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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a făcut o nouă vizită de lucru 

pe șantierele reconstrucției 
din Capitală

Tovarășul Nicolae 
Cea ușescu , secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republi
cii Socialiste România, a efec
tuat, joi la amiază, o nouă vi
zită de lucru în perimetre cen
trale ale Capitalei, unde con
tinuă intens acțiunea comple
xă de consolidare a imobile
lor avariate de seismul de la 4 
martie și unde se pregătește, 
în același timp, terenul pentru 
înălțarea construcțiilor noi 
prevăzute în programul gene
ral de sistematizare și moder
nizare a Bucureștiului.
Secretarul general al partidului, 

Insotit de primarul general al Capi
talei. tovarășul Ion Dincă. de spe
cialiști în domeniile arhitecturii, sis
tematizării și construcțiilor, a ana
lizat. încă o dată, la fața locului, so
luțiile adoptate și ritmul in care se 
desfășoară lucrările menite să re
pună în folosință importante imobi
le a căror rezistență s-a dovedit, 
după o cercetare repetată, că nu a 
avut de suferit în urma cutremuru
lui.

Primul popas a fost făcut la blo
cul de pe strada Matei Voevod nu
mărul 2. unde. Înainte de cutremur, 
a funcționat magazinul de produse 
alimentare „Austrului". După cum 
este cunoscut, din cauza gravelor ava
rii suferite de acest imobil in 
timpul seismului, toți locatarii au 
trebuit să-și părăsească aparta
mentele. primind noi spatii de 
locuit. în întreaga această perioadă, 
specialiștii, folosindu-se de aparatura 
adecvată, au făcut numeroase testări 
în urma cărora urma să se ia o de
cizie definitivă. Cu ocazia acestei vi
zite. ei l-au informat pe tovarășul 
Nicolae Ceausescu că această decizie 
va putea fi luată numai după ce par
tea superioară a clădirii va fi deco- 
pertată, ceea ce va permite o analiză 
mai aprofundată a rezistentei struc
turii. Secretarul general al partidului 
a indicat să se lucreze în continuare, 
cu toată responsabilitatea, si. paralel, 
să se analizeze posibilitățile unei sis
tematizări si modernizări a întregii 
zone din jurul acestui bloc care in
clude și o importantă intersecție cu 
Bulevardul Republicii.

într-o concepție largă, unitară, cu
prinzătoare, au fost abordate apoi 
problemele complexe pe care le ri
dică sistematizarea pieței Rosetti și 
a Bulevardului Republicii, pînă în 
piața Universității, precum și stră
zile adiacente, zonă centrală a Capi
talei, puternic afectată de seism. 
Aici, forța distrugătoare a cutremu
rului a năruit, pe un perimetru re- 
strins, cîteva impunătoare imobile. 
Altele au trebuit înlăturate pentru 
că aceleași cauze le-au făcut de ne
locuit. Schița generală de sistemati
zare a orașului acordă acestui peri
metru central o importantă particu
lară. Pe terenurile astăzi virane ur
mează să fie înălțate blocuri de lo
cuit trainice, spații comerciale mo
derne sau care să găzduiască diferite

unităti de servire a populației. în 
această perspectivă, secretarul gene
ral al partidului a indicat specialiști
lor să adopte cele mai eficiente și 
moderne soluții, apte să amplifice 
atributele urbanistice ale acestui pe
rimetru central de mare interes pen
tru bucureșteni.

în spiritul concluziilor recentei 
consfătuiri de la C.C. al P.C.R. cu 
arhitecții și proiectanții. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a atras atenția ca 
la întocmirea schitelor de sistemati
zare a unor asemenea zone să se aibă 
în vedere folosirea rațională, cu 
maximă chibzuință, a terenurilor, 
realizarea unor grupe compacte de 
clădiri, unite printr-o concepție co
respunzătoare. cu elemente specifice 
tradițiilor valoroase ale arhitecturii 
românești.

Din piața Rosetti. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a parcurs, pe jos, 
bulevardul Hristo Botev, pină la 
intersecția cu străzile • Coltei și 
Sfinților, informindu-se de starea 
de rezistentă a fiecărui imobil afec
tat — mai mult sau mai puțin — de 
seism. Specialiștii au informat des
pre stadiul la care au ajuns lucrările 
de consolidare a clădirilor și de mo
dernizare, în perspectivă, a întregii
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Noi și importante succese
in întrecerea socialistă

zone, așa cum se prefigurează in pro
gramul general de dezvoltare a 
Capitalei.

Sînt străbătute apoi strada Sfîn- 
ta Vineri, piața cu același nume, 
piața Sfintul Gheorghe și Calea 
Văcărești — toate reprezehtind un 
vechi și important vad comercial al 
Bucureștiului. Aici, după o analiză 
amănunțită a stării clădirilor, secreta
rul general al partidului a indicat să 
fie demolate toate imobilele grav 
avariate de cutremur, care nu mai 
pot fi refăcute în condiții de securita
te deplină, cele ce nu mai oferă con
diții corespunzătoare de locuit si care, 
in același timp, ștrangulează circu
lația in această porțiune de mare 
trafic orășenesc. Planul de sistemati
zare a acestui perimetru comercial 
urmează să se întemeieze pe o con
cepție arhitecturală nouă, modernă, 
care să asigure atît înălțarea unor 
ansambluri de clădiri trainice și a- 
tractive, cît și rezolvări îndrăznețe șl 
eficiente ale intensei circulații orășe
nești. A fost evidențiată, totodată, 
necesitatea ca activitățile complexe 
de refacere și consolidare a clădiri
lor să șe îmbine într-un tot unitar, 
organic, cu cele de construcție a noi
lor clădiri și de sistematizare a în

tregii zone, în această viziune, cunos
cutele piețe Sf. Gheorghe și Sf. 
Vineri urmează să ’■ se dezvolte ca 
mari puncte comerciale, corespunză
toare exigentelor vieții moderne și 
legate cu cunoscuta Piață 1848 — dar 
și între ele — de largi artere de cir
culație. între acestea se numără stră
zile Călărași și Cauzași.

Pe întregul traseu al noii vizite de 
lucru, secretarul general al partidului 
a fost întîmpinat. la această oră de 
amiază însorită, cu sentimente ,de 
Sinceră:si\ profundă dragoste. . de 
aleasă stimă și prețuire, de un mare 
număr de bucureșteni aflati la nu
meroase puncte de oprire. Exprimîn- 
du-și bucuria de a-1 vedea din nou 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. ei 
i-au adresat cuvinte pline de căldură, 
de profundă recunoștință pentru tot 
ceea ce a făcut din primele clipe 
după distrugătorul cutremur, pentru 
salvarea, cu orice preț a fiecărei vieți 
omenești și ocrotirea părintească a 
sinistraților și a bunurilor lor. pentru 
neobosita sa activitate pusă în slujba 
marii cauze naționale a refacerii 
rapide a țării, pentru asigurarea 
mersului neîntrerupt înainte al pa
triei noastre socialiste.

hărniciei furDovezi ale 
naltșîslor gălățeni. Eveniment 
la Combinatul siderurgic de la Galați: 
prin producția realizată luni, 18 apri
lie, de către schimbul B condus 
de inginerul Ion Vasile, secția furna
le a realizat cantitatea de 20 milioane 
tone fontă obținută aici de la intra
rea în funcțiune, în 1968. a primului 
furnal de 1 700 metri cubi 
prezent. în acest

pînă in 
r_____  . t răstimp, numărul
furnalelor de această capacitate, cele 
mai mari-din țară — a crescut la 4. 
Concomitent, consumul de cocs teh
nic a scăzut cu aproximativ 80 kg pe 
tona de fontă, iar indicele de utili
zare al volumului furnalelor s-a. mă
rit cu circa 40 la sută. De asemeni-a, 
din anul trecut, furnalele gălățene 
au depășit, fiecare în parte, produc
ția anuală de 1 milion tone fontă. 
Cele 20 milioane tone fontă obținute 
de furnaliștii gălățeni, cit și înde
plinirea lună de lună a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asumate in 
acest an sînt tot atitea dovezi ale 
abnegației cu care acest harnic 
colectiv, în frunte cu comuniștii, își 
face datoria. (Dan Plăeșu).

La Centrala electrică de 
termoficare București-vest 
a fost repus în funcțiune 
grupul energetic nr. 2. In 
urma activității neobosite desfășura
te. zi și noapte, de muncitorii și spe
cialiștii întreprinderii „Electrocentra- 
le“ București, pentru repararea agre
gatelor avariate de cutremurul de la 
4 martie, la Centrala electrică de ter
moficare București-vest. în diminea
ța de 19 aprilie, cu 11 zile mai de
vreme fată -de termenul prevăzut, au ■ 
început probele tehnologice pentru 
repunerea in funcțiune a grupului e- 
nergetic nr. 2. Drept rezultat, ince- 
pind din seara zilei de 20 aprilie, gru

Mai presus de orice - 
iubirea pentru acest pămînt

Locuiește pe strada Dr. Scarlat, în 
imobilul de la nr. 7, Vaslui. „E o 
casă veche, frumoasă, prezintă inte
res arhitectural, ne spusese primarul 
orașului.. Merită s-o păstrăm in zes
trea noastră edilitară. Anul acesta 
urmează să fie reparată. Acolo, in 
cvartalul Donici, e împresurată' nu
mai de blocuri noi, magazine, un li
ceu, o grădiniță care se construiește 
acum".

Are în jur de opt decenii de viată, 
dar greu afli un reper pentru virsta 
asta. Vorba i se așterne cuminte, fără 
grabă și cu înțeles, privirea e mobilă, 
atentă la gesturi, la nuanțe. Și, ca 
orice om. ține la amintirile de fa
milie, la tot ceea ce a însemnat ori 
înseamnă viața trăită. „Iată de ce, 
ni se confesa Constantin Popescu, 

pul energetic amintit a fost conectat 
la sistemul energetic național. Acum, 
toate forțele sînt concentrate pentru 
repararea și repunerea in funcțiune 
a grupului energetic nr. 1. (Dumitru 
Tîrcob).

Export de autoturisme 
„Dacia-1300". Un nou 10t d9 
automobile „Dacia-1300" a părăsit in
cinta cunoscutei întreprinderi de au
toturisme din Pitești, cu destinația 
R.D. Germană. Astfel, numărul ma
șinilor. de acest tip expediate peste 
hotare, de la începutul anului si pînă 
acum, din orașul de pe malurile Ar
geșului. a sporit de două ori fată de 
totalul automobilelor livrate la export 
în perioada corespunzătoare a anu
lui trecut. Datorită performantelor lor 
tehnico-funcționale remarcabile, au
tomobilele românești au devenit, 
în decurs de numai 6 ani, o 
prezentă familiară pe autostrăzile și 
șoselele din 15 țări de pe continen
tele Europa, Asia. Africa și Ame
rica Latină, urmînd ca. pînă la fine
le anului 1977. numărul. acestora să 
se ridice la 20. (Agerpres).

2 miliarde kWh energie 
electrică De la Punerea ’n func
țiune și pină în prezent, cele 11 hi- 
droagregate ale centralelor electrice 
de pe Lotru și Olt au furnizat in 
sistemul energetic național 2 miliar
de kWh. Dispunind de o putere in
stalată totală de 685 MW, turbinele, 
realizate aproape în totalitate de in
dustria românească constructoare de 
mașini, se comportă ireproșabil, 
funcționînd la parametrii tehnici pla
nificați. Hidroenergeticienii vîlceni 
s-au angajat ca. prin menținerea în 
perfectă stare de funcționare a agre
gatelor șl ' prin reducerea consumu
rilor tehnologice, să realizeze pină 
la sfirșitul anului, peste prevederi, 
o producție de cel puțin 50 milioane 
kWh energie electrică. (Ion Stanciu).

directorul Muzeului județean de is
torie Vaslui, ne-a emoționat cu atit 
mai mult gestul de generozitate să- 
virșit de curînd : donarea unei colec
ții de decorații din primul război 
mondial, altele meritate pentru bra
vura pe cimpurile de luptă ale răz
boiului de independență. Decorațiile 
acestea, păstrate cu grijă in sipetul 
de amintiri al familiei, se numără 
printre cele mai recente obiecte de 
interes intrate în muzeul nostru. Ele 
și-au căpătat locul de cinste cuve
nit".

Deschidem ușa Aurorei Ștefănescu, 
autoarea acestor donații.

— Cui i-a revenit cinstea să poarte 
la piept decorațiile pe care le-ați 
încredințat, spre păstrare, muzeului 
de istorie ?

— O parte din ele, tatălui meu, 
Andrei Aftimescu Deleanu. A luptat 
la Plevna. Eram copii, și despre is
prăvile ostașului român, acolo, multe 
ne mai povestea tata. A fost unul 
dintre acei curcani pe care i-a cîntat 
poetul... A murit în 1913.

Spusa asta avea să se confirme la 
mausoleul din Vaslui. Am citit aici, 
pe placa monumentului : „în aminti
rea ostașilor căzuți de-a lungul 
veacurilor pentru întregirea neamu
lui". Apoi, numele eroilor, săpate în 
piatra aducerilor aminte : Sergent : 
Constantin Țurcanu, Soldat : Chiriac 
Gh. Stamate. Soldat : Ciobanu loan, 
Caporal : Popa Vasile. Caporal : Nc- 
grut Ilie. Gornist : Păciucă Petrea. 
Soldat : Andrei Aftimescu Deleanu. 
Caporal : Ciuraru Petrache. Soldat : 
Lăzărescu Vasile. Soldat : Zaharia 
loan... Ne aflăm parcă la un apel al 
eroilor. Cinstire eternă peste timp, cu 
adincă rezonanță în memorie.

— Bunica, cu numele Isăcescu, a 
luat parte și ea la războiul de inde
pendență, adaugă Aurora Ștefă
nescu. Ca membră a Crucii Roșii. A 
fost decorată pentru felul cum și-a 
dus la capăt îndatoririle încredințate.

Adăugăm ții noi, aici, informația 
dată de directorul muzeului de is
torie: „De la familia Blaj am obți
nut diverse amintiri despre doam
na Isăcescu : un sipet, un bi
rou, un evantai, o batistă, fo
tografia în care apare decorată. 
De aproape un veac aceste obiecte

Ample lucrări de împăduriri
Pădurile Bacăului se 

vor extinde in acest 
an cu circa 2 700 hec
tare, în majoritate cu 
specii de rășinoase re
pede crescătoare. Pînă 
la această dată au si 
fost plantate 2 080 hec
tare, din care 1 675 hec
tare în masiv. A fost 
creată si o plantație 
cu specii de valoare 
industrială : cireș, pal
tin si nuc. Opt din 
cele 14 ocoale silvice,

printre care Sascut, 
Livezi. Zeletin. Fintî- 
nele, Traian, au înche
iat campania de împă
duriri. Ing. Costică 
Arhip, inspector șef 
adjunct al Inspectora
tului silvic județean, 
ne-a informat că pînă 
la 1 Mai silvicultorii 
băcăuani vor termina 
de împădurit întreaga 
suprafață prevăzută 
pentru acest an. La 
lucrări participă anga-

Transformatorul electric 
cu numărul 130 000. In evi* 
dențele Centralei, industriale de ma
șini și aparataje electrice Craiova a 
fost consemnată producerea transfor
matorului electric cu numărul de fa
bricație 130 000. Jubileul industrial a- 
mintit coincide cu îndeplinirea da 
către colectivele centralei a angaja
mentelor ce și le-au asumat în în
trecere în cinstea apropiatei sărbă
tori de la 1 Mai. Constructorii din 
Filiași. de exemplu, au înscris în 
plus în bilanțul pe acest an o pro
ducție in valoare de peste 8 milioana 
lei. realizarea cu un substanțial a- 
vans a sarcinilor la export pe 4 luni 
și producerea suplimentară a 250 
transformatoare de capacități medii. 
(Agerpres).

