alianță cu clasa muncitoare, 
participă activ la făurirea noii orin
duiri. ; i . . .

Partidul a considerat și consideră 
însă cooperativizarea doar ca punctul 
de plecare pentru asigurarea progre
sului rapid și multilateral al agri
culturii. avantajele sistemului socia
list de organizare a producției agri
cole puțind fi pe deplin valorificate 
numai prin dezvoltarea continuă a 
bazei tehnico-materiale. prin meca
nizare. chimizare, irigații, aplicarea 
pe scară largă a științei și tehnicii 
înaintate. După cum sublinia 'tovară
șul Nicolae Ceaușescu încă la Con- 
gresiil cooperativelor agricole,de pro
ducție din 1966. ..cooperativizarea so
cialistă nu rezolvă de Ia sine ridica
rea agriculturii, creșterea producției 
și ridicarea bunăstării țărănimii. Pen
tru atingerea acestui obiectiv — țelul 
principal al politicii agrare a clasei 
muncitoare, a partidului ei marxist- 
leninist — sint necesare mari efor-
Prof. univ. dr. O. PARPALĂ
(Continuare in pag. a II-a)

Imagini vii ale unei realități
fundamentale a societății noastre

FEMEIA - UN OM EGAL 
INTRE OAMENI

CONVORBIRE LA BOTOȘANI DESPRE :

În întreaga jară, succese în direcții prioritare
ale activității economice

100 milioane kWh ener
gie electrică peste plan. 
Hidrocentrala de la Porțile de Fier 
a. furnizat recent, în sistemul națio
nal, cel de-al 100-lea milion kilowatt- 
oră energie electrică peste sarcinile 
de plan revenite de la începutul anu
lui. Encrgeticienii de aici, care, pen
tru a-și spori contribuția la recupe
rarea pierderilor provocate economiei 
naționale de cutremur, și-au supli
mentat simțitor angajamentul inițial 
asumat în întrecere, au realizat mai 
mult de 40 la sută din noul angaja
ment.

în funcțiune: noi insta
lații ale industriei chimice. 
La Combinatul petrochimic din Pi
tești a fost pusă în funcțiune o nouă 
instalație pentru fabricarea negrului 
de fum. produs folosit îndeosebi la 
fabricarea cauciucului sintetic și in 
industria coloranților. Activitatea 
susținută desfășurată de construc
torii de pe șantierele chimiei, mai 
ales în ultima lună a trimestrului, a 
permis să intre în exploatare și alte 
capacități importante pentru sporirea 
și diversificarea producției industriei 
chimice. Dintre acestea menționăm 
inștalația de fabricare a chitufilor ne, 
bază de tiocoli. de la Combinatul 
chimic'din Rimnicu Vîlcea. produse 
mult solicitate la lucrările de izolații 
în construcții, și instalația automată 
de etilarea benzinelor. în cadrul în
treprinderii ..Chimpex" Constanta, 
capacitate prin care se realizează 
creșterea cifrei octanice a acestui 
carburant. Au mai fost puse în func
țiune, in aceste zile, noi capacități de 
prelucrare a maselor plastice' la între
prinderile specializate din Focșani și 
Buzău.

Peste prevederile planu
lui la export. Gama ^di
versificată și nivelul calitativ ridicat
al produselor realizate de unitățile e- 
con-omice timișene au determinat o

• much smhhs
• CAUTATE
• ECONOMI
sporire simțitoare a cererilor la ex
port. Comparativ cu anul trecut, sar
cinile la acest indicator sint cu peste 
19 la sută mai mari în acest an. 
Printr-o mobilizare exemplară a e- 
forturilor, colectivele din unitățile 
exportatoare au reușit să-și îndepli
nească la termen obligațiile aferen
te perioadei oare a trecut de la în
ceputul anului, livrînd suplimentar 
produse în valoare de peste 10 mili
oane lei'-valută. Au fost livrate în 
devans. peste prevederile contractua
le. la cererea unor beneficiari exter
ni mașini și utilaje tehnologice pen
tru agricultură și silvicultură, mo
toare electrice, detergenți. mobilier, 
încălțăminte, tricotaje și alte produse.

ma creșterii productivității muncii, 
care a sporit cu 8 la sută față de sar
cina de plan stabilită.

Se dezvoltă 
rile navale. In

transportu-
dotarea flotei

comerciale maritime a țării noastre 
au intrat, de la începutul anului, 
nava „Pionierul" de 18 000 tdw, pre
cum și cargourile „Snagov" și ..Sa
dova", de ■ cite 4 400 tdw. Noile 
nave, concepute pe baza unor 
soluții tehnice avansate, sînt con
struite la șantierele navale de la 
Galați și Brăila. Pînă la sfîrșitul 
anului. însemnele flotei noastre ma
ritime vor fi înscrise pe alte 15 vase

Harnicul colectiv de oameni ai muncii de la întreprinderea de mașini 
electrice din București a depășit prevederile de plan pe primul tri
mestru al anului cu 9 milioane lei-valută. în imagine: se verifică cu aten

ție un nou lot de produse
Foto: E. Dichiseanu

Prin creșterea producti
vității muncii. Lucrătorii între
prinderilor clujene „Carbochim" și 
„Armătura", care au încheiat primul 
trimestru cu o însemnată depășire a 
prevederilor planului producției 
globale, au înscris, in prima decadă 
a lunii aprilie, noi 'succese în între
cerea socialistă. în acest interval, 
muncitorii, inginerii și tehnicienii de 
la „Armătura" au realizat, în cea 
mai mare parte pe seamă creșterii 
productivității muncii, aproape 50 la 
sută din planul lunar, obținînd o pro
ducție' de' armături pentru șantierele 
reconstrucției a cărei valoare intrece 
cu 3,5 milioane lei realizările celei 
mai Hune- decade din acest an. Cu 
realizările primei decade a lunii apri
lie, colectivul de la „Carbochim" a 
ridicat la 8,6 milioarițj lei valoarea 
producției globale suplimentare obți
nute în răstimpul ce a trecut de la 
începutul anului. Și aici, depășirile 
au fost obținute, în principal, pe sea-

de diferite tipuri și capacități, ma
joritatea dintre ele fiind construite 
in tară. Potrivit prevederilor, capa
citatea flotei noastre maritime va 
crește în 1977 cu aproape o jumătate 
milion de tone. Printre acestea, pe
trolierul „Independența", de 150 000 
tdw. va fi cea mai mare navă con
struită în România și, totodată, cea 
mai modernă.

Masele plastice înlo
cuiesc metalul. ° mai 
strinsă și rodnică colaborare se face 
simțită între tehnologii din construc
țiile de mașini și cei din industria 
maselor plastice. Este firesc. Utiliza
rea in industria constructoare de ma
șini a unei tone de material plastic 
duce la economisirea în această eta
pă a circa 3 tone de metal. Remar
cabilă in această direcție este apli
carea. in prezent, a unor tehnologii 
proprii de fabricare din mase plas
tice a unui însemnat număr de repe
re pentru construcția de mașini ei 
electrotehnică. Astfel, folosirea ma
terialului numit silurex-premix — 
produs de mare rezistentă și eficien
tă economică — generează o econo
mie anuală de circa 600 000 lei-valu
tă. De asemenea, masele plastice din 
gama „Alorex". substanțe care asi
gură protecția anticorozivă a meta
lului utilajelor industriale, a dus la 
înlăturarea unor importuri și econo
misirea, în ultimul an de folosire, a 
circa 36 milioane lei valută. De ase
menea. prin utilizarea pulberilor de 
polietilenă sinterizate ia confecțio
narea de conteinere. băi. recipient!, 
rezervoare pentru mașini agricole 
s.a. se realizează o reducere de 60 
la sută a costului matrițelor metalice.

Bunuri de consum pentru
populație. întreprinderile indus
triei constructoare de mașini specia
lizate în fabricația de bunuri de

• înfăptuirea dreptului la muncă și la calificare superioară
• Prejudecăți spulberate de marea contribuție a femeilor 
la realizările din industrie și agricultură, la activitatea 
socială și politică • Femeia știe să conducă, doar unii se

mai fac a nu ști acest adevăr
Asemenea unei oglinzi, județul Botoșani reflectă imaginea* clară și 

convingătoare a unuia dintre adevărurile fundamentale^ ale societății 
noastre socialiste — și anume că egalitatea reală și deplină între toți cetă
țenii țării, între femei și bărbați, afirmarea efectivă a calităților lor profe
sionale și dezvoltarea armonioasă a personalității umane se realizează atît 
prin garantarea politică și juridică a drepturilor democratice, cit și prin 
puternica dezvoltare economică și socială a întregii țări, a fiecărui județ 
în parte. Drepturi fundamentale cum sînt dreptul la muncă, la retribuție, 
la învățătură, la odihnă — de care bărbatul și femeia beneficiază în mod 
egal — au devenit în țara noastră realități vii tocmai datorită dez
voltării economiei, a creării de noi și noi locuri de muncă, a atragerii 
tuturor cetățenilor la conducerea treburilor societății.

Chiar și o sumară trecere în revistă a problemelor privitoare la afir
marea femeii în viața economică și socială a unui județ ca Botoșani, si
tuat într-o zonă altădată rămasă in urmă, este edificatoare. In legătură 
cu aceasta, tovarășa Elena OLTEANU, președinta Comitetului județean al 
femeilor Botoșani, ne-a spus :

— Femeile reprezintă astăzi 38 la 
sută din totalul angajaților din in
dustria județului. Primele întreprin
deri construite la noi, după naționa
lizare. au fost u- 
nități ale indus
triei ușoare în 
care, firește, ma
joritatea angaja- 
tilor au fost (și 
sînt în continua
re) femei. La în
treprinderile de 
confecții din Bo
toșani și Dorohoi, 
peste 80 la sută 
din angajați sînt 
femei, iar la în
treprinderea tex
tilă — 61 la sută. 
S-ar putea spune 
că meseriile de 
filator, țesător sau 
confectioner sînt, 
prin tradiție, fe
minine. Desigur, 
industria ușoară 
atrage. în' conti
nuare, un mare 
număr de femei 
care se califică în 
diferite meserii, 
dar multe tinere 
își exprimă do
rința de a fi în- 
cadrate în între
prinderile constructoare de ma
șini, intrate în funcțiune în cincina
lul trecut, pentru a deveni strungari, 
frezori, lucrători în domeniul elec
trotehnic. Unele din noile meserii, 
cum este aceea de gravor în sticlă, 
tind să devină feminine ; 89 la sută

„Electrocontact" — una din noile 
unități industriale botoșănene, în 
care femeile se afirmă ca munci

toare cu înaltă calificare

din cei calificați, anul trecut, în a- 
ceastă frumoasă meserie au fost fe
mei. Ele reprezintă 40,6 la sută din 
totalul angajaților întreprinderii de 

corpuri de ilumi
nat din Dorohoi 
și 32 la sută 
la „Electrocon- 
tact“. In prezent, 
un număr impor
tant de tinere sînt 
plecate la diferi
te întreprinderi 
din tară pentru a 
învăța meseria de 
operator chimist, 
de țesător de co
voare și altele, 
astfel incit. la 
intrarea in func
țiune a întreprin
derilor aflate a- 
cum in construc
ție. ele să fie gata 
calificate. Dar 
pregătirea profe
sională este un 
proces neîntre
rupt. Din totalul 
celor care. în 
1976, au absolvit 
cursuri de pregă
tire profesiona
lă. circa 32 la 
sută au fost fe
mei. In prezent,

42 la sută din cei care se califică pen
tru unitățile ce. urmează să intre în 
funcțiune sînt femei. Se poate afir
ma cu deplin temei că dorința lor 
de a se realiza pe tărîm profesional
(Continuare în pag. a III-a)

în patria noastră comună
Am auzit zilele trecute 

vorba unuia care, intr-un 
interviu dat nu știu cărui 
ziar din Occident, ar fi de
clarat că limba germană 
în patria noastră, in 
România, nu se mai vor
bește decit în intimita
tea familiei. Trebuie să 
recunosc însă că termenul 
de „intimitate", tradus de 
mine, în original sună 
mult mai drastic si fără 
de respect. Dar nu for
mularea în sine ne inte
resează. Ne interesează 
sensul afirmației făcute, 
pe care trebuie s-o nu
mim drept calomnioasă, 
pe de o parte, dar si o 
insultă la adresa noastră, 
a tuturor.

îmi concentrez gîndu- 
rile asupra situației ade
vărate și asupra felului 
cum trebuie să reacțio
năm noi. oameni ai edu
cației și ai culturii din 
patria noastră, care este 
România socialistă, și în 
care, bineînțeles, nu trăim 
singuri, ca o minoritate 
de altă naționalitate pe 
lîngă românii, maghiarii 
și celelalte naționalități, și 
nici în acea izolare sau 
îngrădire, cum caută să 
dea de înțeles autorii unor 
astfel de afirmații false.

înainte de a aminti de 
Constituție, de Programul 
partidului și de docu
mentele referitoare la po
litica națională, de o in
contestabilă valoare prac
tică. desfășurată consec
vent de conducerea parti
dului nostru, nu pot să 
nu evidențiez că de cind 
am lucrat în învățămînt.

începînd din 1948. ca pro
fesor, n-am funcționat 
decit în școli cu limba dc 
predare germană, aceasta 
fiind limba maternă .atît 
a elevilor mei, cit și a 
mea. Nu ■ pot să nu-mi 
dau seama că la facultă
țile unde am lucrat și 
unde lucrez, la Cluj-Na
poca și la Sibiu, dar și în 
alte trei facultăți din țară, 
limba și literatura germa
nă sînt specialitatea prin
cipală de studiu în vede-

literaturi fac investiga
ții în vederea elaborării 
unei istorii a literaturii 
germane din România ? 
Ca scriitor, pentru cine 
scriu cărțile mele în lim
ba germană, cine le-a 
cumpărat și citit pe cele
lalte opt de pînă acum, 
și pentru cine editura 
„Kriterion" scoate acum 
cea de-a treia ediție din 
cele două volume ale po
vestirilor mele ?

Nu 1 N-avem nevoie să

Georg SCHERG

rea pregătirii necesarului 
de cadre pentru școlile 
cu această limbă de pre
dare. Nu pot să nu-mi 
dau seama că la noi, la 
Sibiu, aproape jumătate 
din studenți, in cei patru 
ani de studiu, sînt de na
ționalitate germană. Nu 
pot să nu-mi dau seama 
că cele două teatre de 
stat din Timișoara și Si
biu au cite o secție ger
mană cu un program în 
limba germană pentru un 
public de limbă germană, 
precum și de faptul că 
ziarele, revistele și sec
țiile germane ale editu
rilor publică pentru citi
torii de limbă germană 
într-un tiraj considerabil. 
De aceea, transfugului 
venal nu pot decît să-i 
pun întrebarea firească și 
elementară : Ca profesor 
la facultate,' cui predau 
eu literatura germană ? 
Ca cercetător al cărei

dezmințim pur și simplu 
calomnia sus-amintită. 
Faptele — acestea o des- 
mint, ele sint argumen
tele noastre supreme. 
Singur faptul că trăiesc, 
lucrez și am posibilitatea 
să creez în patria mea, 
România. mă situează 
deasupra oricărei încer
cări de a fi denigrat. 
Conștiința noastră și e- 
xemplul dat prin înde
plinirea datoriei noastre 
față de pămîntul nostru 
natal ne scutesc de prea 
multe vorbe. Această da
torie însă nu ne scutește 
de un avertisment dat tu
turor celor care se simt 
tentați să dea crezare al
tor îndemnuri tendențioa
se. ca și tuturor tendin
țelor de înstrăinare.

Multi oameni ai timpu
rilor noastre cred că iau 
un bilet, sosesc într-o 
tară, mănincă. dorm, beau 
și acolo trăiesc ca si cum 
nu s-ar fi schimbat nimic.

