
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚbVĂ! TOVARĂȘUL NICOIAE CEAUȘESCU 
A PRIMIT PE TOVARĂȘUL RO HAMMAR 

membru al Biroului Politic al Partidului
de Stingă—Comuniștii din Suedia

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLVI Nr. 10 780 Duminică 17 aprilie 1977 6 PAGINI - 30 BANI

Mîine începe în Capitală Congresul consiliilor de conducere
ale unităților agricole socialiste, al întregii țărănimi

SUCCES DEPUN MARELUI FORUM 
OAMENILOR MUNCII DIN AGRICULTURA I

Mîine se deschid în Capitală 
lucrările Congresului consi
liilor de conducere ale uni

tăților agricole socialiste, al între
gii țărănimi — eveniment de mare 
însemnătate în viața social-econo- 
mică și politică a țării noastre. La 
acest larg și reprezentativ forum 
— primul congres al întregii țără
nimi care are loc în țara noastră 
— participă 11 000 de membri ai 
cooperativelor agricole, lucrători 
din întreprinderile agricole de stat 
și stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii, țărani din comunele 
necooperativizate, specialiști și 
cercetători din agricultură, activiști 
de partid și de stat.

Congresul se înscrie în practica 
consecventă a conducerii partidu
lui și statului nostru de a se con
sulta permanent cu oamenii mun
cii din diversele sectoare de acti
vitate, cu întregul popor în adop
tarea principalelor hotărîri care 
privesc mersul înainte al țării pe 
calea progresului și bunăstării, 
constituind astfel o ilustrare eloc
ventă a profundului democratism 
al societății noastre socialiste, a 
participării active a celor ce mun
cesc la conducerea și perfecționa
rea întregii activități economico- 
sociale. Prin importanța probleme
lor ce le va examina, prin înaltul 
spirit ae răâpdndfere âe va carac
teriza lucrările sale, prin documen
tele ce le va adopta, congresul va 
da o expresie vie hotărîrii țărăni
mii, a tuturor lucrătorilor din agri
cultură de a înfăptui neabătut 
Programul elaborat de Congresul 
al Xl-lea al partidului, de a asigura 
un și mai puternic avînt în dez
voltarea acestei ramuri de bază a 
economiei naționale.

Semnificativ este faptul că acest 
congres are loc într-o perioadă 
cînd se împlinesc 70 de ani de la 
acea însîngerată primăvară a anu
lui 1907 — ceea ce va prilejui evo
carea și omagierea marii răscoale 
țărănești, a luptelor și jertfelor ță
rănimii noastre pentru dreptate 
socială, libertate și o viață mai 
bună. Socialismul a împlinit aspi
rațiile seculare ale țărănimii, a

deschis strălucite perspective agri
culturii românești. în acest con
text, congresul va trece în revistă 
realizările dobîndite in cei 15 ani 
care au trecut de la încheierea 
cooperativizării agriculturii, victorie 
istorică a politicii partidului nos
tru; care a deschis calea asigură
rii unui progres rapid al produc
ției agricole și a înscris viața sa
telor pe coordonatele prosperității 
și civilizației.

Precedat de ample dezbateri în 
cadrul adunărilor generale ale coo
perativelor agricole, ale oamenilor 
muncii din unitățile agricole de stat 
și conferințelor uniunilor județene 
ale cooperativelor agricole, congre
sul va analiza pe larg activitatea 
din agricultură, problemele legate 
ăe perfecționarea conducerii și or
ganizării unităților agricole, va sta
bili obiectivele ce revin acestui 
sector economic, căile și mijloa
cele pentru înfăptuirea neabătută a 
hotărîrilor partidului nostru privind 
creșterea producției agricole vege
tale și animale în acest cincinal, 
dezvoltarea unei agriculturi moder
ne, intensive, de înaltă productivi
tate și eficiență.

Congresul capătă o semnificație 
deosebită mai ales în condițiile 
cînd acest înalt și reprezenta
tiv forum al întregii țărănimi 
urmează, potrivit recentei Vota- 
rîri adoptate de Comitetul Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., să 
fie instituționalizat — întrunindu-se 
periodic — ca o nouă formă de 
amplificare a democrației noastre 
socialiste.

Dezbaterile și hotărîrile congre
sului vor avea un ecou profund în 
rîndurile tuturor oamenilor muncii 
de la sate, vor mobiliza puternic 
energiile și inițiativa lor creatoare 
în vederea valorificării mai intense 
a bazei tehnico-materiale a agricul
turii, a marilor resurse și posibili
tăți de care dispun pentru sporirea 
continuă a producției agricole, pen
tru realizarea cu succes a obiecti
velor planului pe acest an, pe în
tregul cincinal, în vederea creșterii 
aportului acestei ramuri la progre
sul mai rapid și multilateral al țării.

Luni, în jurul orei 9, posturile noastre de radio și tele
viziune vor transmite direct, de la Pavilionul expozițional 
din Piața Scînteii, ședința de deschidere a Congresului 
consiliilor de conducere ale unităților agricole socialiste, al 
întregii țărănimi.

Desen de Mihii/’

Cîntec pentru lucrătorii
ogoarelor
Sîntem lanuri și podgorii și livezi de roadâ pline. 
Anotimpurile intră, prin noi, în această țară.

Inima-n pămînt ne bate și în ciocîrlii de vară ;

Bate-n pîinea de pe masă,
Ca un ceas ce merge bine.

Ceasul nostru nu-ntîrzie, ceasul nostru ni-l reglează 
Raza soarelui — partidul, cu intensa sa lumină. 

Sub cupola României bate ora de amiază. 

Ni-i recolta tot mai mare, 
Neghina-i tot mai puțină.

Dim. RACHICl

Sîmbătă dimineață, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
lai Partidului Comunist Român, a pri
mit pe Bo Hammar. membru al Bi
roului Politic al Partidului de Stingă 
— Comuniștii din Suedia, care face 
o vizită de prietenie în țara noastră 
la invitația C.C. al P.C.R.

La primire a participat tovarășul 
Stefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut frățesc 
din partea președintelui partidului, 
tovarășul Lars Werner. In același 
timp, el a exprimat. în numele con
ducerii partidului, simpatia si solida
ritatea cu poporul român greu încer
cat de recentul cutremur distrugător, 
precum și admirația pentru modul în 
care poporul nostru, sub conducerea 
partidului său comunist, a secretaru
lui general, a acționat pentru înlătu
rarea rapidă a consecințelor seismu
lui. pentru asigurarea dezvoltării 
neîntrerupte a construcției socialiste 
în România.

Mulțumind. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
tovarășului Lars Werner, celorlalți 
Itovarăși din conducerea partidului 
salutul său prietenesc, urări de noi 
succese în luota partidului pentru 
apărarea intereselor vitale ale po
porului suedez, pentru salvgardarea 
păcii și asigurarea, progresului social.

In timpul întrevederii s-a procedat 
la O informare feciprocă cu privire 
la activitatea și preocupările celor 
două partide si a avut loc un schimb 
de vederi asupra unor probleme ale 
mișcării comuniste si muncitorești

Internaționale, ale vieții politice mon
diale.

S-a apreciat cu satisfacție că rela
țiile dintre cele două partide cunosc 
o evoluție pozitivă, mereu ascenden
tă. S-a convenit asupra dezvoltării 
cooperării și solidarității dintre 
P.C.R. și P.S.C. din Suedia, cu res
pectarea principiilor relațiilor dintre 
partide înscrise în documentul adop
tat de Conferința partidelor comu
niste si muncitorești din Europa din 
1976. S-a exprimat dorința de a se 
acționa pentru o conlucrare mai ac
tivă între P.C.R. și P.S.C., în inte
resul întăririi prieteniei și colaboră
rii. al dezvoltării relațiilor politice, 
economice, tehnico-științifice și in 
alte domenii dintre România și Sue
dia. al cauzei păcii, securității șl 
colaborării în Europa și în întreaga 
lume.

Abordîndu-se probleme ale mișcă
rii comuniste și muncitorești, s-a 
subliniat că este esențial să fie res
pectat dreptul fiecărui partid de a-șl 
elabora în mod independent politica, 
fără nici un amestec din afară și, 
ne această bază, să se întărească so
lidaritatea și colaborarea dintre 
partidele comuniste și muncitorești 
în lupta pentru dezvoltarea democra
tică a tuturor popoarelor, pe calea 
socialismului, precum și în activita
tea consacrată instaurării unui climat 
de pace și colaborare internațională.

în acest cadru s-a dat o apreciere 
ipozitivă pașilor înregistrați și ten
dințelor spre unitate a partidelor co
muniste, socialiste și social-demo- 
ct.it*, a altor forțe progresiste din 
ițări vest-europene, ceea ce des
chide perspective rodnice de creș
tere a influentei acestora In rîndul

oamenilor muncii, al maselor largi 
(populare și creează premisele unei 
dezvoltări noi, democratice, și, tot
odată, ale unei conlucrări tot mai 
fructuoase între popoare în lup
ta lor pentru pace, destindere șl în
țelegere internațională.

In cursul convorbirilor au fost dis
putate aspecte ale situației din Eu
ropa. reliefindu-se importanta apro
piatei reuniuni de la Belgrad, menită 
să marcheze noi pași în direcția 
colaborării intereuropene. realizării 
în ansamblu a prevederilor Actului 
final de la Helsinki, deschiderii căii 
trecerii la măsuri concrete de dezan
gajare militară, condiție hotăritoare 
pentru pacea și securitatea popoare
lor europene.

In cadrul discuțiilor s-a eviden
țiat că. în condițiile complexe ale 
situației internaționale contemporane, 
se impune o participare tot mai acti
vă a partidelor comuniste, socialiste, 
social-democrate, a mișcărilor de eli
berare națională, celorlalte forte pro
gresiste, democratice, în lupta pentru 
instaurarea unor noi relații interna
ționale. pentru exercitarea unei in
fluențe tot mai puternice împotriva 
politicii de dominație și amestec in 
diferite părți ale lumii, pentru rezol
varea tuturor problemelor pe cale 
pașnică, pentru o lume mai bună și 
mai dreaptă pe planeta noastră.

Tovarășul Bo Hammar a invitat o 
delegație a Partidului Comunist Ro
mân să participe la festivitățile oca
zionate de cea de-a 60-a aniversare 
a Partidului de Stingă — Comuniștii 
din Suedia.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

A apărut volumul 13
NICOLAE CEAUȘESCU: 

„România pe drumul construirii 
societății socialiste 

multilateral dezvoltate11 
Rapoarte, cuvîntări, interviuri, articole 

mai 1976 —decembrie 1976 EDITURA POLITICA

Prin jertfele înaintașilor, prin lupta țărănimii, 

în strînsă alianță cu clasa muncitoare, 

sub conducerea partidului

DREPTATEA SOCIALĂ, 
LIBERTATEA, BUNĂSTAREA

impamintemte pentru totdeauna in satul romanesc
PAGINILE II - III<_________  J

Din tirgul uitat de altădată, in care vintul mătura praful și ciulinii Bărăganului, nu se păstrează astăzi decît numele: Slobozia I Oraș modern, înfloritor. Slobozia zilelor noastre este un simbol al 
transformărilor socialiste Foto : E. Dichiseanu

Succesele minerilor 
din Baraolt

Harnicii mineri ai bazinului car
bonifer al Baraoltului — români și 
maghiari — nu precupețesc efortu
rile pentru a ridica activitatea pro
ductivă pe noi trepte calitative. De 
pe acum, ei au comunicat realizarea 
planului pe primele patru luni din 
acest an, ceea ce va permite obți
nerea, pînă la sfîrșitul lunii aprilie, 
a unei producții suplimentare de 
peste 70 000 tone lignit și 4 700 tone 
brichete. In fruntea întrecerii se si
tuează minele Virghiș I și Baraolt, 
cu o producție suplimentară de 
29 000 tone și, respectiv. 24 000 tone 
lignit și cariera Racoș, cu peste 
17 000 tone lignit extrase peste preve
derile planului. Este de remarcat că 
întregul spor de producție s-a ob
ținut pe seama creșterii productivi
tății muncii, indicator la care planul 
s-a îndeplinit în această perioădă în 
proporție de 118,3 la sută. Totoda
tă. colectivele de mineri au econo
misit 32 mc lemn dc mină, 490 MW- 
oră energie electrică și 476 tone com
bustibil convențional. (Tomori Geza).

CRONICA SĂPTĂMiNlh
internă și internațională

Eforturi susținute 
p3ntru înfăptuirea 

neabătută 
a programului de 

dezvoltare economică 
și socială a țării

Ca o caracteristică esențială a 
săptăminii pe care o încheiem — 
practic, caracteristică a întregii noas
tre vieți sociale — se înscrie inten
sificarea eforturilor oamenilor mun
cii de pe întreg cuprinsul patriei — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — sub conducerea or
ganizațiilor de partid, pentru compen
sarea daunelor provocate de cutre
mur. pentru înfăptuirea neabătută a 
programului de dezvoltare economică 
și socială a țării in acest an și pe 
întregul cincinal. Citind doar citeva 
din știrile acestei săptămîni — „La 
Craiova a fost realizat primul lot de 
tractoare de 180 CP" ; „100 milioane 
kWh energie electrică peste plan la 
Porțile de Fier"'; „Pe șantierele re
facerii și construcției din Capitală — 
case trainice, confortabile" : „împă
duriri pe 1 100 de ha în județul Vran- 
cea" : ..Gamă largă de produse ro
mânești la tîrguri internaționale" ; „A 
fost dată în funcțiune o nouă insta
lație chimică" ș.a. — avem o 
imagine vie a împlinirilor muncii 
rodnice, organizate. în toate dome
niile construcției economice.

Oprindu-ne. bunăoară, asupra suc
ceselor obținute în industrie, de că
tre oamenii muncii din numeroase 
județe care au înfățișat aceste 
succese în telegramele adresate C.C. 

al P.C.R.. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. se cuvine subliniată con
secventa cu care acționează colecti
vele de întreprinderi, sub conducerea 
organizațiilor de partid, pentru în
făptuirea programelor de măsuri 
elaborate în toamna trecută si la în
ceputul. acestui an în vederea redu
cerii cheltuielilor materiale de pro
ducție. înnoirii, modernizării și ridi
cării calității produselor și creșterii 
suplimentare a productivității muncii, 
înfăptuirea la timp a acestor pro
grame. elaborate din indicația secre
tarului general al partidului, are o 
importanță hotărîtoare în bătălia 
pentru realizarea sarcinilor economi
ce din acest an. Iată de ce este bi-< 
nevenită inițiativa a numeroase or
ganizații de partid, care au efectuat 
analize și dezbateri privind stadiul 
finalizării măsurilor cuprinse în a- 
ceste programe ale eficientei. Des
pre importanta acestor programe este 
elocvent să amintim, de pildă, că 
majorarea suplimentară a prevederi
lor planului productivității muncii 
din acest an cu 2—3 la sută, echiva
lează cu un plus de producție de cir
ca 12 miliarde lei. Iată de ce este 
azi mai necesar decît oricind ca 
realizarea tuturor indicatorilor de e- 
ficiență să se situeze în fiecare în
treprindere pe primul plan al acti
vității.

Cu dăruire si spor au muncit șî 
în această săptămînă constructorii, 
atît pe șantierele refacerii, cit și pe 
ale noilor obiective economice și so- 
cial-culturale. Ca urmare, alte sute 
și sute de familii sinistrate s-au mu
tat în case noi sau au revenit la lo
cuințele lor refăcute și consolidate, 
după cum. în același timp. în secto-

V. SALAGEAN 
____________ Al. CAMPEANU 
(Continuare in pag. a V-a)
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PRIN JERTFELE ÎNAINTAȘILOR, PRIN LUPTA ȚĂRĂNIMII, ÎN STRÎNSĂ

DREPTATEA SOCIALĂ,
împămîntenite pentru totdeauna

înfrățiți în Revoluție, muncitorii și țăranii au invins
1907: Primăvara 
ridicării la luptă

„Prin proporțiile șl Intensitatea el, râscoala din 1907 a scos In 
evidență necesitatea Imperioasă a inlăturării relațiilor feudale din 
agricultura României, a rezolvării problemei agrare in favoarea ma
selor largi țărănești. Totodată, ea a dezvăluit marile energii revo
luționare ale țărănimii, care a inscrls în acel an una din paginile 
glorioase ale luptei sociale a poporului român. In cursul desfășurării 
răscoalei din 1907 s-au manifestat pentru prima dată în mod mai 
activ colaborarea și solidaritatea în luptă a muncitorimii cu țărăni
mea, prevestind zorii alianței muncltoreștl-ț$rănești, ce avea să de
vină cea mai puternică forță socială și politică a societății noastre".

PROGRAMUL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

1907 :
Răscoala, izbucnită la 8 februarie 

1907 în nordul Moldovei, la Flămînzi, 
a cuprins pînă la sfîrșitul lunii martie 
întregul teritoriu al țării. Hotăriți 
Să-și cucerească drepturile, o viață 
mai bună, țăranii răsculați au dat a- 
devărate lupte cu armata. Numeroase 
sate au fost bombardate cu tunurile ; 
11 000 de țărani au fost uciși, alți a- 
proape 8 000 arestați, torturați și ju
decați.

0,9 LA SUTA DIN TOTALUL 
PROPRIETARILOR DE PAMlNT 
DEȚINEAU 3 977 198 de hectare, a- 
dică PESTE 50 LA SUTA DIN SU
PRAFAȚA CULTIV ABILA A ȚARII.

300 000 DE ȚĂRANI ERAU COM
PLET LIPSIȚI DE PAMlNT.

40 la sută din populația rurală (a- 
proape două milioane de locuitori) nu 
realiza din suprafețele proprii mini
mul necesar de hrană.

1930 :
700 000 DE FAMILII ȚĂRĂNEȘTI 

NU AVEAU NICI UN PETIC DE 
PĂMÎNT.

610 000 DE FAMILII NU AVEAU 
MAI MULT DE UN POGON.

12 200 de moșieri stăpîneau o su
prafață arabilă mai mare decît cea 
pe care o dețineau 2 460 000 de fami
lii țărănești.

„— Vă plingeți că n-aveți pămînt 
(arătînd spre cimitirul satului), pof
tim, ăla de colo nu-i tot al vostru ?“

Caricatură de A. MURNU, publi
cată in „FURNICA" 1907.

1945: Primăvara înfăptuirii 
pe cale revoluționară 

a reformei agrare
„Partidul comunist, împreună cu celelalte forțe democratice, a 

acționat cu toată fermitatea pentru înfăptuirea reformei agrare, reali
zată în cea mal mare parte în iarna anului 1945. Reforma agrară s-a 
înfăptuit pe cale revoluționară, la îndemnul și cu sprijinul clasei mun
citoare, al altor forțe din orașe. In această luptă s-a dezvoltat șl 
cimentat alianța dintre clasa muncitoare și țărănimea muncitoare — 
baza trainică a tuturor transformărilor democratice și revoluționare, a 
succeselor în înfăptuirea orînduirii socialiste in România".