Lună a producțiilor re* 
COrd Tinăra. industrie a județului 
Harghita continuă să înregistreze noi 
și importante succese în îndeplinirea 
planului. De la începutul anului și 
pină în prezent au fost livrate supli
mentar economiei naționale însemna
te cantități de produse, printre 
care : 199 tone fontă. 90 tona
cupru In concentrate. 1 757 mc che
restea. 16 836 mp uși-ferestre. apa- 
rataj electric de joasă tensiune în 
valoare de 2,5 milioane lei. 11 tone 
mașini și utilaje pentru industria ali
mentară. 174 tone brinzeturi. 160 
tone lapte praf si HO tone carne. 
Colectivele de oameni ai muncii de 
la I.F. Vlăhița. I.M. Bălan. I.F.E.T. 
Miercurea Ciuc. C.E.P.L. Toplița,
I.M.  Gheorghieni. „Tehnoutilaj" O- 
dorheiu Secuiesc si. întreprinderea 
județeană de prelucrare a laptelui, 
care continuă să se situeze în frun
tea întrecerii socialiste, au hotărit să 
transforme și”această ririmă lună a 
celui de-al doilea trimestru al anu
lui intr-o perioadă a producțiilor re
cord. (I. D. Kiss).

au trecut din mînă în mină. Le-au 
avut în grijă oameni care azi, multi 
dintre ei, nu mai sînt. Au trecut 
odată cu aceștia prin urgia a două 
măceluri mondiale. Știindu-le sim
boluri ale eroismului, ale dragostei 
de glia strămoșească, simboluri ale 
aspirației noastre de libertate și in
dependență, au fost ocrotite ca lu
mina ochilor și date urmașilor drept 
mărturii modeste despre pilda de 
patriotism a unor oameni ce n-au 
pregetat să-și facă datoria față de 
patrie".

In lumina curată a dimineții, răs
foim împreună cu gazda noastră un 
vraf de fotografii. O imagine la 
care fiica veteranului ține nespus. 
E datată 9 Mai, Ziua Victoriei. Lo
cul: Mausoleul eroilor. în planul doi, 
numele soldatului Andrei Aftimescu 
Deleanu, dăltuit în piatră. în planul 
unu, in mijlocul unui grup de tineri, 
urmașa omului prezent la asaltul 
redutelor Plevnei. „M-am dus cu flori 
Ia mormintul tatei. Am urcat încet, 
încet dealul pină acolo. Tocmai așe
zam florile cind, iată, a sosit un 
grup de tineri din Bîrlad. Din cita 
am înțeles, aflați într-un circuit că
ruia ei îi spuneau: „Plecat-am nouă 
din Vaslui". „Tatăl dv ?“ m-au între
bat cu respect arătînd spre numele 
săpat în piatră. „Tatăl meu". „A fost 
unul din curcani ?“. „întocmai". 
M-au copleșit cu căldura tinereții 
lor. Apoi la sfirșit: „Dați-ne o amin
tire. Vă rugăm frumos". „Nu știu 
cum v-aș putea îndeplini dorința". 
„Fotografiați-vă cu noi, aici". „M-am 
fotografiat cu ei, era o zi cu soare 
mult șli uitați ce frumoasă fotografie 
au făcut. Mi-au trimis-o în dar, prin 
poștă..."

Dintr-o altă filă a albumului de 
familie ne privesc nepoții și străne
poții Aurorei Ștefănescu. „Sîntem, 
după cum se vede, în balcon, la blo
cul unde locuiește o nepoată. Aici,' 
aproape, deasupra „Alimentarei". 
Au locuit tot prin apropiere. Casa 
de mai înainte ? Ca toate casele vechi 
din Vaslui: vai de capul ei. Aveau

Iile TANASACHE 
Crăciun 1AWCI

(Continuare în pag. a V-a)

jatii inspectoratului 
silvic, țărani coopera
tori, precum și nume
roși școlari și tineri 
uteciști. Odată cu 
plantațiile în masiv au 
fost realizate si alinia
mente cu plopi pe lun
gimea de 44 kilome
tri. întregul material 
săditor a fost asigurat 
în pepinierele si Bo
ieriile din județ 
(Gheorghe Baltă).
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agricole socialiste, al întregii țărănimiPrimul Congres al Consiliilor de conducere ale unităților agricole socialiste, al întregii țărănimi a analizat și a dezbătut în cadrul lucrărilor sale din zilele de 18—20 aprilie a.e. problemele dezvoltării intensive și modernizării agriculturii românești, realizării unei producții agricole de mare randament și înaltă productivitate și creșterii, pe această bază, a bunăstării întregii țărănimi.Congresul s-a înscris ca un moment de o deosebită însemnătate în viața social-politică a țării noastre. Datorită caracterului său larg reprezentativ — reunind peste 11 000 de participanți, din toate domeniile agriculturii — congresul a reprezentat o nouă și puternică manifestare a profundului democratism caracteristic orînduirii noastre socialiste, o formă superioară de manifestare democratică a poporului, de participare activă a reprezentanților celor mai autorizați ai țărănimii la elaborarea și înfăptuirea politicii agrare a partidului și statului nostru, la conducerea agriculturii, a întregii societăți. La pregătirea congresului a participat, practic, întreaga țărănime, oamenii muncii de la sate spunîndu-și larg cuvîntul — în adunările generale ale cooperativelor agricole și în conferințele uniunilor județene — asupra problemelor fundamentale ale dezvoltării agriculturii românești. In cadrul acestui mare forum al agriculturii, dezbaterile, la care au participat 558 de vorbitori, au relevat cu putere marile perspective pe care cooperativizarea le-a deschis agriculturii în România, transformările care s-au produs în acest sector deosebit de important al economiei, creșterea nivelului de trai material și spiritual al întregii țărănimi, posibilitățile largi de care dispunem pentru a asigura progresul rapid al agriculturii. Importanța congresului constă, de asemenea, în hotărîrile care au fost adoptate și care sînt menite să asigure înfăptuirea în cele mai bune condiții a hotărîrilor Congresului al XI-lea al partidului, privind dezvoltarea rapidă a agriculturii, satisfacerea tot mai deplină a cerințelor oamenilor muncii cu produse agroalimentare, ale Industriei, să contribuie la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate. Amplul și însufle- țitorul program de înflorire a agriculturii adoptat de congres a devenit programul întregii țărănimi, al tuturor celor ce muncesc pămîntul, ferm ho- tărîți să-1 transpună în fapte.Congresul consiliilor de conducere din unitățile agricole socialiste, al întregii țărănimi aprobă în unanimitate expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu „Cu privire la realizarea unei agricul
turi intensive, moderne, de mare randament și 
înaltă productivitate, la creșterea bunăstării în
tregii țărănimi". Congresul dă o înaltă apreciere analizei profunde făcute de secretarul general al partidului stadiuîtfi‘adtuat de dezvoltare a agriculturii țării noastre, relevării experienței pozitive, precum și a lipsurilor și neajunsurilor care se mai manifestă, stabilirii orientărilor și direcțiilor principale de acțiune în viitor, a obiectivelor și căilor de perfecționare a întregii producții agricole, în vederea îndeplinirii și depășirii prevederilor cincinalului.

Congresul își însușește în întregime expunerea 
prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu și ho
tărăște ca ea să stea la baza întregii activități din 
agricultură, să constituie program de muncă în 
acest Important domeniu al vieții noastre econo
mice.

I1. Congresul își însușește pe deplin înalta apreciere pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat-o, în expunerea sa, rolului și contribuției țărănimii la lupta generală a poporului român pentru libertate și dreptate socială, pentru neatîrnare și progres, pentru transformarea revoluționară a societății românești și făurirea unei vieți mai bune. Desfășurîndu-se în anul cînd sărbătorim centenarul cuceririi Independenței de stat a României, congresul a relevat cu putere rolul și contribuția uriașă adusă de țărănime la realizarea acestui eveniment crucial în istoria patriei, în lupta poporului român pentru afirmarea sa liberă și demnă în rîndul tuturor națiunilor lumii. Congresul a comemorat, totodată, împlinirea a 7 decenii de la marea răscoală a țărănimii din 1907, una din cele mai mărețe și mai tragice pagini din istoria luptei necurmate a țărănimii pentru lichidarea relațiilor feudale care constituiau o frînă în calea dezvoltării țării, pentru înlăturarea asupririi și exploatării burghezo-moșierești. Subliniind eroismul și spiritul de sacrificiu demonstrat de țărănime în aceste împrejurări, congresul a cinstit cu adîncă venerație memoria celor 11 000 de martiri care au căzut cu prilejul răscoalei și a adus un fierbinte omagiu întregii noastre țărănimi care a purtat cu vitejie, timp de secole, flacăra progresului pe pămîntul României.Congresul a aniversat, de asemenea, împlinirea a 15 ani de la încheierea cooperativizării în România, scoțînd în evidență importanța excepțională a acestui act revoluționar care a așezat agricultura pe baze noi, marcînd triumful revoluției socialiste la sate și generalizarea relațiilor de producție socialiste în întreaga economie națională, reprezentînd o măreață victorie în opera de edificare a orînduirii noi în patria noastră. Congresul a evidențiat uriașele transformări revoluționare care au avut loc, în anii construcției 

socialiste, în agricultura țării, în viața satului românesc, profundele schimbări pe care socialismul le-a determinat în condițiile de muncă și de viață ale țărănimii. Prin înfăptuirea cooperativizării și lichidarea pentru totdeauna a exploatării, țărănimea a devenit o clasă cu adevărat nouă, care-și făurește în mod liber o viață demnă, tot mai îmbelșugată; alături de muncitorime — clasa conducătoare în societatea noastră — de intelectualitate, de toate celelalte categorii de oameni ai muncii, ea este o forță de bază a națiunii noastre care participă activ și aduce o contribuție esențială la creșterea venitului național, la satisfacerea cerințelor populației și ale industriei, la înfăptuirea mărețului Program stabilit da Congresul al XI-lea al partidului, la întreaga operă de făurire a societății socialiste și comuniste pe pămîntul României.II2. Congresul consiliilor de conducere ale unităților agricole socialiste, al întregii țărănimi a pus în evidență cu deosebită satisfacție faptul că în primul an al cincinalului 1976—1980 s-au obținut rezultate deosebite și în domeniul agriculturii, în creșterea producției vegetale și animale, în sporirea contribuției acestei ramuri economice la creșterea venitului național și asigurarea bunăstării poporului. Anul 1976 a fost anul celei mai mari producții agricole din istoria României.Aceste succese demonstrează încă o dată justețea politicii agrare a Partidului Comunist Român, a cooperativizării și organizării pe baze noi a producției agricole, ilustrează în mod convingător marea superioritate a agriculturii socialiste. Ele sînt rodul muncii harnice, pline de abnegație a țărănimii cooperatiste, a lucrătorilor din unitățile agricole de stat, mecanizatorilor, specialiștilor, a tuturor oamenilor muncii de la sate. Toate aceste succese atestă cu putere realismul prevederilor hotărîrilor Congresului al XI-lea al partidului, ale cincinalului 1976—1980, și totodată demonstrează că dispunem de tot ce este necesar pentru a înfăptui și în agricultură, cu succes, marile obiective pe care ni le-am propus, de a obține o sporire mult mai mare ■ producției agricole și a asigura, pe această bază, creșterea veniturilor țărănimii, îmbunătățirea aprovizionării populației, ridicarea bunăstării întregului popor.3. în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, ca și în cursul dezbaterilor, s-a relevat faptul că realizările obținute puteau fi și mai mari dacă s-ar fi acționat cu mai multă hotărîre pentru înlăturarea unor lipsuri și neajunsuri care se mai manifestă în activitatea din agricultură, îndeosebi în ce privește organizarea producției și a muncii, folosirea pămîntului și amenajărilor funciare, a bazei tehnico-materiale, gospodărirea mal judicioasă "ă investițiilor, coordonarea mai eficientă a muncii de cercetare, orientarea forțelor și mijloacelor de care dispunem spre problemele majore ale producției agricole.însușindu-și întru totul aprecierile critice, orientările și sarcinile cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, participanții la congres exprimă, în numele țărănimii cooperatiste, al lucrătorilor din unitățile agricole de stat, mecanizatorilor, specialiștilor, al tuturor oamenilor muncii de la sate, hotărîrea de a acționa cu energie pentru înlăturarea rapidă a lipsurilor existente, de a face totul pentru a asigura o mai bună organizare a muncii și folosirea deplină, cu maximum de randament, a întregului potențial material și uman din agricultură, pentru a obține recolte tot mai bogate și a îndeplini în mod exemplar prevederile planului pe acest an, pe întregul cincinal, contribuind cu toate forțele la progresul neîntrerupt al țării, la ridicarea bunăstării întregii națiuni.4. în spiritul expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu și al concluziilor dezbaterilor, congresul subliniază însemnătatea deosebită a transpunerii în viață a programului unitar de dezvoltare a agriculturii, elaborat în concordanță cu hotărîrile Congresului al XI-lea al partidului privind realizarea unei agriculturi intensive, de înaltă productivitate, în măsură să asigure aprovizionarea în cele mai bune condiții a economiei și a populației cu produse agroalimentare. însușindu-și pe deplin indicațiile și concluziile secretarului general al partidului, congresul stabilește că, în scopul înfăptuirii integrale a acestui vast program de înflorire a agriculturii noastre, este necesar să se acționeze cu fermitate pentru realizarea tuturor prevederilor programelor speciale, pe sectoare, subramuri, grupe de culturi și specii de animale.
IN DOMENIUL PRODUCȚIEI DE CEREALE: în vederea obținerii unei producții totale de peste 23 milioane tone, adică de peste 1 000—1 200 kg pe locuitor, să se extindă suprafețele cultivate cu cereale, îndeosebi cu porumb, să se asigure obținerea unor recolte ridicate de pe întreaga suprafață prin generalizarea experienței înaintate a unităților fruntașe, folosirea largă a soiurilor șl hibrizilor de înaltă productivitate, administrarea corespunzătoare a îngrășămintelor, o densitate optimă, diferențiată pe zone, lichidarea pierderilor la recoltare și depozitare.
ÎN DOMENIUL CULTURII PLANTELOR TEH

NICE : să se generalizeze experiența înaintată și 

să se aplice tehnologii moderne, pentru a se obține cel puțin 11,2 milioane tone sfeclă de zahăr, 1,1 milioane tone semințe de floarea-soarelui, precum și 5 800 și 6 400 kilograme tulpini de in, respectiv de cînepă, la hectar.
ÎN DOMENIUL PRODUCȚIEI DE CARTOFI t să se acționeze pentru ca fiecare județ să asigure, din producție proprie, atît necesarul de consum pentru populația sa, cît și satisfacerea cerințelor economiei naționale, prin cultivarea terenurilor celor mai favorabile acestei culturi și generalizarea celor mai productive soiuri.
ÎN DOMENIUL PRODUCȚIEI DE LEGUME î pentru obținerea a circa 4,7 milioane tone, care să asigure un consum de 120—140 kg legume pe locuitor, trebuie să se extindă serele și solariile, precum și culturile succesive, să se irige întreaga suprafață cultivată.
ÎN DOMENIUL POMICULTURII ȘI VITICUL