Ei nu se gîndesc însă — 
și această experiență o fac 
doar cu timpul — că nici 
un bilet, nici un tren, nit' 
un avion sau vapor nu 
pot înstrăina sufletul o- 
mului. Noi înșine, corpul, 
sufletul nostru, felul nos
tru de a simți si de a 
gîndi se refuză congeni
tal unei țări străine, ori
care ar fi aceasta. Trupul 
poate ajunge în țări străi
ne. dar nu și puterea 
noastră de gîndire. lumea 
inimilor noastre. nu 
veacurile trăite ne me
leagurile natale de stră
bunii noștri. Nici o tară 
străină nu utilizează decît 
aparatul nostru fizic si nu 
ia în considerare ce am 
fost și nici ceea ce dorim 
să fim. Orice tară străină 
vrea să ne preschimbe în 
ceva cu totul nou si nu 
ne întreabă dacă vrem 
să participăm întocmai ori 
ba. Ne’ schimbă — exte
rior. dar nu și interior, 
nu poate schimba ini
mile. De aceea, in ori
ce tară străină nu poți 
exista -decit mușcînd din 
pîinea amară a dezrădă
cinării. umilit si terfelit 
în ceea ce ai mai înalt 
mâi sfint. constrîns pînă 
la teroare să fii altceva 
decît îti dictează propria 
ta natură, propriul tău 
fel de a fi. propriul tău 
univers de ginduri si de 
simțire. care tocmai de 
aceea nu pot fi împlinite 
decît aici, unde ai văzut 
întiia dată lumina zilei, 
deopotrivă cu icoana lu
minoasă a mamei, a tutu
ror marilor noastre i

Lucrările agricole de primă
vară se desfășoară pe un front 
larg. In vederea asigurării unui 
bun pat germinativ pentru se
mințe, la cooperativa agricolă 
Puieni, județul Ilfov, mecaniza
torii pregătesc cu grijă terenul 
(prima fotografie). La coopera
tiva agricolă din Berezeni, ju
dețul Vaslui, a început se
mănatul porumbului (fotogra
fia nr. 2). Continuă intens și 
lucrările în livezi. La stațiunea 
pomicolă Voinești, județul Dîm
bovița, s-au încheiat tăierile, iar 
acum mecanizatorii discuiesc 
solul dintre pomi (fotografia 
nr. 3). în grădina de legume 
a cooperativei agricole din Pu- 
rani se execută prășitul verzei 

timpurii (fotografia nr. 4)

consum au livrat comerțului de stat 
și cooperatist, peste prevederile con
tractuale ale primului trimestru, ar
ticole gospodărești metalice și elec
trice, precum și produse de folosin
ță îndelungată în valoare de peste 
147 milioane lei. Potrivit datelor cen
tralizate la ministerul de resort, de 
la unitățile din Găești și Sadu au 
fost expediate, în plus, mai mult de 
18 000 frigidere' cu compresor — „Ar
ctic" și cu absorbție — ..Fram" — că
rora li s-au adus în ultima vreme 
numeroase perfecționări — iar de la 
întreprinderile din Tg. Mureș, Curtea 
de Argeș, Timișoara, Cugir au fost 
livrate suplimentar aproape 39 000 
de plite electrice pentru bucătării, 
5 300 aspiratoare de praf, 13 000 ma
șini de spălat rufe, 1 300 de mașini 
de cusut și numeroase alte articole 
necesare oricărei gospodării.

TOVARĂȘUL KIM IR SEN ÎMPLINEȘTE 65 DE ANI

Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea 
Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

PHENIAN
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Con

siliului de Stat și al Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului 
român și al meu personal, vă rog să prirpiți, dragă tovarășe Kim Ir Sen, cele 
mai cordiale felicitări cu prilejui celei de-a 65-a aniversări a zilei dumnea
voastră de naștere.

Partidul și poporul nostru se bucură sincer de succesele importante pe 
care oamenii muncii din'R. P. D. Coreeană, sub conducerea Partidului Mun
cii din Coreea, in frunte cu dumneavoastră, marele fiu al poporului coreean, 
eminent conducător de partid și de stat, le Obțin în opera de construire 
a socialismului, de apărare a cuceririlor revoluționare, a independenței și su
veranității patriei.

Comuniștii, oamenii muncii din România dau o înaltă prețuire relațiilor 
frățești, de prietenie, colaborare și solidaritate dintre partidele, țările și po
poarele noastre. îmi exprim convingerea că acește relații vor cunoaște în 
continuare un curs ascendent, în spiritul convorbirilor rodnice pe care le-am 
avut împreună, al principiilor înscrise în Tratatul de prietenie româno- 
coreean, in interesul reciproc, al cauzei unității țărilor socialiste și mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor antiimperialiste.

La aniversarea zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez, dragă tovarășe 
Kim .Ir Sen, cele mai bune urări de sănătate și noi succese în activitatea pe 
care o desfășurați, îh fruntea partidului ți a statului, pentru înflorirea patriei 
dumneavoastră, pentru progresul și fericirea poporului frate coreean, pentru 
împlinirea marelui său deziderat național — reunificarea independentă și 
pașnică a țării, pentru triumful cauzei socialismului și păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român 
Președintele

Republicii Socialiste România
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CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ - ANTIDOTUL 
ORICĂROR MANIFESTĂRI ALE MISTICISMULUI

Printre multiplele sarcini ce revin organizațiilor de partid in lumina 
Programului pentru aplicarea hotăririlor Congresului al XI-lea și ale Con
gresului educației politice și culturii socialiste in domeniul muncii politico- 
ideologice și cultural-educative, la loc de frunte se află și desfășurarea unei 
susținute activități educative in vederea formării unei concepții științifice 
despre lume, dezvoltării convingerilor ateist-științifice. Intrucît in muni
cipiul Sighetu Marmației a fost creat încă in 1971 un cabinet metodic de 
educație materialist-științifică și s-a acumulat o experiență mai bo
gată in privința coordonării și perfecționării activității de dezvoltare a 
conștiinței materialiste a maselor, am solicitat tovarășului Constantin 
CALOGHERATO, secretar al comitetului municipal de partid, președintele 
consiliului municipal de educație politică și cultură socialistă, să relateze 
unele aspecte ale acestei experiențe.

— Am pornit de la considerentul 
că, dat fiind caracterul ei complex, 
activitatea de educație ateist-științi- 
ficâ a maselor trebuie desfășurată 
cu tact și pricepere, pe baza unei 
metodologii științifice. Crearea co
lectivului respectiv răspunde tocmai 
necesității de a dezvolta o activitate 
specializată, folosind metodele cele 
mai adecvate, de a dispune de un 
puternic centru de documentare me
nit să faciliteze îmbunătățirea mun
cii în acest domeniu.

Este cunoscut că nivelul ecăzut de 
cunoștințe științifice reprezintă un 
teren prielnic pentru apariția și răs
pândirea manifestărilor mistice. Toc
mai de aceea, ne-am concentrat 
eforturile în activitatea de educație 
materialist-știintifică spre răspân
direa cunoștințelor științifice în 
cercuri tot mai largi de cetățeni.

Pentru a înlesni procesul de asimi
lare a acestor cunoștințe, cabinetul 
pune la dispoziția celor interesați un 
bogat și variat material documentar 
și didactic : seturi de planșe infăti- 
șind structura universului și istoria 
Terrei, apariția vieții și a omului pe 
Pămint, roci, mulaje, fosile, animale 
împăiate, albume, diafilme și diapo
zitive, lame pentru observarea la 
microscop a celulei umane și a ce
lei vegetale etc. Dispunem de un 
planetariu care reproduce mișcarea 
de rotație și de evoluție a Pămân
tului — utilizat la explicarea unor 
fenomene naturale, ca eclipsele, suc
cesiunea anotimpurilor etc., precum 
și de o serie de aparate (microscop 
aspectomat, magnetofon, lunetă ș.a.) 
pentru producerea de experiențe 
științifice. Avem, de asemenea, un 
bogat material de propagandă tipă
rit care ilustrează concepția mate- 
rialist-dialectică și istorică a parti
dului nostru despre lume, precum

și poziția partidului și statului nos
tru față de religie.

In același timp, lectorii, propagan
diștii pot utiliza un bogat fond do
cumentar conținînd lucrări de pro
fil, materiale documentare privind

Acțiunile brigăzii au fost susținute 
de emisiuni speciale ale stației de 
radioficare a municipiului, activiza
rea gazetelor de perete din întreprin
deri și instituții, citirea unor artico
le din presă.

Organizațiile de partid, agitatorii 
au arătat că opera de refacere va fi 
cu atît mai grabnică, cu cit vom munci 
dîrz, zi și noapte, spre a vindeca ră
nile pricinuite de cutremur și a da 
producții suplimentare atît de nece
sare economiei naționale. Accentuăm 
că tot ce s-a făcut pentru sinistnați, 
cit și pentru repunerea în func
țiune mai grabnică a întreprinde
rilor afectate relevă adevăratul uma
nism al orînduirii noastre, care se 
manifestă nu prin apatie si resem
nare, ci prin încredere în forța crea

Din experiența Comitetului municipal de partid 
Sighetu Marmației

fenomenul religios, formele specifice 
pe care le îmbracă în diferite zone.

— După cum se știe, cutremurul 
din seara zilei de 4 martie a fost 
asociat in rindul unor oameni cu un 
nivel de cunoștințe mai modest, cu 
diferite interpretări mistice. Ce ați 
întreprins și ce vă propuneți în con
tinuare pe linia explicării științifice 
a originii și cauzei cutremurelor, a 
combaterii manifestărilor obscuran
tiste de acest gen ?

— Am inițiat o serie de acțiuni 
menite să ofere explicația științifică 
a acestui fenomen absolut natural, 
să combată „explicațiile" mistice și 
stările de pasivitate pe care le-ar 
putea genera acestea.

Am pus un accent deosebit pe 
munca de la om la om și discuții 
cu grupuri restrinse de cetățeni. 
In mod prioritar ne-am ocupat 
de cartierele Vasile Griga. Te- 
plița, unde reprezentanții „pocăiților" 
și altor secte încercau să profite de 
teama și ignoranța unor cetățeni 
spre a recruta noi aderenți. Astfel, 
brigada științifică a cabinetului a or
ganizat 20 întîlniri cu publicul, la 
care au participat circa 2 500 de oa
meni ai muncii ; cu aceste prilejuri 
s-au dat explicații privind cauzele și 
modul de producere a seismelor.

toare a omului, capabil să învingă 
calamitățile naturale.

— La educația materialist-științi- 
fică contribuie, alături de organiza
țiile de partid, și alți factori educa
ționali. Cum sprijină cabinetul acti
vitatea desfășurată de aceste orga
nisme, cum contribuie la ridicarea 
nivelului ei calitativ 1

— La elaborarea planului său tri
mestrial. cabinetul nostru municipal 
are in vedere și acțiunile pe care și 
le-au propus în acest domeniu co
misia municipală F.U.S. pentru răs- 
pîndirea cunoștințelor științifice, or
ganizațiile U.T.C., precum și cele 27 
brigăzi științifice din întreprinderi și 
școli, avînd astfel posibilitatea să 
stabilească cind și unde este nevoie 
de ajutor și îndrumare din partea sa. 
de colaborarea unor specialiști sau 
folosirea de material documentar din 
zestrea cabinetului.

Colectivul nostru sprijină pregăti
rea și desfășurarea la nivelul muni
cipiului a acțiunilor mai importanta 
în domeniul educației ateist-știintifi- 
ce. Aici au loc, de pildă, pregătirea 
lectorilor și propagandiștilor pentru 
temele de ateism științific ce se dezbat 
în cadrul învătămîntului politico- 
ideologic de partid. De asemenea, la

cabinet se desfășoară instruirea mem
brilor brigăzilor științifice.

De altfel, lucrăm nemijlocit cu bri
găzile științifice, cu punctele de in
formare și documentare din între
prinderi. De pildă, la Combinatul de 
prelucrare a lemnului a fost organi
zată, în colaborare cu brigada știin
țifică a unității, o întîlnire model de 
întrebări și răspunsuri. Cu acest pri
lej au fost selecționate și grupate 
cele mai interesante întrebări, pa
ralel cu selectarea unui bogat mate
rial documentar menit să susțină in
tuitiv răspunsurile teoretice. De ase
menea, au fost aduse în întreprin
deri aparate pentru proiectarea unor 
diafilme și diapozitive legate de pro
blemele în discuție — ceea ce a 
sporit interesul și forța de înrîurire 
a răspunsurilor.

La întreprinderea „Unitatea" și la 
Combinatul de prelucrare a lemnu
lui a fost sprijinită înființarea unor 
gazete de perete intitulate „Brigada 
științifică pe adresa dumneavoastră", 
„Din spațiul interplanetar", „Față în 
față cu adevărul", „Vă propunem să 
citiți". Aceste gazete completează ac
tivitatea cabinetului, mențin în per
manentă legătura acestuia cu colec
tivele respective pe problemele edu
cației materialist-științifice.

Aș dori să menționez că în activi
tatea de educație materialist-știinti
fică a oamenilor, adesea antrenăm 
și elevii, mulți dintre ei proveniți 
chiar din medii, familiale cu diferite 
grade de religiozitate. Microbrigăzile 
științifice școlare, cărora le acordăm 
sprijin pentru a se documenta cat 
mai temeinic și le punem Ia înde
mână aparate și alte materiale pen
tru efectuarea unor demonstrații și 
experiențe, aduc o contribuție meri
torie în acest sens.

Sînt acțiuni, inițiative care înve
derează clar posibilitățile de care 
dispun cabinetele pentru activitatea 
ideologică și politico-educativă pe li
nia diversificării mijloacelor de edu
cație ateist-științifică, modernizării 
metodologiei de desfășurare, coordo
nării și orientării acțiunilor organi
zate.

Paul DOBRESCU 
Gh. SUS A

Imagine de la întreprinderea de geamuri din Buzău Foto : E. Dichiseanu

ECONOMISIREA ENERGIEI
ELECTRICE Șl COMBUSTIBILULUI 
depinde de fiecare dintre noi

O anchetă, seara... pe scările cîtorva blocuri din Capitală
Reducerea stăruitoare a consumurilor de energie electrică si combustibil, economisirea lor cu maximă 

grijă sînt sarcini permanente pentru fiecare colectiv de oameni ai muncii din întreprinderi și instituții, 
pentru fiecare cetățean, la locul său de lucru, acasă, în propria gospodărie. Economiile de energie și com
bustibil — oricît de mici ar fi ele la prima vedere — contează pentru tară. In acest domeniu, căile de 
acțiune sînt numeroase. Ne vom referi astăzi la una dintre ele. pornind de la faptul că multe din blocurile 
noastre de locuințe sînt dotate cu automate de scară. Simple dispozitive de raționalizare a iluminatului pu
blic. în blocuri, acasă ? NU ! Pentru că prin dotarea blocurilor cu automate de scară, prin utilizarea lor 
judicioasă, se pot economisi anual zeci de milioane kilowați-oră de energie electrică.

TEATRUL LA RADIO Șl TELEVIZIUNE
teatre

• Filarmonica ..George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : Mircea Cristescu. 
Solist : Varujan Cozighian — 20.
• Opera Română : Traviata — 11. 
Dreptul la dragoste — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Grădina Icoanei) «

-Răceala — 19.
e Teatrul Mic : Dosarul Anderson- 

v viHe.-r- 19,30. ,ii*ofnîdn<.'..
• Teatrul de comedie : Preșul
19K30; .........................
• Teatrul Giulești : Da sau Nu —
19.30.
• Teatrul satirlc-muzical „C. T&- 
nase“ (sala Victoria) : Lasă supă- 
rarea-n hol — 19.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Cunună de frumuseți —
20.30.
• Teatrul „I. Vasilescu* : Răscoa
la — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Pinoc
chio — 10.
• Teatrul „Țăndărică" (la Clubul 
sindicatelor din construcții, bd. 
Energeticienilor 9—11) : De ce a 
furat zmeul mingea — 10.
• Circul București : Spectacol 
prezentat de Circul mare din Var
șovia — 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. t 
Peer Gynt — 19.

cinema
• Podul fetelor : VICTORIA — 
9,15; 11,30: 13,45; 16; 18,15; 20,15.
• Animație românească — 9,30, 
Cartea junglei — 11; 12,45: 18,15, 
Nu mai fac — 16,45; 20. Vifornița
— 14.45 : DOINA.
• Așii înălțimilor : SCALA —
9,15; 11,45; 14,30; 17,15; 20, FESTI
VAL — 9; 11,30; 14,15; 17; 19,45,
FAVORIT — 11,15; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• Parada surprizelor : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
• Misterul lui Herodot : CEN
TRAL — 9,15; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 
20, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, FLAMURA — 9.
• Copil de suflet : FLAMURA — 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, AURORA
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Sfîrșitul legendei : FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30, 
MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Cuibul salamandrelor : MUNCA
— 9,45; 12; 14; 16; 18; 20,15, BU- 
CEGI — 9; 11,15; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
• îngerașii negri : EXCELSIOR —
9; 11,15; 13,15; 15,30; 17,45; 20, TO
MIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Șatra : BUZEȘTI — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,15.
• Paravanul ; GRIVIȚA —9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,15, MIORIȚA — 
9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.