NICOLAE CEAUȘESCU

Primind pămînt, țăranii îșl marcau locul cu țăruși. Miile, zecile de mii de 
țăruși au marcat în primăvara reformei agrare începutul unei noi istorii 

a satului românesc

• Exprimind voința și programul 
comuniștilor, „Scînteia" scria în nu
mărul său de Anul nou 1945 : „Fron-
tul Național Democrat, în frunte cu 
Partidul Comunist, cere ca moșiile ce 
.trec de 50 de hectare să fie expro
priate. iar pămîntul să fie împărțit 
țăranilor fără pămînt și cu pămînt 
puțin...".

• La 24 martie 1945 s-a dat publi
cității DECRETUL-LEGE PENTRU 
ÎNFĂPTUIREA REFORMEI AGRA
RE : Art. 1. Reforma agrară este 
pentru țara noastră o necesitate na
țională, economică și socială. Art. 3. 
(h) ...se expropriază „prisosul tere
nurilor agricole constituind proprie
tăți ale persoanelor fizice care depă
șesc suprafața de 50 hectare și anu
me : pămintul arabil, finețele, pășu
nile, bălțile și iazurile artificiale, fie 
că servesc sau nu pentru pescuit, 
mlaștinile șl terenurile inundabile".

• „Lupta țărănimii pentru pămînt 
este încununată astăzi da succes. De

„Sătenii 
aduc muliumiri 

partidului comunist"
• „ȚĂRANII ȘI PAMÎNTUL" — 

pagină a ziarului „Scinteia" din 28 
martie 1945. Titluri : „Țăranii aplică 
reforma agrară. Alte moșii împărțite 
țăranilor in Teleorman, Ilfov și Dîm
bovița" ; „Tinerii muncitori în spri
jinul țăranilor" ; „Țărănimea își cu
noaște prietenii. Sătenii aduc mulțu
miri Partidului Comunist". Cităm : 
„Sătenii din Dragodănesti-Dimbovița 
au însărcinat pe cei doi delegați să 
mulțumească in numele lor Partidu
lui Comunist si să-l asigure că au 
invitat acum să deosebească intre cei 
ce sint cu adevărat apărătorii si sus
ținătorii poporului si dreptății si cei 
ce caută numai să insele, ca să se 
îmbogățească din munca si strădaniile 
mulțimilor".

iniratilE
„Zgomotul provocat de cioca

nele ce bat fierul roșu se pare 
că este un semnal mai bun de
cît trompeta. Căci în jurul tine
rilor se adună din ce în ce mai 
mulți plugari, de la mic pină la 
mare. Toți privesc cu admirație 
și prietenie spre muncitorii care 
le-au venit în ajutor". („Scin
teia", 27 martie 1945).

„Dragostea și însuflețirea pe 
care le depun muncitorii de la 
orașe în această operă de spri
jinire a țărănimii este o cheză
șie că acțiunea începută va că
păta proporții din ce în oe mal 
mari". („Scinteia", 28 martie 

. 1945).
data asta țărănigșea nu s-a mai ridi
cat la luptă neirganjzată ca în 1907". 
(„Scinteia". 24 martie 1945).

Cu forja șl nicovala, muncitorii soseau duminică de duminică la sate 
pentru a repara uneltele agricole ale țăranilor. Imagine din comuna Uzun, 

Constanța, în primăvara anului 1945

1962: Primăvara 
încheierii cooperativizării

„Cooperativizarea agriculturii a însemnat o profundă revoluție în 
viața satului; țărănimea a fost eliberată de povara exploatării, deve
nind stăpînă pe propria soartă șl pe roadele muncii el. Partidul a dus 
o politică de atragere pe făgașul socialismului a tuturor păturilor țără
nimii. Datorită politicii agrare juste a partidului, vastei sale munci 
politice șl organizatorice, priceperii șl hărniciei țărănimii, profunda 
reorganizare a producției șl a relațiilor sociale la sate a fost însoțită 
de creșterea continuă a producției agricole. Aceasta a constituit un 
factor important în echilibrarea economiei naționale, în satisfacerea 
nevoilor de consum aie populației".

PROGRAMUL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

„Țăranul Marin Cîrmiș, unul dintre veteranii răscoalei din 1907, împreună 
cu soția sa Stanca, semnează cererea de intrare în cooperativa agricolă de 

producție din comuna Slobozia-Mindra" („Scînteia" din 2 august 1949)

24 Iulie 1949 — zi de duminică. Zi 
de sărbătoare în istoria satului româ
nesc. S-au inaugurat primele coope
rative agricole de producție : „Drum 
nou" — Zăbrani (Arad). „Victoria 
socialismului" — Rășcani (Vaslui), 
„Ogorul roșu" — Laslea (Sibiu), „Zo-

1977: 
3 411 167 DE FAMILII DE ȚĂRANI COOPERATORI, 

UNIȚI ÎN 4 418 COOPERATIVE AGRICOLE DE PRO
DUCȚIE, STĂPÎNESC O „MOȘIE" DE PESTE 7 200 000 
HECTARE TEREN ARABIL ȘI SIOOOO HECTARE CU 
PLANTAȚII VITICOLE Șl POMICOLE. VALOAREA 
AVERII OBȘTEȘTI - PESTE 38 MILIARDE LEI.

rile" — Tumișor (Sibiu), „Tractorul 
roșu" — Luna de Jos (Cluj). Coope
rativizarea s-a Încheiat in aprilie 
1962 și a fost marcată de o Sesiune 
extraordinară a Marii Adunări Na
ționale la care au participat și 11 000 
de țărani.

...iar Revoluția a transformat din temelii satul românesc
Inventar agricol 1907
55 de pluguri cu tracțiune meca

nică, 4 584 mașini de treierat. 1258 
mașini de bătut porumb — cele mai 
multe in proprietatea moșierilor. 
Pentru țărani — plugul de lemn.

Inventar agricol 1930
DOAR UN PLUG LA TREI GOS

PODARII ȚĂRĂNEȘTI.

DOAR O GRAPA LA PATRU 
GOSPODĂRII ȚĂRĂNEȘTI (cu su
prafețe între 1 și 4 hectare).

Aproape 37 LA SUTĂ DIN GOS
PODĂRIILE ȚĂRĂNEȘTI NU A- 
VEAU NICI O VITĂ DE MUNCA.

-------- DE LA
INVENTAR AGRICOL

1962
57 500 TRACTOARE FIZICE 

(un tractor la circa 170 de 
lectare teren arabil).

54 200 SEMĂNĂTORI ME
CANICE

27173 COMBINE PENTRU 
PĂIOASE

23. DE MILIARDE LEI A 
INVESTIT STATUL PENTRU 
DEZVOLTAREA AGRICUL
TURII în perioada coope
rativizării agriculturii.

PLUGUL DE LEMN LA INVESTIȚII DE MILIARDE
INVENTAR AGRICOL 1977

128000 DE TRACTOARE (un 
tractor la 76 de hectare teren 
arabil).

49300 DE COMBINE AUTO
PROPULSATE Șl TRACTATE 
(pentru păioase, pentru porumb 
și pentru furaje).

Un parc de sute de mii de 
mașini și utilaje pentru toate 
lucrările agricole.

120 MILIARDE LEI - alocate

în acest cincinal pentru dez
voltarea agriculturii. Adică mai 
mult decît s-a investit în în
treaga perioadă 1951-1970.

Pînă în 1980 se va realiza 
mecanizarea lucrărilor de bază 
la toate culturile. Se vor ame
naja pentru irigații încă un mi
lion de hectare. Suprafața to
tală irigată va fi de 3 milioane 
de hectare.

Agricultură științifică, 
slujită de cadre cu înaltă calificare

38000 DE INGI
NERI Șl SPECIA
LIȘTI CU PREGĂ
TIRE SUPERIOARA 
LUCREAZĂ IN AGRI
CULTURĂ.

(15 400 ingineri agronomi, 
4 000 ingineri horticoli, 3 000 
ingineri zootehniști, 7 000 me
dici veterinari, 3 600 ingineri 
mecanici, 1 200 ingineri pen-

tru îmbunătățiri funciare,
1 500 economiști agrari și 
alții) ;

30000 DE TEHNI
CIENI;

151500 DE TRAC
TORIȘTI, COMBI
NER!, MOTORIȘTI, 
MECANICI de întreținere 
și de atelier, motopompișfi 
pentru irigații.
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ALIANȚĂ CU CLASA MUNCITOARE, SUB CONDUCEREA PARTIDULUI

LIBERTATEA, BUNĂSTAREA
Trei „vîrste“ ale agriculturii 

românești

în satul românesc

Casele din vâlâtucl șl chirpici, bordeiele au rămas doar o amintire (documentul fotografic din dreapta sus). Sistematizarea comunelor, urbanizarea modified fundamental înfățișarea șl viața 
satelor. Asemenea priveliști (imagine din Odoreu, județul Satu Mare) devin tot mai caracteristice așezărilor noastre rurale

CUM TRĂIEȘTE ȚĂRANUL ROMÂN ÎN 1977La sate se
construiesc... orașe

DINAMICA PRODUCȚIEI DE CEREALE
In anul 1976 s-a obținut cea mai ipare recoltă de 

cereale din istoria țării, ceea ce înseamnă mai mult 
cu aproape 2,5 ori decît producția medie a anilor 
1934-1938 — așa cum aratâ graficul de mal sus

CUM TRĂIA ȚĂRANUL ROMÂN
1907 :

• DIN 10 LOCUINȚE SĂTEȘTI. 7 
ERAU FĂCUTE DIN MATERIAL 
IEFTIN. PROST ȘI NEIGIENIC : 
37,26 la sută din nuiele lipite cu pă
mînt ; 22,10 la sută din vălătuci li
piți cu lut ; 8,89 la sută din chirpici 
și ceamur ; 2.23 la sută erau bordeie. 
83 LA SUTA DIN FAMILIILE ȚĂ
RĂNEȘTI AVEAU O SINGURA 
ODAIE.

• ....în nici o tară din Europa
hrana nu e atit de coborîtă ca la noi, 
nicăieri insuficienta alimentară nu e 
atit de pronunțată si persistentă, atit 
de generală ca la săteanul român" 

(dr. A. Urbeanu. „Hrana săteanului 
român...", 1901).

• Un medic Ia 800 de locuitori in 
mediul urban ; UN MEDIC LA... 
19 823 LOCUITORI ÎN MEDIUL 
RURAL (după ziarul „Epoca", ianua
rie 1907).

• Abia 30 la sută dintre copiii de 
vîrstă școlară de la sate frecven
tau școala.

1930 :
51.3 LA SUTĂ DIN POPULAȚIA 

SĂTEASCA NU ȘTIA SA SCRIE Șl 
SA CITEASCĂ.

61.3 LA SUTA DINTRE FEMEILE 
SATELOR NU URMASERĂ ȘCOALA.

Potrivit prevederilor actualului 
cincinal, 120 DE CENTRE 
COMUNALE se vor trans
forma în orașe agroindustriale. 
Recent, Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. a 
adoptat măsura, inițiată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca 
unele comune unde au avut 
loc răscoale țărănești în 1907 
să fie sprijinite pentru a 
deveni în scurt timp centre ur
bane. Este vorba de comunele 
Flăminzi — județul Botoșani, 
Belceștl — ludețul lași. Birla 
— județul Argeș, Putlneiu — 
ludețul Ilfov, Plenița — județul 
Dolj, Pâtulele — județul Me
hedinți. Radomlreștl — județul 
Olt și Piatra — ludețul Teleor
man.

Lung și greu era drumul săteanului 
nevoit să-și vadă de sănătate. 
Fotografia reprodusă din „Realitatea 
ilustrată" (1934) înfățișează o fami
lie de țărani în drum spre oraș, la 

medio

Cuvîntul grădiniță avea odinioară un singur înțeles: grădinița de flori. In 
satul de azi cuvîntul a căpătat și înțelesul din fotografia noastră. (Comuna 

Loloiasca, județul Prahova)
In comuna Racfomireștl, ludețul Olt, viitor oraș agroindustrial, asistența 
medicală moderriă reprezintă unul din principalele atribute ale vieții cotidiene

• APROAPE DOUĂ TREIMI 
DIN POPULAȚIA RURALĂ 
LOCUIEȘTE IN CASE NOI 
(peste 2 400 000 de locuințe s-au con
struit la sate în anii socialismului).

• Veniturile reale ale ță
rănimii sînt de peste 3,3 ORI 
MAI MARI decît în urmă cu 
25 de ani.

• La sfîrșitul anului 1978 se acor- 
dau pensii pentru aproxima
tiv 1 300 000 DE ȚĂRANI 
COOPERATORI.

• Din 1960 pînă la sfîrși
tul anului 1976 țăranii 
cooperatori și-au cumpărat 
— numai prin magazinele din me
diul rural:

1 100 000 de televizoare.

1 600 000 aparate de radio.

515 000 de frI8idere-
268 000 de aragazuri.
531 000 ma?in* de cusut.
443 000 ma?in* de spălat.
147 000 asPiratoare-
MOBILĂ IN VALOARE DE 

14 MILIARDE LEI.

SĂNĂTATEA
La sfîrșitul anului 1976 funcționau

• 3000 DE DISPENSARE, 
SPITALE CU 42 000 DE PA
TURI.

• 1 350 DE LOCUITORI
Al SATELOR REVIN LA UN 
MEDIC de circumscripție să
tească s«ltenli beneficiază șt
de serviciile Întregii rețele sanitare 
naționale.

ÎNVĂȚĂMÎNTUL
SI CULTURA

■I

Azi. în satele României funcțio
nează :

• 13 000 DE ȘCOLI Șl LI
CEE (din care 132 de licee agro
industriale).

• 10 600 DE GRĂDINIȚE 
Șl CREȘE DE COPII.

•PESTE 150 000 DE ÎN
VĂȚĂTORI Șl PROFESORI.

• 8 000 DE CĂMINE CUL
TURALE.

• 5 200 DE CINEMATO
GRAFE SĂTEȘTI.

• 2 705 BIBLIOTECI « un
fond de peste 26 milioane de volume.

• 15 000 000 DE CĂRȚI 
SE VÎND ANUAL PRIN LI
BRĂRIILE SĂTEȘTI...

...și î-a dat țăranului o nouă condiție umană, demnitatea 
de stăpin, conștiința socialistă

De la divanurile ad-hoc la 
primul parlament democratic 
din 1946 - nici un reprezen

tant autentic al țărănimii
• Parlamentul era alcătuit. în 1907. din 83 de mari 

proprietari, 62 de avocați, 38 de fabricanți, bancheri, 
comercianti. Țărani... nici unul.
• „Imensa clasă a țăranilor nu are, propriu vor

bind, nici un reprezentant natural al intereselor ei 
în Cameră, deși această imensă clasă ar avea dreptul 
după lege să trimită (la al III-lea colegiu electoral) 
din toată țara cam 20 la sută din membrii Camerei 
deputaților... Deputata sînt impuși fără putință de 
împotrivire masei țăranilor" (I. L. Caragiale: „1907 
din primăvară pină-n toamnă").

1907: In loc de drepturi - 
gratii

Aleși, chemați la cele mai înalte învestituri, 
țăranii decid si conduc treburile obștii

♦ » »

O ȚĂRĂNIMEA ESTE RE
PREZENTATĂ ÎN MAREA ADU
NARE NAȚIONALĂ PRIN 45 
DE DEPUTĂȚI ȚĂRANI.

© 51 LA SUTĂ DIN TOTA
LUL DEPUTATILOR ÎN CONSI
LIILE POPULARE SÎNT ȚĂRANI.

© 95 000 DE ȚĂRANI COO
PERATORI SI SPECIALIST! 
CONDUC ACTIVITATEA UNI
TĂȚILOR AGRICOLE COOPE

RATISTE FĂCÎND PARTE DIN 
CONSILIILE DE CONDUCERE. 
DINTRE ACEȘTIA, 31 LA SUTĂ 
SÎNT FEMEI.

© 45 717 FEMEI DETIN 
FUNCȚII DE CONDUCERE 
nemijlocită a procesului de pro
ducție în cooperativele agricole. Din
tre ele : 257 sînt președinți, 4 450
— vicepreședinți, 403 — ingineri-șefi, 
3 004 — șefi de fermă, 1 113 — briga
dieri, 25 413 — șefi de echipă, 1 645

— contabili-șefi ș.a. 211 femei dețin 
funcții de conducere în întreprinde
rile agricole de stat.

ÎN FORUMURI NAȚIONALE
27—30 aprilie 1962 — Sesiunea ex

traordinară a Marii Adunări Naționa
le consacrată încheierii cooperativiză
rii agriculturii. Participă 11 000 de ță
rani, cifră reprezentînd simbolic nu
mărul țăranilor uciși în 1907.

7—9 martie 1966 — Primul congres 
al cooperativelor agricole de produc
ție.

24—26 februarie 1971 — Prima con
sfătuire pc țară a lucrătorilor din în
treprinderile agricole de stat.

21—23 februarie 1972 — Congresul 
al doilea al Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Producție.

27 februarie — 1 martie 1974 — 
Conferința pe tară a cadrelor de con
ducere din unitățile agricole de stat 
și cooperatiste.

5—7 februarie 1975 — Consfătuirea 
activului de partid și de stat din a- 
grieultură, din cercetarea științifică 
agricolă, din domeniul îmbunătățiri
lor funciare și din piscicultură.

La Congres... In adunarea generală

ȚĂRANII DESPRE El ÎNȘIȘI

Pămîntul
Pămînt dedat cu urme de opincă 
și cu rumâni de-ai veacului bătrîn, 
azi nu-mi mai ești cel ce mi-ai fost fiindcă 
eu nu sînt robul ce ti-am fost: Iți sînt

stăpin 1
Pămînt dedat cu-ale vechimii pluguri
Și cu rodiri săltînd ușoare-n vint
Azi vreau doar spice grele-n calde cruguri — 
Vreau spice vrednice de cel ce-acuma-ți

sînt 1...
Pămînt dedat cu tot ce-a fost 'nainte
De-a ne uni Partidul pe-amîndoi,
Azi ne legăm mai trainici, mai cu minte
Sub cerul mai senin al vremii noi...

Ion FRUMOSU
poet țăran din comuna Ciuchlcl, 
județul Caraș-Severin

Pîinea
Ea na e doar făină și maia
E muncă multă plămădită-n ea,
E munca începută de tractor
Și terminată-n ușă de cuptor.

Sudori de frunți plecate-n miezul verii.
Din zori de zi pînă-n amurgul serii.
De n-ar fi toate plămădite-n ea
Nu ar fi fost făină, nici maia.