TURII : prin extinderea plantațiilor intensive și superintensive și modernizarea celor existente să se obțină recolte mari la hectar pentru a se realiza 2 410 000 tone fructe și aproape 2 000 000 tone struguri pînă în 1980.ÎN DOMENIUL ZOOTEHNIEI: în vederea satisfacerii în condiții superioare a nevoilor de consum ale populației și a cerințelor industriei prelucrătoare, corespunzător programului de dezvoltare a acestei ramuri să se asigure sporirea producției de 1,5 ori la carne, de aproape 1,8 ori la lapte, cu 35 la sută Ia ouă, de 1,8 ori la lînă. Pentru aceasta se va acționa în direcția creșterii efectivelor de bovine, porcine, ovine și păsări, pentru ridicarea randamentelor în unitățile zootehnice. Va trebui să sporească, totodată, mai repede decît s-a prevăzut inițial, efectivul de vaci și juninci, prin creșterea vițelelor în ferme specializate. Se va acorda o atenție mai mare ameliorării șeptelului, asigurării bazei furajere din punct de vedere cantitativ și calitativ, folosirii intensive și modernizării capacităților existente, mecanizării lucrărilor și îmbunătățirii tehnologiilor.Pornind de Ia faptul că sporirea producției a- gricole are drept scop final satisfacerea cerințelor de consum ale populației, ridicarea nivelului de trai al maselor, congresul consideră necesar ca, odată cu buna organizare a producției, să se acorde întreaga atenție depozitării corespunzătoare și valorificării superioare a producției vegetale și animale, dezvoltării și modernizării industriei alimentare.5. Congresul consideră că o importanță deosebită pentru realizarea în bune condiții a tuturor obiectivelor ce ni le-am propus în domeniul creșterii producției agricole, vegetale și animale, are faptul că statul alocă în cincinalul 1976—1980 un fond de 1,6 ori mal mare decît In perioada1^ 1971—1975 pentru lărgirea bazei tehnico-materiale a agriculturii, dovadă elocventă a importanței deosebite ce se acordă dezvoltării și modernizării acestei ramuri în cadrul programului general de înflorire a patriei noastre socialiste. O- rientate în principal în direcția dotării cu mijloace tehnice, cu caracteristici îmbunătățite, pentru mecanizarea tuturor lucrărilor, a chimizării, a executării lucrărilor de îmbunătățiri funciare, extinderii și modernizării plantațiilor, construcției de sere și solarii, de noi capacități zootehnice, importantele fonduri alocate agriculturii vor a- sigura o puternică dezvoltare întregii noastre producții vegetale și animale.In vederea folosirii cît mai intensive, cu randament maxim, a mijloacelor mecanice, se impune concentrarea potențialului existent în acest domeniu pe unități mari, pe întreprinderi, măsură care va asigura o valorificare superioară a bazei materiale pentru dezvoltarea căreia statul a alocat și alocă fonduri importante. Totodată, Ministerul Agriculturii și Ministerul Construcțiilor de Mașini, împreună cu institutele și centrele de cercetare, trebuie să treacă cît mai rapid la elaborarea unor concepții noi și a unor mașini complexe, de mare randament, cu dispozitive variate care să permită executarea unei game largi de lucrări. Se va asigura astfel ridicarea nivelului de mecanizare, executarea lucrărilor agricole în termenele prevăzute și corespunzător cerințelor agrozootehnice. în același timp, Ministerului Industriei Chimice îi revine sarcina de a realiza integral programul de producere a îngrășămintelor și celorlalte substanțe chimice, de a asigura livrarea lor la timp, în funcție de necesitățile agriculturii.Totodată, congresul cere să se acorde o atenția tot mai mare bunei gospodăriri a pămîntului, folosirii lui raționale, lichidării tendințelor de risipă în acest domeniu și utilizării intensive a întregului fond funciar ; se impune, de asemenea, să se acționeze pentru amenajarea și valorificarea unor terenuri neproductive și sporirea potențialului productiv al solului.Pornind de la Importanța extinderii Irigațiilor pentru dezvoltarea intensivă a producției agricole, congresul subliniază necesitatea mobilizării tuturor forțelor pentru a se executa integral, an de an, lucrările de amenajare pe suprafețele stabilite, astfel încît, pînă în 1980, să se asigure irigarea a 3 milioane hectare, așa cum prevede planul cincinal. în același timp, este necesară aplicarea 

unor măsuri care să garanteze exploatarea optimă a sistemelor de irigații și însămînțarea, pe aceste suprafețe, a două culturi, cu plante care dau producțiile cele mai mari.Se impune, de asemenea, Intensificarea cercetării agricole, folosirea cu maximă eficiență a bazei sale materiale în continuă dezvoltare și modernizare, precum și a potențialului uman de care dispune acest sector, în vederea înfăptuirii în cele mai bune condiții a prevederilor actualului cincinal al revoluției tehnico-științifice, pentru rezolvarea problemelor esențiale de care depinde progresul continuu al agriculturii noastre. Este necesar ca cercetarea să se orienteze ferm spre cerințele fundamentale ale producției, să asigure folosirea mai intensivă a cuceririlor geneticii și biologiei moderne, în scopul creării de noi soiuri și semințe de înaltă productivitate, îmbunătățirii raselor de animale la toate speciile.Totodată, congresul cere ca problema Integrării organice a învățămîntului, cercetării și producției, participarea efectivă a tuturor cadrelor la munca concretă de producție și soluționarea problemelor creșterii eficienței ei să ocupe un loc central în perfecționarea activității de organizare și conducere a unităților agricole socialiste.6. Apreciind că una din problemele fundamentale ale progresului agriculturii noastre o reprezintă sporirea eficienței economice, congresul evidențiază necesitatea ca unitățile agricole să adopte soluțiile cele mai potrivite de reducere a cheltuielilor de producție, pentru echilibrarea acestora cu veniturile, pentru asigurarea rentabilității tuturor unităților.Pentru sporirea eficienței economice și a rentabilității, a veniturilor țărănimii, pentru creșterea bunăstării întregului nostru popor, se impune să se acționeze energic pentru ridicarea productivității muncii prin folosirea mai rațională a forțelor și reducerea la strictul necesar a personalului neproductiv. Se impune ca toate cadrele, toți specialiștii, toți lucrătorii din agricultură să desfășoare o activitate direct productivă, să muncească efectiv în sectoarele de producție vegetală și animală. în perioada de vîrf a lucrărilor agricole, întreaga populație a satului, fără nici o excepție, în frunte cu președintele și inginerul-șef, să lucreze în cîmp, acolo unde se asigură nemijlocit creșterea producției și a veniturilor.Congresul consideră de Importanță deosebită pentru progresul rapid al agriculturii noastre intensificarea lucrărilor pentru realizarea integrală a planului de investiții, corelarea lui cu activitatea de sistematizare a teritoriului agricol, utilizarea cît mai eficientă a terenului, perfecționarea soluțiilor constructive și reducerea cheltuielilor de execuție, în condiții de exploatare cît mai avanta- •.jQȘtȘfer;:. .1; a5»}.»?- -Tr îTT7. Relevînd cu deosebită satisfacție realizările obținute pînă acum. în domeniul înfăptuirii politicii partidului de ridicare a nivelului de viață al țărănimii, congresul își însușește și aprobă cu deplină satisfacție obiectivele și orientările prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu privire la creșterea în continuare a bunăstării și a gradului de civilizație al satului românesc. în acest sens, în cadrul congresului s-au dezbătut și au primit aprobare deplină măsurile stabilite de partid și de stat pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de viață și de muncă ale țărănimii, ale tuturor oamenilor muncii din agricultură. Măsurile de creștere a retribuției vor fi incluse în programul general care va fi dezbătut public în prima parte a lunii mai. Totodată, măsurile privind pensiile vor fi supuse Marii Adunări Naționale, spre dezbatere și adoptare sub formă de lege, încă în prima jumătate a acestui an. Soluționarea problemei locuințelor pentru specialiștii din diferite domenii care își desfășoară activitatea la sate va constitui obiectul unor noi măsuri ; încă în acest cincinal sa vor realiza, cu un ajutor din partea statului, 40 000—50 000 de locuințe pentru specialiștii agricoli, din învățămînt și sănătate, care lucrează în localitățile rurale. Amplul program de măsuri privind creșterea veniturilor reale ale lucrătorilor din întreprinderile agricole de stat și din stațiunile de mașini agricole, ale cooperatorilor, precum și ale țăranilor cu gospodării individuale din zonele necooperativizate, îmbunătățirile aduse sistemului de garantare a venitului minim în cooperativele agricole și majorarea cuantumului acestuia, noile reglementări privind sistemul de pensionare a țăranilor cooperatori și creșterea nivelului acestor pensii, extinderea — pentru prima oară în țara noastră — a regimului de pensionare și asupra țăranilor cu gospodărie individuală, precum și celelalte măsuri privind acordarea de indemnizații și de asigurări sociale, construirea de locuințe la sate, intensificarea acțiunilor de sistematizare rurală — oglindesc preocuparea constantă a partidului și statului nostru pentru crearea unor condiții de viață tot mai bune pentru toți oamenii muncii, atît de la orașe cît și de la sate, demonstrează convingător că scopul fundamental al politicii Partidului Comunist Român, esența însăși a edificării noii orînduiri este făurirea bunăstării și fericirii omului, a întregului nostru popor.8. Congresul apreciază că pentru înfăptuirea vastului program de dezvoltare și modernizare a producției agricole este necesară perfecționarea continuă a întregului sistem de conducere și pla

nificare a agriculturii. Ministerului Agriculturii șl Industriei Alimentare, departamentelor acestuia, centralelor și altor organe agricole le revine îndatorirea să ia măsuri hotărîte pentru lichidarea lipsurilor, pentru îmbunătățirea radicală a Întregului sistem de planificare și conducere a agriculturii, pentru ca centrul de greutate al activității să fie acolo unde se hotărăște soarta recoltelor, a producției agricole — pe ogoare, în unitățile agricole, la sate. în primul rînd este necesar să fie îmbunătățită activitatea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, a direcțiilor agricole județene, care trebuie să se concretizeze în sprijinirea efectivă a unităților de producție, în soluționarea operativă a tuturor problemelor pe care le ridică practica agricolă, în prezența, în mijlocul oamenilor, acolo unde se hotărăște soarta recoltelor.Este necesară, de asemenea, perfecționarea muncii Uniunii Naționale și a uniunilor județene ale cooperativelor agricole de producție care trebuie să acționeze într-un spirit nou, ca adevărate organe de partid și de stat, să-și desfășoare activitatea pe teren, acolo unde se realizează producția, în mijlocul cooperatorilor, în procesul organizării și conducerii concrete a lucrărilor, pentru unirea eforturilor întregii țărănimi în vederea înfăptuirii programelor adoptate de congres. Ele trebuie să vegheze la desfășurarea corespunzătoare a întregii activități organizatorice, politice și social-culturale în cooperativele agricole, să acționeze pentru creșterea conștiinței socialiste a maselor țărănești, pentru educarea acestora în spiritul înaltelor principii ale eticii și echității socialiste, ale noii atitudini față de muncă, față de averea obștească.9. în scopul realizării unei cît mal bune coordonări a întregii activități consacrate înfăptuirii programului elaborat de Congresul al XI-lea în agricultură, va fi instituționalizat — ca for suprem — Congresul consiliilor de conducere ale unităților agricole socialiste, al întregii țărănimi, urmînd să se întrunească periodic pentru dezbaterea problemelor generale ale politicii agrare ale partidului și statului nostru, a măsurilor menite să ducă la dezvoltarea și modernizarea continuă a agriculturii. De asemenea, se constituie, ca organ permanent al congresului, Consiliul Național al Agriculturii din Republica Socialistă România, care va dezbate anual modul de îndeplinire a sarcinilor prevăzute în planul de stat în domeniul agriculturii, măsurile de soluționare a hotărîrilor adoptate de Congresul țărănimii. în cel mult 3—4 luni, Consiliul Național, împreună cu toate sectoarele agriculturii, va analiza temeinic propunerile și sugestiile făcute în cadrul congresului și va stabili măsurile necesare pentru soluționarea :.lor. în spiritul democratismului societății noastre. Consiliul Național va informa toate consiliile de conducere ale unităților socialiste agricole, întreaga țărănime de modul cum s-au rezolvat problemele ridicate de reprezentanții lor în cadrul congresului.Congresul apreciază că toate aceste măsuri reprezintă un nou pas înainte în dezvoltarea și perfecționarea continuă a democrației socialiste în patria noastră, că ele vor asigura participarea tot mai directă și mai activă a țărănimii la soluționarea problemelor agriculturii, la conducerea statului, a întregii societăți.Congresul consideră că un rol deosebit de important în dezvoltarea economico-socială a satului și realizarea programelor de creștere a producției revine consiliilor populare județene și comunale care trebuie să vegheze ferm la aplicarea strictă a prevederilor legii în executarea lucrărilor agricole de către toți deținătorii de pămînt, indiferent de proprietar, să acționeze pentru antrenarea la muncile agricole a tuturor forțelor din comune.Congresul relevă necesitatea creșterii în continuare a rolului conducător al comitetelor și organelor județene de partid, al organizațiilor de partid și al tuturor comuniștilor de la sate în mobilizarea țărănimii, a tuturor oamenilor muncii din agricultură la înfăptuirea neabătută a politicii agrare a partidului și statului nostru, a programului stabilit de Congresul al XI-lea pentru dezvoltarea și modernizarea agriculturii în educarea și ridicarea nivelului conștiinței socialiste a țărănimii, în cultivarea în mase a înaltelor principii ale socialismului, ale eticii noastre noi, a atitudinii înaintate față de muncă.Congresul consideră că sînt create toate condițiile și dispunem de tot ceea ce este necesar pentru a asigura o puternică dezvoltare a producției agricole, pentru a făuri o agricultură modernă de mare randament și înaltă productivitate. Depinde de munca și priceperea oamenilor muncii de la sate, a întregii noastre țărănimi ca acest măreț program, stabilit de partid, să se concretizeze în viață, să devină realitate vie pe pămîntul patriei noastre. Mai presus de orice, minunata noastră țărănime, munca plină de abnegație și dăruire a tuturor oamenilor muncii de pe ogoare, hotărîrea lor de a Înfăptui obiectivele stabilite de Congresul al XI-lea constituie garanția sigură a realizării programului de dezvoltare a agriculturii, de înflorire a satului, de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul patriei, de înaintare a României spre comunism.
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Congresul consiliilor de conducere ale unităților agricole socialiste, al întregii țărănimi — primul congres de acest fel ținut în România — ne-a dat posibilitatea să facem o amplă și cuprinzătoare analiză a muncii desfășurate în agricultură, să dezbatem și să ne spunem larg cuvintul asupra căilor și mijloacelor de perfecționare în viitor a acestui important sector al vieții noastre economico-sociale, de care depind într-o măsură importantă progresul armonios și multilateral al întregii societăți, creșterea gradului de bunăstare și civilizație al întregului popor.Cu toții am urmărit cu profund interes și deplină satisfacție expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la realizarea unei agriculturi intensive, de mare randament și înaltă productivitate, la creșterea bunăstării întregii țărănimi. în această expunere, secretarul general al partidului nostru, evocînd lupta de secole a țărănimii pentru libertate și dreptate socială, pentru progres și viață mai bună, a sintetizat cu strălucire drumul luminos, de mari realizări, străbătut de agricultura patriei noastre în anii construcției socialiste, succesele din actualul cincinal și a dat o înaltă apreciere activității oamenilor muncii de pe ogoare — lucrători din unitățile agricole de stat, mecanizatori din stațiunile de mecanizare a agriculturii, țărani cooperatori, specialiști și cadre din cercetarea agricolă, țărani cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate — exprimînd încrederea conducerii partidului și statului în capacitatea noastră de a dezvolta și mai puternic realizările obținute pînă acum, de a perfecționa și ridica pe o treaptă superioară întreaga muncă din agricultură. Analiza exigentă, profund științifică cuprinsă în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, aprecierea realistă a rezervelor pe care le are agricultura noastră socialistă în plin progres, orientările și indicațiile de inestimabilă valoare pe care ni le-a dat cu acest prilej secretarul general al partidului constituie pentru noi toți un vast program de acțiune, un imbold puternic de a ne uni și mai puternic forțele pentru 
a obține, sub conducerea partidului, noi și tot mai mari progrese pe calea sporirii producției agricole, vegetale și animale, a asigurării unei tot mai bune aprovizionări a industriei și a populației cu materii prime și produse agroalimentare, a sporirii, pe această bază, a veniturilor și a propriei noastre bunăstări și a întregului popor.Rezultatele obținute anul trecut, cînd am realizat cea mai mare producție de cereale din istoria țării, recoltele mari la hectar și producțiile zootehnice ridicate pe care le-au înregistrat un mare număr de unități agricole de stat și cooperative agricole fruntașe, experiența dobîndită în valorificarea tot mai bună a pămîntului și a puternicei baze tehnico-materiale cu care este înzestrată agricultura noastră socialistă demonstrează cu puterea faptelor că stă în puterea noastră și avem posibilități să dobîndim în acest an și în anii următori producții superioare, să înfăptuim cu succes toate obiectivele prevăzute în planul cincinal și în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu privire la dezvoltarea și modernizarea producției agricole. Este necesar ca imediat să trecem la realizarea în cele mai bune condiții a lucrărilor agricole din aeesfan, să obținem încă în 1977 o producție superioară în toate sectoarele. Depinde de noi, de modul cum vom munci și cum ne vom organiza munca, de priceperea și hărnicia cu care vom acționa pentru a transforma în realități aceste obiective, pentru a face ca ogoarele noastre să dea patriei tot mai multe grîne, să-și sporească an de an rodul, să aducă tot mai mult belșug în satul' românesc, în întreaga țară.în spiritul orientărilor fundamentale și concluziilor expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu, congresul a dezbătut pe larg toate problemele importante care privesc progresul agriculturii, de care depinde perfecționarea tuturor domeniilor ei de activitate. Avem acum un program clar — principalul este să trecem la înfăptuirea lui. Dispunem de tot ce este necesar pentru înfăptuirea însuflețitoarelor obiective de creștere a producției agricole, de dezvoltare a agriculturii și, pe această bază, de satisfacere în tot mai bune condiții a cerințelor oamenilor muncii, pentru înfăptuirea consecventă a țelului suprem al politicii partidului nostru de ridicare necontenită a nivelului d« trai și de civilizație al întregului popor.însușindu-ne pe deplin hotărîrile congresului și dînd expre
sie voinței noastre unanime de a asigura transpunerea întocmai în viață a acestor hotărîri, a indicațiilor secretarului general al partidului, noi, participanții la acest mare forum național al agriculturii, vă adresăm dumneavoastră, tuturor oamenilor muncii din agricultură — lucrători din întreprinderile agricole de stat, țărani cooperatori, mecanizatori, ingineri și specialiști, țărani din zonele necooperativizate, bărbați și femei, tineri — chemarea noastră de a face totul, de a acționa cu toate forțele pentru a asigura îndeplinirea cu succes a amplului program de dezvoltare intensivă și modernizare a agriculturii noastre, pentru a îndeplini și chiar depăși prevederile pe anul în curs și pe întregul cincinal privind sporirea producției agricole.
Lucrători 
din întreprinderile 
agricole de stat!Pornind de la rolul și locul important pe care îl ocupă în agricultura noastră întreprinderile agricole de stat — care dețin circa 15 la sută din suprafața agricolă a țării — congresul a subliniat necesitatea ca, în spiritul indicațiilor date în expunerea sa de tovarășul Nicolae Ceaușescu, să se ia toate măsurile pentru determinarea unei schimbări radicale a activității economice și de producție a tuturor I.A.S.-urilor, astfel ca ele să 