‘ • Căluțul cocoșat — 10; 12; 14, 
Al doilea start — 16 ; 18; 20 : DRU
MUL SĂRII.
• Lumea circului : EFORIE — 10; 
13; 16; 19.
• Pisicile aristocrate —- 9,30; 11,30; 
13.30, Cercul magic — 15,30; 17,30; 
19,30 : FERENTARI.
• Viridiana — 9,45, Columna
(ambele serii) — 11,45, Olesia —
16.15. Napoleon — 18,30, Cel care 
trebuie să moară — 20,30 : CINE
MATECA.
• Solitarul de la Fortul Humboldt: 
LIRA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Conversația : VIITORUL. — •; 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Ulzana, căpetenia apașilor : 
ARTA — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Pîine și ciocolată : COTROCENI
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Accident : PROGRESUL — 16; 
18; 20.
• Richard al IH-lea : MODERN — 
9; 12; 16; 19.
• Africa Express : FLACARA — 
9,30; 11,30: 13.30; 16; 18; 20.
• B. D. Ia munte și la mare : 
COSMOS — 9; 11; 13: 16: 18; 20.
• Albă ca zăpada și cel șapte 
pitici — 10; 12; 14, Taina muntelui 
de aramă — 16; 18; 20 : PACEA.
• Un surîs, o palmă, un sărut : 
POPULAR — 9,45; 12; 14,15; 16,15; 
18,15: 20.15.
• Legenda șerifului din Tennessee:
GIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• Cartea junglei : FLOREASCA —
• ; 11; 13; 15,30; 17,45; 20.

înainte de a se opri 
asupra chipurilor brăz
date de suferință ale ță
ranilor de pe moșia boie
rului Vorniceni — care, 
împinși de disperare și 
ură. vor aprinde si ei fo
cul răscoalei — spectaco
lul de teatru al televiziu
nii. realizat după Cezar Pe
trescu, ne-a purtat cu un 
an în urmă, în 1906. Ne-a 
fost evocată, ou ajutorul 
relatărilor din ziarul „A- 

' davăruT', „strălucirea" 
mult trâmbițatei expoziții 
jubiliare. O strălucire de 
tinichea — fațada poleită 
a României burghezo- 

. moșierești contrastând 
violent cu marile frămîn- 
tări vitale și probleme 
sociale de la talpa țării, 
cu ascuțirea luptei de 
clasă și formarea, in rin
dul maselor asuprite, a 
conștiinței necesității a- 
cesteia. „20 de bani paha
rul de limonada (unul din 
agrementele expoziției, 
alături de mititei, jocuri 
de artificii, salve de tun 
și două muzici două !). 20 
de bani ziua de muncă 
a • muncitorului agricol" ! 
Iată o precizare care nu 
mai are nevoie de nici 
un comentariu...

Cezar Petrescu spune 
aici o poveste pe care o 
cunoaștem foarte bine. 
Căci este vorba de o po
veste adevărată. Adevărul 
ei păstrat în memoria 
supraviețuitorilor a intrat 
in pagina de istorie și 
pagina de istorie conti
nuă și azi să nască opere 
de artă. în acest sens, 
nu întimplător, substanța 
epică și dramatică a ro
manului și piesei lui Ce

zar Petreșcu este atît de 
apropiată de cea a pam
fletului Iui Caragiale, a 
„Răscoalei" lui Rebreanu, 
a poemelor lui Arghezi 
și a romanului lui Zaha- 
ria Stancu.

Acest .,1907", fapt care 
iarăși trimite cu gîndul 
la creatorul lui „Desculț", 
pare a aparține uniui co
pil. Un fel de Darie că
ruia, parcă unul din cei

goare. Țăranii sînt în fapt 
legați de pământ ca pe 
vremea iobăgiei. Trudesc 
pe acest pământ care e al 
lor de cînd s-au născut, 
de dimineață pină seara, 
ca niște ocnași. Și pentru 
ei „viața înseamnă supra
viețuire".

li vedem înglodați fa 
datorii din care nu aveau 
cum ieși, amenințați de 
spectrul foamei ți al bo

fostului consătean Stoica, 
muncitor la Pașcani : rl- 
dicindiu-se, făcîndu-și sin
guri dreptate.

Faptul că regizoarea 
Letiția Popa este, împreu
nă cu Liana Lapatin și 
autoare a scenariului (re
alizat după piesa „Pîrjo- 
M“ de Cezar Petrescu și 
Dinu Bondi și după ro
manul „1907“ de Cezar 
Petrescu) . și-a spus un

„1907“
curat însemnat în virtu- 

_ir jji.ir călitateâ și speci
ficul . TV al spectacolului 
(in care scene de teatru 
propriu-zis se îmbină cu 
sugestive imagini filmate 
de C. Chelba). Lucrată cu 
un notabil simț al deta-

Dupâ Cezar PETRESCU

11 mii de țărani împuș- 
cați, i-a spus același : „Să 
nu uiți" și „să lupți pen
tru ourmarea răului" șl 
care repetă, la rîndu-i, 
acest lucru pentru gene
rațiile viitoare. Unul din 
copiii de atunci, cărora 
azi, d/upă 70 de ani, ne 
adresăm în scopul certifi
cării și amplificării do
cumentelor, adâncirii unei 
mari drame umane. El, 
acest posibil martor ocu
lar al acelor zile tragice, 
silabisește in spectacolul 
T.V. minciunile din „A- 
devărul" și el evocă eve
nimentele care au cul
minat cu asasinarea sin- 
geroasă.

„1907“ evocă un Început 
de secol al XX-iea în 
care, în România burghe- 
zo-moșierească, relațiile 
feudale erau în plină vi

lilor, măcinați de pelagră, 
sleiți de boală, încercind 
să-și facă dreptate tocmai 
în dorința disperată de a 
supraviețui. Ii vedem re- 
luînd mereu, zadarnic, fi
rul unor învoieli și al 
unor socoteli necinstite 
bazate pe exploatare, pe 
furtul muncii lor pe care 
nu aveau cum să le scoa
tă la capăt. Ii vedem a- 
gitindu-se inutil și pri
mind drept răspuns, ta 
loc de „drepturi" șuiera
tul și plesnitul harapnicu
lui, acte de teroare, sil
nicie, violență împinse 
pînă la crimă. Ii vedem 
sperind și apoi goliți de 
orice speranță ; cerșind 
mila boierului, dar și în- 
fruntîndu-1 ; umiliți, apoi 
revoltîndu-se. Ii vedem 
lăsând deoparte „semnele" 
ți ascultînd glasul lucid al

liului, montarea s-a im
pus atenției atît pentru 
rafinata îmbinare de pla
nuri, pentru ritmurile sale, 
pentru forța cu care a 
creat atmosfera și s punc
tat ireductibila conflict» 
caracteristice, cit și pen
tru expresivitatea cu 
care a valorificat forțele 
actoricești. Am descoperit 
în tovărășia unor actori 
bine ounoscuți, precum E- 
manoil Petrut, Fory Etter- 
le, N. Gr. Bălănescu, Val 
Sândulescu, Corina Con- 
stantinescu, talentul șl 
profesionaliitatea unor in
terpret! mai tineri, dintre 
care am aminti în primul 
rind pe Ștefan Sileanu, 
remarcabili ta rolul boie
rului tânăr, pe Liviu Cră
ciun, Al. Drăgan, Ion 
Lemnaru, Theo Cojocaru, 
Dana Dogaru, Ovidiu 
Schumacher, Al. Georges
cu ș.a.

Natalia STANCU- 
ATANASIU

Ce este automatul de scară ? Un 
aparat care permite ca becurile de 
pe casa scărilor să răimînă aprinse 
numai atît timp cit este efectiv ne
cesar.

După această precizare, să înce
pem cu... începutul, adică de la 
PROIECTARE.

— Automatul de scară este pre
văzut în proiectele de execuție ale 
blocurilor de lo
cuințe 7 — adre
săm întrebarea 
inginerului coor
donator de insta
lații electrice de 
la Institutul „Pro
iect" București, 
Bogdan Pașa.

— De aproape
15 ani includem 
în proiecte aceste 
automate — pe 
care le produce 
întreprinderea de 
construcții meta
lice si aparataj 
(I.C.M.A.) Bucu
rești. din cadrul 
Ministerului Con
strucțiilor Indus
triale — la toata 
tipurile de tilo*' 
CUri. '"H-ve
V Ce- părere a- 

vett despre • caii* • 
tățile funcționale 
ale automatului 
de scară 7

— In general, 
bună. Dar cel 
mai bine e să vă 
adresați direct u- 
nicuiui producă
tor - I.C.M.A. 
din București.

Iată părerea ce
lor care le fa
brică :

— Aparatele 
noastre sînt foarte bune — pre
ciza Ștefan Socal, șef de sec
ție la I.C.M.A. Pe parcursul ce
lor aproape 15 ani de cînd le fabri
căm, le-am adus și unele îmbunătă
țiri. Este adevărat că sint foarte sen
sibile la montaj. Dar ele se strică, 
de cele mai multe ori, datorită de
fectuoasei utilizări (apăsare prelun
gită pe butoane, sau chiar blocarea 
lor).

Reținind această părere a producă
torului, neînsușită decît în parte de 
către noi, ne deplasăm la întreprin
derea de instalații, montaj și izolații 
din București. Aici, maistrul Ion Fei- 
doc ne dă citeva amănunte cu pri
vire la automatele de scară :

— Peste 70 La sută dintre automa
tele de. scară le montăm în atelier 
direct în tablourile electrice, restul 
pe șantier. Acest tip a rămas aproa
pe neschimbat de cînd a Intrat in

fabricație. Avem mari greutăți, pen
tru că aparatele sînt destul de fragile 
și se defectează ușor. Mai intervin și 
butoanele de acționare fabricate de 
I.A.E.I. Titu, care se blochează și, 
astfel, automatul devine Inutilizabil. 
O curiozitate : producătorul nu asi
gură nici o zi de garanție... pentru 
automatele de scară fabricate !

împreună cu interlocutorii de mal

CU O SIMPLĂ APĂSARE DE BUTON

se pot economisi

• ENERGIA ELECTRICA NECESARA CON
SUMULUI CASNIC AL UNUI ORAȘ DE 
MĂRIMEA BUZĂULUI PE TIMP DE UN AN
• 11000000 LEI DIN BUZUNARUL ABO-

NAȚILOR
prin buna folosire a tuturor automatelor 
de lumină din locuințele date în funcțiune 

țn Cjncina|U| trecut
Iar acest buton se află pe scările blocului în 
care locuiți. Este nevoie doar de mai multă 
grijă din partea fiecăruia pentru această 

avuție, pentru propriul buget

sus și inginerul Ion Știrbulescu, de 
la serviciul furnizarea energiei elec
trice de la I.D.E.B.. am efectuat un 
raid i$rin cartiere ale Capitalei, pe 
tema funcționării automatelor de 
scară.

In ultimul timp se observă o grijă 
sporită față de economisirea ener
giei electrice. în numeroase blocuri, 
iluminatul scărilor este corespunză
tor, automatele funcționează, dar în 
altele nu.

• Str. Drumul Taberei nr. 55. La 
una din scările blocului, automatul 
exista, dar nu funcționa. „Am che
mat specialiști de la I.D.E.B. să 
vadă ce este cu el — ne spunea, cu 
un timp în urmă, președintele comi
tetului de bloc. Konrad Friederich. 
Au venit, ne-au luat taxa de depla
sare si ne-au îndrumat să ne adre
săm cooperativei „Metalocasnica" din 
str. Sf. Gheorghe...".

• Surprinzător, în cartierul Dru

mul Taberei, la blocurile de tip TD, 
butoanele automatului de scară sînt 
montate — că așa prevede proiectul 
— la circa 7 metri de lift. într-un 
loc nu prea la îndemină. Și. atunci, 
un alt rind de becuri ard toată 
noaptea pe palierele celor 10 etaje.

• Intrarea Ion Șulca nr. 27, bloo 
L15. Două scări sînt luminate con
tinuu. pentru că : la etajul X (scara

2) un binevoitor 
a blocat butonul 
de acționare cu 
un chibrit, iar la 
etajul IV (scara
3) . butonul a ră
mas el singur pe 
poziția „aprins".

Oricum, după ce 
am vizitat citeva 
zeci de blocuri, ne 
permitem să tra
gem citeva con
cluzii pentru :

PRODUCĂTOR :
Automatele da 
scară instalata 
(bune, că altele 
nu există) sînt 
destul de fragile. 
O singură lamelă, 
care costă numai 
5 bani și care nu 
se găsește în co
merț de vinzare, 
face inutilizabil 
automatul. Deci, 
se așteaptă unele 
îmbunătățiri sau 
chiar realizarea 
altor tipuri mai 
practice.

MONTOR : Au
tomatele de scară 
să fie, în primul 
rind, montate și 
cit mai corect- 
Iar, pe șantiere, 
să se înțeleagă că 
automatele nu sînt 

„bolovani", ci mecanisme de raționa
lizare a consumurilor.

CETĂȚENI: Automatele trebui» 
utilizate cit mai corespunzător ! 
Uneori, discuția prelungită dc pe pa
liere între colocatari, și care uită să 
mai ia mina de pe buton, duce 
la defectarea automatului de sca
ră. Din cind în cind, automa
tele trebuie revizuite și reglate. 
Am aflat, șl nu prea ușor, că 
această întreținere se asigură de că
tre cooperativa „Metalocasnica" din 
București.

Este necesar să se înțeleagă de 
către toți cei vizați și, nu în ulti
mul rind, de cetățeni, că de fiecare 
depinde ca acest automat de scară 
să fie un instrument util de econo
misire a energiei electrice și nu d» 
risipă.

Ion LAZĂR

(Urmare din pag. I)
tari materiale și organizatorice din 
partea statului socialist, a țărănimii, 
investirea unor fonduri însemnate 
pentru dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale".

în mod deosebit se distinge in ma
terializarea acestei orientări perioada 
marcată de Congresele al IX-Jea, al 
X-lea și al XI-lea. Supunind unei 
analize exigente situația din agricul
tură, criticind o seamă de neajunsuri 
și rămâneri în urmă care s-au mani
festat, conducerea partidului a luat 
o serie de măsuri energice privind 
îmbunătățirea activității în acest do
meniu.

înainte de toate se cuvin relevate 
măsurile în domeniul investițiilor. 
Dacă in cincinalul 1951—1955 în agri
cultură s-au investit doar 6,4 miliar
de lei, în perioada 1971—75 s-au in
vestit 77 miliarde lei, iar pentru 
actualul cincinal sînt prevăzute in
vestiții de 116 miliarde lei, adică mai 
mult decît s-a investit in întreaga 
economie în anii 1951—1958.

Alocarea unor fonduri de investiții 
din ce în ce mai mari, și totodată 
înfăptuirea cu consecventă a politicii 
de industrializare socialistă au per
mis dezvoltarea considerabilă a bazei 
tehnico-materiale în agricultură. Ast
fel, fată de numai 4 000 de tractoare 
în 1938, multe dintre acestea cu un 
grad avansat de uzură, agricultura 
tării dispunea în 1976 de aproape 
128 000 tractoare ; suprafața arabilă 
ce revine la un tractor a scăzut de 
la 684 ha în 1950 la 77 ha în 1976. In 
dotarea tehnică a agriculturii se gă
sesc, de asemenea, zeci de mii de 
combine, semănători, cultivatoare, 
ceea ce asigură un grad înalt de me
canizare a lucrărilor agricole. Majo
ritatea fondurilor fixe din agricultură 
au fost puse în funcțiune în ultimul 
deceniu, ceea ce relevă procesul ra
pid de înnoire a bazei tehnico-mate
riale, nivelul înalt de tehnicitate al

mijloacelor de producție din agricul
tura noastră.