De n-ar fi cu sudori amestecată
In plămădeli, bucată cu bucată.
Ar fi-n zadar s-o cerem orișicui
Căci dacă nu e muncă, pîine nu-i.

Ghîță BACIU
poet țăran din Intorsura Buzăului
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FfaptuC
ÎDIVERSI

Gindirea și creația proprie
izvor de creștere a productivității muncii

| Muncito-
j rește
• In biroul directorului de la 
I întreprinderea mecanică de ma

terial rulant „16 Februarie" din 
Cluj-Napoca intră un „trimis 
special" al întreprinderii pisci- 

Icole din Tuloea :
— Vă rog si mă iertați că vă 

rețin din treburi, dar e o pro- 
Iblemă foarte urgentă. O navă 

colectoare din flota noastră de 
pescuit oceanic trebuie să plece 

I imediat in cursă, dar ni s-au de
fectat patru instalații frigorifice.

— Si ce legătură are nava de 
pescuit oceanic cu intreprinde- 

Irea noastră, care repară locomo
tive ?

— Are legătură, pentru că tot 
I dumneavoastră i-ați mai ajutat

fi pe alții in asemenea situații...
— E adevărat. O să vă ajutăm, 

dar vorba e că se intirzie pleca- 
Irea navei. Pină ne aduceți insta

lațiile aici, pină le reparăm, 
pină vi le trimitem înapoi... Știți 

Ice ? Vă propunem o altă soluție: 
vă împrumutăm noi patru insta
lații, pe care le puteți lua chiar 
acum, le montați pe navă și... 

Idrum bun.
Soluție simplă, operativă, mun

citorească.

I Două cazuri

I

I
I
I

Emblema porțelanului de Alba Iu- 
lia, unde, de cîtiva ani, funcționează 
o modernă fabrică, este una din 
vechile porți ale cetății orașu
lui. Ambiția colectivului de la „Por
țelanul" este de a da, prin rezul
tatele de zi cu zi, strălucire măr
cii fabricii, astfel incit produsele 
realizate aici să fie tot mai solici
tate atît în țară, cît și la export. 
Un argument de prim ordin pentru 
lucrătorii unității în acțiunea de per
fecționare continuă a întregii activi
tăți îl constituie faptul că întreprin
derea a fost desemnată să devină 
„unitate-model" în privința nivelu
lui forței productive a muncii. Prin 
aplicarea celor mai avansate me
tode de muncă și organizare, a teh
nologiilor de înalt randament și efi
ciență economică ridicată urmează să 
se obțină creșteri substanțiale ale pro
ductivității muncii, experiența cîști- 
gată aici trebuind să fie generalizată 
pe ansamblul ramurii. Cum se acțio
nează, practic, în întreprindere pen
tru ca rezultatele să fie la înălțimea 
unei asemenea sarcini majore încre
dințate colectivului ?

tiunii de suplimentare a forței pro
ductive a muncii.

— Saltul de la întreprindere obiș
nuită Ia aceea de model înseamnă în 
fapt realizarea unui spor la produc
tivitatea muncii, fată de rezultatele 
din anul trecut, de 6,48 la sută, com
parativ cu 3,38 la sută cît era pre
văzut inițial, ne spune directorul ad
junct al unității. Octavian Chinchisan.

Seriozitatea și competenta cu care 
s-a trecut la „Porțelanul" la îndepli
nirea acestor sarcini sint demonstrate 
de practică : în primul trimestru, 
creșterea de productivitate realizată 
față de anul trecut este de 7 la sută,

se sortimente, ceea ce va determina, 
in ultimă instanță, creșterea de 
peste 20 de ori a productivității.

Pictorii., mecanici
Ne aflăm în secția unde obiectelor 

de porțelan li se aplică splendide a- 
rabescuri florale, desene măiestrit e- 
xecutate, linii care dau un surplus de 
gratie și frumusețe — secția decorare. 
Aceste operații, cu rol decisiv pentru 
asigurarea calității superioare a pro
duselor, se executau, pînă la sfîrșitul 
anului trecut, în marea majoritate, 
manual, productivitatea scăzută a sec-

Din experiența întreprinderii „Porțelanul" 
din Alba lulia - unitate etalon în industria ușoară sînt plasate 

silențioasă ; 
se reglează 
mult riscul

„Vie recunoștință pentru sprijinul 
acordat dezvoltării economico-sociale 

rapide a localităților noastre* 
Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de adunările populare din comune unde 

s-au aprins flăcările marii răscoale 
din 1907

I — aceeași
I V ’I cauza
> La un moment dat, pe o por

țiune a drumului dintre Pitești 
Iși Cimpulung, un indicator de 

circulație avertiza : 40 km pe
’ oră. Dar Dumitru Huplea, la 
I volanul autoturismului, n-a ținut 

seama de avertisment și a mers 
mai departe, cu viteză excesivă, 
pe un drum umed, alunecos.

I Rezultatul: autoturismul a de
rapat. s-a izbit intr-un pom, iar 
omul de la volan și-a pierdut

I viața.
In aceeași zi, de aprilie, pe 

un alt drum umed, de pe raza 
I comunei Cizer. județul Sălaj, un 

alt indicator de circulație 
avertiza : curbă periculoasă.
Dar conducătorul autobascu- 

Ilantei 31—BH—877, Viorel Cos- 
tina. n-a tinut seama de aver
tisment; autobasculanta a de- 

Irapat, s-a răsturnat in șanț si 
un pasager a fost rănit.

Două accidente, aceeași cauză; 
deraparea. în condiții de umi- 

Iditate și de nerespectare a in
dicatoarelor. Un claxon de 
alarmă pentru toți conducătorii 

Iauto.

Si s-a trezit!
19

Spre depozitul de petrol din 
Slobozia un otn se îndrepta 
agale, tirînd cam anevoie picioa- 

Irele după el.
— încotro, frățioare ?
— Aici, să-mi iau postul in 

, primire.
— Care post ?
— Cum care ? — postul de 

I paznic.
— Și cum te cheamă ?

I— Secret. Sint in exercițiul... 
in ăsta ?, in ex...

— Exclus ! Aici sint paznici 
cu mintea limpede.

IUitîndu-se mai bine la cel in 
uniformă albastră care-l siciia 
cu întrebările, paznicul și-a ars

1 singur o palmă pe obraz :
— Am pățit-o. M-ati prins. 

Sint, cum s-ar zice, bun de 
I plată.

Și paznicul a plătit amenda de 
rigoare, iar cind s-a trezit, și-a 

Imai tras singur o palmă și pe 
celălalt obraz. Ca altă dată să 
n-o mai facă lată.
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Tehnologii 
„tradiționale0 
la incidența 

cu progresul tehnic
Caolinul, feldspatul, nisipul cuarțos. 

dolomita, oxidul de zinc constituie 
principalele materii prime care, de 
sute și sute de ani, se folosesc pen
tru fabricarea porțelanului. Pasiunea 
și arta ceramiștilor, gindirea lor tehni
că sint alte „materii prime" esențiale 
care, dăruite fără zgîrcenie. înnobi
lează masa amorfă de argile, ordo- 
nînd-o in forme suple, estetice, func
ționale. Fiecare din tehnologiile 
tradiționale ale fabricării por
țelanului, de la dozare și măcinare, 
continuind cu fasonarea și arderea, 
terminînd cu decorarea se află sub 
incidența puternică a progresului teh
nic. Acesta constituie de altfel prin
cipalul suport al creșterilor de pro
ductivitate prevăzute în cadrul ac-

superioară prevederilor stabilite. Me
canizarea și automatizarea unor pro
cese tehnologice, ca acelea de strun- 
jire și turnare, prepararea barbotinei 
de ipsos, introducerea glazurării prin 
jet sint doar cîteva din noutățile teh
nice care au dus la sporuri aprecia
bile de productivitate. Demn de men
ționat este și faptul că majoritatea 
utilajelor necesare promovării aces
tor noutăți au fost concepute si rea
lizate în atelierul de autoutilare al în
treprinderii. o contribuție deosebită 
avînd mecanicii Mihai Vasîi și loan 
Szabo, electricienii Vasile Sima și 
loan Pleșa. maiștrii Nicolae Becheș și 
Felician Ionescu.

Acțiunea de perfecționare a proce
selor de producție nu cunoaște pauze. 
Se pregătesc, acum, viitoarele premie
re : introducerea unor agregate de 
turnare, la produse prin răsturnare — 
care va dubla 
două elevatoare 
touri menite să 
randamentului
fasonarea mecanizată a numeroa-

productivitatea — a 
la producția de pla- 
asigure o triplare a 
muncii ; trecerea la

ției grevînd asupra indicatorului res
pectiv pe ansamblul întreprinderii.

— De mai multă vreme, colectivul 
nostru a fost preocupat de a găsi me
todele concrete pentru creșterea pro
ductivității, în principal pe seama 
mecanizării operațiilor de decorare, 
ne spune inginera Tereza Catarig. 
șefa secției.

— Cum s-au concretizat aceste cău
tări ?

— Prin colaborarea strînsă a spe
cialiștilor de la „Porțelanul" și „Fa
ianța" din Sighișoara s-au realizat 
mașini pentru aplicarea decorurilor, 
adevărați „pictori mecanici", autentici 
maiștri ai frumosului și randamentu
lui superior în muncă.

Unul dintre autori, maistrul loan 
Vomir, ne mărturisea că rezultatele 
sint încurajatoare. De Ia începutul a- 
nului și pînă acum, ponderea volumu
lui producției realizate cu aceste ma
șini a ajuns Ia 26 la sută. Pasul ur
mător în direcția decorării mecaniza
te îl constituie găsirea soluțiilor pen
tru aplicarea desenelor mai complica
te, mari consumatoare de manoperă.

„ROMÂNIA-FILM“ prezintă

Noul își demonstrează 
superioritatea

Pentru a promova mai rapid meto
dele moderne de organizare a pro
ducției și a muncii, în întreprindere 
s-au înființat recent cîteva linii teh
nologice model. Una dintre ele este 
aceea pentru producerea ceștilor. Am 
văzut lucrînd in paralel două echipe 
de ceramiști. Una, organizată așa cum 
prevedea proiectul inițial al întreprin
derii ; a doua — echipa model. Pri
ma era formată din 11 lucrătoare, a 
doua din 9 Iată cîteva dintre avan
tajele organizării lucrului în echipa 
model : — spălarea produsului se 
realizează mult mai simplu ; drumul 
unei cești de la materia primă la pro
dusul finit este mai scurt cu 15 me
tri ; locurile de muncă 
intr-o zonă mult mai 
temperatura de coacere 
automat, eliminîndu-se
rebuturilor ; în fine, producția In fie
care schimb pe linia model este cu 
400 de cești mai mare. Sint argumen
te care pledează convingător pentru 
extinderea și la celelalte linii a me
todelor organizatorice folosite în ca
drul liniei model. Discutăm cu cîteva 
dintre muncitoarele care lucrează 
linia model.

— Am lucrat și în linia veche — 
spune ceramista Rodica Nicula. 
noua organizare, efortul fizic este 
mult redus, condițiile de lucru sînt 
superioare.

— îndeplinirea normei nu mai con
stituie o problemă, adaugă Alexan
drina Biriș. Transportul interfazic s-a 
redus mult, ponderea rebuturilor de 
asemenea și. în schimb, a crescut ca
litatea producției.

Iată cum. în cadrul unei întreprin
deri model, acțiunea de majorare su
plimentară a productivității duce la 
organizarea unor locuri de muncă și 
linii tehnologice model, în care price
perea și pasiunea pentru nou a co
lectivelor 
tele cele 
ducție.

la

ne 
în 
cu

iși găsesc eficiența și efec- 
mai convingătoare în pro-

<-

*
<-i

„OASPEȚI DE SEARĂ"
O producție a Casei de filme 5
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Scenariul: Alexandru Șiperco : regia : Gheorghe Turcu : Imaginea : Ion Anton : muzica : Tiberiu Olah ; montajul; 
Adina Georgescu-Obrocea; sunetul: ing. Francisc Kocs;............. ._________  ___ . decoruri: arh. Radu Cdlinescu; costume;
Neli Merola. în distribuție: Ion Caramitru, Ștefan Radof, Tricy Abramovlcl, Traian Stânescu, Mârta Bâlint, 
Emanoil Petruț, Ileana Popovici, Ovidiu luliu Moldovan, Mircea Veroiu, Alexandru Lungu, Paula Chiuaru, Con

stantin Sasu. Film realizat în studiourile Centrului de producție cinematograficii „București"

tv
19.20
19,30
19,50

20,35

Dan CONSTANTIN 
Ștefan D1N1CA

țărănești
în comunele Belcești — județul Iași, 

Bîrla — județul Argeș, Putineiu — 
județul Ilfov, Plenița — județul Dolj, 
Pătulele — județul Mehedinți, Pia
tra — județul Teleorman și Rado- 
mirești — județul Olt. localități in
trate în istorie ca centre ale răscoa
lelor țărănești din 1907 și care, po
trivit măsurii adoptate de Comite
tul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
la inițiativa secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. urmează să fie sprijinite 
pentru a deveni în scurt timp așe
zări urbane cu o bogată viată eco
nomică și socială, au avut loc. vineri 
și simbătă. adunări populare.

Au participat prim-secretarl și 
membri ai birourilor comitetelor ju
dețene de partid si președinți și 
membri ai comitetelor executive ale 
consiliilor populare județene, repre
zentanți ai organelor comunale de 
partid și de stat, locuitori ai aces
tor comune si din localități înveci
nate. oameni ai muncii din întreprin
deri si instituții din județele res
pective.

Dînd glas sentimentelor de bucu
rie. de nețărmurită și vie recunoș
tință față de această nouă dovadă a 
grijii 
statul

deosebite pe care partidul și 
nostru o poartă țărănimii, a

LA STĂNEȘTI

prețuirii aportului acesteia la dobin- 
direa și consolidarea libertăților so
ciale si naționale, la făurirea noii o- 
rinduiri. participantii la festivități au 
adresat telegrame Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, tn 
care se exprimă cele mai calde și 
sincere mulțumiri secretarului ge
neral al partidului pentru grija deo
sebită fată de continua înflorire și 
dezvoltare armonioasă a tuturor zo
nelor și localităților patriei, a comune
lor unde acum 70 de ani s-au aprins 
flăcările marii răscoale țărănești.

In telegrame sint reafirmate depli
na adeziune a locuitorilor acestor co
mune la politica internă și externă a 
partidului nostru și angajamentul lor 
de a munci cu devotament, abnega
ție și răspundere comunistă pentru 
transpunerea în viată a Programului 
partidului de înflorire continuă a pa
triei noastre socialiste, de a livra su
plimentar la fondul de stat impor
tante cantități de grîu, porumb, sfe
clă de zahăr și alte produse agricole.

Telegramele subliniază în încheiere 
sentimentele de stimă, dragoste și 
respect pe care participantii la aceste 
manifestări le nutresc față de partid, 
fată de secretarul său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

ILFOV
Obelisc în memoria răsculaților 

1907
Năstase, reprezintă scene din desfă
șurarea și reprimarea răscoalei, chiar 
în această localitate. Pe obelisc sînt 
înscrise cuvintele : „In memoria lo
cuitorilor din satele Stănești, Vieru 
și Hodivoaiâ, care, în martie 1907, au 
participat la marea răscoală revolu
ționară a țăranilor — pagină glorioa
să a luptelor necontenite purtate de 
masele populare împotriva asupri
rii, pentru libertate și dreptate so
cială, pentru progres și civilizație".

(Agerpres)

din
în comuna Stăneștl, județul Ilfov, 

localitate al cărei nume a rămas în
scris în istoria patriei prin forța flă
cării răscoalei aprinse aici în martie 
1907, a avut loc, simbătă, festivitatea 
dezvelirii unui obelisc omagial. A 
vorbit, cu acest prilej, tovarășul Al- 
dea Militaru, prim-secretar al Comi
tetului județean Ilfov al P.C.R., pre
ședintele 
țean.

Monumentul, 
realizat in bronz de sculptorul Iustin

Consiliului popular jude-
avînd un basorelief

teatre

! Covorul 
j nefermecat

Mult s-a mai minunat gospo- 
Idina A.C., cu domiciliul pe Calea 

Rahovei din București, cind a 
venit acasă și cînd a văzut că 

Iușa nu se mai deschide ca de 
obicei. Nici nu mai avea cum, 
întrucît în lipsa ei, un musafir 
o forțase și intrase în casă cu 

Igînduri necKate. Fiind teribil 
de grăbit (avea și de ce) și ne
găsind „la vedere" ceva mai 

I acătării de înșfăcat, s-a repezit
la un covor, l-a făcut rotocol, 
l-a cumpănit pe umeri, și pe-aci 
ți-e drumul.

Sesizați, lucrătorii de la circa 
I 13 miliție au pornit pe urmele 

covorului și ale infractorului. 
Iîntr-un timp care poate fi con

siderat record în materie, făpta
șul a fost depistat și legitimat : 

Ilon Șerban, de prin părțile ju
dețului Neamț, șofer. Crezuse, 
probabil, că are de-a face cu un 

I covor fermecat. S-a înșelat. 

1 în mare 
î taină... la
| lumina zilei

Aproape că nu există locuitor 
de pe strada Abatorului din 
Arad să n-o cunoască pe Agneta 
Macarie. O tinără frumoasă, ele
gantă, zimbitoare. 23 de ani. 
Singurul lucru pe care nu-l știau 
oamenii : ocupația Agneței. In 

I schimb, știa prea bine prietenul
ei, Florian, care-i dădea o mină 
de ajutor „in mare taină" — cum 
spunea el. Dar totul se punea 
la cale la lumina zilei. Ea. Ag
neta. începuse să se „ocupe" cu 
întreruperea de sarcini. Pină 

Icind a fost prinsă. Și. pentru a 
i se întrerupe definitiv aseme
nea „ocupație", s-au... ocupat în
deaproape de cazul ei lucrătorii 
de miliție. Cercetările fiind de- 

I finitivate. dosarul încheiat a 
fost predat organelor procuratu
rii. N-a fost uitat nici ..omul din 
umbră", complicele. Cine se a- 

I seamănă... se adună in fața in
stanței.
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Rubricâ reolizatâ ds
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scinteii" _ J

DUMINICA, 17 APRILIE
PROGRAMUL I
Tot Înainte !
Film serial pentru copii : „Toate 
pînzele sus !“ Episodul V.
Pentru căminul dumneavoastră. 
Viața satului.
Bucuriile muzicii. De la dansurile 
popoarelor la formele muzicii pre
clasice : J. S. Bach și evoluția is
torică a suitei pentru orchestră. 
De strajă patriei.
Telex. •
Album duminical.
Sport : Turneul campionilor la 
gimnastică.