devină cu adevărat un model de organizare socialistă modernă a producției și o bază tot mai puternică pentru sporirea fondului central al statului. Unitățile agriculturii de stat sînt chemate să asigure semințe din soiurile cele mai bune, precum și animale de reproducție din rase superioare, pentru întreaga agricultură. Odată cu sporirea producției trebuie să crească rentabilizarea tuturor întreprinderilor și fermelor, să se asigure îmbunătățirea activității de organizare și conducere, a stilului și metodelor de muncă, întărirea ordinii și disciplinei, a răspunderii tuturor cadrelor.Avînd în vedere toate aceste sarcini, congresul vă cheamă, dragi tovarăși, să munciți cu toate forțele, să puneți larg in valoare bogata experiență pe care ați acumulat-o pentru îmbunătățirea radicală a activității în acest important sector al agriculturii noastre socialiste.Congresul iși exprimă convingerea că lucrătorii șl specialiștii din întreprinderile agricole de stat vor face tot ce stă in puterea lor pentru îmbunătățirea radicală a activității, pentru obținerea incă din acest an a unor rezultate economice superioare în toate sectoarele, astfel incit agricultura de stat să se situeze la nivelul cerințelor și exigențelor partidului și statului nostru, ale unei agriculturi moderne, de inaltă productivitate.
Mecanizatori 
din stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturii!Apreciind rolul important al stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii — principala forță prin care statul nostru socialist vine în sprijinul direct al țărănimii pentru creșterea producției agricole — congresul a relevat necesitatea luării tuturor măsurilor pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor ce le revin acestora din programul de dezvoltare a agriculturii. Asigurînd buna folosire și îngrijire a tuturor mașinilor și utilajelor cu care sînt dotate, ridicînd calitatea lucrărilor efectuate, stațiunile de mașini și tractoare trebuie să se integreze mai direct în activitatea cooperativelor agricole, răspunzînd nemijlocit de realizarea producției planificate in unitățile deservite. Trebuie să crească preocuparea mecanizatorilor pentru folosirea judicioasă a parcului de mașini și tractoare, pentru efectuarea, la timp optim și de cea mai bună calitate, a tuturor lucrărilor.Congresul vă cheamă, dragi tovarăși mecanizatori, să acționați cu fermitate pentru exploatarea rațională, la întreaga capacitate, a mașinilor agricole șl tractoarelor, să gospodăriți cu maximum de răspundere baza tehnico-mate- rială încredințată, să asigurați executarea la timp și de bună calitate a tuturor lucrărilor agricole, contribuind in felul acesta la creșterea producției agricole, la obținerea unor recolte tot mal bogate IFără îndoială că, alături de întreaga țărănime, toți lucrătorii din stațiunile de mecanizare a agriculturii nu vor precupeți eforturile pentru a îndeplini cu cinste sarcinile ce le revin, pentru a fi, într-adevăr, o forță activă în creșterea producției agricole.
Țărani cooperatori!Pornind de la faptul că în agricultura noastră ponderea principală revine cooperativelor agricole de producție^ congresul, însușindu-și pe deplin sarcinile și orientările cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, vă cheamă să acționați cu fermitate pentru perfecționarea în continuare a întregii activități a cooperativelor agricole, pentru creșterea eficienței economice, pentru dezvoltarea democrației socialiste și intensificarea participării lucrătorilor ogoarelor la conducerea agriculturii, a treburilor obștești. Este necesar ca ?în fiecare cooperativă să se îmbunătățească organizarea muncii, să se instaureze o atmosferă de deplină ordine și disciplină, să se asigure aplicarea corectă a acordului global, a retribuției după cantitatea și calitatea muncii, să se creeze condiții optime ca fiecare țăran cooperator să-și exercite în fapt dreptul statutar de a participa direct și efectiv la conducerea treburilor obștești, la dezbaterea problemelor cooperativei, la luarea hotă- rîrilor.Consiliile intercooperatiste trebuie să asigure coordonarea întregii activități a cooperativelor și asociațiilor pentru sporirea producției agricole și valorificarea superioară a acesteia. Ele trebuie să acționeze pentru sistematizarea teritoriului agricol, folosirea judicioasă a fondului funciar, pentru dezvoltarea largă a zootehniei.Congresul vă cheamă, dragi tovarăși, să munciți șl de acum inainte cu hărnicie șl abnegație pentru a obține producții tot mal mari, pentru a face din fiecare cooperativă o gospodărie agricolă socialistă bogată, înfloritoare, care să asigure un trai îmbelșugat și să aducă o contribuție mereu sporită la aprovizionarea populației, la progresul general al patriei noastre.Sintem convinși că harnica noastră țărănime cooperatistă va munci și de acum inainte cu hărnicie șl abnegație pentru a obține producții tot mai mari, pentru a face din fiecare cooperativă o gospodărie agricolă sociaiistă înfloritoare, care să asigure membrilor ei un trai îmbelșugat, aducind o contribuție mereu sporită la aprovizionarea populației, la progresul general al patriei noastre.

Țărani cu gospodărie 
individuală din zonele 
necooperativizate!Apreciind contribuția producătorilor agricoli din zonele necooperativizate la creșterea producției agricole, congresul a stabilit, în scopul participării directe a țărănimii la stabilirea măsurilor de creștere a producției agricole, ca în comunele respective să se creeze comisii locale, iar unde este cazul și la nivel județean — a căror activitate să fie coordonată de o comisie centrală pe țară — menite să asigure participarea largă a țăranilor cu gospodărie individuală la executarea lucrărilor de combatere a eroziunii solului, ameliorare a pășunilor și fînețelor, la acțiunea de îmbunătățire a raselor de animale, la asigurarea materialului săditor, extinderea și îngrijirea plantațiilor de pomi fructiferi și valorificarea mai bună a producției.Statul nostru socialist vă sprl|inâ să sporiți producția agricolă, să vă sporiți veniturile. Folosiți acest sprijin pentru a contribui la creșterea producțiilor agricole, la extinderea culturii pomilor și arborilor fructiferi, a creșterii animalelor I Produceți și livrați la fondul central cantități tot mai mari de produse agricole pentru consumul populației IRăspundeți prlntr-o muncă susținută, prin recolte și producții superioare măsurilor care deschid noi perspective pentru dezvoltarea agriculturii și in aceste zone, pentru creșterea nivelului de trai al agricultorilor in localitățile necooperativizate, pentru participarea mai activă la conducerea agriculturii, a întregii societăți I
Specialiști din agricultură, 
cercetători, oameni de știință!Așa cum se relevă în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu și cum s-a subliniat în cadrul dezbaterilor, cea mai eficientă cale de progres rapid al agriculturii, de sporire a producției vegetale și animale o constituie aplicarea largă în practica agricolă a tehnologiilor înaintate, a cuceririlor geneticii și biologiei moderne, ale științei și tehnicii în general.In acest scop, congresul vă cheamă să acționați într-un spirit nou, revoluționar, să intensificați cercetarea în vederea obținerii de noi soiuri de hibrizi de înaltă productivitate pentru toate plantele de cultură și pentru toate zonele, precum șl ameliorării radicale a raselor de animale la toate speciile. Acționați pentru ca rezultatele cercetării științifice să fie generalizate imediat in producție IConsacrați-vă larg cunoștințele și pregătirea profesională organizării superioare a producției și a muncii, promovării în fiecare unitate agricolă a agrotehnicii moderne, a cuceririlor științei și practicii înaintate ! Munciți stăruitor pentru soluționarea în condiții optime a problemelor legate de progresul științific al agriculturii românești I Să intensificăm cercetarea pe teren, în unitățile de producție și, împreună cu țăranii cooperatori, cu întreaga țărănime, cu milioanele de muncitori ai pămîntului, să obținem ridicarea substanțială a producției noastre cerealiere și din zootehnie, să asigurăm rezolvarea concretă, într-un termen scurt, a tuturor problemelor legate de realizarea unei agriculturi intensive, moderne, de mare randament și înaltă productivitate.Avînd în vedere importanța hotărîtoare a cadrelor cu pregătire temeinică, cu un larg orizont de cunoștințe, congresul cheamă totodată să se acționeze cu toată fermitatea pentru realizarea integrală a programelor de legare organică a învăță- mîntului de cercetare și practică, de munca concretă a unităților, pentru perfecționarea actualei forme de instruire a țăranilor cooperatori, mecanizatorilor, a tuturor lucrătorilor din agricultură, corespunzător cerințelor reale ale dezvoltării producției agricole.Cercetarea științifică dispune de forța necesară pentru a fi la înălțimea acestor obiective însuflețitoare. Faceți totul pentru a satisface cerințele agriculturii noastre in continuă dezvoltare, pentru îndeplinirea in cele mai bune condiții a prevederilor cincinalului revoluției tehnico-științifice l Manifestați îndrăzneală, spirit novator, revoluționar, angajîndu-vă ferm in soluționarea problemelor esențiale de care depind progresul agriculturii, aprovizionarea populației cu tot ce este necesar, bunăstarea poporului nostru I
Femei care munciți 
pe ogoarele patriei!In expunerea sa la congres, tovarășul Nicolae Ceaușescu a exprimat aprecierea deosebită pe care partidul nostru o dă muncii femeilor din agricultură, care constituie forța principală în cooperativele agricole de producție și care au adus și aduc o 

contribuție hotărîtoare la desfășurarea lucrărilor agricole, zootehnice, la buna gospodărire a unităților agricole, la progresul general al agriculturii românești. Cu deplină încredere în capacitățile voastre, secretarul general al partidului a subliniat, și cu acest prilej, necesitatea promovării mai ferme a femeilor în diferite munci de conducere în agricultură, in consiliile populare și alte sectoare de activitate.Arătați-vă demne de această incredere, punindu-vâ intrea- . ga voastră pricepere, spiritul gospodăresc șl puterea de muncă in slujba dezvoltării producției agricole, a infloririi satului I,
Tineret de la sate!Socialismul a deschis șl deschide satului românesc minunate perspective de dezvoltare economico-socială, asigură condiții pentru ca munca din agricultură să capete tot mai mult caracterul muncii industriale, ca înseși condițiile de muncă și de viață din mediul rural să se apropie treptat de cele de la oraș.Congresul vă adresează vouă, tineretului de la sate, chemarea de a îmbrățișa cu elan diferite meserii din agricultură, de a rămine in comună pentru a contribui, alături de părinți, la înfăptuirea programului de dezvoltare și modernizare a agriculturii, de ridicare a nivelului de civilizație materială și spirituală a satului.
Muncitori, tehnicieni 
și ingineri din industrie!Congresul a apreciat în mod deosebit activitatea voastră pentru producerea și înzestrarea agriculturii cu o bază tehnico- materială modernă. Pentru tot ce ați făcut și faceți în vederea dezvoltării și modernizării producției agricole vă exprimăm mulțumirile și recunoștința noastră și ne angajăm să folosim cit mai bine mașinile și utilajele ce ni s-au pus la dispoziție de statul nostru socialist.Faceți, șl In continuare, totul pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce vă revin privind asigurarea agriculturii cu tractoare și mașini de înaltă productivitate, cu utilajele necesare vastelor lucrări de irigații șl imbunătățirl funciare, cu mijloace de transport și piese de schimb, cu ingrășămlnte și alte substanțe chimice — sprijinind astfel eforturile lucrătorilor din agricultură, ale intregll țărănimi pentru a smulge an de an pămîntului recolte tot mal bogate l
Oameni ai muncii 
din agricultură!