Progrese importante s-au realizat 
pe linia chimizării agriculturii, con
sumul de îngrășăminte chimice spo
rind de la numai 5.9 mii tone în 1950 
la aproape 1 000 mii tone substanță 
activă ta 1976, adică de aproape 
170 de ori. O mare amploare au luat 
lucrările de îmbunătățiri funciare, 
îndeosebi de Irigații, ajungîndu-se la 
sfîrșitul anului 1976 Ia peste 1,66 mi
lioane ha, din care peste 800 mii s-au 
realizat ta ultimul cincinal.

Odată cu dezvoltarea și moderni
zarea bazei tehnico-materiale a agri
culturii. s-au schimbat radical condi
țiile de muncă ale țăranilor, a cres
cut nivelul lor de cunoștințe. Astăzi, 
țăranii nu mai sînt simplii plugari de 
altădată, oamenii de la coarnele plu
gului rudimentar. In lumea satului 
și-au făcut loc profesii noi. de o tot 
mai înaltă tehnicitate, legate nemij
locit de agricultură. Astfel, noțiunea 
de agricultor cuprinde deopotrivă 
astăzi pe tractorist, combiner, elec
trician, motopompist, mecanic, tehni
cianul agricol, zootehnist sau vete
rinar etc. A siporit considerabil nu
mărul de specialiști care lucrează în 
agricultură, ajungând la circa 50 000 
— din care 30 000 cu studii supe
rioare.

Tocmai dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale. ridicarea nivelului general 
de cunoștințe al țărănimii și dotarea 
cu cadre de specialiști a unităților 
agricole au asigurat creșterea conti
nuă a producției agricole. Volumul 
producției agricole globale obținut 
astăzi în România este de peste trei 
ori mai mare decât in 1950. Prin rit
mul mediu anual de sporire a pro
ducției globale agricole (4,3 la sută 
în perioada 1951—1975), România se 
situează printre țările cu o agricul
tură deosebit de dinamică. De altfel, 
în anul 1976, anul cu cea mai mare 
producție agricolă din istoria Româ
niei — ritmul de creștere a produc
ției agricole a depășit simțitor pe cel

al producției industriale, atingând 17,2 
la sută. Dacă în urmă cu 15—20 de 
ani producțiile de 1 500 kg griu la 
hectar sau 2 000 kg .porumb la hectar 
erau socotite drept bune, astăzi sute 
de unități agricole înregistrează con
stant producții de 5 000 kg și respec
tiv 10 000 kg la hectar, și chiar mai 
mult, sarcina fiind generalizarea a- 
cestor rezultate. Remarcabile sint și 
rezultatele obținute in zootehnie. 
Comparativ cu anul 1950. la incepu-

productiei agricole, întreaga politică 
a partidului de ridicare economico- 
socială a satului s-au răsfrint nemij
locit în ridicarea nivelului de trai al 
țărănimii : în 1975, veniturile reale 
ale țărănimii provenite din munca 
In cooperativele agricole de produc
ție și in gospodăriile personale, pe 
o persoană activă, au fost de aproa
pe 3,4 ori mai mari ca in 1950. O 
contribuție substanțială la îmbună
tățirea condițiilor de viată ale țâră-

PROBLEMA AGRARĂ 
IN ROMÂNIA

tul anului 1977 efectivul de bovine 
era cu 1 847 mii mai mare, cel de 
porcine crescuse cu aproape 8 000 
mii, adică de peste 4 ori. cel de 
ovine cu peste 4 549 mii, iar efectivul 
de păsări de aproape 4,5 ori.

Dezvoltarea forțelor de producție 
din agricultură a fost însoțită de 
continua perfecționare a relațiilor de 
producție socialiste. Paralel cu creș
terea puternică a proprietății coope
ratiste. s-au dezvoltat relațiile de 
cooperar.e intercooperatistă, cit și în
tre unitățile de stat și cooperativele 
agricole de producție, s-âu aplicat 
măsuri de îmbunătățire a organizării, 
planificării si conducerii agriculturii 
socialiste, a formelor de retribuire a 
muncii, de lărgire a democrației coo
peratiste — toate acestea exercitând 
o puternică influentă stimulatoare 
asupra creșterii producției agricole.

Succesele obținute in dezvoltarea

nimii au avut asemenea măsuri luate 
in ultimii ani, precum introducerea 
venitului garantat de stat pentru 
membrii cooperativelor, introducerea 
și extinderea sistemului de acordare 
a pensiilor, acordarea de alocații 
pentru copiii cooperatorilor, introdu
cerea asistenței medicale gratuite la 
sate, a concediului de naștere etc.

Oglinda vie a noilor condiții de 
viată de la sate o constituie noua 
înfățișare a satului românesc. Au 
dispărut pentru totdeauna casele pi
pernicite. insalubre. Fiecare locali
tate rurală a fost practic reconstrui
tă în ultimul sfert de secol ; numai 
între anii 1965—1975 s-au construit 
in mediul rural aproape 600 000 de 
locuințe noi. Lumina electrică, ra
dioul și televizorul, aparatura elec
trică de uz casnic, mobila modernă 
și chiar automobilul au devenit pre
zențe familiare în viata țăranului de 
azi.

Invătămîntul și cultura au pătruns 
larg în acești ani la sate. In timp ce 
la începutul colectivizării, cei mai 
multi țărani abia puteau sâ-și cali- 
grafieze numele, iar standardul de 
instruire școlară atingea cel mult 4 
clase primare, astăzi limita minimă 
o constituie 10 clase. Practic, fiecare 
sat dispune de o puternică bază ma
terială pentru instruire școlară. Că
minul cultural, cinematograful, bi
blioteca s-au înscris de asemenea 
drept componente inseparabile in 
viata colectivităților rurale. La dis
poziția țăranilor se află o vastă rețea 
sanitară.

Toate acestea îndreptățesc aprecie
rea că drumul cooperativizării agri
culturii s-a dovedit a fi drumul unei 
vieți luminoase, al bunăstării mereu 
crescînde. materiale și spirituale a 
întregii tărănimi. Tocmai pornind de 
la aceste rezultate. Programul parti
dului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate a deschis în 
fața agriculturii perspectiva unor noi 
și însemnate progrese, obiectivul 
principal fiind „realizarea unei agri
culturi moderne, intensive, de înaltă 
productivitate, care va folosi cele 
mai noi cuceriri ale științei".

Mecanizarea completă a tuturor 
lucrărilor agricole, aplicarea unor 
doze de îngrășăminte chimice la ni
velul celor practicate în. țările cu 
agricultură dezvoltată. realizarea 
unor vaste lucrări de îmbunătățiri 
funciare, dezvoltarea prioritară a 
zootehniei, ridicarea calificării pro
fesionale a forței de muncă din agri
cultură constituie căile esențiale de 
natură să asigure apropierea și șter
gerea deosebirilor esențiale dintre 
munca agricolă șl cea industrială ; 
munca în agricultură va deveni tot 
mai mult o variantă a activității in
dustriale.

Prefaceri adinei vor surveni in în
fățișarea satelor ; printr-o vastă acti
vitate de sistematizare, satele se vor 
transforma in centre sociale puterni- 
•e din punct de vedere economic,

temeinic dotate edilitar, sanitar, cul
tural și comercial, capabile să asigure 
condiții de muncă și viată optime lo
cuitorilor lor, participarea intensă a 
oamenilor muncii la viata publică; de 
altfel, încă în cursul acestui cincinal, 
100 dintre localitățile rurale se vor 
transforma in centre orășenești.

Aceste măsuri, conjugate cu acțiu
nea de perfecționare a formelor de 
organizare socială, a producției agri
cole vor contribui la ștergerea deo
sebirilor esențiale dintre sat și oraș, 
la omogenizarea nivelului general de 
civilizație al societății noastre — ca 
expresie fundamentală a rezolvării 
problemei agrare în România.

Nivelul de trai al țărănimii va cu
noaște de asemenea o creștere consi
derabilă ; Programul partidului înfă
țișează o imagine însufletitoare, la 
care răsculatii de la 1907 nici n-ar fi 
putut visa. Desigur, pentru a ajunge 
la standardul de viață prefigurat de 
partid, este necesar să se realizeze 
înainte de orice o considerabilă creș
tere a producției și productivității 
muncii in agricultură. Dacă în urmă 
cu 70 de ani țăranii luptau pentru 
pămint. acum, când îl au in deplină 
stăpânire, telul este de a face acest 
pămint unul dintre cele mai fertile 
din lume. Este un obiectiv pe deplin 
realist, întemeiat pe superioritatea 
relațiilor de producție socialiste care 
permit mobilizarea și valorificarea 
tuturor resurselor umane, tehnice și 
materiale ale societății în interesul 
progresului generai.

Congresul Consiliilor de conducere 
din agricultură, analizînd stadiul 
atins de agricultura noastră socia
listă. va trasa căile concrete de ac
țiune. modalitățile optime pentru a 
asigura continua ei înflorire și a țării, 
creșterea și mai accentuată a pros
perității țărănimii. Prin măsurile pe 
care le va adopta, acest congres va 
marca, acum, la 7 decenii de la acea 
insingerată primăvară a anului 1907, 
rodnica și însorită primăvară a agri
culturii românești.
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DIVERS! 
------------------- 1 
Romulus și > 
Remus

La numai 33 de ani. Elena I 
Mazilu din Piatra Neamț este 
mamă a nu mai puțin de 8 co- • 
pii. Primii 6 au venit pe lume, I 
în ondine : Eugenia. Cristina, I 
Steluța. Anca. Gabriela si Costi- 
na. Intr-o zi, o prietenă i-a I 
spus în glumă :

— Ce zice bărbatu-tău că l-ai 
pricopsit cu atîtea fete 7 ■

— Ce să zică ? O să vină el I 
si vreun băiat. Mi-a si spus că • 
o să-1 învețe si pe el meseria 
lui. de șofer.

Iată că. zilele acestea. Elena I 
Mazilu i-a adus soțului marea 
bucurie. Mai bine-zis. două: a I 
adus pe lume doi băieți gemeni. I 
Și pentru a readuce în actuali- * 
tate vechea legendă, le-a pus , 
numele de Romulus ți Remus. 
Le dorim tuturor multă sănă- I 
tate !

Micii

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Arabe Siriene, în București 
a avut loc. joi după-amiază. o ma
nifestare culturală organizată de In
stitutul român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea și Asociația de 
prietenie româno-siriană.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe. Consi
liului Culturii și Educației Socialiste, 
ai Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa. Comite
tului de conducere al Asociației de 
prietenie româno-siriene, oameni de 
artă și cultură, un numeros1 public. 
Au fost de față Walid Al-Moualem, 
ambasadorul R. A. Siriene la Bucu
rești, si membri ai ambasadei. Cu- 
vintul de deschidere a fost rostit de 
poetul Nicolae Dragoș, redactor-șef 
al revistei „Luceafărul", vicepre
ședinte al Asociației de prietenie 
româno-siriene. după care loan Bo- 
tar. secretar al I.R.R.C.S.. a împăr
tășit impresii de călătorie din Re
publica Arabă Siriană.

(Agerpres)
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„Zo/n munci fără preget pentru transpunerea 
in viață a programului ideologic al partidului"

TELEGRAMĂ ADRESATĂ C. C. AL P. C. R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

de Comitetul de conducere al Uniunii compozitorilor, biroul organizației de bază 
și birourile secțiilor de creație

„CONTUL OMENIEI"
TELEGRAME ADRESATE 

TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU 
membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.r 

președintele Consiliului național de ajutorare

arheologi
Cercul de istorie al elevilor de

Ila școala generală din comuna 
Aciș (Satu Mare), condus de 
profesorul Mihai Racolța. are un 

Intime sugestivi „Popor de vi
teji". Intr-una din acțiunile de 
cercetare înscrise in programul 

I cercului, întreprinse deunăzi pe 
raza comunei, elevii au des
coperit două așezări supra
puse, aparținind unor civili- 

Izații străvechi, identificate după 
natura ceramicii și altor obiecte 
descoperite. Prima datează din 

I secolele XIII-VIII i.e.n.. de care 
se leagă și descoperirea, in ace
lași loc, cu mai bine de 120 de 
ani în urmă, a unei brățări de 

Iaur. Cea de-a doua este o așe
zare a. dacilor liberi (din seco
lele II—IV e.n.) in care, in afară 

Ide ceramică, s-a găsit și un virf 
dintr-o suliță dacică.

I După
40 de ani

| Șeful portului Calafat. Dumi
tru Simion. ne scrie : „Am citit 

I adeseori in rubrica «Faptul di
vers^ cuvinte emoționante des
pre și pentru semenii noștri care 
au ieșit la pensie după o viață 

I întreagă de muncă făcută cu 
pasiune și dăruire. Veteranul 
portului nostru, muncitorul 

I docher Ilie Fochiș, timp de 40 
de ani de zile, fără intrerupere, 
a fost mereu la datorie, iar in 

I ultimul timp, ca șef de echipă, 
a căutat să transmită tinerilor 
muncitori aceeași exemplară 
conștiinciozitate profesională: 

IFie-ne ingăduit să-i urăm Și pe 
această cale o tinerețe fără bă- 
trinețe".

I
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Fără permis, 
fără 
răspundere

Pe un drum din apropierea 
orașului Rădăuți circula si auto
turismul 1—SV—4 004. Din cauza 
vitezei excesive, la o curbă ușoa
ră, mașina n-a mai putut fi re
dresată. astfel că a tamponat o 
căruță, după care s-a răsturnat 
în șanț. O femeie aflată în că
ruță a fost accidentată si inter
nată în spital.

Cine era „viteazul... vitezo- 
man 7“. Un tînăr de 19 ani. pe 
nume Adrian Clem. care se ur
case la volanul mașinii fără a 
avea permis de conducere și 
fără... permisiunea tatălui său, 
proprietarul mașinii. Profitînd 
de faptul că „tăticu". lăsase 
cheile mașinii la îndemînă. fiul 
s-a gindit să-i facă o bucurie. 
Care bucurie...

Un „nouă“ 
în plus

La agenția C.E.C. din Aiud s-a 
prezentat Iosif Ciota din Săcueni, 
județul Cluj, solicitind restitui
rea a 1 200 lei din depunerile de 
pe un libret de economii. Lu- 
crătoarea de la ghișeu s-a uitat 
la libret și a observat că ceva nu 
e in ordine. Văzind că lucrătoarea 
intirzie. Iosif Ciota a rugat-o să 
se grăbească : „N-am timp de 
pierdut. Eu sint zidar pe un șan
tier de construcții și trebuie să 
ajung mai repede la lucru". Dar 
n-a mai ajuns in ziua aceea. Și 
aceasta, intrucit depunătorul a 
fost... depus unde trebuie, Moti- 
'vul : in fata celor 200 de lei pe 
eare-i avea pe libret, el trecuse 
și cifra 9. Adică 9 200 lei. In me
seria lui de zidar trebuia să știe 
un lucru elementar: așa cum 
casa se inaltă cărămidă cu cără
midă. banii se economisesc leu 
cu leu. Munca cinstită — temelie 
sigură.

Chibriturile
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PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală

10,00 Film artistic : „Mastodontul” — o 
producție a Casei de Illme nr. 5.

11,26 Itinerar de cîmple. Reportaj
11.45 Telex
11.50 închiderea programului
15,10 Mațineu de vacanță : Blîndul Ben
15,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,35 Curs de limba franceză
17,06 Emisiune în limba germană
18.50 Secvențe daneze
19,05 „Avem o singură viață1-. Reportaj 

realizat în județul Brașov
19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
20,00 „Satul românesc văzut de la bal

con". Reportaj filmat în comuna 
Amara—Ialomița

20,15 Film artistic :• „Ultimul războinic”. 
Producție a studiourilor america
ne.

21.50 Emisiune dă știință. Forța ce gu
vernează Universul : Gravitația

32.20 Telejurnal

PROGRAMUL H

Comitetul de conducere al Uniunii 
compozitorilor, biroul organizației de 
bază și birourile secțiilor de creație, 
întrunite în ședință comună, au adre
sat o telegramă C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în care se 
spune, între altele :

împreună cu întregul nostru po
por, compozitorii și muzicologii, toți 
muzicienii care trăim și muncim pe 
pămintul patriei sîntem angajați cu 
toată ființa, cu toate înfăptuirile și 
aspirațiile, cu glndirea și sensibili
tatea de artiști cetățeni, în nobilul și 
eroicul efort pentru lichidarea urmă
rilor cutremurului catastrofal de la 
4 martie. în opera de ridicare neabă
tută a României socialiste pe noi 
trepte ale bunăstării materiale și spi
rituale.