16.10 imagini din Damasc.
16,30 Drum de glorii. Etapa a doua a 

concursului pentru tineret dedicat 
centenarului Independenței de stat 
a României.

17,50 Film serial : „Din tainele mări
lor"

18,40 Micul ecran pentru cei mici
19,00 File de istorie : „o țară a dreptă

ții pentru toți".

12,30 
13,00 
13.05
15,00

22,50

10.00

1001 de seri.
Telejurnal.
Drum de lupte șl victorii. Specta
col muzlcal-literar-coregrafic.
Film artistic : „Cei mal frumoși 
ani ai vieții noastre". Premieră pe 
țară. Producție a studiourilor ame
ricane, distinsă cu Premiul Oscar. 
Telejurnal
PROGRAMUL II
Concert educativ susținut de or
chestra Filarmonicii „George Enes- 
cu“. Dirijor Mircea Cristescu. Solist 
Varujan Cozîghian.

LUNI, 18 APRILIE
PROGRAMELE I ȘI II

In jurul orei 9,00 — Transmisiu
ne directă : Ședința de deschidere 
a lucrărilor Congresului consilii
lor de conducere ale unităților 
agricole socialiste, al întregii țără- 
nimi.

16.00
16,05
16.30
19,00
19,20

PROGRAMUL I
Telex.
Teleșcoată.
Emisiune tn limba maghiară. 
Itinerarul Independentei.
1001 de sert

19.30
20,00

20,30
21,10
22,00
22,20

16,30

16,50
17,15

17.45
18,00

18,20

18,35

Telejurnal.
„Cîntarea României" — Festivalul 
creației și hărniciei. Faza jude
țeană.
Panoramic
Roman-foileton : „Sub stele". 
Cadran mondial.
Telejurnal.
PROGRAMUL II
Cintece patriotice tn interpretarea 
ansamblului „Doina" al armatei 
Cîntec în piatră. Film documentar. 
Cenacluri ale tineretului 
pitală.
Pentru căminul dv.
„Pescarii din Halmyrls", 
torc berzele". Producții

din Ca-

19.05
19.20
19,30
20 00
20.25
21.15
21.20

„Se în- 
ale Stu

dioului cinematografic „Alex. 
hia".
Creatorul șl epoca sa : 
ragea.
Bijuterii muzicale. Din 
chllor maeștri.
Primăvara In Bărăgan. 
1001 de seri.
Telejurnal.
Emisiune de știință. 
Film serial : Kojak. 
Telex.
Seară de balet : „Lacul 
de P. I. Ceaikovski 
și IV).

Boris

lumea

Sa-

Ca-

ve-

lebedelor0 
(actele III

— începind de duminică, 17 aprilie 
— ne spune tovarășul inginer DU
MITRU STOIAN, directorul general 
al întreprinderii de transporturi 
București — se înființează linia 
rapidă de autobuze — „R-l“, pe tra
seul Piața Victoriei, bulevardele 
Ana Ipătescu, Maghcru, N. Bălcescu, 
„1848“ și Dimitrie Cantemir, pină Ia 
Liceul „Gh. Șincai". Autobuzele de 
pe „R-l" vor opri în stațiile Orlando, 
Cosmonauților (in dreptul magazinu
lui „Eva"), dincolo de Piața Univer
sității (la cinematograful „Luceafă
rul"), Piața Unirii și Liceul „Gh. 
Șincai". iar la întoarcere, în stațiile 
Lînăriei, Piața Unirii (magazinul 
Unirea), Spitalul Colțea, Piața Ro
mană (magazinul „Vinătorul") și 
Piața Victoriei. Noul traseu, în lun
gime de peste 5 kilometri, asigură 
legături cu toate cartierele de locu
ințe . și platformele industriale din 
București, prin linia inelară de auto
buze 33 și cea de tramvai 26, pre
cum și cu celelalte mijloace de 
transport care au puncte de întoar
cere în zona centrală. Pe linia „R-l“ 
sînt valabile și tichetele de 0,50 
lei călătoria.

După cum se știe, din cauza nu
meroaselor limitări de viteză impuse 
pe unele trasee și îp dreptul șantie
relor unde se lucrează Ia consolidări 
sau repararea imobilelor avariate de 
seism au fost fragmentate unele tra
see. Limitările de viteză, ca și nece
sitatea de a se evita vibrațiile nu 
ne permit să punem în funcțiune 
troleibuzele pe bulevardele de pe 
axa Nord-Sud a orașului. Autobuzele 
liniei „R-l“ urmează să circule pe 
banda a doua. Este vorba de 90 de 
vehicule pe oră și sens în perioa
dele de virf ale zilei, adică un auto
buz la fiecare 45 de secunde. în 
celelalte ore, intervalul va fi de 2—3 
minute. în funcție de solicitări.

Dezavantajul schimbării vehiculului 
pentru unii călători va fi compensat 
de fluența circulației, care nu se mai 
putea realiza pe linii lungi de 18—25 
de kilometri, cu aglomerări și între
ruperi dese de circulație. în plus, 
sint și condițiile obiective create de

seism : pe unele trasee care străbat 
Calea Moșilor, bd, Hristo Botev, 
străzile Lizeanu, Popa Tatu și altele 
mai mici, circulația rămine, în con
tinuare, întreruptă. In ce privește 
costul, informăm publicul că abona
mentele cu călătorii nelimitate pen
tru o linie din categoria celor frac- 
ționate sînt valabile și pe liniile caro 
funcționează pe direcția respectivă, 
pentru a asigura continuitatea călă
toriei. De exemplu : abonamentul 
pentru linia 31 Nord este valabil și 
pe „R-I“ și pe 31 Sud. La fel și 
pentru celelalte linii fragmentate. 
Abonamentele prezintă și avantajul 
că în orele de vîrf călătorii pot urca 
și pe celelalte uși, ceea ce reduce 
aglomerația la taxare.

— Ați amintit de aglomerație. în 
această privință, pe multe linii con
dițiile de călătorie lasă de dorit. La 
ce îmbunătățiri ne putem aștepta ?

— în cursul acestui an vor intra 
în dotarea I.T.B. încă 40 de tramvaie 
silențioase, de mare capacitate, 200 
de autobuze „ROMAN" și 40 de tro
leibuze. Deci, un însemnat spor de 
capacitate. Pentru a utiliza însă și 
mai bine parcul de care dispunem, 
avem o acută nevoie de piese de 
schimb, pe care furnizorii noștri din 
cadrul Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini nu ni le pun la 
dispoziție. O mai bună aprovizionare 
cu aceste piese ne-ar permite să ex
tindem experimentul pe care noi îl 
socotim bun, de a asigura, la anu
mite ore. curse directe între marile 
platforme industriale și cartierele de 
ldcuințe. cum este, de pildă, linia 203 
din Balta Albă pină la I.P.R.S. Bă- 
neasa. Se simte nevoia unor astfel 
de curse și spre alte platforme in
dustriale. De asemenea, am putea 
asigura o frecvență mai mare a 
vehiculelor pe unele trasee foarte 
solicitate în orele de vîrf. Firește, pe 
măsură ce actualele lucrări din cen
tru vor fi încheiate, sperăm să pu
tem anunța și alte îmbunătățiri ale 
transportului în comun.

• Teatrul Național București (sala 
mare) : Peripețiile bravului soldat 
Svejk — 10; 15, Richard al III-lea
— 19,30, (sala mică) : Viața unei 
femei — 10, îmblînzirea scorpiei
— 15, Comedie de modă veche — 
19,30.
• Opera Româna : Faust — 19.
• Teatrul de operetă : Secretul 
lui Marco Polo — 10,30.
• Teatrul „Lucia Sturdîa Bu- 
landra“ (sala Grădina Icoanei) : 
Interviu — 10, Tineri căsătoriți 
caută cameră — 15, Interviu — 
19,30.
• Teatrul Mic : Mania posturilor
— 10,30, Viața e ca un vagon ? — 
15, Rața sălbatică — 19,30.
• Teatrul de comedie (spectacole 
amînate din 6 III) : Plicul — 10, 
Jocul dragostei și al Intimplăril — 
19,30.
• Teatrul Giuleștl : Da sau Nu — 
19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu 
femeile nu-i de glumit — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase° (sala Victoria) : Lasă supă- 
rarea-n hol — 19.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe-un picior de plai — 
16,30; 19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu" : Varie
tăți în plic — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă’ 
năzdrăvanul — 10, „13 + : 
rie cu Harap Alb)° —
• Teatrul „Țăndărică0 
de cultură „Petofi 
Ileana Sînziana — 11.
• Circul București : 
prezentat de Circul mare din Var
șovia — 10; 16; 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Mielul turbat — 15, Cocoșul de 
tablă — 19,30.

i“ : Sftrlft
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17,30.
(la Casa 
Săndor") :

Spectacol

cinema

Convorbire consemnata de
AI. PLAIEȘU
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în
echipa

preliminariile campionatului mondial, 
României a învins echipa Spaniei cu 1-0

Excelente rezultate ale gimnastelor românce 
la „Turneul campionilor"

Să-i criticăm pe învingători ?
aducemDa ! însă, mai întîi, să le 

laudele cuvenite ; chiar dacă acestea 
nu sint prea mari, ele sint pe de
plin meritate. Echipa României a pă
șit deci cu dreptul în preliminariile 
campionatului mondial, cucerind două 
puncte în clasamentul grupei a IV-a 
europene, prin victoria obținută ieri 
cu 1—0 (min. 6, autogol Benito) asu
pra puternicei echipe a Spaniei.

Amatorii de fotbal așteptau de la 
echipa noastră reprezentativă in 
primul rînd dăruire totală în lupta 
sportivă de pe terenul de joc, o acti
vitate colectivă plină de energie pen
tru dobîndirea victoriei. Din acest 
punct de vedere, se cuvine să remar
căm dirzenia cu care a jucat echipa 
noastră,,de la tinărul portar pină la 
cel de pe aripa stingă, pentru un re
zultat favorabil. capacitatea sufle
tească a jucătorilor români de a de
păși momentele foarte dificile pe care 
le crea valorosul adversar, dorința 
evidentă a fotbaliștilor noștri de a 
nu se mulțumi cu un avantaj minim, 
ci de a majora scorul.

Acestui ciștig de atitudine față de 
joc și de responsabilitate față de 
soarta meciului trebuie să-i adăugăm 
condiția fizică. în creștere față de 
precedentele întîlniri internaționale, 
fapt care a permis formației noas
tre să cîștige lupta cu adversarul pe 
planul rezistenței de joc în repriza

secundă. în fond, în această a doua 
parte a meciului fotbaliștii români au 
jucat mai bine decît în primele 45 
de minute. Tot în partea secundă a 
meciului au scăzut intrucitva și nea
junsurile din jocul echipei in apărare, 
prin participarea întregului efectiv 
la fazele defensive și aplicarea ceva 
mai corectă a ceea ce se cheamă mar
cajul adversarilor.

Din echipa reprezentativă a Româ
niei s-a evidențiat căpitanul acesteia, 
Ion Dumitru, în formă sportivă co
respunzătoare, ieri unul dintre cei 
mai buni jucători de pe teren. Subli
nieri merită jocul fundașilor Sameș 
și Cheran, precum și unele inter
venții curajoase și prompte ale por
tarului Cristian.

Cum spuneam, echipa României a 
pășit cu dreptul, a ciștigat o partidă, 
insă aceasta înseamnă numai primul 
pas. Gradul de dificultate va spori 
de la meci la meci, pe măsura desfă
șurării jocurilor preliminare. După o 
partidă amicală România — R. D 
Germană (27 aprilie — București), va 
urma un al doilea meci din prelimi
nariile campionatului mondial, la 
Zagreb (8 mai). în compania altei 
echipe cu renume în fotbalul euro
pean. echipa Iugoslaviei. Iată că 
pentru lotul nostru reprezentativ și 
pentru conducerea sa tehnică nu ră- 
mîn deloc momente de răgaz, iar

trebuie continuate, 
fără întrerupere, în ritm in- 
pe deplin responsabil pînă la 
jucător. în sensul acesta, de 
responsabilitate față de pre- 
performantei. se cuvine să se

preparativele 
practic, 
tens și 
ultimul 
deplină 
gătirea .
efectueze analiza jocului de ieri din
tre fotbaliștii români și cei spanioli. 
Amatorii de fotbal care doresc din 
inimă afirmarea echipei României, 
care ieri au aplaudat victoria si se 
bucură de o primă izbindă. vor în 

. mod justificat ca formația tricoloră 
să joace mai bine, mult mai bine 
„miine" decit „ieri".

Apreciind rezultatul favorabil ob
ținut de echipa noastră, apreciind 
victoria acesteia ca fiind pe deplin 
meritată, observăm, totodată, că mul
te dintre scăderile cunoscute din 
evoluțiile anterioare ale formației 
s-au făcut simțite si în jocul de ieri, 
în rindurile de față nu ne vom referi 
la asemenea neajunsuri și scăderi. 
Ele vor forma cu siguranță obiectul 
unei analize lucide din partea celor 
responsabili, conducerea tehnică a 
echipei și federația de specialitate. 
Așa cum reliefam în titlu, dacă este 
cîteodată incomod să-i critici pe în
vingători. în acest caz al echipei 
noastre, critica se dovedește necesară, 
utilă pentru însuși viitorul ei.

Valerlu MIRONESCU

LONDRA 16 (Agerpres). — Gim
nastele românce Nadia Comăneci, 
triplă campioană olimpică, și Teodora 
Ungureanu au fost solistele incontes
tabile ale competiției de gimnastică 
„Turneul campionilor", desfășurat în 
sala „w’embley" din Londra.

Nadia Comăneci. care a participat 
ca invitată în afară de concurs, a 
obținut cele mai mari note la toate 
cele patru aparate, iar la individual 
compus a realizat excelentul punc
tai de 39,10 puncte.

întrecerea oficială pentru „Turneul 
campionilor" a revenit Teodorei Un
gureanu. pentru a doua oară conse
cutiv ciștigătoare a acestui traditio
nal trofeu, cu 38,65 puncte, urmată

ÎN CÎTEVA
• Echipa Steaua București a ob

ținut, la Heidenheim, o victorie în 
sferturile de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni" la spadă. întilnind 
echipa B.V.S.C. Budapesta, dețină
toarea trofeului, sabrerii români au 
obținut un rezultat de 8—8, fiind de
clarați învingători, deoarece au avut 
un tușaverai mai bun : 64—58.

• în saia Floreasca din Capitală au 
continuat întrecerile turneului final 
(locurile 1—6) al campionatului repu
blican feminin de volei. Iată rezulta
tele înregistrate ; Dinamo — I.E.F.S. 
3—0 ; Rapid — Farul Constanta 3—1 ; 
Penicilina Iași — Universitatea Cra
iova 3—1.

• în orașul bulgar Pernik au în
ceput întrecerile turneului internațio
nal de lupte greco-romane pentru

de Marta Egervary (Ungaria) — 38,15 
puncte, R. Heubnor (S.U.A.) — 37,35 
puncte. Elena Davidova (U.R.S.S.) — 
37,10 puncte. U. Maiwald (R. F. Ger
mania) — 36.20 puncte și B. Slater 
(Anglia) — 36,05 puncte.

Teodora Ungureanu a avut din nou 
o evoluție remarcabilă la sol. unde a 
dbținut nota 9,80.

în concursul masculin, pe primul 
loc s-a situat gimnastul sovietic Ser- 
ghei Hizanhiakov — 57,25 puncte,
urmat de K. Horide (Japonia) — 
56,30 puncte și P. Delsalle (Canada) 
— 55,80 puncte. Sportivul român Dan 
Grecu s-a clasat, la individual com
pus, pe locul șapte, cu 54 puncte.

RÎNDURI
„Memorialul Nikola Petrov". La ca
tegoria 48 kg. Constantin Alexandru 
(România) l-a învins prin descalifi
care Pe Bozin (U.R.S.S.), iar la ca
tegoria 68 kg. un alt luptător român, 
Stefan Rusu, a ciștigat prin tuș in 
fața cehoslovacului Dosksanski.

• La Houston (Texas) au conti
nuat intîlnirile din Cadrul turneului 
internațional de tenis. în sferturile de 
finală, italianul Adriano Panatta l-a 
învins cu 1—6, 6—3, 6—4 pe austra
lianul Ken “ 
(S.U.A.) a 
cu Harold 
mifinalele 
(România) 
tas Gerulaitis (S.U.A.), în timp 
Adriano Panatta il va intîlni 
Eddie Dibbs.

Rosewall, iar Eddie Dibbs 
ciștigat cu 7—6. 6—1 jocul 
Solomon (S.U.A.). în se- 
turneului, Ilie Nâstase 

va juca împotriva lui Vi
ce 
Pe

• 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 mal fac — 16,45; 20. Toamna 
bobocilor — 14,45 : DOINA.
• Așii înălțimilor : SCALA — 9,15; 
11,45; 14.30; 17,15; 20, FESTIVAL
— 9; 11,30; 14,15; 17: 19.45, FAVO
RIT — 9; 11,15; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
• Parada surprizelor : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15: 13 30: 15,45; 18; 20.
• Misterul Iul 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; — ~ ‘
20,15.
• Șatra : BUZEȘTI — 
13,30; 16; 18,15; 20,15.
• Paravanul : GRI VITA
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.
• Scarface — 9,45; 11,45. Pericolul 
public nr. 1 — 18.30. Felul de a 
fi — 20,30 : CINEMATECA.
• Solitarul de Ia Fortul Humboldt: 
LIRA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20,15.
• Ferma din Arizona (ambele se
rii) : CASA FILMULUI (la sala de 
festivități Dinamo) — 17: 19,45.
• Conversația : VIITORUL — 9; 
11; 13,15; 15,30; 17.45: 20.
• Ulzana, căpetenia
ARTA — 10; 12; 14; !
• Pline și ciocolată
— 10; 12: 14;
• Accident : 
18; 20.
• Richard al
9: 12; 16; 19.
• Africa Express : FLACARA 
9.30: 11.30: 13.30: 16; 18: 20.
• B. D. la 
COSMOS —
• Albă ca
pitici — 10: ..._________ ___
de aramă — 16; 18: 20 : PACEA.
• Un surts, o palmă, un sărut t 
POPULAR — 9 45; 12: 14.15; 16.15; 
18.15: 20.15.