Marele sfat al țărănimii s-a înfățișat în fața în
tregii țări ca o puternică manifestare politică a tu
turor oamenilor muncii de la sate, fără deosebire 
de naționalitate, o expresie a voinței lor neabătute 
de a înfăptui cu fermitate politica internă și externă 
a partidului și statului — care corespunde pe deplin 
intereselor vitale ale națiunii noastre socialiste.

Să acționăm cu întreaga noastră pricepere și 
putere de muncă pentru a transpune întocmai în 
viață indicațiile și orientările cuprinse în expunerea 
prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
a asigura progresul și mai puternic al agriculturii 
românești, pentru a obține producții agricole spo
rite și creșterea, pe această bază, a propriei noas
tre bunăstări, un nivel tot mai înalt de viață între
gului nostru popor.

Să facem totul pentru ca acest an, cînd am ani
versat împlinirea a 7 decenii de la marile răscoale 
țărănești și 15 ani de la încheierea cooperativizării, 
cînd sărbătorim centenarul independenței noastre 
naționale, să însemne pentru întregul nostru popor 
un an de noi și strălucite succese în toate domeniile 
de activitate, inclusiv pe tărîmul producției agricole.

Ne exprimăm convingerea că toți participanții la 
congres, toți oamenii muncii din agricultură, ro
mâni, maghiari, germani și de alte naționalități, în
treaga țărănime vor acționa cu toate forțele pentru 
asigurarea programului de dezvoltare și moderni
zare a agriculturii, pentru sporirea contribuției 
acestui important sector al economiei naționale la 
realizarea hotărîrilor istorice ale Congresului al 
Xl-lea, a Programului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate, de ridicare a României 
pe noi culmi de progres, bunăstare și civilizație.
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Comuniștii, toți oamenii muncii 
țara noastră aniversează astăzi, 

turi de popoarele Uniunii Sovie- 
;, ale celorlalte țări socialiste, de 
țele revoluționare și progresiste 
pretutindeni, împlinirea a 107 ani 
la nașterea lui Vladimir Ilici Le- 
, genial ginditor și strateg revo- 
ionar al proletariatului — de nu
le căruia sînt indisolubil legate 
area Partidului Comunist al Uniu- 
Sovietice, înfăptuirea Marii Re- 

uții Socialiste din Octombrie, fău- 
la statului sovietic, primul stat 
ialist din lume.
lonsacrîndu-și întreaga capacitate 
mergie luptei pentru eliberarea so
lă și națională a popoarelor din 
aeriul țarist, aplicînd in mod crea- 
învățătura lui Marx și Engels po

nt cerințelor noii etape în care 
rase capitalis- 
il la sfirșitul 
olului trecut și 
eputul secolu- 
nostru, parti- 

aritătilor eco- 
nico-sociale ale 
siei. Lenin a 
oogătit cu con- 
zii de o de- 
tbită însemnă- 
e filozofia si 
momia politi- 
marxistă. te- 

irul comunis- 
lui științific, 
deile lui Lenin 
iu găsit o stră- 
ită întruchipa- 
prin victoria 

irii Revoluții 
lialiste din Oc-

care a 
nouă 

istoria 
epoca 

pro-

mort, îi răpim sufletul Iul viu, submi
năm bazele lui teoretice fundamen
tale — dialectica, teoria dezvoltării 
istorice multilaterale și pline de 
contradicții — ii subminăm legătura 
cu problemele practice, concrete ale 
epocii, care se pot schimba la fiecare 
nouă cotitură a istoriei".

înțelegerea într-un asemenea spirit 
a teoriei marxist-leniniste este cu 
atit mai necesară în zilele noastre, 
cînd amploarea transformărilor sur
venite în baza economică ă 
cietății, în viața politică și 
cială, ca și în conștiința
menilor, marea varietate de condi
ții și particularități în care își des
fășoară activitatea partidele comu
niste și muncitorești, impun, ca o 
condiție sine qua non a succesului 
luptei revoluționare, cercetarea sis-

so- 
so- 
oa-

puternice baze tehnico-materiale a 
noii orînduiri. Partidul Comunist 
Român a situat și situează constant 
în centrul politicii sale economice 
industrializarea socialistă a țării, dez
voltarea în ritm înalt a forțelor de 
producție prin încorporarea celor 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii, aceasta fiind calea sigură pen
tru realizarea acelei înalte producti
vități a muncii capabile să consacre 
superioritatea socialismului, pentru 
ridicarea României în rinduil țărilor 
avansate economic.

Spiritul creator al politicii Partidu
lui Comunist Român de construire a 
socialismului își găsește totodată o 
vie expresie in măsurile adoptate 
sistematic pentru perfecționarea re
lațiilor de producție, incit acestea 
să-și poată îndeplini rolul de stimuli

tării trainice și echitabile a proble
melor internaționale. Deosebit de 
elocventă este în această direcție a- 
precierea lui Lenin potrivit căreia 
„numai o atenție cu totul deosebită 
fată de interesele diverselor națiuni 
face să dispară baza oricăror con
flicte, înlătură neîncrederea reciprocă 
și teama de intrigi, creează — mal 
ales în rindul muncitorilor și țărani
lor care vorbesc limbi diferite — acea 
încredere fără de care atit relațiile 
pașnice între popoare, cit și dezvolta
rea cu succes a tot ce este valoros în 
civilizația de astăzi sînt absolut im
posibile".

Această idee leninistă este cu atît 
mai valabilă în zilele noastre, cind 
ridicarea la o viată liberă a zeci de 
noi națiuni, efortul țărilor în curs de 
dezvoltare de a

107 ANI DE LA NAȘTEREA LUI V. I. LENIN

nbrîe. 
ichis o 
>că în 
enirii. 
'olutiilor 
are. a trecerii 
enirii de la ca- 
alism la socia- 
n. în răstimpul 
or aproape sase 
lenii care au 
cut de la a- 
t măreț eve- 
nent. popoare- 
U.R.S.S.. sub 

iducerea Parti- 
lui Comunist, 

parcurs un 
im glorios, 
nsformînd U- 
inea Sovietică 
r-un puternic 
t socialist, care, prin potențialul 
i economic și tehnico-științific, 
n politica sa de pace, joacă un 

deosebit de important în viața 
ernațională.
Victoria socialismului lntr-o serie 
țări din Europa, Asia, America, 
șterea puternică a forțelor progre- 
te în frunte cu partidele comuniste 
muncitorești în numeroase țări ale 
nii, formarea pe ruinele fostelor 
perii coloniale a zeci de noi state 
lependente, afirmarea tot mai pu
nică în întreaga lume a voinței 
ioanelor de a-și hotărî singure 
irta, schimbarea tot mai accen- 
ită a raportului de forțe pe plan 
ndial în favoarea forțelor progre- 
te, antiimperialiste, constituie noi 
noi confirmări ale veridicității și 
alității marxism-leninismului. 
Jnul din meritele 
nin este de a fi 
ifunzime că ceea 
i revoluționare 
nsformatoare este aderența la rea- 
ițile în continuă transformare, ca
litatea de a se dezvolta continuu, 
■espunzător noilor date și concluzii 

științei și practicii' sociale. Ad- 
sar neîmpăcat al oricărei rigidi- 
i și închistări a gîndirii, el a com- 
:ut cu fermitate și energie înțele- 
ea marxismului ca o colecție de 

evăruri absolute, imuabile, a ofe- 
prin întreaga sa operă o pildă vie 
dezvoltare creatoare a marxismu- 

, de gîndire curajoasă și pasiune 
promovarea noului. Referindu-se 
cunoscuta apreciere a lui Marx și 
gels că teoria marxistă nu este o 
gmă, ci o călăuză în acțiune, Le- 
i arăta : „această teză clasică subli- 
iză o latură a marxismului care de 
irte multe ori este scăpată din vede- 
Și, prin faptul că o scăpăm din ve

re, facem ca marxismul să devină 
ilateral, 11 transformăm în ceva

Deschiderea

față de nou

și cerințele

practicii sociale
Sursa vitalității și forței

transformatoare a leninismului

istorice ale iui 
ințeles cu rară 

ce asigură teo- 
uriașa sa forță

tematică și atentă a vieții și practi
cii sociale, stabilirea strategiei și tac
ticii în funcție de cerințele noi ale 
lumii contemporane, de particulari
tățile economico-sociale, istorice, na
ționale proprii fiecărei țări.

Referindu-se la creația și activita
tea lui Lenin, la modul in care tre
buie valorificat tezaurul învățăturii 
marxist-leniniste. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia că „partidele 
comuniste nu-și pot îndeplini mi
siunea lor istorică decit acționind 
în spirit creator, dezvoltind neconie- 
nit tezaurul gindirii marxist-leniniste, 
străduindu-se să găsească răspunsuri 
concrete la realitatea vie de astăzi, 
să descopere soluțiile cerute de lupta 
revoluționară din zilele noastre".

Este spiritul în care a acționat și 
acționează Partidul Comunist Român, 
deosebit de semnificativă în acest 
sens fiind perioada ultimului dece
niu. marcată de congresele al IX-lea, 
al X-lea și al XI-lea. Accelerarea 
ritmului de dezvoltare economico-so- 
cială a țării în această perioadă, suc
cesele deosebite care au fost obținute 
în toate domeniile construcției socia
liste sînt indisolubil legate tocmai de 
larga deschidere către nou, de. efor
turile stăruitoare pentru.'investigarea 
aprofundată a realităților economico- 
sociale. înlăturarea unor forme si 
metode care s-au dovedit perimate, 
adoptarea de soluții adecvate necesi
tăților actualei etape de dezvoltare 
a societății românești. Intr-o astfel 
de lumină a fost elaborat Programul 
partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism, 
strălucită întruchipare a capacității 
P.C.R. de a aplica creator marxism- 
leniniismul in condițiile specifice 
României.

Călăuzindu-se după concepția leni
nistă privind necesitatea creării unei

ei forțelor de producție, pentru or
ganizarea superioară a întregii vieți 
economico-sociale, pentru adîncirea 
democrației socialiste, pentru crearea 
cadrului optim in măsură să asigure 
participarea activă a maselor largi 
la conducerea statului, a tuturor tre
burilor obștești. O nouă și elocventă 
expresie a acestor preocupări ala 
partidului nostru o constituie desfă
șurarea recentă a Congresului consi
liilor de conducere ale unităților a- 
gricole socialiste, al întregii țăirănimi, 
instituționalizarea sa ca for suprem 
de conducere a agriculturii, cit si or
ganizarea în cursul lunii mai a Con
gresului consiliilor de conducere ale 
oamenilor muncii din întreprinderi și 
centrale.

Corespunzător imperativului pe 
care marxism-leninismul l-a subliniat 
atît de pregnant, al făuririi premise
lor spirituale ale noii societăți, par
tidul nostru acționează cu consec
vență pentru Intensificarea activității 
politico-ideologioe. pentru dezvolta
rea conștiinței socialiste și formarea 
omului nou. Programul de măsuri 
pentru aplicarea hotăririlor Congre
sului al XI-lea și ale Congresului 
educației politice și al culturii socia
liste permite perfecționarea multila
terală a întregii munci educative, 
coordonarea într-o viziune unitară a 
activității tuturor factorilor investiți 
cu răspunderi in acest domeniu.

împlinirea a 107 ani de la nașterea 
lui Lenin are loc în condițiile in care 
poporul român se pregătește să în
tâmpine o glorioasă aniversare — îm
plinirea a 100 de ani de la cucerirea 
independentei de stat a României. 
Este un fericit prilej pentru a evoca 
rolul și importanta formării și dez
voltării statelor naționale, a respec
tării independenței lor, ca o condiție 
esențială a înfloririi vieții economice 
și sociale a popoarelor, a reglemein-

lichida înapoierea 
economică și a-și 
consolida inde
pendenta. consa
cră națiunea ca 
un puternic fac
tor de progres al 
lumii contempo
rane. La rindul 
lor. înseși rela
țiile de solidari
tate internaționa
lă. colaborarea și 
prietenia dintre 
popoare pot avea 
o bază sigură nu
mai prin respec
tarea independen
ței și suverani
tății. a dreptului 
fiecărui popor de 
a hotărî liber a- 
supra propriilor 
destine.

Călăuzit de a- 
cest adevăr, parti
dul nostru mili
tează pentru În
tărirea națiunii 
socialiste și a in
dependentei ei. și. 
totodată, pentru 
întărirea solida
rității internațio
naliste — solida
ritate care in con
dițiile lumii con
temporane sem
nifică dezvoltarea 
prieteniei și a- 
lianței frățești cu 
toate țările so
cialiste. cu toate 
partidele comu
niste si muncito

rești. dezvoltarea legăturilor cu parti
dele socialiste și social-democrate, cu 
alte partide democratice, cu mișcările 
de eliberare 
democratice și 
ga lufne.

In spiritul ...
România acționează pentru amplifica
rea raporturilor reciproc avantajoase 
cu toate statele lumii, fără deosebire 
de Orinduire socială, pentru consolida
rea cursului încă fragil spre destinde
re. pentru înfăptuirea unei noi ordini 
economice și politice internaționale, a 
unei lumi mai bune și mai drepte.

Vladimir Ilici Lenin obișnuia să 
spună că cea mai potrivită formă 
de aniversare a marilor evenimente 
este concentrarea eforturilor spre re
zolvarea problemelor pe care le ri
dică dezvoltarea societății socialiste. 
Intr-un asemenea spirit aniversăm as
tăzi împlinirea a 107 ani de la naște
rea lui V. I. Lenin. Acum, cind țara 
noastră a fost greu afectată de seis
mul catastrofal din 4 martie, poporul 
nostru este hotărit să acționeze exem
plar pentru accelerarea operei de re
facere, pentru înfăptuirea integrală a 
sarcinilor cincinalului, a programului 
de înflorire multilaterală a României 
socialiste.

Paul DOBRESCU

națională, cu forțele 
progresiste din întrea-
coexistenței Dasnice.

Ne vine din ce în ce mai 
clar, pe măsură ce ne apro
piem de sfirșitul lui. că 
acest secol, al nostru, se va 
putea lua la întrecere si 

realizărilor 
cel pre- 
excepțio- 
în planul 

estetice.

Festivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI0

Am asistat la clubul ce
feriștilor din Ploiești la 
derularea unei părți din 
programul de două zile al 
brigăzilor artistice din 
Prahova, ajunse în con
fruntarea pe județ. In total, 
o suită de șase apariții din 
treizeci și patru. In sala 
plină pînă la refuz urmă
ream ascensiunea forma
țiilor ce se dăruiau, cu rea
lă pasiune, rigorilor scenei 
șl cerințelor genului, adu- 
cind în atenție năzuințe 
împlinite și deziderate ale 
colectivelor de muncă din 
care făceau parte.