Avem în fața ochilor și în inimă 
imaginea luminoasă și exemplară a 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general, omul între oa
meni, bărbatul vrednic și neînfricat, 
fiul cel mai iubit al națiunii, care 
conduceți partidul, țara întreagă pe 
drumul afirmării nestînjenite a ge

niului creator al poporului, pe dru
mul edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pămintul 
românesc.

Ca și întregul nostru popor — se 
subliniază în telegramă — muzicie
nii consideră că singura atitudine 
demnă de un cetățean al patriei este 
participarea cu trupul și cu sufletul, 
cu prezența vie, activă la înflorirea 
patriei, slujirea el cu abnegație ne
țărmurită. și nu părăsirea el pentru 
himerice paradisuri căutate aiurea.

Sîntem militanți devotați pentru 
transpunerea în viață a programului 
ideologic al partidului, a politicii, in
terne și externe promovate de sta
tul nostru socialist și ne exprimăm 
atașamentul nemărginit la principi
ile afirmate de România socialistă in 
viața internațională.

Subliniind participarea compozito
rilor la Festivalul național „Cîntarea 
României", telegrama precizează :

Intr-un front unit în aceleași idea
luri eștetice, compozitorii rofnâni și 
de alte naționalități, reprezentând 
toate generațiile, stilurile si genurile

de creație, au dedicat festivalului va
loroase cîntece, cantate, oratorii, o- 
pere. operete, balete, lucrări simfoni
ce. concertante, de muzică de came
ră, piese de muzică ușoară și de fan
fară inspirate din patosul muncii, din 
viata nouă a patriei socialiste, din 
glorioasa istorie națională. Totodată 
exprimăm hotărârea fermă a tuturor 
compozitorilor și muzicologilor, se 
spune în încheierea telegramei, de a 
munci fără preget pentru transpu
nerea în viată a programului ideolo
gic al partidului, pentru îmbogățirea 
patrimoniului culturii socialiste cu 
noi valori inspirate din epopeea na
țională. din viata, aspirațiile și în
făptuirile contemporanilor care edi
fică societatea socialistă multilateral 
dezvoltată pe pămintul României.

In oentrul preocupărilor noastre 
prezente și în perspectivele anilor 
cincinalului, stau teme ale epopeii 
naționale, momente cruciale ale isto
riei patriei, pe care ne propunem să 
le redăm în opere înflăcărate, mobi
lizatoare.

Pe adresa tovarășei Elena 
Ceaușescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. ai P.C.R., 
președintele Comitetului național de 
ajutorare, continuă să sosească tele
grame prin care colective de oameni 
ai muncii de la orașe și sate infor
mează despre hotărârea lor de a con
tribui la efortul general al poporului 
pentru înlăturarea grabnică a con
secințelor cutremurului.

Comitetul județean al femeilor 
Ilfov se angajează să contribuie pină 
la sfârșitul anului, la contul omeniei, 
cu 420 000 lei. colectivul Filaturii de 
bumbac din Baia Mare — români, 
maghiari și de alte naționalități — 
va depune la același cont, pină la 
sfirșitul anului, suma de 2 000 000 lei, 
reprezentînd retribuția lor ,pe 12 zile. 
De asemenea, colectivul unității iși 
va spori eforturile în vederea obține

rii. peste planul anual, a unei pro
ducții în valoare de 10 000 000 lei. 
Membrii C.A.P. Niculițel din județul 
Tulcea vor depune în contul omeniei 
52 800 lei și vor dona pentru ajuto
rarea sinistraților 10 000 kg grîu, 
10 000 kg porumb și 10 000 kg stru
guri. Țăranii cooperatori, români și 
maghiari, din cooperativa agricolă de 
producție Band, județul Mureș, au 
hotărit să doneze 271 500 lei. precum 
si importante produse din gospodă
riile personale.

Organizația comunală de partid 
Moara, din județul Suceava, în nu
mele locuitorilor acestei așezări, a 
hotărit să doneze 350 000 lei, repre- 
zentînd contribuții în bani și produ
se, precum și fonduri obținute din 
manifestări culturale, sportive și alte 
acțiuni.

Gală de filme la Ambasada Republicii 
Populare Democrate Coreene

17,00 Portativ bucureștean.
17.30 Pagini de umor
17.55 Dialog peste ani. Documentar
18,05 selecțlunl din „Albumul dumini

cal"
19.00 Radar pionieresc
19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 Bucureștiul necunoscut
20,25 Blocnotes — Informații utilitara
20,45 Pagini de Istorie
21,15 Desene animate
21.30 Telex
21,35 Actualitatea bucureșteană.
21.55 Treptele afirmării

La vremea insămințării porumbului timpul iși sporește prețul

Nimic din ceea ce trebuie făcut astăzi 
să uu fie lăsat pe miine

Odată cu ameliorarea vremii, activitatea în cînlp a fost reluată cu 
forțe sporite, importante mijloace mecanice fiind în tot mai mare mă
sură concentrate la semănatul porumbului, lucrare ce se desfășoară 
în circa 20 de județe. Pînă joi seara. în unitățile agricole de stat și 
cooperatiste au fost semănate 290 000 ha. Cooperativele agricole din 
județele Mehedinți. Tulcea. Brăila. Buzău, Vrancea și Olt au însămîn- 
țat, pinâ în prezent, mai mult de o treime din terenurile rezervate 
porumbului, iar cele din Ialomița șl Argeș 25 la sută.

MEHEDINȚI. Așa cum a stabilit 
comandamentul județean prin mă
surile care au fost luate. în a- 
ceastă săptămână în fiecare uni
tate agricolă se va înregistra o 
viteză de lucru maximă la semăna

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

GIMNASTICĂ: O reușită verificare 
a formei sportivelor noastre

PARIS 14 (Agerpres). — în ve
derea apropiatelor campionate eu.--
ropener.de gimnastică .de la, Praga, 
echipa, feminină a,.Rpmânie.i a susți
nut îa „Palatul sporturilor" din
Orleans un concurs de verificare.

După cum transmite agenția Fran
ce Presse. cei peste 3 000 de spec
tatori prezenti în tribune au urmărit 
exerciții de un înalt nivel tehnic, 
prezentate de o echipă omogenă, 
aplaudind in mod special evoluțiile 
de mare virtuozitate ale triplei cam
pioane olimpice Nadia Comăneci și 
ale colegei sale Teodora Ungureanu.

Programul executat la paralele de 
Nadia Comăneci a fost notat de ofi
ciali cți „zece", la celelalte aparate 
lăureâța .J'Ocurilor de ,1a MoritreăT 
fiind nota:ă cu 9,85 (Ia sdl).; '9,80 (la 
sărituri) și 9.30 (la birnă).

In clasamentul final, la individual 
compus. Nadia Comăneci a ocupat 
primul loc cu un total de 38,95 punc
te, fiind urmată de Teodora Ungu
reanu — 38,80 puncte. Gabi Gheor
ghiu — 38,40 puncte. Marilena Neac- 
șu — 38,10 puncte. Emilia Eberle — 
38 puncte, Cristina Itu — 37.40 punc
te și Gabriela Trușcă — 37,20 puncte.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Continuindu-și pregătirile pen

tru apropiatul campionat mondial de 
la Viena. echipa de hochei pe gheață 
a României a susținut ieri la pati
noarul „23 August" din Capitală un 
joc de verificare cu selecționata de 
tineret a Cehoslovaciei. Partida s-a 
încheiat cu scorul de 5—1 (4—1. 1—0, 
0—0) în favoarea hocheiștilor români. 
Au marcat pentru formația noastră 
Solyom (2), Nistor, Antal și Gheor
ghiu. Astăzi, cele două formații se 
întîlnesc din nou, cu începere de la 
ora 17,30.

• în sala Floreasca din Capitală 
au început meciurile turneului final 
(locurile 1—6) al campionatului repu
blican feminin de volei. Iată primele 
rezultate : Penicilina Iași—I.E.F.S. 
București 3—0 (15—3. 15—9, 15—11) ; 
Dinamo—Rapid 3—0 (15—11.* 15—6,
15— 7) ; Farul Constanța—Universita
tea Craiova 3—1 (16—14. 13—15,
16— 14, 15—7).

•> Turneul de tenis de la Houston 
(S.U.A.) a programat ultimele partide

din primul tur al probei de simplu. 
Campionul român Ilie Năstase l-a 
întîlnit pe americanul Billy Martin, 
în fața căruia a ciștigat cu 7—6. 6—2. 
Surpriza zilei a fumizat-o italianul 
Adriano Panatta, care a reușit să-1 
elimine cu 6—1, 7—5 pe americanul 
Jimmy Connors. Alte rezultate : 
Eddie Dibbs (S.U.A.) — Phil Dent 
(Australia) 7—5. 6—3 ; Vitas Gerulai- 
tis (S.U.A.) — Corrado Barazzuttl 
(Italia) 3—6, 6—2, 7—5.

• In primul tur al turneului de 
tenis de la Buenos Aires, jucătorul 
român Ion Tiriac l-a învins cu 6—3, 
6—2 pe argentineanul Lorenzo So
riano. Alte rezultate : Cliff Richey 
(S.U.A.) — Carlos Lando (Argentina) 
6—1, 6—2 ; Paolo Bertolucci (Italia) 
— Carlos Santiago (Argentina) 6—1. 
6—4. In partida de dublu, întreruptă 
miercuri din cauza întunericului, 
cuplul Ion Tiriac (România) — Woj- 
tek Fibak (Polonia) a întrecut cu 
5—7, 6—4, 11—9 perechea argenti- 
neană Lando — Carruthers.

tul porumbului. Pretutindeni se ac
ționează cu forțe sporite la execu
tarea într-un timp cît mai scurt a 
acestei lucrări. Organizîndu-și temei
nic munca, mecanizatorii și coopera
torii, din comuna Punghina, au în
cheiat semănatul porumbului pe în
treaga suprafață în numai 5 zile. In 
cele trei cooperative agricole din a- 
ceastă comună — Recea. Punghina și 
Drincea — au fost însămînțate 695 
ha cu porumb. Și în alte unități 
agricole lucrările sînt avansate. Cu 
ce randament lucrează tractoarele 
și semănătorile 7 Cum se urmă
rește realizarea vitezei planifica
te? Marți, 12 aprilie, ne-atn oprit 
în cîteva unități din zona de 
cîmpie a județului, unde se cultivă 
de altfel cea mai mare suprafață .cu 
porumb. In toate unitățile de pe raza 
consiliului intercooperatist Recea . se 
lucra din plin. în ritm susținut, la 
pregătitul terenului și semănat. „La 
ora 5 și jumătate noi ne aflam în 
cîmp și am început treaba — ne spu
neau mecanizatorii Ion Popa și 
Alexandru Gogoloiu. pe care i-am 
găsit lucrind de zor pe una din tar- 
lalale cooperativei agricole din Pun
ghina. Reușim să depășim nonjna 
stabilită pe tractor la pregătitul tere
nului cu 5—6 hectare pe zi". Con
semnăm în acest consiliu și cîteva 
initiative : mecanizatorilor ii se asi
gură hrana caldă în cimp ; se lu
crează grupat pe parcele compacte, 
tractoarele și semănătorile actionînd 
într-o zi în același punct, evitîn- 
du-se în felul acesta deplasările 
inutile.; eventualele defecțiuni tehnice 
se Înlătură operativ, mecanicii fiind 
repartizați pe grupe de tractoare și 
mașini.

Ne-am oprit în aceeași zi și în uni
tățile de pe raza consiliului inter- 
cooperatist Obîpșia de Cîmp. La coo
perativa agricolă din Gemeni, pînă la 
orele prânzului nu se putuse lucra la 
semănat din cauza umidității ridica-

te din soil. Inginerul Hie Grozăvescu. 
(Virgtliu Tătaru).

DOLJ. Lucrătorii ogoarelor din jude
țul Dolj au însămânțat pină în prezent 
peste 15 000 hectare cu porumb. Mul
te unități agricole și-au propus chiar 
să devanseze graficele în vederea în
cheierii semănatului porumbului în 
cinstea primului congres al țărănimii, 
împreună cii inginerul Dinei Ștefă- 
nescu, director general al direcției 
agricole,. am făcut un raid în unită
țile agricole din consiliile intercoope- 
ratiste Segarcea și Calopăr. Ne-am 
oprit, mai intîi, pe două din tarla
lele aparținind cooperativelor agrico
le „16 Februarie" și „Unirea" — Se
garcea. Șefii de fermă E. Grigoriu și 
Marin Streianu supravegheau atent 
mersul lucrărilor de pregătire a tere
nului și de însămînțat. Se folosea să- 
mintă hibrid din grupa 400 care se 
încorpora la 10—12 cm adincime, asi- 
gurîndu-se o desime de ’ 70 000 boabe 
la hectar. Bine se lucra și la coope
rativele agricole Drănic si Padea, 
unde porumbul a fost însămințat pe 
90 și. respectiv.' 52 la sută din supra- 
fața planificată. (Nicolae Băbălău).

VASLUI. Timpul rece a amînat cu 
cîteva zile declanșarea cu toate for
țele a insămințării porumbului. în 
această situație. în toate cooperati
vele agricole, potrivit indicațiilor 
date de comandamentul județean, 
specialiștii urmăresc în permanentă 
temperatura solului. Tinîndu-se sea
ma că vremea s-a mai ameliorat. în 
anumite zone. îndeosebi cele din sud- 
estul județului, mecanizatorii au în
ceput semănatul. Se lucrează in uni
tățile din consiliile intercooperatiste 
Rîșești,’ Fălciu. Murgeni. Șuletea, 
Banca și altele. Se muncește intens 
și la pregătirea unui pat germinativ 
corespunzător celui impus de calita
tea semănatului. Deja sint gata de 
a primi, sămînța peste 22 000 ha. ceea 
ce înseamnă front de acțiune pentru 
cîteva zile bune de semănat. Meca
nizatorii vasluieni s-au angajat să 
intîmpine Congresul consiliilor de 
conducere ale unităților agricole so
cialiste. al întregii tărănimi mobili
zați cu forte sporite astfel ca imediat 
ce se va crea timp optim să încheie 
neîntirziat însămințările pe întreaga 
suprafață planificată de peste 85 000 
ha. (Crăciun Lăluci).

Cu prilejul celei de-a 65-a aniver
sări a zilei de naștere a tovarășului 
Kim Ir Sen, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Mun
cii din Coreea, președintele Republi
cii Populare Democrate Coreene, 
ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, Pak Zung Guc, a organizat joi 
o gală de filme, urmată de un cocteil.

A fost prezentat filmul documentar 
„Phenian", realizare a studiourilor 
coreene, care înfățișează aspecte le
gate de activitatea întregului popor, 
sub conducerea Partidului Muncii din 
Coreea, in frunte cu tovarășul Kim Ir 
Sen, pentru dezvoltarea și înflorirea 
continuă a capitalei coreene în anii 
de construire a socialismului, de a- 
părâre a cuceririlor revoluționare, a 
independentei .și suveranității patriei.

Au participat tovarășii Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.. vice

președinte al Consiliului de Stat, Paul 
Niculescu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
viceprim-ministru al guvernului, Ne- 
culai Agachi, ministrul industriei me
talurgice. președintele Asociației de 
prietenie româno-coreene. Dumitru 
Turcuș. Haralambie Alexa și Liviu 
Derban, adjunct! de șefi de secție 
la C.C. al P.C.R., Constantin Oanceâ, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, general-maior Gheorghe Go- 
moiu, adjunct al ministrului apărării 
naționale si secretar al Consiliului 
politic superior al armatei. Dumitru 
Ghișe, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Ion 
Stoian, adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economi
ce internaționale, reprezentanți ai 
unor instituții centrale, organizații de 
masă și obștești, oameni de cultură 
si artă, ziariști.