15,45; 18;

9; 11,ÎS;

— 9:11,15;

apașilor t 
16; 18; 20. 
COTROCENI 

16; 18; 20.
PROGRESUL — 1«;

III-lea: MODERN —

munte și la mare : 
9: 11: 13; 16; 18; 20.
zăpada și cei șapte 

12: 14. Taina muntelui
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Județul Brăila și-a depășit planul 
și angajamentele pe primul trimestru 
TELEGRAMA ADRESATA C.C. AL P.C.R., 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

„CONTUL OMENIEI"
Oamenii muncii din județul Brăila 

raportează, printr-o telegramă adresa
tă C.C. al P.C.R.. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, că și-au îndeplinit și de
pășit sarcinile de plan și angajamen
tele pe primul trimestru al anului și 
că au recuperat, integral, pierderile 
de producție provocate de seism eco
nomiei județului. In această perioadă 
a fost realizată suplimentar o produc
ție globală industrială în valoare de 
64 milioane lei, iar planul producției- 
marfă a fost depășit cu 73 milioane 
lei. Sporurile de producție au fost ob
ținute în condițiile depășirii produc
tivității muncii cu aproape 2 Ia sută. 
Un succes de seamă s-a obținut și 
în domeniul exportului, livrindu-se 
în plus mărfuri în valoare de 3,3 
milioane lei valută.

Răspunzînd cu entuziasm și dăruire 
patriotică vibrantului apel adresat de 
dumneavoastră întregului popor —se

Cronica
Sîmbătă seara s-a înapoiat în Ca

pitală general-colonel Ion Coman, 
ministrul apărării naționale, care, la 
invitația ministrului apărării al Ita
liei, Vito Lattanzio, a făcut o vizită 
oficială în această țară.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți general-locotenent Ion 
Hortopan, prim-adjunct al ministru
lui, generali și ofițeri superiori.

Au fost de față Ernesto Mario Bo- 
lasco, ambasadorul Italiei în Româ
nia, precum și atașați militari acre- 
■’.litați la București.★

La Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare a fost semnată 
6imbătă dimineața o înțelegere între 
Guvernul Republicii Socialiste Româ
nia și Programul Alimentar Mondial 
(P.A.M.), cu privire la ajutorul de 
urgentă pe care acest organism l-a 
acordat tării noastre ca urmare a

Din partea Ministerului de Interne 
și Ministerului Turismului

Deoarece în ultima vreme s-au pus 
mai multe întrebări în legătură cu 
obținerea vizelor de călătorie tem
porară în străinătate, Ministerul de 
Interne și Ministerul Turismului fac 
următoarele precizări :

Potrivit prevederilor legale, cetățe
nii români care efectuează vizite în 
străinătate în scopul unor excursii 
turistice. în grupuri organizate sau 
individual, cu servicii plătite prin 
O.N.T., urmează să depună cererile 
pentru obținerea vizei române de 
plecare și călătorie temporară din 
țară la Oficiul Național de Turism 
,.Carpați“ București — Agenția de 
excursii cu turiști români în străi
nătate, Calea Victoriei nr. 100, res
pectiv Ia oficiile județene de turism.

Cetățenii români domiciliați pe 
raza municipiului București care 
efecttiează călătorii în 'Strălhătate in 
interes personal, pentru a participa 
pe cont propriu la conferințe și reu- 
niuni cu caracter internațional, docu
mentări, vizite la rude, tratament 
medical etc, vor depune cererile 
pentru obținerea vizei române la 
secțiile de miliție de pe raza munici
piului București sau, în cazurile 
care comportă urgență, direct la Ser
viciul de vize și pașapoarte al muni
cipiului București, str. Nicolae Iorga 
nr. 27. sectorul 1. Pentru persoanele 
domiciliate in celelalte localități ale 
țării, cererile de obținere a vizei ro
mâne se depun la inspectoratele ju
dețene ale Ministerului de Interne — 
sectoare de vize și pașapoarte.

Vizele străine pentru toți cetățe
nii români care călătoresc temporar 
în străinătate în excursii organizate 
in grupuri turistice, individual — cu 
servicii plătite prin O.N.T. — sau în 
interes personal se obțin după pri
mirea vizei române, numai prin Mi

(Urmare din pag. I)
rul producției materiale o serie de 
noi capacități au început să pro
ducă. Uriașul volum al investițiilor 
din acest an — cind se prevede in
trarea în funcțiune a sute de capa
cități productive și darea în folosință 
a peste două sute de mii de aparta
mente — impune accelerarea ritmu
lui lucrărilor, ca o condiție de bază 
pentru realizarea acestora la terme
nele prevăzute sau chiar înainte.

Sub semnul intenselor pregătiri ce 
se fac pentru Congresul consiliilor de 
onducere ale unităților agricole so

cialiste, al întregii țărănimi, săptă- 
mina pe care o încheiem a însem
nat pentru lucrătorii din agricultură 
o săptămină de vîrf. în majoritatea 
județelor țării a început semănatul 
porumbului, unele unități anunțînd, 
de pe acum. încheierea acestei lu
crări ; se desfășoară cu bune rezul
tate celelalte lucrări specifice aces
tui sezon. Timpul bun pentru a- 
gricultură trebuie folosit din plin, în 
continuare, pentru a se intensifica 
însămîntarea porumbului, pentru a se 
asigura în acest an o recoltă superi
oară celei din anul trecut. De fapt, 
după modul in care s-a muncit in 
agricultură in această săptămină. 
după rezultatele bune obținute in 
executarea lucrărilor agricole de se
zon. se poate aprecia că lucrătorii din 
agricultură au înțeles că cel mai 
prețios dar pe care îl pot face apro
piatului lor congres este rodnicia 
muncii lor consacrate progresului 
necontenit al patriei și ridicării 
bunăstării poporului.

într-o emoționantă revărsare a ta
lentului creator, in această săptămi
nă a continuat Festivalul național 
„Cintarea României". S-a desfășurat 
faza pe țară a elevilor și studenți
lor. a început faza interjudețeană a 
formațiilor artistice de amatori și, 
conform regulamentului festivalului, 
au intrat în concurs artiștii profe
sioniști. Întîlnirile dintre formațiile 
aflate în concurs au prilejuit și în 
această săptămină o vibrantă oma
giere a glorioaselor tradiții de luptă 
ale poporului, a mărețelor înfăptuiri 
ale orinduirii socialist.e, exprimarea 
dragostei față de patria comună a 
tuturor fiilor acestor meleaguri.

România — militant 
ferm pentru' 
soluționarea 

problemelor majore 
ale vieții internaționale

Evenimentele săptăminii au adus 
noi si pregnante confirmări justeței 
analizei și aprecierilor din expunerea 

arată în telegramă — oamenii muncii 
din județ și-au suplimentat angaja
mentul inițial cu peste 46 milioane lei.

Urmînd exemplul dumneavoastră 
de eroism, hărnicie și înaltă conști
ință revoluționară — se spune în în
cheierea telegramei — ne angajăm, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să perseverăm pentru or
ganizarea exemplară a producției și 
a muncii, pentru creșterea eficienței 
activității economice, pentru executa
rea întregului volum de lucrări de in
vestiții, aplicarea progresului tehnic 
în procesul de producție, creșterea 
spiritului de economie în folosirea re
surselor materiale, executarea la timp 
și de calitate a lucrărilor agricole de 
sezon, pentru a contribui în mai mare 
măsură la mersul accelerat înainte al 
economiei patriei noastre, la ridicarea 
României pe noi trepte de civilizație 
și progres.

zilei
cutremurului din 4 martie a.c. După 
cum s-a mai anunțat, P.A.M. a acor
dat României un ajutor în alimente 
în valoare de aproximativ 3 milioane 
dolari.

Documentul a fost semnat în nu
mele părții române de Ion Stanciu, 
adjunct al ministrului agriculturii și 
industriei alimentare, iar în numele 
P.A.M. de B. R. Devarajan, repre
zentantul Programului Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.) 
în România. ★

Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare anunță că prohibiția 
generală a pescuitului. în anul 1977, 
la apele colinare și de șes cuprinde 
perioada 18 aprilie — 14 iunie, iar 
în apele curgătoare care constituie 
frontieră de stat. între 20 aprilie — 
19 mai.

(Agerpres)

nisterul Turismului (Oficiul Național 
de Turism „Carpați" București, res
pectiv oficiile județene de turism), 
care asigură serviciile necesare. In 
acest scop, formalitățile de obținere 
a vizelor străine de la reprezentan
țele diplomatice și oficiile consulare 
acreditate în Republica Socialistă 
România, atît pentru țările de desti
nație, cit și pentru cele de tranzit, se 
asigură de către Ministerul Turismu
lui, respectiv oficiile de turism.

Pentru cetățenii români care călă
toresc temporar în străinătate în in
teres de serviciu, formalitățile de ob
ținere a vizelor române se efectuează 
de către ministere, organe centrale 
și organizații socialiste. Vizele străi
ne se obțin, în țară, numai de către 
Ministerul Afacerilor Externe — Di
recția consulară, iar în străinătate 
numai de către misiunile diplomatice 
și oficiile consulare ale Republicii 
Socialiste România.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 18, 

19 și 29 aprilie. In țară : Vremea în 
ameliorare și în curs de încălzire. Ce
rul va fi temporar noros. Vor cădea 
ploi locale, îndeosebi în jumătatea de 
nord a țării, ce vor avea, mai ales, ca
racter de aversă. Vînt slab, pînă la 
potrivit predominînd din sectorul vestic. 
Dimineața, ceață locală. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între zero și 
10 grade, mai coborîte în prima noapte, 
cînd izolat se va produce brumă, iar 
cele maxime între 10 și 20 de grade, mai 
coborîte în prima zi. în București : 
Vremea în ameliorare. Cerul va fi va
riabil. Ploaie de scurtă durată. Vînt 
slab, pînă la potrivit. în primele ore 
ale dimineții, ceață slabă. Temperatura 
în creștere.

tovarășului Nicolae Ceaușescu la re
centa ședință comună a forurilor 
supreme de partid și de stat cu pri
vire la evoluția vieții politice inter
naționale, la mutațiile profunde în 
raportul mondial de forțe în favoarea 
cauzei progresului și păcii.

In conformitate cu orientările con
structive ale Congresului al XI-lea, 
strălucit reafirmate în expunere, 
România a acționat și în această pe
rioadă pentru dezvoltarea raporturilor 
sale de conlucrare cu toate statele, 
aducîndu-și, în același timp, contri
buția la eforturile îndreptate spre so
luționarea marilor probleme ce con
fruntă omenirea.

Se cuvine a se menționa, în această 
ordine de idei, vizita efectuată în țara 
noastră de delegația Adunării Repu

CRONICA SĂPTĂMÎNI1
internă și internațională

blicii Portugheze, întîlnirile și con
vorbirile prilejuite de prezența oas
peților la București evidențiind evo
luția ascendentă a relațiilor bilaterale 
care, puternic impulsionate de vizita 
din 1975 a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Portugalia, cunosc o 
dezvoltare continuă. Este reciprocă 
convingerea — subliniată și în timpul 
recentelor contacte — că, în spiritul 
Tratatului de prietenie semnat la 
București, aceste relații se vor ex
tinde pe mai departe, în interesul 
ambelor țări, al cauzei păcii și secu
rității in Europa.

Participantă activă la lucrările di
feritelor organisme și reuniuni inter
naționale, țara noastră și-a reafirmat 
cu claritate și în cursul săptăminii 
trecute punctele de vedere asupra u- 
nor probleme de stringentă actuali
tate. Astfel, sesiunea de primăvară, 
de Ia Melbourne, a Uniunii interpar
lamentare. ca și dezbaterile din Con
siliul de Securitate privind atacul ar
mat asupra Beninului au constituit 
noi prilejuri de a sublinia. în spiritul 
expunerii secretarului general al 
partidului, președintele republicii, ne
cesitatea unor măsuri ferme, hotărite 
în direcția dezarmării generale și, in 
primul rînd, a dezarmării nucleare, 
înfăptuirii unei securități trainice în 
Europa și pe întreg globul, lichidării 
vestigiilor colonialismului, discrimi
nărilor rasiale, a oricărei politici de 
dominație și asuprire, eliminării îm
părțirii lumii în țări bogate și țări 
sărace și instituirii unei noi ordini 
politice și economice mondiale —

TELEGRAME ADRESATE 
TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU 

membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Comitetului național de ajutorare

Noi telegrame adresate tovarășei 
Elena Ceaușescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Comitetului na
tional de ajutorare, aduc la cunoș
tință hotărîrea altor colective de oa
meni ai muncii de la orașe și sate 
de a contribui, prin depunerea în 
„Contul 1977“ a unor însemnate sume 
de bani, precum și prin realizarea 
unor importante producții suplimen
tare. la efortul general al întregului 
nostru popor pentru înlăturarea cît 
mai grabnică a urmărilor cutremu
rului.

Consiliu! Național pentru Educație 
Fizică si Sport s-a angajat să depună 
pînă la sfîrșitul anului în contul 
omeniei și solidarității peste 10 mi
lioane lei. din contribuții personale 
Si acțiuni sportive special organizate.

Pînă la această dată s-au depus în 
acest cont circa 2 milioane lei.

Cooperatorii meșteșugari de pe 
meleagurile mureșene — români, ma
ghiari. germani — au înscris în 
contul omeniei 8,7 milioane lei. Ei 
s-au angajat, totodată, să lucreze o 
duminică în fiecare lună, în vederea 
depășirii sarcinilor de plan cu 24 mi
lioane lei la producția globală și cu 
1 milion lei-valută la producția des
tinată exportului.

Consiliul Național al Societății de 
Cruce Roșie a depus în contul ome
niei suma de 3 000 000 loj.

Colectivul Combinatului de prelu
crare a lemnului Suceava a depus în 
contul omeniei 1 404 500 lei, repre- 
zentînd gratificațiile pentru anul 
1976. Ei s-au angajat, în același timp, 
să realizeze, peste angajamentul ini
țial. o producție în valoare de 5 mili
oane lei.

Colectivul întreprinderii chimice 
„Sinteza" Oradea a hotărât să depu
nă în contul omeniei 1 157 000 lei, 
sumă reprezentînd retribuția cuve
nită pentru o zi de muncă, pe fiecare 
lună, pînă la sfîrșitul anului, precum 
și valoarea producției suplimentare 
ce se va realiza lucrând fără retri
buție cîte o duminică pe lună, tot 
parcursul anului. Totodată, angajații 
întreprinderii, prin contribuții indi
viduale, au depus 15 000 lei.

Colectivul Schelei de extracție a 
țițeiului Boldești a hotărît să con
tribuie la contul omeniei cu 1 300 000 
lei.

Angajații întreprinderii de piese 
turnate Cîmpina au depus în același 
cont 226 000 lei. Ei s-au angajat, de
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Invitație la
Unitățile turistice ale coopera

ției de consum asigură un sejur 
plăcut în zone dintre cele 
mai pitorești ale țării. Locurile 
se pot retine prin agenția Uni- 
versalcoop din strada 13 De
cembrie nr. 26. Agenția este 
deschisă luni, marți, miercuri, 
joi. vineri între orele 9—18. iar 
sîmbătă de la 10 la 13. Infor
mații la telefonul 14 52 09.

România manifestîndu-se astfel, din 
nou, ca un factor deosebit de con
structiv al vieții internaționale.

Evoluții în consens 
cu aspirațiile de progres 

ale popoarelor
Fără îndoială, unul din evenimen

tele cele mai importante ale săptă- 
mînii l-a constituit legalizarea Parti
dului Comunist din Spania, expresie 
a recunoașterii rolului acestui partid 
ca forță politică de bază a țării, luptă
tor ferm pentru democrație și pro
gres, a cărui activitate constructivă 

este consecvent pusă în slujba inte
reselor vitale ale poporului spaniol.

Comuniștii, întregul nostru popor 
au salutat cu bucurie acest mare suc
ces al comuniștilor, al tuturor forțelor 
progresiste și democratice din Spania, 
repunerea în drepturile sale legitime 
a P.C.S. inscriindu-se ca un act deo
sebit de important pentru evoluția 
procesului de democratizare din țară. 
Așa cum s-a subliniat în telegra
ma trimisă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, așa cum au relevat perso
nalități proeminente ale vieții poli
tice internaționale, așa cum au arătat 
exponenți ai opiniei publice spaniole, 
prin legalizarea Partidului Comunist, 
acest proces va cîștiga noi dimen
siuni, cu efecte pozitive asupra cli
matului general pe continent, în spi
ritul prevederilor Actului final de la 
Helsinki. Desigur, ar fi o eroare să 
se creadă că de-acum înainte acest 

.proces se va desfășura automat, pe o 
cale netedă ; cercuri de extremă 
dreaptă, oameni politici și unii mili
tari legați strîns de fostul regim fran- 
chist nu au pregetat să-și manifeste 
ostilitatea, recurgînd chiar la amenin
țări împotriva guvernului.

Semnificative sînt și evoluțiile po
litice din Italia, unde principalele 
partide s-au angajat în găsi
rea căilor pentru realizarea unui a- 
cord în vederea unor acțiuni pentru 
depășirea fenomenelor acute ale crizei 
economice și sociale — ambianta de 
criză fiind folosită de forțele reac
ționare neofasciste în scopul submi
nării instituțiilor democratice. In a- 

asemenea, să lucreze fără retribuție 
cîte o duminică în fiecare lună, pre
cum și în schimburi zilnice prelungi
te, pentru recuperarea pierderilor da
torate întreruperii producției de către 
seism.

Colectivul întreprinderii miniere 
Baia de Arieș, județul Alba, contri
buie la contul omeniei și al solidari
tății cu 2 959 172 lei. reprezentînd 
contravaloarea gratificațiilor pe anul 
1976 și valoarea retribuției unei zile 
de muncă pe lună pînă la sfîrșitul 
anului.

Oamenii muncii din întreprinderea 
județeană de industrie locală Caraș- 
Severin s-au angajat să contribuie 
cu 1 233 000 lei la contul omeniei, iar 
prin suplimentarea angajamentelor 
să realizeze peste plan o producție 
în valoare de 7 milioane lei.

Colectivul de muncitori, ingineri și 
tehnicieni din întreprinderea de con
fecții Reșița s-a angajat să contri
buie la același cont cu 1 379 000 lei.

Colectivul Institutului de cercetări 
și proiectări pentru echipamente hi
droenergetice din Reșița a hotărît să 
doneze contravaloarea retribuției pe 
cîte o zi din lună, pînă la sfîrșitul 
anului, să efectueze lucrări de proiec
tare în cite o duminică din fiecare 
lună, valoarea manoperei urmînd să 
fie virată în „Contul 1977“. în total, 
acest colectiv va înscrie în contul o- 
meniei și solidarității suma de 
1 024 600 lei.

Lucrătorii din sectoarele de pro
ducție industrială și autoutilare, teh
nicienii și inginerii din cadrul Trustu
lui S.M.A. Alba au hotărît să depună 
în contul solidarității 1 200 000 lei. 
Totodată, ei s-au angajat să lucreze 
în schimburi prelungite, precum și în 
toate duminicile din perioadele de 
vîrf ale campaniilor agricole, să de
pășească, prin acțiuni similare, planul 
producției industriale și de autouti
lare pe anul în curs cu 3 600 000 lei.