Cu un număr de ani In 
urmă, la una din edițiile 
care au consacrat, la nivel 
de țară, virtuțile artei a- 
matoare nu numai ca păs
trătoare a tradițiilor popu
lare, a valorosului fond de 
frumuseți făurite de ro
mâni de-a lungul secolelor, 
dar și ca laborator de crea
ție viu, într-o neîncetată 
împrospătare, colectasem, 
cu gîndu.1 realizării — dacă 
se poate spune astfel — 
unei cronici de spectacole, 
un număr de texte de bri
gadă, nu dintre cele mai 
bune, ci luate la întîm- 
plare, în măsura în care a- 
cestea ne-au putut ajunge 
la îndemînă. Incercind 
realizarea ideii propuse, 
ne-am văzut insă în im
posibilitatea de a-i da con
tur faptic. De ce ? Pentru 
simplul motiv că textul, in 
sens cumulativ. — i-am 
spune, mai degrabă, libre
tul — aflat la baza specta
colului acelui mic grup de 
interpreți care sînt, in a- 
celași timp, și recitatori, și 
dansatori, și cupletiști, și 
cintăreți, și... de toate, nu 
poate fi analizat. Lip- 
sindu-i anumite reguli de 
construcție, el nu apare ca 
un produs închegat, rotun
jit, nu are decît la modul

general o axă, este cîntec 
pe text, redind, in formule 
mobilizatoare, realități din 
viața curentă a unei colec
tivități, care aduce laude, 
îndemnuri, este motiv de 
veselie tonifiantă, este sa
tiră ce mușcă, înțeapă, a- 
tunci cind e cazul, fără 
sfială, ca să îndrepte.

Față-n față nu cu texte, 
ci cu brigăzi desfășurîn- 
du-și programul, lucrurile

Plopeni sau Fabrica de 
sticlă Azuga, toți — prin 
cîntec, prin joc, prin ges
tică, prin recitări în cor 
sau prin mijlocirea unuia 
dintre membri, vehiculau 
idei. Idei avind, toate, ca 
scop final, mai binele, ur
carea cu o treaptă mai sus 
în scara valorilor materia
le și spirituale a omului, 
a colectivelor de muncă.

Toate formațiile la care

Combativitatea
civică a brigăzilor 

artistice
dobîndesc și alte dimensi
uni. în primul rind, briga
da apare ca un personaj 
colectiv în. care individua
litățile se remarcă cu to
tul intîmplător. despre ea 
putîndu-se vorbi doar la 
modul general. In al doi
lea, spectacolul îți relevă 
ceea ce textul nu poate de
cit să sugereze ca ceva po
sibil de înfăptuit, anume 
capacitatea colectivelor de 
a face din fapte curente de 
viață montări cu reale vir
tuți artistice. Fie că era 
vorba de artiștii amatori 
de la schela Boldești pre
zentând , programul 
prin schelă adunate", 
de cei de la Fabrica 
hirtie Bușteni sau de 
de la întreprinderea 
stofe „Dorobanțul" ori 
cei de la Uzina mecanică

„De 
fie 
de 
cei 
de 
de

ne-am referit au raportat, 
cu voce tare și in public, 
succese ale întreprinderilor 
lor în îndeplinirea sarci
nilor de producție și în 
depășirea acestor sarcini, 
succese pe linia îmbunătă
țirii continue a calității 
produselor, Înfăptuiri ur
mate de însemnate reali
zări la capitolul economii, 
în domeniul inovațiilor și 
al cercetării 
tehnice, 
manente pentru ridicarea 
nivelului ....
muncitorilor și cadrelor teh
nice, progrese în crearea 
unor condiții de viață și 
de muncă mereu mai bune.

Dar nu s-au sfiit să ara
te și ceea ce mai este de 
îndreptat ca lucrurile să 
meargă și mai bine. Au 
fost luați în virful peniței

științifico- 
preocupări per-
de calificare a

Corul Căminului cultural din Lehliu-Gară, cîștigător al fazei județene a 
Festivalului național „Cîntarea României"

vechi concepții estetice.

ezentâm în imaginile de mai sus crîmpeie din activitatea unor case ale pionierilor din sectoarele Capitalei. Imagini 
iitoare privind condițiile pe care le creează statul nostru pentru dezvoltarea armonioasă, prin muncă și pentru 

muncă, a tinerelor generații Foto : Agerpres

Autorul își propune, așa 
m precizează in Prefața 
rții sale, să urmărească 
ormarea ideii de poet și 
ideii de scriitor", firește 
ai ales din momentul in 
re începe „conștiința de 
itor", adică de la începu- 
1 secolului al XIX-lea. 
ai întii a fost cartea, evi- 
nța existenței și folosu- 

aceea. 
Iar 

căr- 
ho- 

și

i ei si. după
venit scriitorul, 

icuria si învățătura 
ior, venind de la 
jianul utile dulci 
ergind spre exegi monu- 
entum, tot de provenien- 
horațiană, au însoțit tot- 

auna pe cititori, indru- 
ați cu neasemuită dra- 
iste pentru cuvîntul scris, 
i marii cărturari ai

mân. Slujirea patriei pe ca
lea scrisului era un act 
tot atit de măreț ca si slu
jirea pe calea armelor.

In secolul ai XIX-lea, 
sentimentul datoriei față 
de neam începe să se conju
ge, din ce în ce mai mult, 
cu „orgoliul de autor", care 
presupune înainte de orice 
conștiința responsabilității 
celor scrise, dar. in egală

au fost în egală măsură 
autori și tipografi, ba chiar 
vînzători ai propriilor 
cărți, lucrind mai totdea
una „în pierdere", dar a- 
nimați, pînă la limita marti
rajului, de dragostea sfîn- 
tă pentru propășirea nea
mului : „nu cunosc nici o 
stare mai critică, mai tris
tă, mai ingrată și mai pe
riculoasă decît a românilor

L. VOLOVICI

, ____ ________  . 1 nea-
ului. Miron Costin. citat 
de L. Volovici. spunea :

..iubite cititorule (...) să 
bi vreme și cu cetitul 
irților a face iscusită ză- 
tvă, că nu iaste alta și 
ai frumoasă și mai de 
■log în toată viața omului 
ibavă decit cetitul cărți- 
r...“ (De neamul moldo- 
>nilor). Rînduri de caldă 
-ețuire a cărților au scris 

alți întemeietori de cul- 
tră românească, între care 
osoftei, Chezarie din 
âmnic, D. Țichindeal, 
aum Petrovici. Grigore 
imniceanu. Varlaam, stoi
cul Constantin Cantacuzi- 
o, D. Cantemir, spre a ne 
pri la epocile anterioare 
'colului al XIX-lea cind 
upă lauda cărții apare 
onștllnța demnității de 
:riitor. Ceea ce este de-a 
reptul emoționant în a- 
-ste mărturii, apeluri ori 
onfesiuni este credința 
uternică în valorile spiri- 
iiale, convingerea persis- 
enței lor în timp. în ciuda 
itregiilor de necrezut prin 
«ra • trecut poporul ro-

Apariția scriitorului 
in cultura românească *)
măsură, demnitatea profe
siei de scriitor. asigurată 
de obștea pe care acesta o 
slujește. Scriitori și cărtu
rari ca G. Asachi, Anton 
Pann, Eliade Rădulescu, 
C. A. Rosetti, Grigore Ale- 
xandrescu. Andrei Mureșa- 
nu, G. Bariț ș.a. au desfă
șurat o energie Inepuizabi
lă de făuritori de cultură, 
ducind fiecare bătălia im
punerii valorilor intelec
tuale și literare mai ales 
de unul singur. în condiți
ile grele ale asupririi ex
terne și ale persecuțiilor 
curente, uneori ale indife
renței claselor avute, ba 
chiar ale disprețului pen
tru breasla de 
considerată, așa 

în realitate, 
rentabilă.

cei amintiți

scriitor 
cum și 
atît de 

Unii 
mai

era i
puțin
dintre --- ---------
sus, precum și atîția alții

carii s-aruncau în cariera 
literelor". Sacrificiul lor 
n-a fost însă, inutil : „Ci
tiți, tinerilor, zice Eliade, 
pe Paul Iorgovici, Petru 
Maior, Țichindeal, Șincai... 
și veți învăța intrinșii și 
limba voastră și ceea ce au 
fost moșii voștri și ceea ce 
veți putea fi de veți urma 
învățăturile lor. Aceștia 
toți au fost jertfa Închină
rii lor întru slujba nației. 
Și moartea lor poate fi o 
vecinică dovadă a înaltei 
lor solii și a împlinirii ei 
cu desăvirșire". Testa
mentul Văcărescului : „creș
terea limbii românești ș-a 
patriei cinstire" începuse 
să se împlinească.

O activitate cu totul ex
cepțională în slujba afir
mării și recunoașterii per
sonalității scriitoricești a 
dus Eliade Rădulescu. că-

ruia, pe drept, L. Volovici 
îi acordă spațiul cel mai 
întins. Marele animator, 
cărturar și scriitor apare, 
în cartea pe care o prezen
tăm. ca un fel de personaj 
central in procesul de con
stituire a categoriei de 
scriitor. S-ar putea spune 
că, datorită eforturilor 
eroice și pline de devota
ment patriotic și de dărui
re pentru profesiunea de 
scriitor ale lui Eliade, 
breasla scriitoricească a do- 
bindit un prim și important 
moment în afirmarea dem
nității sale. Autorul Sbură- 
torului este. în același timp, 
tipul scriitorului născut, 
pentru care scrisul este o 
pasiune vitală, irepresibilă. 
„De nu m-aș fi dat in pa
siunea scrisului, aș fi ine- 
bunit. Scrisul mă mîngiie 
și mă întărește ; (...) lucru, 
ostenala este viața, și dacă 
lucrez nu se poate să nu 
trăiesc". Nu cere nici o re
compensă. căci vocația are 
o satisfacție prin ea însăși : 
„Eu dacă scriu, mi-este o 
necesitate ca și răsuflarea, 
ca și repaosul, ca și min- 
carea. Și dacă scriu în fo
losul românilor, cum mă 
pricep, este un învăț de 
30 de ani. N-are nimeni 
ce-mi fi 
nimic...";

Aducind 
meroase 
cu privire 
profesiunii de 
epoca eroică a 
lor. organizind 
bine concepute 
vast și semnificativ, cartea 
lui L. Volovici este o apa
riție editorială 
oportună.

*) Iași, 
„Junimea", 
„Humanitas".

nimeni
recunoscător de

argumente nu- 
și convingătoare 

la constituirea 
scriitor în 
începuturi- 
pe capitole 
un material

utilă și
editura 

colecția

Pompiliu MARCEA

cei ce absentează nemoti- 
vat de la lucru, risipitorii, 
cei care se ocupă doar în. 
vorbe de protecția muncii 
(schela Boldești). Măi, cei 
din sectorul doi / Ce se-n- 
timplă azi cu voi ?... / Hir- 
tia pentru ziare / Calitate 
nu mai are — ziceau cei 
de la Fabrica de hirtie 
Bușteni, arătindu-1 cu de
getul pe un anume N ist or 
și pe un anume Bucur 
care, producînd pastă 
proastă, iac ca mașina nr. 8 
să nu mai producă hirtie 
de calitate superioară. Lău- 
dindu-i pe fruntași, pe 
inovatori, membru brigăzii 
de la „Dorobanțul", i-ail 
criticat pe neglijenții la 
locurile de muncă, pe 
plimbăreții în orele de pro
ducție. Iar brigada de la 
Plopeni li întreba răspicat 
pe cei care merg pe alătu
rea : Pînă cind, măi, pînă 
cind 7 / Ce-ai de gind 7

Idei în acțiune, idei cu 
eficiență în planul educa
țional. cu efecte în condui
ta etică a omului, în com
portamentul lui față de co
lectiv și în sinul colectivu
lui de muncă din care face 
parte. Iar aceasta prin lau
da binemeritată, prin criti
ca usturătoare, dar cu
rativă. Acesta este specta
colul de brigadă artistică, 
întâlnești pe alocurea stân
găcii, utilizarea unor 
muie devenite de 
șablon, improvizație.

for- 
mult 

șauivu, jaițjww *««¥**=. în
cerci însă, iar aceasta în 
cele mai multe din cazuri, 
sentimentul realei desfă
tări urmărind jocul de 
scenă, ingenios construit, 
ascultând melodii vechi pe 
texte noi, descoperind artă 
adevărată acolo unde te 
așteptai să te confrunți 
doar cu realizări parțiale.

N. POPESCU- 
BOGDANEȘTI

t V

17,00
17.45
18,00
19,00
19.20

PROGRAMUL I
Teleșcoală
Telecinemateca
Program de clntece șl dansuri 
Box : Turneul internațional, „Cen
tura de aur"
Emisiune !n limba germană 
întotdeauna viața învinge 
1001 de seri
Telejurnal
In Intimpinarea marilor sărbători 
„Clntarea României"
Ancheta socială
Film artistic : „Dreptul de a iubi*-' 
Telejurnal
programul n
Portativ bucureștean 
Centenarul Independenței
Muzee, expoziții șl galerii de artă 
Radar pionieresc
1001 de seri

19.30 Telejurnal
19,50 In Intlmpinarea marilor sărbători
20,00 Ostași din coloana permanenței 
20,15 Blocnotes
20,40 Pentru oamenii din țara mea
21,05 Actualitatea bucureșteană
21.30 Treptele afirmării
22,00 Desene animate

sub aspectul 
sale literare cu 
mergător, de o 
nală însemnătate 
sedimentărilor 
Totodată, cu trecerea ani
lor și a deceniilor, ne e tot 
mai clar că nu este vorba 
de o simplă prelungire a 
celor acumulate odinioară, 
ci de o continuitate discon
tinuă. cu profunde mutații 
de fond și de expresivitate, 
cu. incetățenirea unor 
inedite formule, si forme, 
in măsură să probeze și să 
fortifice înnoirile de 
samblu ale veacului.

Printre marile cuceriri 
ale secolului trecut se nu
mără și istorismul. în sens 
de conștiință de sine isto
rică. prin care omul se 
contemplă — inclusiv in 
plan literar — ca organic 
implicat unei deveniri ne
întrerupte. cu un trecut și 
un viitor, capabil de o în
țelegere adecvată. prin 
prisma prezentului trecă
tor, a ceea ce i-a premers 
și a ceea ce-i va urma, va 
trebui și va putea să-i ur
meze. Această mobilă con
știință a perspectivelor tot 
mai cuprinzătoare, in spa
țiu și în timp, a născut si 
renăscut nu numai romanul 
istoric propriu-zis. ci de 
fapt toate speciile literare 
modeme, fiecare în parte 
și toate la un loc „istorici- 
zate" în chip decisiv.

Secolul nostru a valorifi
cat această acuitate a gîn- 
dirii și simțirii unui Goethe 
și Thackeray, Balzac și 
Tolstoi. Eminescu si Cara- 
giale. A valorifica înseam
nă însă, in termeni proprii, 
a merge mai departe, a 
explora drumuri noi. Ceea 
ce s-a și petrecut, și con
tinuă să se petreacă 
ochii noștri. Nu în 
unei surclasări valorice 
clasicilor, pretenție 
de onorat în raport 
scriitori de mărimea 
citați, dar în sensul 
variații și noi explorări ti
pologice. prin care să se 
configureze opere de o fac
tură principial inedită, ca
litativ bune, foarte bune 
sau — chiar „nepereche".

Printre numeroasele ex
perimentări fertile ale ulti
melor decenii, in proză dar 
nu numai, m-aș opri asu
pra uneia singure, in mă
sură să sugereze insă toc
mai specificul rearticulării 
istorismului in condițiile 
acestui secol de acute fră- 
mîntări și confruntări so
ciale. Mă gindesc la atitu
dinea pe 
scriitorul 
adoptă în raport 
mentul istoric 
vergură.