R. P. D. COREEANA

Remarcabile succese
în edificarea noii orînduiri

Oamenii muncii din R.P.D. Coreeană înregistrează noi realizări 
notabile in toate domeniile activității economico-sociale: în industrie, 
în agricultură, transporturi, in invățămint, în știință și tehnică. 
Aceste multiple succese, obținute de poporul coreean, sub conducerea 
Partidului Muncii, in frunte cu tovarășul Kim Ir Sen, care împli
nește astăzi 65 de ani, sint urmărite cu vie satisfacție si bucurie 
de poporul român, unit prin trainice legături frățești, de solidaritate 
militantă cu poporul coreean.

Phenianul, un oraș demn de prezentul socialist al Coreei populara

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 16, 

17 și 18 aprilie. în țară. ; Vreme în ge
neral instabilă, cerul va fi mai mult 
noros. Vor cădea ploi, mal ales sub

formă de aversă, însoțite de descărcări 
electrice. Vînt moderat, cu Intensifi
cări locale de 40—50 lcm pe oră. pre- 
dominind din sectorul vestic. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse intre 
minus 1 grad șl plus 9 grade, iar ma
ximele între 8 șl 16 grade. In Bucu
rești ; Vreme în general instabilă, cu 
cerul mal mult noros. Temporar ploaie. 
Vînt slab pînă la potrivit și tempe
ratura ușor variabilă.

I
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în mina 
copiilor...

Scriam deunăzi în rubrica 
noastră despre jocul cu focul al 
unor copii nesupravegheati. a- 
vind drept urmare incendii sol
date cu importante pagube pen
tru părinții lor. Iată că. din ju
dețul Alba, corespondentul nos
tru, Ștefan Dinică, ne semnalea
ză două cazuri aidoma, parcă 
trase la indigo. în gospodăria 
lui Ilie Cerbu din Cenade a iz
bucnit un incendiu care a mis
tuit un grajd. Apoi, în Lupșa, în 
partea cealaltă a județului Alba, 
un alt grajd s-a făcut scrum în 
gospodăria lui loan Olaru. Pa
gubele sînt identice. Ca si cau
zele : jocul cu focul al unor co
pii de aceeași vîrstă — 5 ani. 
Oameni buni : nu mai lăsati chi
briturile pe mîna copiilor !

Rubrică reolizatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților

I 
I 
I
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„Scînteli"

(Urmare din pag. I)
cot la cot cu bărbații găsește, în 
majoritatea întreprinderilor noastre, 
sprijinul necesar.

— In documentele de partid 
s-a subliniat necesitatea ca, 
proporțional cu contribuția adu
să in diferite sectoare de acti
vitate și in raport diregt cu pre
gătirea și experiența lor, fe
meile să fie promovate in func
ții de conducere. V-am ruga să 
ne spuneți care este situația, 
din acest punct de vedere, in 
județul Botoșani 2

— Incepind din 1973, după plenara 
C.C. al P.C.R. în care a fost adop
tată hotărârea cu privire la creșterea 
rolului femeii în toate domeniile 
vieții sociale, politice și economice, 
biroul comitetului județean de partid 
a analizat sistematic, împreună cu 
ceilalți factori, modul în care se a- 
plică prevederile acestei importante 
hotărîri. De altfel, organizațiile de 
partid constituie un bun exemplu în 
acest sens : în adunările generale 
din organizațiile de bază, care au 
avut loc recent, au fost alese 135 de 
femei în funcția de secretar. 715 ad
juncte de secretar și 1451 de mem
bre in birourile organizațiilor de 
bază ; în cele 151 de conferințe și 
adunări la comitetele de partid peste 
30 la sută dintre membrii comitetelor 
nou alese sînt femei, iar 11 pentru 
a îndeplini funcția de secretari și 181 
aceea de secretari adjuncți. Aș mai 
adăuga că 1 754 de femei sînt confe
rențiari, lectori și propagandiști în 
invățămintul ideologic.

Este o încredere pe care femeile 
o merită și o justifică pe deplin. In 
cinci din comunele județului. în 
funcția de primar sînt femei, și în 
nici una din aceste comune cetățenii 
nu au avut motive să regrete că 
le-au ales. Eugenia Baraboi, de pil
dă, alături de consătenii ei, a adus 
comunei Flămînzi, de unde a pornit 
vâlvătaia răscoalelor din 1907, doi

ani la rînd, premiul I pe județ în în
trecerea dintre comune pentru bună 
gospodărire și înfrumusețare. Des
pre Lucia Huțan-u, primarul comunei 
Leurda, Natalia Ștefănescu, primarul 
comunei Stănceni, și despre celelalte, 
cetățenii nu au decît cuvinte de lau
dă. In fruntea organizației județene 
U.T.C. se află o tânără — Maria 
Bența.

în industrie însă, lucrurile diferă 
de la o unitate la alta. Deși avem 
trei mari unități cu specific feminin,

este normal ca mari colective de fe
mei să fie reprezentate. în comitet, 
aproape exclusiv de bărbați.

— în agricultura județului, 68 
la sută din forța, de muncă o 
constituie femeile. Cum sint 
ele reprezentate in funcțiile de 
conducere ?

— Intr-adevăr, atît procentul, cît 
mai ales munca concretă, contribuția 
efectivă a femeilor la bunul mers al 
activității din unitățile agricole, în
deosebi în cooperativele agricole de

Femeia-un om egal 
între oameni

nu există nici o femeie director. La 
Fabrica de confecții din Botoșani aș 
remarca, totuși, că inginerul șef și 
contabilul șef sînt femei, că în co
mitetul oamenilor muncii, din 17 
membri 9 sîn.t femei, că două din 
cele trei secții de fabricație sint 
conduse de către o femeie, iar peste 
80 la sută din șefii formațiilor de lu
cru sînt tot femei. In schimb, la în
treprinderea textilă, unde 61 la sută 
din totalul angajaților sint femei, 
funcția administrativă cea mai „înal
tă" la care a ajuns pînă acum o fe
meie este aceea de... șef de birou, 
în comitetul oamenilor muncii, din 
19 membri, doar 5 sînt femei, deși 
măcar în acest organism ele ar fi 
putut fi reprezentate în mod echita
bil. Această situație nesatisfăcătoare 
se datorește, pe de o parte, faptului 
că prea puține femei dețin funcții 
administrative importante, iar pe de 
alta, lipsei de orientare în alegerea 
reprezentanților in secții ; căci nu

producție, subliniază rolul important 
ce le revine, în acest sector al eco
nomiei județului, rol datorat hărni
ciei și priceperii lor, devotamentului 
ou care se consacră sporirii avutului 
obștesc. In ce privește prezența lor 
in funcții de conducere ale unități
lor agricole, vreau să arăt că avem 
patru președinte de C.A.P. (două 
au fost realese). Desigur, numai 
hărnicia, dorința de a munci bine 
nu sînt de-ajuns pentru ca o 
persoană, fie ea femeie sau băr
bat, să fie aleasă în fruntea tre
burilor obștești. Este nevoie de tot 
mai multe cunoștințe din domeniul 
științei agricole, al economiei, în ge
neral, de o bună cunoaștere a legi
lor. Dacă în pregătirea cadrelor pen
tru agricultură s-ar fi ținut seama 
de faptul că femeile sînt chemate 
să participe la rezolvarea treburilor 
obștești nu numai în calitatea de lu
crător cu brațele, ci și in aceea de 
reprezentant în luarea deciziilor, si

tuația ar fi fost alta. E drept, ceva 
s-a făcut în acest sens : printre 
proaspeții absolvenți ai cursurilor de 
un an se numără și cîteva femei : 14 
(dintr-un total de 45) s-au calificat 
în meseria de crescător-îngrijitor de 
porcine, 9 (din 26) în aceea de cres- 
câtor-ingrijitor de taurine, 75 la sută 
din absolvenții cursurilor pentru lu
crătorii din complexele de vaci și 
păsări au fost femei. Deci vor trebui 
depuse eforturi sistematice ca, în cel 
mai scurt timp, aceste femei care au 
dobîndit o pregătire, să acumuleze 
experiența necesară, să cîștige în
crederea oamenilor, pentru a putea 
fi promovate în funcții de condu
cere. Participarea femeilor la învăță
mântul agrozootehnic de masă nu 
este in concordanță cu procentul pe 
care ele îl reprezintă în cadrul for
ței de muncă din cooperativele agri
cole. De această anomalie se fac 
vinovate consiliile de conducere ale 
cooperativelor care nu au urmărit — 
la înscrierea membrilor cooperatori 
la aceste cursuri — ca prezența fe
meilor să fie în raport direct cu 
ponderea lor în balanța brațelor de 
muncă, iar în unele cazuri au pro
gramat cursurile la ore tirzii, necon
venabile femeilor.

Dar să nu privim la ce-a fost. Să 
ne îndreptăm atenția spre viitor, 
spre acțiunile ce se cer întreprinse 
pentru a sprijini un număr cît mai 
mare de femei de la sate să învețe, 
să se pregătească temeinic ; nu nu
mai pentru a stabili un raport echi
tabil și în ce privește prezența lor 
în funcții de conducere, ci îndeo
sebi pentru a crea condițiile nece
sare punerii în valoare a energiei și 
priceperii lor, a spiritului gospodă
resc și de bun organizator, făcîn- 
du-le astfel apte de a conduce cu 
competență.

Convorbire consemnată de 
Rodlca ȘERBAN

NOI OBIECTIVE 
INDUSTRIALE 

INTRATE
ÎN FUNCȚIUNE 

în anii ultimului 
plan șesenal (1970— 
1976), în R.P.D. Core
eană au fost date în 
exploatare peste 1 000 
de obiective indus
triale. Astfel, au fost 
realizate furnale de 
mare capacitate, inclu
siv noile furnale de la 
uzina de laminate a 
Combinatului siderur
gic Kim Ceac ; uzina 
metalurgică „13 Apri
lie". instalația de bri- 
chetare a minereuri
lor de pe lingă 
Combinatul siderurgic 
Hwanghai ; secția nr. 
3 a oțelăriei de la 
Seungdjin. Au fost, de 
asemenea, date în pro
ducție Fabrica de ci
ment Suncian cu o ca
pacitate anuală de 3 
milioane de tone, Com
binatul chimic al tine
retului de pe coasta 
de vest a țării, precum 
și un șir de centrale 
electrice. Prin intrarea 
in funcțiune a noilor 
capacități industriale, 
în anul trecut s-au 
obtinut, față de anul 
1970, cu 30 la sută mai 
mult oțăl, cu 40 la 
sută mai multe lami
nate, cu 30 la sută mai 
mult cărbune si cu 25 
la sută mai multe în
grășăminte azotoase.

Ca urmare a extin
derii capacităților de 
producție în indus
tria metalurgică și 
a intrării în func
țiune a unor cen
trale termice, au cres
cut necesitățile de 
minereuri și cărbune. 
De aceea, se prevede ca 
în acest an în indus
tria minieră să creas
că gradul ue dotare 
tehnică, să se inten
sifice extragerea di
feritelor minereuri. Pa
ralel. producția de e- 
nergie electrică va

spori într-un ritm ac
celerat. prin folosirea 
deplină a capacităților 
existente și prin crea
rea altor noi unități 
energetice.

O PRODUCȚIE 
AGRICOLĂ 

RECORD
Condițiile climatice 

nefavorabile au pus 
anul trecut sarcini 
complicate în fata ță
ranilor cooperatori din 
R.P.D. Coreeană. Re
marcabil este insă fap
tul că. în ciuda Îm
prejurărilor vitrege, au 
fost înregistrate recol
te bune. La cereale, 
recolta a atins opt mi
lioane tone, cifră re
cord pentru întreaga 
istorie a tării. Acest 
succes a fost obtinut 
datorită în primul rind 
măsurilor adoptate de 
conducerea de partid 
si de stat in domeni
ile mecanizării, orga
nizării științifice si 
irigațiilor.

Potrivit programului 
în cinci puncte de mo
dernizare și de spori
re a eficientei agricul
turii. urmează să fie 
create premisele pen
tru ca într-un viitor 
apropiat să se ajungă 
ia o recoltă anuală de 
10 milioane tone de ce
reale. Recenta Plenară 
a C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea a 
adoptat măsuri concre
te pentru prevenirea 
pagubelor secetei sur
venite intr-o serie de 
regiuni ale tării. Orga
nizațiile de partid, ar
mata și întreaga popu
lație sint chemate să 
sprijine, pe un front 
larg, eforturile lucră
torilor din agricultură 
pentru a asigura si în 
acest an producții spo
rite. In ultimele luni, 
întreprinderile indus
triei construcțiilor de 
mașini au livrat agri
culturii tării numeroa
se camioane, excava

toare. pompe, instala
ții de foraj si motoa
re pentru mașini agri
cole. în aceste între
prinderi se desfășoară 
o adevărată campanie 
de masă sub deviza 
„Cu același material 
să producem mai mult, 
mai bine și mai ieftin 
și să epuizăm toate 
rezervele" pentru a 
sprijini îndeplinirea 
planului de moderni
zare a agriculturii si 
sporire a eficientei în 
această ramură impor
tantă a economiei na
ționale.

JUMĂTATE DIN 
POPULAȚIA

ȚĂRII ÎNVAȚĂ
Dezvoltarea învăță- 

mintului de toate gra
dele constituie o pre
ocupare de bază a 
autorităților Coreei 
populare. înainte de e- 
liberare. Coreea nu 
dispunea de un învă- 
tămint de masă, șco
lile primare și secun
dare și cu atit mai 
mult universitățile fi
ind aproape total inac
cesibile pentru fiii oa
menilor muncii.

Regimul democrat- 
popular a lansat o lar
gă mișcare națională 
pentru construirea de 
școli și dotarea lor cu 
echipament si mate
riale didactice nece
sare. Numărul uni
tăților de invățămint 
a crescut de la an 
la an, alungind în 
prezent la cifre impre
sionante : 4 700 școli
primare, peste 4100 
școli secundare. 150 de 
institute de invăță
mint superior. Ince
pind din septembrie 
1975. a fost introdusă 
obligativitatea învătă- 
mîntului cu durata de 
11 ani în întreaga tară. 
Un calcul global arată 
că aproape jumătate 
din populația Coreei 
este cuprinsă intr-o 
formă sau alta de în- 
vățămint.

ropener.de
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liniștii spanioli sînt gata să coopereze 
toate forțele democratice din țară“

Un interviu al tovarășei Dolores Ibarruri

Manifestări consacrate centenarului 
Independenței de stat a României

Intr-un interviu acordat postului 
de radio Belgrad, Dolores Ibarruri, 
.președintele Partidului Comunist din 
Spania, a declarat că „P.C.S. este 
gata să coopereze cu toate forțele 
democratice din tară dacă, desigur, 
ele doresc acest lucru. Noi nu pre
tindem. a spus ea, că deținem mo
nopolul democrației. Vom încerca să 
cooperăm cu toate partidele, nu do
rim să ne separăm, noi căutăm coo-

perarea". a subliniat Dolores Ibar
ruri.

Pe de altă parte, președintele 
P.C.S. a declarat că se așteaptă să 
se reîntoarcă in Spania în următoa
rele două săptămini după un exil de 
aproape 40 de ani și că a acceptat 
să participe in viitoarele alegeri par
lamentare în. calitate de candidat al 
partidului comunist în orașul Ovie
do din provincia sa natală Asturia.

Plenara C. C. al
MADRID 14 (Agerpres). — La Ma

drid au început lucrările Plenarei Co
mitetului Central al P.C. din Spa
nia. prima ședință plenară a parti
dului care are loc în Spania în mod 
legal și public de la războiul civil. 
Participă membrii Comitetului Cen
tral și numeroși activiști de partid.

Desfășurată sub lozinca ..A vota

P. C. din Spania
pentru comuniști înseamnă a vota 
pentru democrație", plenara dezbate 
programul electoral al partidului și 
listele de deputati pentru apropiatele 
alegeri.

în deschiderea lucrărilor a luat 
cuvintul secretarul general al P.C. 
din Spania, Santiago Carrillo.

POLONIA. în cadrul manifestări
lor consacrate aniversării cente
narului independentei de stat a 
României, la Poznan și Varșovia 
a avut' loc un ciclu de confe
rințe despre arta populară româ
nească, la care au luat parte cadre 
didactice universitare. cercetători, 
etnografi, un numeros public. A vor
bit prof. dr. Ion Vlăduțiu.