Oamenii muncii din întreprinderea 
de accesorii pentru mijloace de trans
port Oradea — români, maghiari și de 
alte naționalități — au hotărît să de
pună în contul omeniei 3 milioane lei 
și să realizeze în anul 1977 o produc
ție suplimentară în valoare de 10 mi
lioane lei. Depunerile efectuate însu
mează 2 320 000 lei.

Lucrătorii din unitățile sanitare ale 
județului Bihor s-au angajat să de
pună în contul omeniei 5 220 600 lei.

Comuniștii, toți lucrătorii sanitari 
din județul Mureș — români, ma
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drumeție
Tot la această agenție se pot 

obține informații si se pot face 
comenzi pentru produsele ce se 1 
desfac de Universalcoop prin 
„Comerțul prin corespondență". 
Această unitate expediază soli- 
citanților articole de sport-tu- 
rism, obiecte de uz casnic, pro
duse cosmetice, îmbrăcăminte 
etc — plata făcindu-se la primi
rea coletului.

ceste condiții de creștere a tensiunii 
sociale, reține atenția, în mod deose
bit. faptul că unele personalități poli
tice din Partidul democrat-creștin, de 
guvernămînt, care erau ostile unui 
„nou cadru politic", respectiv partici
pării comuniștilor la guvern — recu
nosc acum, în mod realist, necesita
tea de a se depăși atitudinea de dis
criminare față de Partidul Comunist, 
ceea ce ar fi de natură să deschidă o 
pagină nouă în viata politică italiană.

Sînt evoluții care confirmă, deose
bit de convingător, aprecierea parti
dului nostru că partidele comuniste și 
muncitorești din țările occidentale se 
afirmă tot mai puternic ca factori po
litici de seamă în viata țărilor res
pective. avînd un rol esențial în apro
pierea și întărirea conlucrării forțelor 

democratice, patriotice, pentru înfăp
tuirea aspirațiilor de progres și de
mocrație ale propriilor popoare.

Comunicatul final al reuniunii de 
la Delhi a Biroului de coordonare al 
țărilor nealiniate evidențiază, din nou, 
prin pozițiile susținute, contribuția 
marcantă, constructivă a mișcării ne- 
aliniaților la soluționarea problemelor 
vieții internaționale. Documentul dă 
expresie voinței popoarelor și statelor 
nealiniate de a acționa stăruitor pen
tru făurirea unei noi ordini econo
mice internaționale, pentru respecta
rea și înrădăcinarea noilor principii, 
democratice, de relații între state, 
pentru afirmarea dreptului tuturor 
popoarelor de a-și făuri de sine stă
tător destinele, fără amestec și pre
siuni din afară. Sînt acele poziții în 
sprijinul cărora țara noastră militea
ză în mod statornic, această conver
gență de preocupări și orientări gă- 
sindu-și ilustrarea, așa cum se știe, in 
faptul că România participă ca invi
tată la mișcarea țărilor nealiniate.

Pentru noi eforturi 
în vederea soluționării 
politice a problemelor 

litigioase
In cadrul activității politico-diplo- 

matice privind situația din Orientul 

ghiari. ^germani — au hotărît să de
pună in „Contul 1977“ suma de
4 837 204 lei.

Cadrele sanitare din județul Sucea
va vor depune in contul omeniei 
3 224 000 lei.

Cadrele didactice din județul Brăila 
au hotărît să depună in contul ome
niei 3 milioane lei, reprezentînd re
tribuția cuvenită pentru o zi de mun
că, în fiecare lună, pînă la sfîrșitul 
anului. De asemenea, în unitățile șco
lare din județ se vor lucra obiecte de 
îmbrăcăminte și mobilier ce vor fi 
donate unor grădinițe și școli din mu
nicipiul București și orașul Zimnlcea.

Lucrătorii din comerțul de stat al 
județului Suceava contribuie la con
tul omeniei cu suma de 2 500 000 lei.

Lucrătorii din unitățile comerciale 
și de turism din Oradea au hotărît 
să contribuie la „Contul 1977“ cu 4 
milioane lei. sumă din care pînă în 
prezent s-a depus 1,5 milioane lei.

Lucrătorii din întreprinderile co
merciale din județul Dîmbovița con
tribuie la „Contul 1977“ cu 1 735 000 
lei, din care s-a depus pînă la aceas
tă dată 1 000 000 lei.

Lucrătorii din unitățile comerciale 
ale municipiului Reșița vor contri
bui cu peste două milioane lei.

Comuniștii, ceilalți oameni ai mun
cii din comuna Aricești Rahtivani, 
județul Prahova, contribuie la acțiu
nea patriotică de lichidare a urmări
lor cutremurului cu 798 000 lei.

Membrii cooperativei agricole de 
producție din comuna Casimcea. ju
dețul Tulcea, au hotărît să depună în 
contul omeniei 79 180 lei și să doneze
5 000 kg griu și 10 hl lapte de vacă.

Țăranii cooperatori din comuna 
Balta Doamnei, județul Prahova, con
tribuie la același cont cu 105 000 lei.

Locuitorii comunei Dumbrăveni, 
județul Suceava, au subscris în con
tul omeniei 560 000 lei.

La rîndul lor. cetățenii din comu
na Frasin, județul Suceava, s-au an
gajat să subscrie în „Contul 1977“ 
suma de 900 000 lei. De asemenea, 
toți angajații de pe raza comunei au 
hotărît ca pînă la sfîrșitul anului să 
lucreze, suplimentar, cîte o zi pe 
lună, iar sumele realizate să fie des
tinate aceluiași cont.

Comitetul județean Caraș-Scverin 
al femeilor s-a angajat să contribuie 
cu 400 000 lei la „Contul 1977“, sumă 
din care pînă în prezent s-au depus 
190 000 lei.

Personalul subordonat unității mi
litare 01015 a hotărît să depună în 
contul omeniei 1 200 000 lei.

Tinerii județului Brăila au hotărît 
să contribuie la contul omeniei cu 
1 100 000 lei.

Comitetul județean al femeilor 
Harghita va dona în contul omeniei 
suma de 400 000 lei.

O nouă tragere 
„LOTO-2"

Administrația de Stat LOTO 
PRON OSPORT organizează la 
24 aprilie o nouă tragere 
„LOTO-2". Tragerile „LOTO-2" 
constau din efectuarea a 3 ex
trageri (în continuare) de cîte 4 
numere dtntr-mn total • de 75 -de- 
numere diferite (de la 1 la 75). 
Ca de obicei, se atribuie 6 cate
gorii de cîștiguri. Dintre acestea, 
primele 4 categorii determină 
cîștiguri în bani de valoare uni
tară variabilă, iar categoriile a 
5-a și a 6-a de valoare unitară 
fixă. Biletele valabile la această 
tragere sînt numai cele cu seria 
„R“ în valoare de 10 lei varianta 
simplă. De reținut că biletul 
poate fi completat și cu 2 va
riante simple achitate fiecare în 
proporție de 50 la sută, sau cu 
4 variante simple achitate fie
care în proporție de 25 la sută. 
Indiferent de cota jucată, toate 
biletele au drept de participare 
la toate extragerile.

Mijlociu s-au înregistrat o serie de 
contacte între personalități politice a- 
rabe, precum și unele luări de po
ziții pe plan internațional — conclu
zia majoră evidențiată de toate aces
tea fiind necesitatea reluării Confe
rinței de la Geneva pentru reglemen
tarea crizei din regiune. Un element 
nou, pozitiv, în această ordine de idei, 
îl constituie declarația președintelui 
S.U.A., Jimmy Carter, în sensul re
cunoașterii dreptului poporului pa- 
lestinean de a fi reprezentat la con
ferință — fiind știut că respectarea 
drepturilor naționale legitime ale a- 
cestui popor este o condiție funda
mentală a oricărei reglementări în 
Orientul Mijlociu.

Evenimentele din Zair, care s-au 
precipitat în ultima săptămină, au 
produs îngrijorarea legitimă a opiniei 
publice internaționale, fiind de na
tură să ducă la complicații serioase 
în Africa — cu atît mai negative în- 
tr-un moment care reclamă concen
trarea tuturor eforturilor popoarelor 
acestui continent în vederea accele
rării procesului de dezvoltare, lichi
dării rămășițelor colonialismului, con
solidării independenței naționale. 
Fără îndoială că evoluția evenimen
telor din Zair necesită acțiuni con
structive din partea tuturor factorilor 
în cauză, implicați într-o formă sau 
alta, pentru a se găsi soluții în con
formitate cu interesele poporului zai- 
rez. ale progresului și păcii pe con
tinent și în întreaga lume.

Unele elemente noi au apărut, în 
timpul din urmă, în evoluția relații
lor americano-cubaneze, personalități 
importante ale vieții politice din 
S.U.A., cum ar fi fostul candidat la 
președinție, senatorul George McGo
vern, care a vizitat recent Havana, 
pronunțindu-se pentru normalizarea 
raporturilor cu Cuba, pentru abroga
rea embargoului asupra comerțului cu 
această țară. Este semnificativ că se
natorul american a subliniat, de ase
menea, necesitatea îngrădirii activi
tății teroriste a emigranților cubanezi 
din S.U.A. care se dedau la acte pro
vocatoare împotriva Cubei și a cetățe
nilor ei — ceea ce atestă, o dată în 
plus, că activitatea elementelor tră
dătoare de patrie este pretutindeni o 
sursă de încordare, fiind tot mai re
pudiată pe plan internațional.

Atestînd o dată în plus preponde
rența forțelor largi care se pronunță 
și acționează în spiritul cerințelor 
consolidării cursului nou pe arena 
mondială, evoluția vieții internațio
nale din ultima săptămină constituie, 
totodată, un temei de intensificare și 
mai puternică a acțiunilor unite ale 
acestor forțe. în vederea împlinirii as
pirațiilor de pace și progres ale tutu
ror popoarelor.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A KAMPUCHIEI DEMOCRATE

Excelenței Sale
Domnului KHIEU SAMPHAN

Președintele Prezidiului de Stat al Kampuchiei Democrate
PNOM PENH

Cea de-a doua aniversare a Zilei naționale a Kampuchiei Democrate îmi 
oferă deosebita plăcere ca. în numele poporului și guvernului român, al meu 
personal, să vă adresez dumneavoastră cele mai călduroase felicitări, precum 
și urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare și progres continuu 
bravului popor kampuchian.

Salutînd cu multă căldură victoria poporului kampuchian prieten pentru 
apărarea independenței și suveranității țării, împotriva amestecului imperia
list. poporul român urmărește cu sentimente de simpatie și solidaritate activi
tatea de reconstrucție a Kampuchiei Democrate, de normalizare a vieții eco
nomice și sociale, de propășire pe calea dezvoltării de sine stătătoare a 
patriei.

Exprim convingerea că în actualele condiții se vor dezvolta tot mai mult 
bunele relații de prietenie și colaborare dintre țările noastre. în interesul 
celor două popoare, al întăririi forțelor antiimperialiste. al cauzei păcii și 
înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Combatanții de ieri, 
brigadierii de azi

La amiază, termo
metrul urca pînă la 
36—38 grade, așa că 
drumul nostru spre 
nordul Kampuchiei 
Democrate a început 
dis-de-cu-zșri, pe „ră
coare". Cu alte cuvin
te, la „numai" circa 
30 de grade, dacă asta 
se poate numi răcoare. 
Aveam de făcut 300 de 
kilometri, în nu mai 
puțin de douăsprezece 
ore, pe un drum acci
dentat, pe care răz
boiul și-a lăsat puter
nic amprenta, inclusiv 
prin craterele bombe
lor.

De pe urma războiu
lui au avut de suferit 
mai ales satele și mi
cile așezări urbane e- 
liberate încă între anii 
1971—1973. trupele lon- 
noliste deținînd numai 
marile orașe și o parte 
din parcursul Mekon- 
gului. Cale de zeci de 
kilometri, din fostele 
case ale cetățenilor 
n-au mai rămas decit 
treptele, scările care 
urcau domol — acum 
niște scări care duc 
spre nicăieri.

Ne îndreptăm spre 
nord — și nordul 
Kampuchiei Democra
te este bogat și e- 
roic. Are păminturi 
mănoase, cu orezăni 
întinse, șantiere larg 
desfășurate, unde po
porul dovedește un 
eroism civic de excep
ție ; are livezi de 
fructe ; are plantații 
de cauciuc, fabrici de 
textile, complexe zoo
tehnice. Iar ca temei 
al tradiției, pleiada de 
monumente arhitecto
nice de la Angkor, din 
perioada trecutului de 
glorie al poporului 
khmer.

Un șantier al Kam
puchiei contemporane 
are, in genere, dimen
siuni panoramice, cu 
zeci de mii de oa
meni : țărani, orășeni 
și combatanți, inclusiv 
cadre de conducere, 
care, împreună, reali
zează obiective de 
primă mărime și im
portanță. De obicei, a- 
ceste șantiere poartă 
ca nume data cînd au 
fost începute primele 
lucrări, cînd a fost 
bătut primul țăruș, 
cum am zice noi. 
Astfel, un mare rezer
vor de apă pentru iri
garea unor mari zone 
din nord poartă nu
mele de „1 Ianuarie" 
și va fi isprăvit de 17

aprilie, în cinstea ce
lei de-a doua aniver
sări a eliberării, deci 
in mai puțin de patru 
luni. Parcă brigadierii 
de astăzi ai șantierelor 
(de la școlari la oa
menii cărunți) s-ar în
trece, pe plan pașnic, 
în privința recorduri
lor, cu foștii comba
tanți care, în numai 
cinci ani și o lună de 
la lovitura de stat a 
lui Lon Noi și acoliți- 
lor săi, au eliberat 
țara — combatanții de 
ieri fiind, de fapt, bri
gadierii fruntași de as
tăzi.

...Mergem, așadar, 
pe drumurile Nordu
lui. Reprezentanți ai 
Comitetului revoluțio
nar al întregii zone de 
nord ne-au condus pe

ÎNSEMNĂRI 
DE CĂLĂTORIE

întregul periplu și, 
aflînd că sintem din 
România prietenă, 
ne-au rugat să scriem, 
cînd ne vom întoarce 
în țară, despre dra
gostea de muncă, pace 
și independentă a po
porului, despre bi
zuirea sa pe forțele 
proprii și, totodată, 
despre dorința de co
laborare cu toate po
poarele de bună cre
dință, în spiritul res
pectului reciproc și 
deplinei egalități în 
drepturi. Așadar, prin
cipii dragi poporului 
nostru, echivalențe ale 
gîndirii noastre poli
tice. Impresionante 
sînt cunoștințele bo
gate și concrete pe 
care interlocutorii 
kampuchieni le aii des
pre România, despre 
politica sa internă și 
externă. Aceste sim
țăminte și-au găsit o 
grăitoare expresie în 
convorbirea cu care 
ne-a onorat viceprim- 
ministrul și ministru 
al apărării, Son Sen, 
care a evocat cu căl
dură și recunoștință 
ajutorul acordat de 
România poporului 
kampuchian și și-a 
exprimat admirația fa
ță de personalitatea 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu, dorința de 
intensificare pe toate 
căile a prieteniei mi
litante dintre popoa
rele noastre.

Te impresionează,

Adunarea populară de la Pnom Penh
PNOM PENH 16 (Agerpres). — O 

amplă adunare populară a fost or
ganizată vineri la Pnom Penh. pen
tru a marca cea de-a doua aniver
sare a Kampuchiei Democrate, a a-

DE «PRETUTINDENI
• 100 000 DE CO

AUTORI. „Istoria orașelor și 
așezărilor din R.S.S. Ucraineană", 
în curs de apariție în Uniunea So
vietică, numără 26 de volume. Ele 
înfățișează dezvoltarea, pînă în zi
lele noastre, a circa 30 000 de loca
lități. Lucrarea cuprinde, în afară 
de aceasta, date biografice ale unui 
mare număr de personalități. Mun
ca de cercetare și documentare a 
durat peste 12 ani. In afara nume
roasei echipe de istorici, la alcă
tuirea ei au colaborat circa 100 000 ' 
de oameni de cele mai diferite pro
fesiuni.

© ANUAL 500 DE MA
LADII NOI. An de an, medicii 
și oamenii de știință descoperă 
500—600 de boli noi. intr-un articol 
apărut în revista de specialitate 
„Medical Tribune1* din Wiesbaden 
(R.F.G.), prof. dr. Bernfried Leiber 
explică aceasta, în primul rînd, 
prin mijloacele tot mai perfecțio
nate de diagnosticare, subliniind, 
totodată, că, în permanență, apar 
noi boli. In ultimii 50 de ani — 
precizează revista — numărul to
tal al agenților patologici a crescut, 
pe scară mondială, de 10 ori. Dacă 
în anii ’20 erau cunoscuți circa 
3 000 de asemenea agenți, literatura 
de specialitate descrie astăzi peste 
30 000 de agenți patologici.

• UN PRECURSOR AL 
LITERATURII STIINTIFICO- 
FANTASTICE. ’ Denaturate de 
către editori necinstiți, „memoriile" 

de asemenea, modestia 
cu care kampuchienii 
îți explică realitățile 
economice și sociale 
ale țării lor. „Noi nu 
avem nici săraci, nici 
bogați — ți se spune. 
Și. deocamdată, mei 
planuri de mare am
ploare. Problema noas
tră principală este, la 
această oră. orezul, 
plinea cotidiană a o- 
rientalului".

De aceea, preocupa
rea numărul unu este 
modernizarea agricul
turii și a industriei 
pendinte agriculturii. 
Pompele hidraulice, de 
pildă. Și uneltele ci
clului agricol. Firește, 
paralel se dezvoltă în
treaga economie și 
cultură. Cultura, civi
lizația poporului kam
puchian se vădesc lim
pede în felul lui prie
tenesc de a se com
porta, în spiritul lui 
de ospitalitate, virtuți 
care dezic apăsat de
făimările reacțiunii 
internaționale la adre
sa acestui popor paș
nic și eroic. Pierzîn- 
du-și una după alta 
toate pozițiile pe care 
le deținea odinioară 
aici, reacțiunii interna
ționale nu i-au mai ră
mas decit defăimarea, 
pcara, ca dovadă a ne
putințe!. Nu însă și a 
renunțării definitive 
la provocări și ames
tec. De aceea, în lim
bajul cotidian al kam- 
puchianului, formula de 
edificare a noii vieți 
este geamănă cu cea 
de apărare a victoriilor 
revoluției.

La mormintele eroi
lor care au apărat 
Angkorul, unde am 
depus o cunună de 
flori, tăcerea dramati
că este veghe, vigilen
tă, tenacitate. Mi-am 
aplecat fruntea și cînd 
mi-am ridicat-o am 
văzut că ochii priete
nului și fratelui meu 
Bien, fost combatant, 
de două ori rănit, erau 
umezi.