Rememorarea 
relor literare ale vremuri
lor din urmă impune, 
evidentă, diminuarea 
tanței" ideale care Ie 
parte șî care, potrivit

an-

sub 
sensul 

a 
dificil 

cu 
celor 
unor

care prozatorul, 
in genere, o 

cu eveni- 
de an-

capodope-
ca o 
„dis- 
des- 
unei

mai
ar trebui să le despartă de 
faptele social-istorice de la 
care porniseră și pe care 
ținteau să le transfigu
reze. Căci, de bună seamă, 
transfigurarea ca atare, 
drept inalienabil si datorie 
sfintă a imaginii artistice 
și a imaginației poetice, nu 
are cum lipsi din acest „joc 
secund", de reușita sau ne
reușita căruia răspunde in
tegral cel care l-a născocit 
într-un fel anume si nu 
într-altul. Pe de o parte. 
Pe de altă parte, e știut că 
încă din secolul trecut s-au 
experimentat variante
cvasireportericești ale unei 
proze altminteri din cea 
mai evidentă artisticitate 
„inventată". Noutatea pe 
care o discut nu este ca

încleștările de clasă ce i-au 
urmat au născut, comple
mentar și ajutător, o sea
mă de remarcabile „con
semnări" superior artistice 
— de tipul tnfrînnerii lui 
Fadeev sau Armatei de ca
valerie a lui Babei — ale 
unor fapte totuși pe deplin 
reale ; și primul și al doi
lea 
pus 
ale 
te 
imediata
pînă la șirul cărților numai 
pe jumătate memorialistice 
despre anumite bătălii sau 
anumite lagăre fasciste de 
exterminare ; o bună 
a literaturii germane 
mergătoare încheierii 
boiului și Imediat de 
terminarea lui, nu face de

război mondial au im- 
tot atîtea „rememorări" 
unor cumplite momen- 
tragice. deseori din 

lor vecinătate.

parte 
pre- 
răz- 

după

filozofică a literaturii. 
Care literatură rămîne în- 
trucitva „de ficțiune", ca 
desăvirșitâ de unicul său 
creator, dar care tine ade
sea cu tot dinadinsul ca 
intervenția sa în realitățile 
clocotitoare să fie cit mai 
directă și mai viguroasă cu 
putință. De aceea și-a per
mis Thomas Mann ca în 
acea monumentală „inven
ție" a sa. descinsă din 
străvechi izvoare germane, 
care este Doctor Faustus, 
să insereze fapte și ginduri 
ale unui strașnic prezent 
istoric. De aceea și-au per
mis scriitorii italieni din 
ultimele decenii, de la ex
perimentări la propriu și la 
figurat „neorealiste", ca să 
experimenteze apoi cele 
mai diverse modalități de

rin- 
ai 
în

EVENIMENTUL
materie primă 

a capodoperei
de Ion IANOȘI

atare de tot nouă, cum se 
întîmplă de altfel cu 
noirile. Si totuși.
impune și impune prin în
semne de o distinctă origi
nalitate. E suficient să 
comparăm Răscoala lui Re- 
breanu cu Ciocoii vechi 
ți noi ai lui Filimon, pen
tru ca — dincolo de talen
tul irepetabil al fiecăruia 
dintre cei doi creatori — să 
intuim tipologia estetică 
relativ comună a scrierilor 
pe care o evidențiază ro
manul țărănimii răsculate 
din 1907. Dispunem, desi
gur. de prototipuri ale 
mutațiilor mai recente, nu 
cred totuși să fi existat o 
carte structural intru totul 
comparabilă Speranței lui 
Malraux, ca și altor . cărți 
imaginate de alți scriitori 
pe urmele fierbinți ale 
războiului civil spaniol ; 
imaginate desigur, conform 
legilor tainice ale literatu
rii. dar anume pe aceste 
urme incandescente, 
imediata lor apropiere 
păstrînd cit mai mult 
pulsația lor nemijlocită. O 
privire superficială a 
pectat asemenea cărți 
scăzută artisticitate, 
pricina zgrunțuroasei 
„nemijlociri". Arta a 
stat insă tocmai din 
trarea măiestrită a 
diatității". cu toate cite 
fuseseră proprii, prin trans
mutarea — nu mai puțin 
dificilă si estetic angajantă 
— a vieții surprinse in 
momentele ei de virf si ca 
atare relevante. Exemplele 
ar putea fi înmulțite : pri
ma revoluție socialistă și

în- 
ea se

din 
si 

din
sus- 
de o 

din 
lor 

con- 
păs- 

„Ime- 
îi

altfel decît să se confrunte, 
prin intermediul cit mai 
multor evenimente reale, 
cu întregul complex de 
motivații și consecințe ale 
acestei ultime pustiitoare 
conflagrații ; după cum 
literatura latino-americană. 
miraculos țișnită in prim 
planul prezențelor valorice 
din ultimul timp, reface și 
ea, mitic dar și documen
tar, bilanțul istoriei amar 
indurate de popoarele a- 
cestui nedreptățit continent 
de-a lungul atâtor veacuri 
de singurătate.

Oprind aici enumerarea 
nenumăratelor argumente 
posibile, putem conchide 
că dacă, pe de o parte, 
asistăm Ia înmulțirea date
lor faptice, reportericești, 
documentare in corpul li
teraturii universale mai re
cente sau cu totul recente, 
pe de altă parte acestei 
dominante 1 se asociază de 
cele mai multe ori si cea 
meditativă, patronată de 
către o explicită sau in
voluntară filozofie a vieții 
trăite nemijlocit sau de că
tre predecesori ; dominantă 
meditativă care își poate 
permite nu o dată și țișniri 
eseistice, în chiar cadrul și 
pentru luminarea faptelor 
înfățișate. Iată deci 
poate să descrească 
numai distanța față
evenimentul, literar retrăit, 
dar și față de sensurile de
cantate din el de către 
ginditorul ce-și asumă 
această anume răspundere; 
implicit distanta tradițio
nală dintre varianta vital- 
realistă și cea meditativ

eum 
nu 
de

surprindere a unei imedia
te și trepidante actualități 
siciliene, napolitane sau 
lombarde ; după cum cei 
nord-americani. prelungind 
monumentala experiență 
interbelică a lui Faulkner 
și a confraților lui. să re
deschidă dosarul viu al 
unor situații antinomice 
recente, fie din metropole 
literar pină atunci insufi
cient explorate, fie din 
zone ale lor etnic periferice 
și social desconsiderate.

In temeiul propriilor 
întemeietori, literatura 
mână se înscrie si ea 
acest vizibil proces de 
vigorare prin contacte 
ce în ce mai numeroase 
mai variate cu o viată di
namică și tumultuoasă. Cea 
de-a doua mare înflorire a 
ei. din anii interbelici, a 
propulsat-o decisiv într-o 
modernitate pe cit de cu
tezătoare tot pe atât de în
datorată originilor ei și 
dezvoltării de pînă atunci. 
Poezia si proza „moderni
lor noștri clasici", o rimă 
pe care de altminteri o ex
perimentaseră îndeobște și 
antemergătorii. poezia lui 
Arghezi, Bacovia. Barbu. 
Blaga și proza lui Sado- 
veanu. Rebreanu. Hortensia 
Papadat-Bengescu. Camil 
Petrescu, ca si a multor al
tora. fascinează printr-o li
bertate interioară în per
fect consens cu sensurile 
respectivelor decenii : fas
cinează între altele prin 
aceeași îngemănare, parti
cularizată în variante pro
prii. dintre o mare aderen
tă la viata nemijlocit trăită

ei 
ro- 
în 

re- 
din 

și

și o mare altitudine a ghi
dului generalizator în ra
port cu e.a.

O lecție bine însușită de 
către urmașii care au 
pășit faza învățăturii 
mult, consacri ndu-se la 
dul lor ca învățători 
următoarelor generații,
cazul lor. al lui Zahariă 
Stancu. Geo Bogza. Marin 
Preda. Eugen Barbu. Titus 
Popovici. D. R. Popescu. 
Alexandru Ivasiuc. Con
stantin Țoiu, pentru a numi 
cîțiva dintr-un șir mult 
mai lung și mai bogat, 
parcă s-a accentuat însă și 
mai mult concrescența cu 
evenimentul, cu faptele re
velatoare ce s-au succedat 
fără întrerupere de la 
război și eliberare, prin 
cele mai bine de trei de
cenii de luptă și de' trudă 
parcurse de către poporul 
nostru. Gustul viu ai eve
nimentului, gindit. regin- 
dit și replămădit continuu, 
iată o evidentă dar și o 
permanentă necesitate a 
acestei viguroase literaturi, 
implintată în tot ce s-a 
făurit pină la ea. si dornică 
totodată de a-și spune pro
priul cuvînt. de neconfun
dat. cu privire la această 
anume etapă de împliniri 
decisive ale României 
cialiste.

Scriitorii noștri sînt 
semnați 
întâmplă 
rele, 
tași 
rilor 
rea 
parte și către care se în
torc prin toate cite făp- 
tuiesc. La fel acum, după 
cea mai recentă încercare, 
din care ne regăsim 
deciși 
și noi 
poate 
băție, 
întâmple, o știm de 
și o învățăm din nou. Cred 
că scriitorii. în rind cu toți 
ceilalți, s-âu maturizat 
nespus în ultimele săptă- 
mini, că eroismul de fie
care minut al acestor săp- 
tămîni va rodi in mintea 
și imaginația lor noi opere 
pe măsura celor trăite. Dar 
cred că această maturizare 
se va răsfringe asupra 
tuturor proiectelor de care 
vor fi în viitor preocupați. 
Căci totul se leagă de tot, 
viata unei națiuni este or
ganică, precum si a lite
raturii care o captează si o 
retransmite. Simțul istoriei 
noastre cotidiene a crescut 
în noi nemăsurat, si de pe 
urma lui 
neficieze 
mul este 
noștință 
efect, este 
sine a celor care il edifică 
treptat și răbdător. Tot ce 
s-a făcut bine, inclusiv în 
literatură, e bine făcut. 
Dar vrem mai mult. Visăm 
o literatură „nepereche" a 
anilor care urmează. O li
teratură care să șlefuiască 
fiecare eveniment memo
rabil al vieții noastre în
tr-o perlă a conștiinței.

«o-

!n- 
i se 

si
de toate cite 

tării, bune 
se recunosc păr- 
tuturor incercă- 

care trece ma- 
fac

Ei 
ai 
prin 

obște din care

rni 
pentru reconstrucții 
construcții. Durerea 
fi convertită în băr- 
așa si trebuie să se 

mult

va trebui să be- 
și arta. Socialis- 
creștere în 
de cauză si 

conștiință

cu
tie 
tie
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Întîlnire la C.
Joi dimineața. tovarășul Iosif 

Banc, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., împreună cu tovarășul 
Nicolae Mihai, membru al Colegiului 
Central de Partid. președintele 
CENTROCOOP, s-au întilnit cu dele
gația Partidului Cooperatist din Ma
rea Britanie. formată din John Par
kinson. președinte, și Leslie Goodrum,

C. al P. C. R.
secretar național adjunct, care, la in
vitația C.C. al P.C.R., face o vizită 
de prietenie in tara noastră.

Cu acest prilej s-a procedat la o 
informare reciprocă și s-a făcut un 
schimb de păreri privind preocupă
rile actuale și de perspectivă ale ce
lor două partide.

Intîlnirea s-a desfășurat intr-o at
mosferă caldă, prietenească.

Deschiderea lucrărilor seminarului bilateral cu tema: 
„Formarea cadrelor naționale - factor important 

In lichidarea subdezvoltării, in asigurarea progresului 
economic si social”J

Joi s-au deschis, la București, lu
crările seminarului bilateral cu 
tema : „Formarea cadrelor naționale 
— factor important in lichidarea sub
dezvoltării, în asigurarea progresului 
economic și social", organizat de 
Uniunea Asociațiilor Studenților Co
muniști din România. Centrul de 
cercetări pentru problemele tineretu
lui și Uniunea Studenților pe Întrea
ga Africă.

La seminar participă, in cadrul 
delegației Uniunii Studenților pe în
treaga Africă, reprezentanți ai orga
nizațiilor studențești din Camerun, 
Congo, Ghana și Tanzania. Uniunea 
Studenților Somalezi a adresat un 
mesaj de salut seminarului.

Iau parte ca observatori reprezen
tanți ai Uniunii Internaționale «

Studenților, Asociației Studenților 
Asiatici, Organizației Continentale 
Latino-Americane a Studenților, 
precum și ai Centrului european 
UNESCO pentru invățămîntul su
perior.

In deschiderea lucrărilor seminaru
lui au luat cuvîntul tovarășii Ion 
Sasu, președintele Consiliului 
U.A.S.C.R., Suzana Gâdea, ministrul 
educației și invățămintului, și Kwa- 
mena Acquaah, secretar al Uniunii 
Studenților pe întreaga Africă.

în continuare, s-au desfășurat dez
bateri la tema : „Formarea cadrelor 
naționale — factor important in li
chidarea subdezvoltării, în asigura
rea progresului social și instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale".

Lucrările seminarului continuă.

Cronica
Joi a sosit in Capitală o delega

ție a Frontului Unității Poporului din 
R. P. Polonă, condusă de Wladislaw 
Koniczek. secretar al Comitetului vo
ievodal Wroclaw, care face o vizită 
pentru schimb de experiență in țara 
noastră, la invitația Consiliului Na
tional al Frontului Unității Socialiste.

★
Cu prilejul Zilei Naționale a Sta

tului Israel, ambasadorul acestei țări 
la București, Shamay Cahana, a ofe
rit, joi, o recepție.

Au participat Suzana Gâdea, mi
nistrul educației și invățămintului, 
Nicolae Nicolaescu, ministrul sănătă
ții. Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, alte per
soane oficiale.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați in 
țara noastră, alți membri ai corpului 
diplomatic.

Cu prilejul Zilei naționale a Sta
tului Israel, ambasadorul acestei țări 
la București. Shamay Cahana. a 
rostit o cuvintare la posturile noas
tre de radio si televiziune.

★
Joi dimineață, in sala de festivi

tăți a Casei de cultură a Ministeru
lui de Interne a avut loc o sesiune 
de comunicări dedicată aniversării 
centenarului independentei naționale

zilei
a României.' Au participat istorici, 
cadre didactice, ofițeri superiori, oa
meni de cultură și artă. In înche
ierea acestei reuniuni a fost verni
sată expoziția de documente .,100 de 
ani de la războiul de independență" 
și a fost prezentat filmul „Indepen
denta". realizat recent pe baza unor 
mărturii de epocă.

★
Sub auspiciile Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străină
tatea, joi la amiază s-a deschis, la 
casa de cultură a institutului, expozi
ția pictoriței suedeze Gun Johnson. 
Cea mai mare parte din lucrările ex
puse — în total circa 80 — sînt re
zultatul călătoriilor întreprinse de 
artistă in tara noastră, contactului 
direct pe care l-a avut cu realitatea 
românească. Pot fi admirate aici pic
turi înfățisînd frumoase priveliști din 
România și Suedia, desene care re
dau chipuri ale oamenilor din Delta 
Dunării, precum si o serie de lucrări 
realizate prin aplicații pe pînză, re
unite sub titlul ..Amintiri din Româ
nia". toate vădind multă prospețime 
și sensibilitate. La vernisaj au luat 
cuvîntul criticul de artă Mircea Deac 
și pictorița expozantă. Au participat 
reprezentanți ai conducerii I.R.R.C.S., 
oameni de artă și cultură, un nume
ros public. Erau prezenti membri ai 
Ambasadei Suediei la București.