BRAZILIA. Sub patronajul amba
sadei române și al Federației cultu
rale a districtului federal a fost or
ganizată la Brasilia o gală a filmu
lui românesc. Au fost prezentate fil
mele „Dacii" și „Nuntă țărănească". 
Au participat membri ai corpului di

plomatic acreditați la Brasilia, repre
zentanți ai Ministerului de Externe 
brazilian, numeroase personalități 
ale vieții cultural-artistice braziliene.

LIBERIA. La Ambasada română 
din Monrovia a avut loc o seară cul
turală, în cadrul căreia au fost vi
zionate filmele „Independenta, nă
zuința de veacuri a poporului român" 
și „Comori turistice românești". Au 
participat scriitorul Bait Moore, a- 
sistent al ministrului informațiilor, 
afacerilor culturale și turismului, alte 
oficialități guvernamentale, repre
zentanți ai vieții cultural-artistice li- 
beriene, ziariști.

ORIENTUL MIJLOCIU

Președintele Italiei a primit pe ministrul 
apărării naționale al României

0 nouă ordine economică mondială - condiție 
hotărîtoare pentru dezvoltarea independentă 

a țărilor latino - americane
Declarația președintelui Venezuelei

DAMASC. — Președintele Siriei, 
Hafez Al Assad, a primit pe Fuad 
Boutros. viceprim-ministru și mi
nistru al afacerilor externe și apă
rării al Libanului. Potrivit agenției 
M.E.N., Boutros este purtătorul unui 
mesaj adresat de președintele Elias 
Sarkis șefului statului sirian.

★
Pierre Gemayel, liderul Partidului 

falangist libanez, a sosit joi după- 
amiază la Damasc, venind de la Bei
rut. Imediat după sosire, el a fost 
primit de Abdel Halim Khaddam,

vlcepremier și ministru de externe 
al Siriei. Pierre Gemayel urmează, 
de asemenea, să fie primit de pre
ședintele Hafez Al Assad.

CAIRO. — Vicepreședintele R. A. 
Egipt, Husni Mubarak, și Yasser 
Arafat, președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei (O.E.P.), aflat intr-o 
vizită la Cairo, au examinat în ca
drul unei întrevederi evoluția situa
ției din .Orientul Apropiat, precum 
și o serie de probleme interesînd 
mișcarea palestineană de rezistență.

ROMA 14 (Agerpres). —, Președin
tele Republicii Italiene, Giovanni 
Leone, a primit miercuri la Palatul 
Quirinale pe ministrul apărării na
ționale al Republicii Socialiste Româ
nia, general-colonel Ion Coman, care 
se află intr-o vizită oficială în aceas
tă țară.

Din partea președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a fost transmis un cordial 
mesaj de salut președintelui Giovanni 
Leone și soției sale, Vittoria Leone, 
urări de prosperitate și pace poporu
lui italian.

Mulțumind, șeful statului italian a 
adresat, din partea sa și a soției, cele 
mai bune urări de sănătate și ferici
re președintelui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu, iar po
porului român urări de bunăstare și 
progres din partea poporului italian.

El a dat o înaltă apreciere prodi
gioasei activități a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, pe plan interna
tional, contribuției sale directe la în
lăturarea urmărilor distrugătorului 
cutremur care a lovit România.

Președintele Italiei și-a exprimat 
deplinul acord cu aprecierea făcută 
recent de președintele Nicolae 
Ceaușescu, potrivit căreia s-au extins 
relațiile româno-i.taliene și sînt în
trunite toate condițiile pentru lărgi
rea și diversificarea lor. în context,

s-a subliniat existența posibilităților 
pentru dezvoltarea raporturilor poli
tice, a schimburilor economice și co
operării in producție, în domeniul 
științei și culturii.

Șeful statului italian a arătat că 
acordă o mare importanță contribu
ției României la asigurarea cooperă
rii și securității în Europa, mențio- 
nind că pentru atingerea acestui țel 
se impune aplicarea concretă a pre
vederilor documentelor de la Helsin
ki, intensificarea colaborării intereu- 
ropene, in oonditii de deplină egali
tate și avantaj reciproc.

în cursul aceleiași zile, ministrul 
român a fost primit de primul minis
tru, Giulio Andreotti.

Premierul italian a rugat 6ă se 
transmită omagiul său președintelui 
României, față de care nutrește sen
timente de profundă stimă și respect.

Abordîndu-se aspecte ale relațiilor 
bilaterale, șeful guvernului italian a 
subliniat satisfacția față de evoluția 
pozitivă a raporturilor dintre Româ
nia și Italia, hotărârea de a intensi
fica legăturile pe plan politic, econo
mic, cultural-științific, militar și în 
alte domenii.

La primiri, desfășurate într-o at
mosferă de cordialitate, au fost pre- 
zehți ministrul apărării al Italiei, 
Vitto Latanzio, și ambasadorul Româ
niei in Italia, Ion Mârgineanu.

. CARACAS. în discursul pronunțat 
la deschiderea lucrărilor Conferinței 
miniștrilor planificării din America 
Latină, la care participă reprezen
tanți din 20 de state, președintele 
Venezuelei. Carlos Andres Pej-ez, a 
arătat că viitorul regiunii depinde în 
P|od direct de dezvoltarea cooperării 
și de instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale. Șeful statului 
venezuelean s-a pronunțat pentru 
lichidarea tuturor barierelor și re
stricțiilor aflate în calea lărgirii și 
diversificării cooperării în zonă, pen
tru instituirea unui nou tip de rela

ții. echitabile și juste. „O nouă ordi
ne economică mondială, care să su
prime actualele nedreptăți — a spus 
el — reprezintă o condiție sine qua 
non pentru realizarea unei dezvol
tări independente a țărilor din Ame
rica Latină". Președintele Perez a 
relevat importanta unor organisme 
ca Sistemul economic latino-ameri- 
can (S.E.L.A.) și comitetele de acțiu
ne ale acestuia, specializate pe pro
bleme, pentru dezvoltarea econo
miilor naționale, evidențiind, totoda
tă. necesitatea creării unor noi orga
nisme de cooperare în diverse dome
nii de activitate.

agențiile de presă transmit:
Comunicatul comun bul

garo—polon 3 fost dat publicitâ-

Preocupări economice în țările 
în curs de dezvoltare

MEXIC. — Compania petrolieră 
mexicană de stat PEMEX a elaborat 
un program de dezvoltare în dome
niul rafinării petrolului și al petro
chimiei pe perioada 1977—1982. In
vestițiile globale prevăzute' în acest 
plan vor fi de 310 miliarde pesos, ci
fra fiind fixată ținîndu-se cont de 
faptul că cercetările recente au con
firmat existenta unor rezerve de pe
trol estimate la 11 miliarde barili.

BIRMANIA. — Planul pe exerci
țiul financiar 1977—1978 prevede a- 
locarea unor sume importante pen
tru întărirea sectorului economic de 
«tat. Investițiile vor fi de 2.5 ori mai 
mari decit anul trecut. O treime din 
investiții vor fi dirijate spre dezvol
tarea sectorului industrial. în Birma- 
nia. în prezent aparțin statului tota- 
■litațea întreprinderilor energetice, 
transporturile feroviare și aeriene, 
flota comercială maritimă, comerțul 
exterior.

IRAN. — în provinciile Isahan șl 
KhOrasan vor fi construite două cen
tre-pilot de cercetări destinate' stu
dierii modalităților de utilizare, în 
viitorul apropiat, a energiei solare.

Aceste acțiuni fac parte dintr-un pro
gram de studii întreprins de Minis
terul iranian al Energiei pentru u- 
tilizarea pe scară industrială a aces
tei resurse energetice.

KENYA. — Potrivit prevederilor 
planului de perspectivă. în următo
rii trei ani producția materialelor de 
construcție în Kenya va ajunge la 
1,75 milioane tone, față de 1.5 mi
lioane tone in 1976. Se prevede re
construcția și extinderea uzinei de 
ciment de la Ati River, a doua ca 
mărime din tară. Kenya este unul 
dintre principalii producători și ex
portatori de ciment din Africa tro
picală.

MALAWI. — La Nkula Falls va fi 
construit un nod hidroenergetic care 
va avea o putere de 90 megawați. 
Costul total al proiectului este e- 
valuat între 70 și 75 milioane dolari. 
Din această sumă, guvernul va asi
gura finanțarea cheltuielilor în mo
nedă națională, iar restul va fi furni
zat de unele organisme internaționa
le de finanțare, printre care Banca 
africană de dezvoltare și Banca mon
dială.

ții la Sofia, în urma vizitei între
prinse de ministrul afacerilor exter
ne al R.P. Polone, Emil Wojtaszek. 
După cum se subliniază în document, 
Bu-lgaria și Polonia vor depune efor
turi susținute în vederea desfășurării 
reuniunii de la Belgrad într-un cli
mat de colaborare, constructivă, pen
tru ca această întîlnire să contribuie 
la continua întărire a securității și 
dezvoltării colaborării in Europa.

Președintele Braziliei, Er- 
riesto Geisel, a făcut uz de puterile 
excepționale pentru a promulga un 
amendament la Constituție, refor- 
mînd puterea judiciară. Proiectul de 
reformă a puterii judiciare a fost 
respins la 30 martie în Parlament de 
către singurul partid legal de opo
ziție, Mișcarea Democratică Brazi
liană (M.D.B.). Președintele Geisel a 
decretat suspendarea provizorie a lu
crărilor Congresului federal pentru a 
putea, în virtutea unor prerogative 
excepționale, să legifereze reformarea 
puterii judiciare și să întreprindă 
unele reforme de ordin politic.

Comitetul de coordonare 
al Frontului Patriotic Zim
babwe, care reunește Uniunea
Poporului African (Z.A.P.U.) și Uni
unea Națională Africană (Z.A.N.U.), 
a- adoptat hotărîrea de a reuni deta
șamentele înarmate ale celor două 
mișcări în Armata Poporului Zim
babwe.

Ljj pekin a scos de sub 
tipar volumul V al „Operelor alese" 
ale lui Mao Tzedun. anunță Agenția 
China Nouă. Volumul apare sub în
grijirea Comitetului — desemnat de 
C.C. al P.C. Chinez si condus de pre
ședintele Hua Kuo-fen — pentru e- 
ditarea și publicarea operelor preșe
dintelui Mao Tzedun. Volumul cu
prinde 70 de articole, dintre care 46 
nu au fost publicate pînă acum.

Greve în Franța. In întrea- 
ga Franță au avut loc greve ale 
muncitorilor din ramura construc
țiilor. în urma acestor acțiuni reven
dicative și-au întrerupt activitatea, 
pentru 24 de ore, numeroase șantiere. 
La Paris, Lyon și în alte orașe - au 
avut Ioc demonstrații ale construc
torilor, care cer majorarea salariilor 
și îmbunătățirea condițiilor de 
muncă.

Ministrul de externe 
britanic, David °wen> a sosit In 
capitala Botswanei — Gaberones — 
cea de-a patra etapă a turneului său 
în sudul Africii, consacrat examinării 
problemei rhodesiene. El va fi pri
mit de președintele Seretse Khama, 
cu care va discuta ultimele evoluții 
ale situației din zonă.

în Italia vor avea loc duminică 
și luni alegeri parțiale comunale și 
provinciale. Circa 400 000 de alegă
tori’ vor fi chemați in fața urnelor 
pentru înnoirea a 34 de consilii co
munale și a Consiliului provincial 
Rovigo.

Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, s-a decla
rat miercuri „extrem de preocupat" 
de situația din Zair, informează a- 
genția France Presse. Purtătorul de 
cuvînt a arătat că secretarul general 
al O.N.U. „a stabilit contactele nece
sare pentru a se informa asupra ul
timelor evenimente" și speră că prin 
eforturile tuturor . celor interesați si
tuația va fi rezolvată în mod satisfă
cător.

In capitala arhipelagului 
Fiji, Suva, au luat sfîrșit lucră
rile unei reuniuni la care au parti
cipat reprezentanți ai Pieței comune 
vest-europene și delegați din cele 
52 state din Africa, zona Pacificului 
și Caraibilor semnatare ale acordu
lui de la Lome. Au fost realizate cî- 
teva acorduri privind continuarea 
cooperării, la cererea insistentă a 
statelor în curs de dezvoltare, care 
au reclamat respectarea documente
lor semnate anteriori

Producția mondială de pe
trol a înregistrat, în 1976, o creștere 
în termeni absoluți de 6,61 la sută în 
raport cu anul precedent — atestă 
cifre oficiale date publicității la 
Caracas. Primele trei state producă
toare de petrol în 1976 au fost Uniu
nea Sovietică (10.284 milioane barili 
pe zi), Arabia Saudită (8,438 mi
lioane barili pe zi) și S.U.A. 8,129 
milioane). Pe locurile următoare s-au 
situat Iranul, cu 5.729 milioane ba
rili pe zi, și Venezuela, cu 2,294 mi
lioane barili.

La Tripoli a fost ’"aug111'3* 
Teatrul pentru tineret și copii. La 
crearea lui, prima instituție de cultu
ră de acest fel pe teritoriul libian, 
a contribuit și Teatrul de păpuși din 
Craiova.

R. P. Chineză și Iordania 
au hotărit să stabilească relații di
plomatice la nivel de ambasadă, in
formează agenția China Nouă.

Ministrul economiei al 
R. F. Germania,113118 friderichs, 
a fost primit la Madrid de regele 
Juan Carlos. Anterior, el a avut 
convorbiri cu ministrul spaniol al 
comerțului, Jose Llado, și ministrul 
industriei, Carlos Perez Bricio, 
consacrate examinării posibilităților 
unei extinderi a relațiilor economice 
dintre cele două țări.

Demisie. Președintele Parti
dului Congresul Național Indian (de 
opoziție), Dev Kant Barooah, și-a 
prezentat demisia din conducerea 
partidului. Demisia survine după re
centa înfrîngere a partidului în ale
gerile parlamentare din India. în 
funcția de președinte al partidului a 
fost numit Swaran Singh.

Alianța Națională Pakis
taneză, b'oc partidelor de 
opoziție, a anunțat că este de acord 
să discute propunerile primului mi
nistru, Zulfikar Aii Bhutto, în vede
rea reglementării crizei politice ; in
terne, apărută prin refuzul partidelor 
de opoziție de a conlucra cu parla
mentul și guvernul.

EDIFICAREA SECURITĂȚII EUROPENE Șl ÎNFĂPTUIREA 
UNEI NOI ORDINI POLITICE Șl ECONOMICE INTERNATIONALE

în Expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
fața forurilor supreme de partid și de stat, ca și în întreaga 
activitate internațională a României socialiste, o pondere deo
sebită ocupă problemele de cardinală însemnătate ale edifi
cării securității europene și instaurării unei noi ordini politice 
și economice mondiale.

Se poate pune pe bună dreptate întrebarea : există o legă
tura între aceste probleme ? Formează ele obiective politice 
distincte, sau sînt țeluri legate între ele, aflate într-un sistem 
direct de relații ?

Atenția de prim ordin pe care țara noastră o acordă înfăp
tuirii acestor obiective se întemeiază pe faptul că ele sînt într-o 
strînsă și organică legătură. în această viziune partidul și sta
tul nostru acționează cu consecvență pentru realizarea secu
rității europene — contribuind astfel la edificarea noii ordini 
politice și economice mondiale — și, în același timp, pentru 
instaurarea noii ordini, aceasta constituind un aport efectiv 
la promovarea cauzei securității in Europa.

siuni, de a putea conlucra cu ce
lelalte națiuni. în interesul propriei 
dezvoltări, al progresului general.

CE ESTE VALABIL PEN
TRU EUROPA NU ESTE 
OARE VALABIL SI PE PLAN 
MONDIAL ? Este neîndoiel
nic că aplicarea în practică a 
acestor principii ar reprezenta o con
tribuție efectivă la promovarea, la 
stimularea procesului de edificare a 
unei noi ordini politice și economice 
internaționale. De fapt, este vorba 
despre exact aceleași principii pe 
care se bazează conceptul noii ordini

țiune pentru traducerea în viață a 
acestui deziderat. Obiectivele definite 
de țara noastră pentru realizarea 
noii ordini politice și economice se 
înscriu astfel întru totul în spiritul 
prevederilor Actului final de la Hel
sinki.