Kampuchia Demo
crată este o tară de 
fost eroism militar, de 
actual eroism civic — 
care, împreună cu 
Vietnamul și Laosul, 
a arătat de ce forță 
este capabil un popor 
cînd își apără vatra 
de invadatori și de 
asupritorii interni.

O lecție frumoasă și 
măreață.
Al. ANDRIȚO1U

nunțat. postul de radio „Vocea Kam
puchiei Democrate".

Khieu Samphan. președintele Pre
zidiului de Stat al Kampuchiei De
mocrate. a rostit cu acest prilej o 
cuvîntare.

lui Casanova au lăsat despre acesta 
o imagine trunchiată. Abia cerce
tări recente au scos la lumină fap
tul că, în realitate, Casanova a fost 
un diplomat abil și, totodată, un 
fecund scriitor. Opera sa cuprinde 
o istorie a Poloniei, un tratat de 
semantică, lucrări de matematică, 
o traducere în versuri a „Iliadei1*, 
precum și un roman științifico-fan- 
tastic. Este vorba de „Icosameron", 
care, cu aproape 100 de ani înain
tea lui Jules Verne, descrie o că
lătorie în centrul Pămîntului și pre
zice apariția automobilului, tele
viziunii, telegrafului, avionului și 
chiar a gazelor asfixiante.

• „NUNTĂ ÎNSINGE- 
RATĂ" PE ECRAN.
prima dată o piesă a marelui dra
maturg și poet spaniol Federico 
Garcia Lorca urmează a fi ecrani
zată. Este vorba de vestita „Nuntă 
însîngerată", a cărei versiune cine
matografică va fi regizată de reali
zatorul marocan Souhel Ben Barka. 
Filmările au loc în Maroc, într-o 
zonă ale cărei peisaje dezolante se 
aseamănă izbitor cu locurile unde 
Garcia Lorca și-a imaginat că tră
iesc personajele sale.

©S-A NĂSCUT O 
INSULĂ. Pe suprafața lacului 
australian Victoria a apărut o nouă 
insuliță. In lungime de 120 m și cu 
o lățime de 20 m, ea este în între
gime acoperită cu nămol. Experțl 
australieni încearcă să elucideze ce 
cauze au declanșat acest fenomen 
neobișnuit.
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NAȚIUNILE UNITE

ÎNFĂPTUIREA aspirațiilor legitime ale poporului 
PALESTINEAN - CERINȚĂ A SOLUȚIONĂRII CONFLICTULUI 

DIN ORIENTUL MIJLOCIU
Intervenția reprezentantului român

NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). 
— Comitetul O.N.U. pentru exerci
tarea drepturilor inalienabile ale po
porului palestiriean, format din 23 de 
state, printre care și România, s-a 
întrunit la sediul O.N.U. pentru a 
discuta căile și mijloacele prin ' care 
acest organism . ar putea contribui la 
impulsionarea acțiunilor îndreptate 
spre soluționarea pe cale pașnică a 
conflictului din Orientul Mijlociu.

Prezentînd poziția României în a- 
ceastă problemă, ambasadorul Româ
niei la O.N.U., Ion Datcu, a subli
niat că este necesar să se asigure 
participarea activă a Organizației Na
țiunilor Unite la toate fazele nego
cierilor și la acțiunile întreprinse pe 
plan internațional pentru rezolvarea 
conflictului din Orientul Mijlociu, 
precum și o implicare mai profundă 
a organizației mondiale la procesul 
de elaborare a soluțiilor și la garan
tarea lor.

Sprijinind propunerile făcute în a- 
cest sens de președintele comitetu

Manifestări consacrate aniversării 
centenarului Independenței de stat 

a României
PRAGA. — în cadrul manifestări

lor consacrate aniversării a 100 de 
ani de la cucerirea independenței de 
stat a României, la Bratislava a în
ceput o retrospectivă a filmului ro
mânesc. Cu prilejul deschiderii ma
nifestării, Carol Cozma, consul ge
neral al României la Bratislava, a 
înfățișat momentele cruciale ale lup
tei poporului român pentru libertate, 
unitate națională și neatîrnare. Au 
participat Matus Benyo, vicepre
ședinte al Consiliului Național Slo
vac, Dezider Goga, ministrul comer
țului al R.S. Slovace, membri ai 
corpului consular, reprezentanți ai 
vieții politice și culturale din capi
tala Slovaciei.

O retrospectivă a filmului româ
nesc a început și la Fraga. Cu acest 
prilej a fost prezentat filmul „La 
porțile albastre ale orașului". La 
deschiderea festivă au participat re
prezentanți ai organelor de partid, ai 
instituțiilor culturale și politice din 
Praga, membri ai corpului diploma
tic, un numeros public.★

WASHINGTON. — Universitatea 
de stat din Columbus. Ohio, a găz
duit o reuniune științifică româno-a- 
mericană dedicată centenarului inde
pendenței de stat a României. De
legația română, formată din acade
micienii Const. C. Gitțrescu. Ștefan 
Pâscu, Emil Condurachi. prof. univ. 
Z6e Dumitrescu Bușulengă. dr. Ilie 
Ceausescu, dr. Aurel Chibutiu și dr. 
Virgil Cândea, ea și colegii lor a- 
mericani au prezentat numeroase co
municări științifice abordînd teme 
majore ale problematicii istorice ro
mânești.

în cadrul unei festivități la care 
au participat peste 200 de universi
tari. studenti. americani de origine 

lui (ambasadorul Senegalului), re
prezentantul român a formulat o se
rie de sugestii în scopul activizării 
comitetului și al orientării lucrărilor 
sale spre acțiuni concrete, realiste, 
care să contribuie la stimularea pro
ceselor pozitive în evoluția situației 
în Orientul Mijlociu. în acest scop, 
ambasadorul român a arătat că. în 
activitatea sa. comitetul trebuie să 
tină seama de faptul că. pe de o par
te. soluționarea conflictului din 
Orientul Mijlociu trebuie să ducă si 
la înfăptuirea aspirațiilor legitime ale 
poporului palestinean și. pe de altă 
parte, că rezolvarea' problemei po
porului palestinean necesită partici
parea la negocieri a tuturor părților 
interesate.

Comitetul a hotărit să intre în con
tact și să stabilească un dialog cu 
toate părțile în conflict nereprezenta
te în acest organ al O.N.U., inclusiv 
Israelul, precum si cu toti factorii 
interesați în soluționarea situației din 
Orientul Mijlociu.

română, delegația tării noastre a fost 
salutată de viceguvernatorul statului 
Ohio. Richard F. Celeste. Festivita
tea s-a încheiat cu un frumos spec
tacol folcloric prezentat de forma
ția de dansuri românești a univer
sității.

Totodată, delegația de oameni de 
știință români a luat parte la lu
crările unei reuniuni științifice, or
ganizată la aceeași universitate, pre
cum și la un simpozion pe tema 
..Tradiție și tendințe actuale în isto
riografia română", găzduit de Uni
versitatea de stat Wayne din Detroit. 
De asemenea, a avut loc vernisajul 
unei expoziții de carte românească. 
La ambele acțiuni au participat is
torici și oameni de cultură din De
troit si din împrejurimi. A fost pre
zent ambasadorul României în S.U.A.. 
Nicolae M. Nicolae.★

CONAKRY. — în sala „Mafory 
Bangoura" din Conakry a avut loc 
vernisajul expoziției „Monumente is
torice de artă". A urmat proiecția 
filmului „Independența, năzuință se
culară a poporului român".

în alocuțiunile rostite de Senainon 
Behazin. ministrul informațiilor și 
ideologiei, și Valeriu Georgescu, am
basadorul României, s-au subliniat 
lupta poporului român pentru inde
pendentă, pentru afirmarea identi
tății sale naționale și dezvoltarea pe 
multiple planuri a relațiilor de prie
tenie româno-guineeze.

La manifestare, care s-a bucurat 
de un deosebit succes, au fost pre- 
zenți membri ai guvernului, ai C.C. 
al Partidului Democrat din Guineea, 
funcționari superiori, șefi de misiuni 
diplomatice și alți membri ai corpu
lui diplomatic, un numeros public.

In sprijinul destinderii 
și colaborării in Europa
BONN 16 (Agerpres). — ..O poli

tică activă de pace presupune efor
turi susținute pe toate fronturile 
unde se produc încordări, rezolvarea 
problemei armamentelor strategice, 
a armelor nucleare și a înarmărilor, 
reducerea trupelor", a declarat, luînd 
cuvintul simbătă la o reuniune a or
ganizației din Hamburg a Partidului 
Social Democrat, președintele P.S.D., 
Willy Brandt. „Aceasta — a adăugat 
el — presupune, de asemenea, conti
nuarea celor ce au fost convenite la 
Conferința general-europeană de la 
Helsinki, asupra cărora se vor face 
aprecieri la viitoarea reuniune de la 
Belgrad". Referindu-se la politica de 
destindere, Willy Brandt a afinrriat : 
„Nu putem spera că vor fi minuni 
și vor dispărea marile contradicții 
existente între diferitele sisteme po
litice. Sîntem obligați să încercăm a- 
cum să limităm conflictele dintre di
feritele puteri și blocuri, dintre state 
și societăți, de a găsi acele domenii 
de colaborare care să fie în folosul 
asigurării păcii".

agențiile de presă transmit:
Conferința națională a 

P. C. din japonia consacrată 
pregătirilor în vederea alegerilor 
pentru Camera superioară a parla
mentului nipon s-a desfășurat la 
Tokio. Au participat 1 200 de deje- 
gați, reprezentînd pe cei aproape 
400 000 de membri ai partidului. Ra
portul Prezidiulpi C.C. al P.C. din 
Japonia a fost prezentat de Tetsuzo 
Fuwa, șeful Secretariatului C.C. Con
ferința a examinat o serie de pro
bleme legate de organizarea în pe
rioada aprilie-mai a unei ample cam
panii în vederea asigurării succesu
lui electoral al partidului la scruti
nul parlamentar ce va avea loc în 
iulie anul curent, precum și o serie 
de chestiuni legate de creșterea rîn- 
durilor partidului.

Sesiunea grupului de 
lucru al Mișcării Pugwash 
pentru pace și colaborare științifică 
și-a încheiat lucrările la Geneva. La 
sesiune au participat oameni de 
știință marcanți din numeroase țări 
ale lumii. Principalul punct de pe 
ordinea de zi l-a constituit problema 
creării zonelor denuclearizate în 
lume. Participanții au subliniat nece
sitatea soluționării chestiunii respec
tive în strînsă conexiune cu proble
ma lichidării bazelor străine în ase
menea zone.

Program antiinflaționist. 
Președintele Statelor Unite, Jimmy 
Carter, a prezentat, vineri, într-o 
conferință de presă ținută la Casa 
Albă, un program de acțiune împo
triva inflației, care prevede. în esen
ță, crearea unui comitet de coordo
nare, condus de președintele Centra
lei sindicale A.F.L.—C.I.O., George 
Meany, și președintele companiei 
„General Electric".

Com'tetul Central Execu
tiv al P.C. din Canada 3 dat 
publicității o declarație în care cri
tică proiectul de buget prezentat de 
guvern spre dezbatere parlamentului

Congresul Partidului Socialist Unit 
din Berlinul occidental

BERLINUL OCCIDENTAL 16 (A- 
gerpres). — Vineri seara au început 
lucrările celui de-al V-lea Congres 
al Partidului Socialist Unit din Ber
linul occidental, la care participă 486 
de delegați, precum și invitați de 
peste hotare.

După ce Gerhard Danelius, pre
ședintele Partidului Socialist Unit 
din Berlinul occidental, a deschis 
congresul, a fost prezentat raportul 
conducerii partidului, P.S.U. din 
Berlinul occidental, relevă raportul, 
se pronunță pentru unitatea acțiuni
lor clasei muncitoare și pentru o 
alianță largă a tuturor forțelor de
mocratice. Partidul acordă o impor
tanță primordială luptei pentru îm
bunătățirea situației sociale a mase
lor muncitoare vest-berlineze. în pri
mul rînd luptei pentru asigurarea 
dreptului la muncă. Criza care a 
afectat țările capitalismului — subli
niază raportul— nu a ocolit nici Ber

federal. în document se relevă că bu
getul propus nu prevede un program 
capabil să ducă la scăderea șomaju
lui (9,2 la sută din totalul forței de 
muncă) și nici măsuri pentru redu
cerea impozitelor, care reprezintă o 
grea povară pentru categoriile cu ve
nituri mici, stipulînd în schimb o se
rie de facilități pentru corporațiile 
industriale. în declarație se subli
niază necesitatea promovării unei noi 
politici economice și sociale, orientată 
în "direcția obținerii angajării depline 
a forței de muncă, înlăturării infla
ției, reducerii cheltuielilor militare și 
folosirii în scopuri pașnice a fondu
rilor eliberate.

UCOrd. ASentia A.D.N. infor
mează că la Berlin a fost semnat un 
acord guvernamental pe termen lung 
privind cooperarea comercială dintre 
R.D. Germană și Mozambic.

Convorbiri portughezo
Primul ministru alangoleze.

Portugaliei, Mario Soares, și mi
nistrul de externe, Jose Medeiros 
Ferreira, au examinat, împreună cu 
ministrul de externe al R.P. Angola, 
Paulo Jorge, aflat în vizită la Lisa
bona, relațiile dintre Portugalia și 
Angola.

Mitinguri în Laos. După 
cum informează agenția Khaosan 
Pathet Lao. peste 20 000 de persoane 
au participat la mitinguri de protest 
în Vientiane împotriva ajutorului 
acordat de autoritățile tailandeze ele
mentelor reacționare trădătoare lao- 
țiene. Participanții au cerut guvernu
lui de la Bangkok să predea Laosu- 
lui toate elementele reacționare care 
au părăsit țara, fugind în Tailanda.

Un proiect de constituție 
care prevede crearea „unei republici 
democratice, laice și sociale" a fost 
dat publicității în capitala statului 
Comore. Documentul respectiv va fi 
examinat de noul organ conducător 
al țării — Consiliul Popular Națio
nal, urmînd apoi să fie supus unui 
referendum popular. 

linul occidental. în oraș există. în 
prezent, 38 000 de șomeri totali. Cresc 
neînrerupt preturile la produsele ali
mentare și bunurile de primă nece
sitate, se majorează permanent chi
riile.

Totodată. în raport se evidențiază 
necesitatea ca Berlinul occidental să 
întrețină relații bune cu R. D. Ger
mană și cu celelalte țări socialiste. 
Lucrările congresului continuă.

în cadrul lucrărilor congresului, re
prezentantul Partidului Comunist 
Român, Gheorghe Roșu, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Bacău al P.C.R., 
a transmis mesajul de salut adresat 
de C.C. al P.C.R., în numele Parti
dului Comunist Român, al secreta
rului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, participanților Ia congres, 
tuturor comuniștilor vest-berlinezi. 
Reprezentantul P.C.R. a prezentat 
apoi aspecte ale politicii interne și 
externe a partidului nostru.

Președintele Turciei,Fahri 
Korutiirk, și-a încheiat vizita oficială 
efectuată în Finlanda. Convorbirile 
pe care le-a avut în capitala finlan
deză cu președintele Urho Kekkonen 
și cu primul ministru, Martti Miet- 
tunen, au fost consacrate în cea mal 
mare parte unor aspecte ale relații
lor bilaterale.

Inundații în Kenya.In va_ 
lea fluviului Sabaki (Kenya), care se 
varsă în Oceanul Indian, s-au produs 
mari inundații. Presa kenyană anunță 
că peste 30 000 de persoane au rămas 
fără adăpost, a fost întreruptă circu
lația între mai multe orașe.

Zonă economică marina.
Haiti a hotărit să extindă zona sa 
economică exclusivă la 200 mile ma
rine. anunță un comunicat dat publi
cității la Port-Au-Prince.

PROIECT DE LEGE PREVĂZÎND

Drepturi electorale depline 
pentru P.C. din Mexic 

și alte partide din opoziție
CIUDAD DE MEXICO 16 (Ager

pres). — Președintele Jose Lopez 
Portillo a anuntat oficial că guvernul 
mexican va remite parlamentului 
tării un proiect de lege privind acor
darea unor drepturi electorale depli
ne Partidului Comunist și altor or
ganizații politice din opoziție. Anun
țul — relatează agenția Prensa La
tina — este cuprins într-un docu
ment oficial adresat ministrului de 
interne, Jesus Reyes Heroles, în care 
șeful statului sprijină propunerea de 
a se proceda la „restructurarea sis
temului politic intern".

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALA A ȘIRIH

Excelenței Sale Domnului HAFEZ AL-ASSAD 
Președintele Republicii Arabe Siriene

DAMASC
Cu prilejul celei de-a XXXI-a aniversări a Zilei naționale a Republicii 

Arabe Siriene, doresc să vă adresez, în numele poporului român și al meu 
personal, cele mai calde felicitări și urări de sănătate și fericire personală, 
de progres, pace și prosperitate poporului sirian prieten.

De asemenea, doresc să exprim sentimentele de stimă pe care poporul 
român le nutrește față de poporul sirian care, sub conducerea Partidului So
cialist Arab Baas, a obținut succese importante pe calea dezvoltării econo- 
mico-sociale a țării.

Sînt încredințat că relațiile de prietenie și de strînsă cooperare dintre 
România și Siria vor cunoaște noi dimensiuni, pe baza hotărîrilor comune și 
înțelegerilor realizate în cursul întîlnirilor de la Damasc și București, ceea 
ce va servi intereselor popoarelor noastre, ale cauzei păcii și înțelegerii inter
naționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului ABDEL RAHMAN KHLEIFAWI
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Arabe Siriene

DAMASC
Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a Republicii Arabe Siriene, împli

nirea a 31 de ani de la proclamarea independenței țării, doresc să vă adresez, 
în numele Guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal, sin
cere urări de sănătate și fericire personală, de progres și bunăstare poporu
lui sirian prieten.

îmi exprim convingerea că bunele relații de prietenie și cooperare rodnică 
între țările noastre vor cunoaște, și în continuare, o puternică dezvoltare, 
spre binele lor reciproc, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

MANEA MĂNESCU
Primul-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Sub semnul înnoirilor
Acum. în anotimpul renașterii na

turii. Siria aniversează ziua „Re
nașterii naționale". Așa a fost nu
mită memorabila zi de 17 aprilie a 
anului 1946. cînd. după secole de 
asuprire străină, poporul sirian și-a 
proclamat deplina independentă și 
suveranitate. în primii ani ai in
dependentei. Siria a cunoscut o pe
rioadă de intense frămîntări. Po
porul sirian a găsit însă puterea de 
a depăși diferitele dificultăți, tre- 
cînd la edificarea unei vieți noi pe 
aceste străvechi meleaguri. Impul
sul decisiv în procesul transformă
rilor înnoitoare l-a adus „Mișcarea 
de redresare", inițiată în noiembrie 
1970 de președintele Hafez Al- 
Assad. Siria pășind astfel într-o 
etapă superioară a dezvoltării sale.