ACTUL FINAL ÎNSEAM
NĂ STATORNICIREA UNEI 
NOI ORDINI POLITICE Șl E- 
CONOMICE PE CONTI
NENT? Descifrînd sensurile pro
funde ale conceptului noii ordini po
litice și economice, se impune o

proprii ale țărilor în curs de dezvol
tare, o creștere substanțială a spriji
nului acordat acestora pentru dezvol
tarea foițelor de producție, promo
varea unor forme superioare de coo
perare economică și tehnico-științi- 
fică de natură să contribuie la crea
rea unei baze alimentare și indus
triale. stabilirea unui raport just în
tre prețul materiilor prime și cel al 
produselor industriale, cristalizarea 
unui nou sistem monetar internațio
nal, sănătos și echitabil. Lichidarea 
decalajelor, a subdezvoltării reclamă, 
totodată, în viziunea tării noastre, 
asigurarea accesului larg, neîngrădit 
la tehnologiile avansate, la toate cu
ceririle științei și civilizației moder-

PE CE FACTORI DE NA
TURĂ OBIECTIVA SE BA
ZEAZĂ ACEASTĂ RELAJIE ? 
Desigur, în primul rând pe raportul 
dintre parte și întreg. O nouă ordine 
politică și economică mondială ar cu
prinde, evident, și continentul euro
pean. în mod logic și fără a mai fi 
necesar să insistăm, statornicirea 
unei noi ordini internaționale ar avea 
o puternică inrîurire pozitivă asupra 
Păcii și securității in Europa.

în același timp, situația din Europa 
a exercitat întotdeauna o puternică 
influență asupra evoluției mondiale. 
Evenimentele de ordin politic, mili
tar, economic, cultural de pe conti
nentul european au avut ample re
percusiuni asupra comunității inter
naționale în ansamblu. Desigur, nu 
întotdeauna această influentă a avut 
un caracter pozitiv, politica promo
vată timp de decenii și secole de o 
serie de state europene fiind o po
litică imperialistă de asuprire și ex
ploatare colonială. în Europa a fost 
focarul principal din care au izbuc
nit cele două conflagrații mondiale, 
cele mai pustiitoare cunoscute de 
umanitate. în care au fost atrase zeci 
de state de pe toate continentele. 
Cu atât mai mult astăzi, cînd în 
inima Europei se află față în fată 
cele mai mari concentrări de forte 
militare și de armament, inclusiv 
nucleare, pacea mondială este mai 
strîns legată ca oricând de pacea in 
regiunea noastră geografică — tot

așa cum solutionarea tuturor marilor 
probleme care preocupă lumea con
temporană nu poate fi concepută 
fără aportul constructiv al statelor 
europene.

Iată de ce se poate vorbi dă o di
mensiune universală a securității eu
ropene, dezideratele înscrise în Actul 
final al Conferinței general-europene 
răspunzînd intru totul cerințelor pă
cii generale, ale statornicirii unei noi 
ordini politice și economice la scară 
mondială. Actul final de la Helsinki 
consacră această legătură strinsă, 
dialectică dintre pacea și securitatea 
în Europa și în lumea întreagă, sub
liniind „necesitatea ca fiecare din
tre statele participante să-și aducă 
contribuția la întărirea păcii si secu
rității mondiale, ca și la promovarea 
drepturilor fundamentale, a progre
sului economic și social si a bună
stării tuturor popoarelor".

De o deosebită importantă în acest 
sens este elaborarea de către Confe
rința general-europeană a principii
lor noi de relații interstatale — res
pectiv, principiile deplinei egalități în 
drepturi, respectului independentei 
și suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne, avantaju
lui reciproc, nerecurgerii la forță sau 
la amenințarea cu forța. Și-a găsit 
astfel consacrare ideea potrivit că
reia pentru realizarea unei securități 
reale și trainice primordială este așe
zarea raporturilor dintre state pe 
baze noi, democratice, asigurîndu-se 
fiecărei națiuni condiții de a se 
dezvolta liber, la adăpost de orice 
acte de forță, de amestec sau pre

• Securitatea europeană și dimensiunile sale universale
• Principiile Actului final de la Helsinki - principii de bază pentru 

edificarea unei lumi noi
• Cooperarea economică pe plan continental și planetar
• La Belgrad - pentru un program de acțiune în sprijinul țărilor 

în curs de dezvoltare

politice și economice mondiale — ele 
se regăsesc în Programul de acțiune 
și Declarația cu privire la drepturile 
și îndatoririle statelor, adoptate de 
„Grupul celor 77“ — fiind conside
rate pe bună dreptate cheia de boltă 
a noii ordini, avind in vedere că pro
movarea lor de către toti și față de 
toti asigură posibilitatea deplinei 
afirmări a fiecărei națiuni, dezvol
tarea de sine , stătătoare pe calea 
progresului economic și social, con
lucrarea rodnică între toate popoa
rele.

După cum este știut. România so
cialistă este un factor activ al luptei 
pentru crearea noii ordini politice și 
economice, menită să ducă la lichi
darea definitivă a vechii politici de 
dominație și asuprire, de inegalitate 
și nedreptate, . la eliminarea decala
jelor economice, la propășirea tutu
ror națiunilor, într-un climat de des
tindere și pace. In această privință 
este recunoscut și apreciat în lume 
aportul substanțial al partidului și 
statului nostru, personal al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, Ia elaborarea 
conceptului noii ordini, Ia cristali
zarea cerințelor și direcțiilor de ac-

concluzie fundamentală : o nouă or
dine politică și economică nu poate 
fi decit o ordine a păcii, a secu
rității și cooperării pe plan mon
dial. Firește, înfăptuirea princi
piilor și prevederilor Actului final 
de Ia Helsinki nu înseamnă implicit 
instaurarea noii ordini politice și 
economice pe continentul european 
— cu âitît mai mult cu cît valoarea 
conceptului de ordine nouă se mate
rializează deplin numai in condițiile 
unor dimensiuni mondiale. Aceasta 
ar reprezenta însă o premisă impor
tantă, o treaptă marcantă spre atin
gerea acestui obiectiv pe plan larg 
internațional.

Se știe, de pildă, că Actul final de 
la Helsinki încorporează un amplu 
program de dezvoltare a colaborării 
multilaterale între statele continen
tului. Astfel, statelor participante la 
Conferința pentru securitate și coo
perare în Europa le revine misiunea 
de a oferi un model de conlucrare 
rodnică între ele și totodată cu ță
rile in curs de dezvoltare.

Dar ce înseamnă o asemenea con
lucrare rodnică ? Aceasta ar fi, in 
concepția României, o conlucrare care 
ar presupune, paralel cu eforturile

ne. Or, toate aceste obiective coincid 
întru totul cu cerințele instaurării 
noii ordini economice.

CARE POATE FI CONTRI
BUȚIA STATELOR EURO
PENE? Tocmai ținînd cont de
puterea economică 
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tinut eforturilor statelor în curs de 
dezvoltare, pe plan mondial, pentru 
lichidarea stării de înapoiere, a deca
lajelor care despart diferitele țări — 
cerință fundamentală a epocii 
noastre, de care depind direct pacea, 
colaborarea internațională, progresul 
general. Starea de subdezvoltare în 
care se găsesc majoritatea statelor
lumii — consecință directă a politicii
imperialiste și colonialiste, a rela
țiilor inechitabile generate de această 
politică — constituie o tragică reali
tate a zilelor noastre, a cărei persis
tentă are repercusiuni negative asu
pra dezvoltării întregii omeniri. Așa

cum nu o dată a subliniat tara noas
tră, este în propriul interes al sta
telor dezvoltate. în interesul general 
al umanității de a se acționa neîn- 
tîrzîat pentru depășirea decalajelor 
existente, aceasta fiind o condiție 
fundamentală a dezvoltării tuturor 
statelor, a consolidării păcii în lume.

In spiritul unei înalte răspunderi 
față de cerințele majore ale prezen
tului și de imperativele viitorului, 
România socialistă, prin glasul secre
tarului general al partidului nostru, 
președintele republicii, a formulat 
propunerea ca, în cadrul apropiatei 
reuniuni de la Belgrad a reprezen
tanților statelor participante la Con
ferința pentru securitate și cooperare 
în Europa, să se ajungă la un acord 
al țărilor europene pentru adoptarea 
unei poziții comune în vederea spo
ririi contribuției la lichidarea subdez
voltării și instaurarea unei noi ordini 
politice și economice internaționale. 
Așa după cum se arată în expunere, 
după părerea României ar avea o 
mare însemnătate dacă. în cadrul 
reuniunii de la Belgrad, s-ar aborda 
aceste probleme și s-ar ajunge la în
țelegeri și soluții pozitive, la schița
rea unui program de acțiune a tutu
ror statelor europene in această 
direcție fundamentală pentru cauza 
păcii și colaborării internaționale.

Există în această privință angaja
mente exprese înscrise în Actul fi
nal de la Helsinki. Astfel, în capitolul 
privind cooperarea în domeniile eco
nomiei, științei și tehnicii, mediului 
înconjurător. în formularea căilor și 
modalităților de extindere a coope
rării intereuropene se exprimă ne
cesitatea de a se tine seama de „in
teresele țărilor în curs de dezvoltare 
din lumea întreagă, inclusiv acelea 
dintre țările participante atît timp 
cît se găsesc în curs de dezvoltare 
din punct de vedere economic".

Sint tot atîtea argumente care re
liefează legătura dialectică dintre 
obiectivele înscrise în Actul final al 
Conferinței pentru securitate și coo
perare în Europa și cele privind edi
ficarea unei noi ordini politice și eco
nomice internaționale — obiective a 
căror realizare reclamă conlucrarea 
dintre toate statele lumii — indife
rent de orînduirea socială, gradul de 
dezvoltare, mărimea sau puterea eco
nomică. Și aceasta se impune ca ce
rință fundamentală a zilelor noastre, 
în consens cu mersul dezvoltării ome
nirii, cu năzuințele și interesele vi
tale ale tuturor popoarelor lumii.

Dumitru ȚINU

DE PRETUTINDENI
• VIOLENȚA Șl PRO

FITURILE. Zilele trecute și-a 
făcut apariția în S.U.A. o nouă 
revistă al cărui nume „Violent 
World" („O lume a violențe
lor") este grăitor prin el însusi. | 
S-ar putea crede că, dată fiind 
amploarea fenomenului crimi
nalității în America, publicația 
și-a propus să dezvăluie și să 
combată tragica realitate a vio
lenței în viața cotidiană a ame
ricanului de rînd. Adevărul este 
altul. Cu o copertă înfățișând 
scene de brutalitate și cruzime, 
cu articole ayînd titluri în ge
nul „Ea m-a implorat s-o ucid" 
sau „Hippies-canibali", revista 
este o adevărată antologie a 
ororilor și bestialităților de tot 
soiul — în cuvinte și imagini
— descrise în cele mai mici a- 
mănunte. De altfel, motivația 
apariției revistei este înfățișată 
cu cinism de către editorul ei, 
un oarecare Jesse Leaf : „Piața 
revistelor pornografice este de 
acum saturată. Violența este, în 
prezent, domeniul de cel mai 
mare viitor !“

• DECLINUL UNUI 
AEROPORT. Incepînd de la 
1 aprilie, vestita poartă aeriană 
a Parisului, Le Bourget, a înce
tat de a mai fl un aeroport in
ternațional. El s-a transformat 
intr-un mic aeroport regional, 
care va primi în total, de-a lun
gul unui an, 300 000 de pasageri, 
în comparație cu 2 milioane în 
1976. Declinul 1 se datorează 
noului aeroport Roissy, cu insta
lații ultramoderne, din imediata 
sa apropiere. Inițial aeroport 
militar in timpul primului război 
mondial, Le Bourget devine, 
imediat după încetarea ostilită
ților, aeroportul civil numărul 1 
al Franței ; între altele, aici a 
aterizat faimosul avion „Spirit 
of Saint Louis" cu care Lind
bergh a traversat, primul în 
lume, Atlanticul. în 1927. Le 
Bourget a început să decadă 
odată cu darea în funcțiune in 
1953 a aeroportului Orly; acum, 
intrarea în funcțiune, la întrea
ga sa capacitate, a aeroportului 
Roissy i-a dat lovitura de grație.

• ATENȚIA LA VO
LAN. Interesante precizări în 
ce privește concentrarea aten
ției conducătorilor auto au fost 
aduse de un expert vest-ger- 
man, Wolf Milllef-Linynroth, 
de la Universitatea tehnică din 
Miinchen. Potrivit părerii aces
tuia, nu numai vîrsta sau boala, 
de pildă, pot constitui cauze ale 
scăderii atenției celui aflat la 
volan. Chiar și omul cel mai 
sănătos, în timp ce conduce, are 
la anumite intervale momente 
de „cădere" — așa-numita „vi
sare in plină zi" — cînd, slăbin- 
du-i concentrarea, capacitatea 
de reacție este considerabil re
dusă. Pe lingă aceasta, în de
cursul celor 24 de ore sint anu
mite perioade de somnolență, 
cînd atenția e scăzută, anume 
după prinz — cu circa 20 la sută 
sau între 2—3 noaptea — cu 70 
Ia sută, față de starea normală 
de veghe. Ca stimuli pentru 
menținerea trează a șoferului se 
apreciază a fi senzația de ră
coare, de unde necesitatea de a 
opri periodic pentru pauze de 
luat aer, precum și mirosul de 
fum.

• SALT IN NEANT, 
DE LA ETAJUL 86. In 
centrul New-Yorkului, la între
tăierea străzii 33 cu „Fifth Ave
nue", un corp omenesc s-a zdro
bit de caldarâm. Era al unul tî- 
năr negru, în vîi-stă de 25 de 
ani, care s-a aruncat în gol de 
la etajul 86 al celebrului zgîrie- 
nori „Empire State Building". 
Turiștii care se aflau pe aceeași 
platformă a clădirii au încercat 
zadarnic — după cum relatează 
France Presse — să-l convingă 
pe tînăr să renunțe la gestul 
disperat. Cu speranțele înșelate 
și iluziile spulberate, în fața 
realităților nemiloase ale rece
siunii; șomajului, alienării so
ciale, tînărul negru nu a putut 
rezista deprimării și a preferat, 
ca multi alți tineri, să-și curme 
zilele.

• TRATAMENT ANTI- 
CANCEROS DIFEREN
ȚIAT? Savanți americani con
sideră că vor putea „individua
liza" tratamentul anticancenos 
prin selecționarea și cultivarea 
tumorilor maligne prelevate de 
la fiecare bolnav și apoi prin e- 
fcctuarea unor teste pe aceste X 
culturi. O echipă de cercetători
de la Centrul de studii asupra 
cancerului din Tucson, Arizona, 
au izolat celule canceroase în 
funcție de caracteristicile lor 
chimice, reproducîndu-le în di
ferite culturi, înainte de a le 
iradia cu cobalt sau de a testa 
pe ele efectul diferitelor medi
camente. Observînd că pacienții 
reacționează în mod diferit la 
tratamente identice, medicii au 
conceput o terapie individuali
zată, calculată de un ordinator 
pe baza unor teste. Primele cer
cetări s-au făcut în cazul can
cerului osos și ovarian. Cerce
tări asemănătoare ar putea con
duce, consideră specialiștii, la o 
tratare diferențiată a bolnavilor.

• TELEVIZIUNEA Șl 
ANTICIPAȚIA VIITORU
LUI. In Berlinul occidental s-a 
desfășurat, de curind, cel de-al 
V-lea Festival internațional al 
emisiunilor de televiziune con
sacrate problemelor legate de. 
viitorul omenirii. La actuala e- 
diție, premiul întîi „Futura" nu 
a fost decernat. In schimb, au 
fost acordate două premii doi 
unei emisiuni a televiziunii 
franceze, în legătură cu perspec
tivele geneticii : „Copii după 
comandă", și unei emisiuni a te
leviziunii britanice cu privire la 
medicina anului 2000 : „Previ
ziuni".

• PLOAIE DE GO
LURI. 22 de jucători de fotbal 
din Sydney (Australia) au obți
nut dreptul de a fi trecutl în 
„Cartea recordurilor Guinness". 
Jucătorii australieni au alergat 
42 de ore în urma balonului, de
pășind cu o oră vechiul record 
în materie. Rezultatul meciului 
maraton : 204 lâ 194.
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