Expresie a amplului efort al Si
riei pe calea propășirii, actualul 
cincinal (1976—1980) preveSe diver
sificarea în continuare a economiei, 
accentuarea dezvoltării industriale 
— construcții de mașini, energetică, 
materiale de construcții — extin
derea extracției si valorificarea su
perioară a principalelor resurse na
turale (fosfatii si petrolul), lărgirea 
suprafețelor cultivabile în agricul
tură. Aceste eforturi sînt cu atît 
mai importante, cu cit persistența 
crizei din Orientul Mijlociu impune 
acestei țări, ca și celorlalte state 
din regiune, mari cheltuieli în sco
puri militare, ceea ce grevează în 
bună măsură asupra dezvoltării 
economice.

Poporul român, legat prin senti
mente prietenești de popoarele 
arabe, nutrește o vie simpa
tie fată de eforturile depuse de 

poporul sirian pentru accelerarea 
dezvoltării patriei sale. în baza a- 
cordurilor de colaborare încheiate 
între țările noastre, specialiști ro
mâni participă la realizarea unor 
importante obiective economice in 
tara prietenă. în rindul acestora se 
evidențiază rafinăria de la Banias, 
prevăzută să aibă o capacitate de 
6 milioane tone, și uzina de triplu 
superfosfati de la Homs. ce va asi
gura prelucrarea anuală a 450 000 
tone. De asemenea, tara noastră 
ia parte la proiectele vizînd inte
grarea în circuitul agricol a terenu
rilor din bazinul Eufratului și al 
afluenților săi Balikh și Khabour. 
Toate acestea sînt o elocventă măr
turie a bunei colaborări existente 
în diferite domenii între România 
Si Siria. în spiritul relațiilor de 
prietenie și solidaritate statornicite 
între cele două țări.

O contribuție hotărîtoare la evoluția 
ascendentă a acestor raporturi au 
adus-o întilnirile dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Hafez Al- 
Assad, cea mai recentă — a cincea 
în ultimii trei ani — desfășurin- 
du-se, în luna februarie, la Biicu- 
resti. Confirmînd încă o dată rod
nicia colaborării între cele două 
țări, noul dialog româno-sirian la 
nivel înalt a pus totodată în evi
dentă voința comună de a ampli
fica și diversifica raporturile pe 
multiple planuri, deschizînd astfel 
perspective și mai largi cooperării 
româno-siriene. corespunzător inte
reselor ambelor popoare, cauzei ge
nerale a păcii și progresului în 
lume.

D. OPREANU

ROMÂNIA SOCIALISTĂ: Soluționarea problemelor contemporane impune
PARTICIPAREA ACTIVĂ, EGALĂ ÎN DREPTURI, 

A TUTUROR STATELOR, MARI, MIJLOCII Șl MICI
„Soluționarea problemelor deosebit de complexe 

care confruntă omenirea impune instaurarea unor relații 
noi, democratice pe arena mondială, participarea activă, 
în condiții de egalitate a tuturor statelor la viața inter
națională - indiferent de mărimea teritoriului sau a 
populației, de forța economică sau militară, de orîn- 
duirea lor socială".

NICOLAE CEAUȘESCU
Făclnd o analiză temeinică, profund 

științifică, a situației politice și ten
dințelor de evoluție ale lumii con
temporane. reafirmînd poziția Româ
niei socialiste în problemele cardi
nale ale vieții internaționale. Expu
nerea prezentată de secretarul gene
ral al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la recenta ședință comună 
a forurilor supreme de partid și de 
stat, a pus din nou în lumină cerința 
si însemnătatea democratizării rela
țiilor interstatale, a creșterii rolului 
și contribuției tuturor statelor la via
ta politică mondială.

Participarea activă, cu drepturi e- 
gale, fără nici un fel de discriminărf, 
a tuturor statelor la solutionarea pro
blemelor contemporaneității nu este 
un deziderat de ordin subiectiv, nu 
este o cerință conjuncturală, ci se im
pune ca o necesitate obiectivă, legică, 
decurgind din interesele fiecărei na
țiuni în parte și ale întregii comuni
tăți internaționale, reprezintă una 
din verigile esențiale ale clădirii unor 
noi raporturi interstatale, în general, 
a unei lumi noi.

Este știut cum arătau relațiile in
ternaționale în trecutul istoric, cînd 
numeroase țări se aflau sub domina
ția marilor imperii ale vremurilor, 
fiind lipsite de cele mai elementare 
drepturi, cînd se considera, în mod 
arbitrar, că marile puteri ar fi înves
tite cu atribute prioritare — iar ce
lelalte, private de cuvint in treburile 
internaționale. Aceste practici și con
cepții, expresii nemijlocite ale „poli
ticii de forță", au dus la apariția de 
„directorate internaționale", la insta
urarea în viața internațională a mo
nopolului citorva mari puteri, care își 
arogaseră dreptul de a decide asupra 
tuturor problemelor de care depindea 
in mod hotărîtor destinul popoarelor. 
Consecințele acestor practici impe
rialiste au fost din cele mai nefaste ; 
este destul să ne amintim în această 
privință de lungul șir de dictate ale 

hitlerismului care au culminat cu 
dezlănțuirea celui de-al doilea răz
boi mondial, cu tot cortegiul sau de 
nenorociri.

Profundele schimbări revoluționa
re. sociale si naționale petrecute 
în perioada postbelică — apariția 
noilor state socialiste și formarea sis
temului mondial socialist, destrăma
rea colonialismului și apariția a zeci 
de state independente, creșterea fără 
precedent a forțelor revoluționare, 
progresiste și independente — au 
avut ca rezultat micșorarea conside
rabilă a sferei și posibilităților de 
acțiune ale politicii imperialiste de 
dominație și dictat ; cu o forță fără 
precedent se afirmă în lumea de azi 
voința fiecărei națiuni de a fi liberă, 
stăpînă pe destinele sale, pe avuțiile 
sale naționale, de a-și organiza viața 
potrivit propriilor sale aspirații și in
terese, de a-și apăra și consolida su
veranitatea și independenta sa na
țională. S-au creat astfel premise 
pentru o schimbare radicală a rela
țiilor dintre state, pentru democrati
zarea lob, astfel ca să se asigure fie
căruia posibilitatea de a participa 
activ la viata internațională, de a-și 
susține interesele, de a-și exprima 
propriul cuvint în tot ce privește 
soarta națiunii respective și a între
gii omeniri. Or, potrivit concepției 
partidului nostru, tocmai în aceasta 
constă esența procesului de democra
tizare pe plan internațional.

în virtutea acestor considerente, 
partidul și statul nostru subliniază în 
permanență necesitatea imperioasă a 
participării active a tuturor statelor 
— indiferent de mărime, de orîndui- 
re, de potențial economic și militar, 
de nivel de dezvoltare — la dezba
terea și rezolvarea problemelor ma
jore contemporane, la întreaga viață 
internațională. Principiul egalității în 
drepturi a tuturor statelor constituie 
unul din principiile fundamentale ale 
dreptului internațional, de stricta lui 

respectare depinzînd în mod direct 
destinderea, pacea, securitatea po
poarelor. dezvoltarea lor indepen
dentă.

• Democratizarea relațiilor interstatale — verigă 
esențială a edificării unei lumi noi.

© Țările mijlocii și mici reprezintă covîrșitoarea 
majoritate a statelor lumii, cuprind două treimi din 
populația globului.

• Vocație organică spre pace, colaborare, dezvoltare 
pe calea progresului.

Desigur — și acest lucru este subli
niat din nou în Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — tara noastră nu 
numai că nu ignoră, ci, dimpotrivă, 
înțelege bine rolul care revine pe 
arena internațională țărilor mari, 
cate au o răspundere deosebită în 
rezolvarea problemelor care con
fruntă contemporaneitatea. în același 
timp, partidul și tara noastră consi
deră că un rol tot mai important în 
soluționarea problemelor revine ce
lorlalte țări — state mici si mijlocii, 
țări în curs de dezvoltare, state ne
aliniate. •

Această apreciere pornește de la un 
șir de realități incontestabile. în pri
mul rînd, este semnificativ pentru 
ponderea acestor țări faptul că numă
rul lor este de circa 150, deci covârși
toarea majoritate a statelor lumii ; ia 
fel, în ce privește populația, ele re
prezintă circa două treimi din totalul 
omenirii ; totodată, ele concentrează 
mari resurse naturale, unele avind un 
înalt nivel de dezvoltare economică. 
Cele mai multe dintre aceste state, 
pășind pe calea dezvoltării indepen
dente. refuză să mai rămînă la „pe
riferia istoriei", s-au transformat din 

„obiecte" în „subiecte" de drept in
ternațional. se manifestă ca factori 
activi ai vieții politice, aducînd pe 
arena mondială un suflu nou, tonic. 
Fie că este vorba de țări care au 
apărut în perioada postbelică pe har
ta politică a lumii, ca urmare a des
trămării colonialismului, sau de țări 
care, deși și-au dobîndit indepen
dența cu multe decenii în urmă, 
au continuat să fie aservite economi- 
cește de monopoluri — aceste țări sînt 
profund și nemijlocit interesate în 
abolirea definitivă a colonialismului, 
neocolonialismului. rasismului, a ori
căror forme de dominație, în crearea 
condițiilor internaționale favorabile 
pentru a-și putea valorifica resursele 
în interesul propriei dezvoltări, al 
lichidării rămînerii în urmă fată de 
țările avansate. De aici, pozițiile 

antiimperialiste pe care — desigur, cu 
intensități diferite, cu frecventă di
ferită — le adoptă majoritatea acestor 
state, de aici vocația lor organică 
pentru o politică nouă, de respect al 
independentei si suveranității națio
nale, de menținere și întărire a păcii 
și securității generale, de edificare a 
unei noi ordini economice si politice. 
Desigur. între țările din această ca
tegorie există și unele state antide
mocratice. de orientare politică net 
reacționară, adevărate puncte de 
sprijin ale imperialismului ; dar a- 
cesta poate fi considerat ca un as
pect de excepție, care nu schimbă 
caracterizarea de ansamblu, nu se 
aplică majorității covîrșitoare — poa
te, mai bine zis, cvasiunanimității — 
statelor mijlocii și mici, nu modifică 
însemnătatea rolului important, pro
gresist. al acestora.

în concordantă cu interesele lor vi
tale. în majoritatea lor. statele mij
locii și mici și-au demonstrat capaci
tatea efectivă de a contribui la evo
luțiile pozitive din lume, prin pozițiile 
și acțiunile lor constructive. Rolul ac
tiv. rolul sporit al acestor state nu este 
o ficțiune sau un simplu deziderat — 

deși se poate vorbi deocamdată mai 
mult de începutul unui proces. Acest 
rol și-a găsit, practic, efectiv, un șir 
de materializări. Este astf<4 cunoscut 
că numeroase state mici si mijlocii, 
desfășurînd o intensă activitate în 
cadrul O.N.U.. al altor organizații și 
organisme internaționale, au adus o 
contribuție importantă la opera de 
codificare a normelor și principiilor 
dreptului international, la elaborarea 
Cartei drepturilor și obligațiilor eco
nomice ale statelor, a documentelor 
privind noua ordine economică, defi
nirea agresiunii, abolirea colonialis
mului, a politicii de apartheid.

Interesele comune spre afirmarea 
noilor principii de relații intersta
tale, spre asigurarea păcii au stimu
lat dezvoltarea mișcării țărilor nea
liniate care, prin pozițiile susținute 
și propunerile avansate într-o serie 
de probleme internaționale vitale, s-a 
afirmat ca una din marile forte pro
gresiste, democratice ale lumii de 
astăzi, una din componentele impor
tante ale frontului mondial antiim- 
perialist. De pildă, la cea de-a V-a 
sesiune la nivel înalt a țărilor neali
niate, care s-a ținut la Colombo, au 
participat 103 țări, cu o populație de 
peste două miliarde de oameni. Do
cumentele adoptate în cadrul reuniu
nilor organizate de mișcarea nealinia- 
tilor. inclusiv la recenta intîlnire de 
la Delhi a Biroului de coordonare, 
proclamă ferm hotărîrea mișcării de 
nealiniere de a lupta. împreună cu 
alte forte sociale înaintate, pentru li
bertatea și suveranitatea popoarelor 
și egalitatea în drepturi a tuturor 
statelor, pentru aplicarea universală 
a principiilor coexistentei pașnice, 
pentru dezvoltarea economică si pro
gresul social, decolonizarea comple
tă. îmbunătățirea structurii și eficien
tei O.N.U.

în ceea ce privește țările în curs 
de dezvoltare — circa 110 țări, care 
înglobează peste 70 la sută din popu
lația globului. în majoritate țări ne
aliniate — rolul lor s-a afirmat pe 
multiple planuri. în mod deosebit în 
privința edificării noii ordini econo
mice internaționale. „Grupul celor 
77", din care fac parte toate țările 
în curs de dezvoltare, a fost. în ca
drul sesiunilor de la Lima. Manila, 
Ciudad de Mexico, inițiatorul unor 
importante documente privind dez
voltarea industrială, cooperarea eco
nomică între țările în curs de 
dezvoltare si cele dezvoltate, între 
țările în curs de dezvoltare, ceea 
ce reprezintă contribuții esențiale 
la stabilirea principiilor și modalită

ților de acțiune în vederea făuririi 
noii ordini economice.

Așa cum este cunoscut. România 
socialistă a înscris democratizarea 
relațiilor internaționale ca obiectiv de 
seamă al politicii sale externe, a 
afirmat în permanentă că statele mij
locii și mici au de îndeplinit un rol 
important în lumea contemporană, 
și, prin întreaga sa activitate pe plan 
international, caracterizată prin dina
mism și spirit de inițiativă, și-a adus 
o contribuție mereu crescîndă la e- 
voluțiile pozitive spre destindere și 
colaborare internațională.

Țară socialistă și. în același timp, 
tară in curs de dezvoltare. România 
are, ca și celelalte țări în curs de dez
voltare. ca țările nealiniate, aceleași 
aspirații spre accelerarea dezvoltării 
economice, lichidarea decalajelor din
tre state, edificarea unei noi ordini 
economice în lume. De aici, preo
cuparea constantă spre dezvoltarea 
relațiilor cu aceste țări, puternic 
stimulată de numeroasele intilniri și 
convorbiri ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu cu șefii de state si alti 
conducători ai acestor țări. Ca o re
cunoaștere a caracterului constructiv 
al politicii sale externe. România a 
fost primită în „GrupuLcelor 77“ și a 
fost invitată să participe la activi
tățile țărilor nealiniate — ceea ce a 
creat posibilități de sporire a contri
buției sale la înfăptuirea telurilor ma
jore ale omenirii.

Nu poate fi. desigur, ignorat faptul 
că procesul de democratizare a rela
țiilor internaționale întîmpină încă 
obstacole și dificultăți din partea 
forțelor imperialiste. reacționare, 
care nu se pot obișnui cu ideea de
plinei egalități între state. De aceea 
este cu atît mai necesară înmănun- 
cherea eforturilor țărilor mici si mij
locii. a țărilor în curs de dezvoltare, 
a statelor nealiniate, a tuturor po
poarelor. a tuturor forțelor democra
tice și progresiste. în vederea împli
nirii marilor deziderate ale omenirii.

In ce o privește. România socialistă 
— așa cum a arătat o dată mai mult 
Expunerea — este hotărîtă ca. în spi
ritul orientărilor Congresului al XI- 
lea al P.C.R.. să se manifeste și de 
aici înainte ca un factor activ al 
vieții internaționale, să acționeze cu 
și mai multă vigoare pentru democra
tizarea relațiilor dintre state, să de
pună toate eforturile în scopul de a 
contribui cît mai substanțial la rezol
varea complexelor și multiplelor pro
bleme internaționale. în interesul 
păcii și progresului în lume.

B. RADU

Ședința Consiliului 
Băncii Internationale a 

de Investiții
MOSCOVA 16. — Corespondentul 

Agerpres transmite : La Moscova a 
avut loc cea de-a XVIII-a ședință a 
Consiliului Băncii Internationale de 
Investiții. Au participat delegații din 
țările membre ale băncii, precum și 
reprezentantul Guvernului Iugosla
viei. Ca observatori au luat parte re
prezentanți ai Băncii de Stat a R. S. 
Vietnam, Băncii Naționale a R. P. 
Angola, Băncii Naționale a R.D.P. 
Laos, Băncii Centrale a Republicii 
Venezuela, Băncii Africane pentru 
Dezvoltare și ai Băncii Interameri- 
cane pentru Dezvoltare.

Ședința a fost prezidată de Mihai 
Diamandopol, președintele Consiliului 
de administrație al Băncii de înv.' 
tiții a României. Consiliul a aprobat 
activitatea Băncii Internationale de 
Investiții pe anul 1976 și a adoptat 
hotăriri în probleme ale activității 
acesteia.

Reprezentantul Băncii de Stat a 
R. S. Vietnam a prezentat o declara
ție privind primirea R. S. Vietnam ca 
membru al B. I. I.

Ședința Consiliului băncii s-a des
fășurat intr-o atmosferă de deplină 
înțelegere și colaborare.

Ședința Consiliului 
Băncii Internaționale 

de Colaborare Economică
MOSCOVA 16 — Corespondentul

Agerpres transmite : La Moscova a 
avut loc cea de-a 44-a ședință a Con
siliului Băncii Internaționale de Co
laborare Economică (B.I.C.E.). Au 
luat parte delegațiile țărilor membre 
in Consiliul băncii, reprezentanți ai 
Secretariatului C.A.E.R. și ai Băncii 
Internationale de Investiții, precum 
și. în calitate de invitați, reprezen
tanți ai Băncii de Stat si Băncii de 
comerț exterior din R.S. Vietnam, 
Băncii Naționale a R.D.P. Laos si al 
Băncii Naționale a R.S.F. Iugoslavia. 
Au fost examinate și aprobate darea 
de seamă asupra activității băncii pe 
anul 1976, bilanțul la data de 1 ia
nuarie 1977 si repartizarea benefi
ciilor pe anul 1976.

Reprezentantul Băncii de Stat a 
R.S. Vietnam a prezentat o declarație 
privind primirea R.S. Vietnam ca 
membru al băncii.

Ședința Consiliului B.I.C.E. a 
decurs într-o atmosferă de prietenie 
și deplină înțelegere reciprocă.
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