(Agerpres)

DE LA CENTRUL DE FIZICĂ A PĂMÎNTULUI 
Șl SEISMOLOGIE DIN BUCUREȘTI

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 23, 

24, 25 aprilie. In țară : Vremea va fi In 
general frumoasă șl se va Încălzi trep
tat. Cerul va’ fi variabil mai mult se
nin noaptea. Vor cădea ploi izolate, cu 
caracter de aversă, mai ales In cursul

după-amlezelor. Vlnt slab plnă la mo
derat, predomlntnd din sectorul vestic. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 2 
și plus 7 grade, Izolat mai coborîte In 
depresiuni, Iar maximele Intre 14 șl 24, 
local mal ridicate. In primele nopți se 
va produce brumă îndeosebi In regiu
nile din nordul țării, pe alocuri se va 
semnala ceață dimineața. In București : 
Vreme In general frumoasă, cu cerul 
variabil. Vlnt slab. Temperatura ușor 
variabilă. Ceață slabă.

După cum informează Centrul de 
fizică a pămintului si seismologie din 
București. în seara zilei de 20 aprilie, 
la ora 23,16. stațiile seismice româ
nești au înregistrat un cutremur de 
pămînt cu epicentrul in vecinătatea 
orașului București, la circa 20 km.

Adîncimea focarului a fost de circa 
20—25 km. fiind deci un cutremur 
de natură tectonică, produs în scoar
ța terestră. Magnitudinea acestui cu
tremur a fost de 3,8 grade pe scara 
Richter. Șocul principal a fost urmat, 
după o oră, de un cutremur mai slab, 
de 3 grade pe aceeași scară. Apariția

acestor cutremure poate fi pusă In le
gătură cu reactivarea unor falii din 
Cimpia română, ca urmare a puter
nicului cutremur vrîncean din 4 
martie.

Modul în care s-au produs cele 
două cutremure arată că activitatea 
seismotectonică a intrat în normal 
si deci nu există pericolul de pro
ducere a unor șocuri cu o magnitu
dine egală sau mai mare.

Cutremurul a fost simțit cu intensi
tatea de 3—4 grade pe scara Mercalli 
și nu a provocat avarii, pagube 6au 
victime.

„Primăvara culturală bucureșteană“
în Capitală se desfășoară cea 

de-a V-a ediție a „Primăverii 
culturale bucureștene", al cărei 
program, realizat cu concursul 
larg al diverselor instituții de 
artă și cultură și al mișcării ar
tistice de amatori, cuprinde o 
suită de ample acțiuni culțural- 
educative dedicate apropiatei 
sărbătoriri a centenarului Inde
pendenței și Înscrise in cadrul 
Festivalului național „Cîntarea 
României". Astfel, au avut loc 
la Muzeul de artă al Republicii 
Socialiste România, sala Dalles, 
Teatrul „Ion Creangă", clu
burile întreprinderilor „Repu
blica", „Danubiana", „Tricoda- 
va“, IREMOAS, C.I.L. Pipera și 
de la Casa de cultură a sectoru
lui 8, sesiuni de comunicări ști
ințifice, expuneri, spectacole li- 
terar-muzical-coregrafice, reu
nite sub genericul „Bucureștiul 
și independența". Programul al
tei zile („Bucureștenii și cartea") 
a inclus, printre altele, festivalul 
de poezie și muzică „Laudă 
României socialiste" (la sala 
Dalles), la care au participat cu- 
noscuți poeți și artiști ai scene
lor bucureștene, expoziții și 
standuri de carte tematică „Noi 
— în 1877 și acum" — la libră
riile „M. Sadoveanu", „L. Re- 
breanu", „I.L. Caragiale". „Lu
mina" și altele, simpozionul 
„1859 — 1877 — 1918 — Perma
nența unui ideal" etc. Ziua de 
miercuri a fost consacrată mu
zicii și dansului, au avut loc o 
serie de concerte susținute de 
ansamblurile „Rapsodia română" 
și „Gheorghe Danga", Filarmo
nica „George Enescu" și Con
servatorul „Ciprian Porumbes- 
cu“ — la Ateneul Român, sala 
mică a Palatului și sala conser
vatorului din str. Știrbei Vodă 
33. dezbaterea „Compozitorul și 
contemporaneitatea" la clubul 
„Republica", recitalul susținut de 
artiști ai Operei la Întreprinde

rea „Inox". un spectacol satiric- 
muzical prezentat de diferite 
brigăzi artistice la teatrul „C. 
Tănase". Afișul zilei consa
crate teatrului a prevăzut, dez
baterile „Spectacolul teatral 
bucureștean și evenimentul is
toric" — la Teatrul Națio
nal și „Teatrul bucureștean 
de la Începuturi pînă azi" — 
la sala Dalles, precum și 
o suită de spectacole și mon
taje literare la Universal-club, 
„Grivița roșie". Casele de cul
tură ale sectoarelor 2 și 5, Casa 
centrală a armatei, susținute de 
formații de artiști profesioniști 
și amatori. Programele zilelor 
de 22 și 23 aprilie prevăd nu
meroase manifestări pentru iu
bitorii filmului și artelor plas
tice — din care reținem specta
colul în premieră cu filmul 
„Oaspeți de seară" la cinema
tograful „Scala", finala con
cursului pentru pionieri și șco
lari „Eroi au fost, eroi sînt 
încă" — la cinematograful 
„Grivița", dialogul despre „Eroi 
comuniști în filmul românesc" 
la sala Dalles, expozițiile de 
pictură de la Galeriile de artă 
ale municipiului București, 
Teatrul Național, cluburile 
C.I.L. Pipera, „Autobuzul" și 
„Republica", Muzeul de artă al 
Republicii Socialiste România st 
Muzeul literaturii române etc. 
în ultima zi, duminică 24 apri
lie, „Primăvara culturală bucu- 
reșteană" programează un spec
tacol de cîntece și jocuri popu
lare la Muzeul satului, revista 
literar-artistică „Cîntece de vi
tejie" pentru pionieri și elevi Ia 
Muzeul literaturii române, o 
suită de spectacole prezentate 
de artiști profesioniști și ama
tori la teatrul de vară și estrada 
„Miorița", șantierul de creație 
„Cișmigiu ”77“ al artiștilor plas
tici amatori. (D. Tîrcob).

Ffaptul;
DIVERS

| „Dragă tată“ 
| în sute 
I de scrisori

Deși Pamfil Moldovan din 
IZau de Cimpie nu are copii, din 

toate colțurile țării sosesc pe 
numele său scrisori care încep 
cu „Dragă tată...". De 31 

Ide ani, profesorul Pamfil Mol
dovan s-a dăruit cu tot su
fletul educării tinerelor vlăs- 

Itare, pină la virsta majora
tului. El este directorul (și pă
rintele) armonioasei familii de 

Ila Casa de copii din Zau. Cum 
copiii de ieri sînt astăzi oa
meni mari, care au — la rin- 
dul lor — copii, nu l-au uitat 

Ipe cel care a vegheat, ani la 
tind, la creșterea și educarea 
lor.

I Sîrba
| pe oglindă

A apărut revista: 
„PROBLEME ALE PĂCII Șl SOCIALISMULUI 

nr. 1/1977
Revista cuprinde articolele t J. Kă- 

dăr : Citeva învățăminte ale con
strucției socialismului în Ungaria ; 
A. Cunhal : Revoluția portugheză : 
bilanț și perspective ; M. Reimann : 
Epoca marilor speranțe realizabile. 
Experiența partidelor : W. Kashtan : 
O alternativă la politica monopolu
rilor ; V. Teitelbolm : Cele 1 000 de 
zile de guvernare a Unității popu
lare ; A. Menon : Programul progre
sist și activismul oamenilor muncii ; 
S. Zapirain : Pentru un mare partid 
comunist de masă : De ce sîntem cu 
comuniștii. Evenimente și reflecții : 
P. Verner : Baza materială a comu
nității socialiste ; E. Papaioannu: Vo
ința de neînfrînt a poporului cipriot ;

C. Rocha : Internaționalismul comu
niștilor — sprijinul nostru de nă
dejde ; M. Verlet: Imperialismul 
francez în arena mondială ; B. Sin
clair : Călătorie pe meleagurile in
flației ; R. Gamzatov : Vocația civică 
a poetului ; O. Harhardin : Forumul 
mondial al forțelor păcii de la Mos
cova. Opinii, discuții : A. Cojarov : 
Concepția pluralismului ideologico- 
politic ; A. Rubbi : Noul internațio
nalism : S. Melendrez : Realitatea și 
iluziile ; O conferință teoretică la 
Berlin.

Revista cuprinde, de asemenea, ru
bricile : în lumea publicațiilor ; Sta
tistică ; Informații ; Cărți noi.

Buletin rutier
Informații de Ia Direcția circulație din Inspectoratul General 

al Miliției
Statisticile arată că aproximativ 60 

la sută din totalul accidentelor firave 
de circulație și 85 la sută din cele 
ușoare se produc din vina conducă
torilor auto. Pornind de la prevede
rile legii și de la normele conducerii 
preventive, accidentul de circulație 
săvirșit din vina șoferului se produce, 
de regulă, în următoarele cazuri : • 
Cind șoferul conduce in stare 
brietate sau de oboseală, sub 
ența băuturilor alcoolice sau a 
camentelor contraindicate, care 
nuează capacitatea de conducere. 
• Conduce cu viteză excesivă in ra
port de condițiile de circulație (drum 
alunecos, vizibilitate redusă, trafic a- 
g.lomerat etc.), sau depășește vitezele 
maxime admise de lege. • Folosește 
sistemele de frinare și de direcție in 
mod neadecvat (bruschează), în con
diții de drum alunecos. • Efectuează 
manevre de schimbare a direcției de 
mers sau de întoarcere a autovehicu
lului, fără să se asigure și să sem
nalizeze din timp intenția. • Execută 
depășiri neregulamentare. • Nu ia 
toate măsurile de siguranță la de
pășirea pietonilor, bicicliștilor sau a 
mijloacelor de transport în comun 
oprite în stații. • Nu respectă obli
gațiile ce-1 revin în momentul cind 
este depășit de un alt autovehicul • 
Nu acordă prioritate de trecere celor 
în drept • Nu respectă semnificațiile 
indicatoarelor și marcajelor 
semnalizările luminoase sau 
țiile agentului de circulație, 
duce impulsiv, neatent sau 
discuții cu ocupanții din autovehicul, 
care îi distrag atenția. • Nu semna
lizează corespunzător autovehiculul 
staționat pe partea carosabilă, ca ur-

de e- 
influ- 
medi- 
dimi-

rutiere, 
indica- 
• Con- 

poartă

mare a unei defecțiuni. • Folosește 
incorect luminile autovehiculului pe 
timp de noapte. • Conduce autove
hiculul avind parbrizul, luneta și 
geamurile laterale aburite, înghețate 
sau murdare, ori avind perdeluțe, in
scripții. obiecte sau bagaje, care îi 
reduc vizibilitatea • Scoate maneta 
schimbătorului de viteză la punctul 
mort sau întrerupe contactul moto
rului la coborirea unei pante • Plea
că la drum fără rezerve de timp, 
conducând precipitat, obsedat de in- 
tirziere • Nu păstrează in mers o 
distanță corespunzătoare fată de au
tovehiculul din față sau. cind fanează 
brusc, pune in pericol siguranța celor 
din spate. • Nu se asigură la tre
cerile de nivel peste calea ferată • 
încărcătura transportată depășește 
sarcina maximă admisă de construc
tor. diminuind stabilitatea si rezis
tenta autovehiculului.

Toate aceste cazuri trebuie să fie 
foarte bine cunoscute șl reținute nu 
numai de conducătorii auto, ci și de 
către cei care se pregătesc să obțină 
permis de conducere, pentru a fi în 
măsură să le evite ori de cîte ori se 
vor afla la volan. în interesul sigu
ranței lor si al celorlalți participant! 
la trafic. în acest scop, cazurile res
pective pot constitui obiectul unor 
dezbateri aprofundate, susținute cu 
exemple concrete, semnificative, care 
să arate convingător urmările 
rării regulilor de circulație.

Trebuie reținut faptul că. In 
la examenul pentru obținerea
misului de conducere, candidații vor 
fi verificați si asupra cunoașterii a- 
cestor cazuri generatoare de acciden
te, ceea ce va contribui la stabilirea 
calificativului general.

igno-

viitor, 
per-

(Urmare din pag. I)
însă o grădină ! Pinâ și laleaua nea
gră se găsea în straturile cu flori". 
„Vedem flori multe și în balconul 
blocului". „Păi omul poartă totdeau
na ce-i frumos cu el. Așa și nepoa
ta mea : a luat grădina la bloc. Are 
nu mai puțin de 20 de feluri de cac
tuși. Păcat de nucul dezrădăcinat. 
N-au avut cum să-l planteze în fața 
noii locuințe. De altfel, era prea bă- 
trîn să se mai prindă in alt loc...".

— Sînteți vasluiancă ?
— Din neam în neam. Și-1 cutreier 

cit mă țin picioarele. Nu s-au gindit 
niciodată vasluienii să se facă aicî 
toate cite se văd. Știți casa de cul
tură ? întreb, pentru că orașul s-a 
prefăcut, unii au venit la de-a gata 
și nu mai știu ce-a fost. Ei bine, pe 
locul casei de cultură era cocioaba 
cocioabelor. Cu ceardacul aproape 
îngropat în pămînt. Atît de urită era 
Incit mai că-mi venea s-o stric eu, 
cu mîna mea. Dar aș mai fi păstrat 
copacii vechi, din zona unde se înal
ță acum statuia lui Ștefan cel Mare.

Nu luați însă in seamă tot ce spun. 
Sînt ginduri de om bătrin ei, dacă 
s-ar fi ținut seamă de toate aceste 
ginduri, nici într-o mie de ani nu 
s-ar mai fi prefăcut Vasluiul...

Aflasem de la primarul orașului :

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT

BOX: „<
în cea de-a 7-a gală a turneului 

internațional de box „Centura de aur", 
care se desfășoară la Palatul sportu
rilor și culturii din Capitală, pugiliștii 
de categoria „cocoș" au luptat pentru 
calificarea în semifinale, furnizînd cî
teva meciuri spectaculoase, dintre 
combatanți remarcindu-se și românul 
Nicu Popa. învingător cu o decizie la 
puncte de 5—0 în fața lui Edgar Ro
man (Venezuela). O bună evoluție a 
avut și pugilistul sovietic Felix Pak, 
victorios la puncte in meciul cu San
tiago Cabalero (Venezuela). Alte re
zultate : Neilson Trujillo (Venezuela) 
întrece la puncte pe Manfred Konig 
(R.D.G.) ; Adolfo Horta (Cuba) ciș- 
tigă prin neprezentarea lui Allir Mo
hamed (Algeria).

La categoria 6emiușoară. românul 
Gheorghe Vlad, boxînd cu multă am
biție, mai ales în ultimele două re
prize, a repurtat victoria la puncte 
asupra lui Pedrrag Vucovici (Iugosla
via). în timp ce campionul sovietic 
Vladimir Sorokin l-a învins prin a- 
bandon în prima repriză pe Nicolae 
Butiseacă. Alte rezultate : Ion Mantu 
(România) Întrece la puncte pe Ta
kacs Gabor (Ungaria) ; Petre Leovea- 
nu ciștigă prin neprezentarea lui Ilie 
Dragomir.

Meciurile celei de-a 8-a gale a 
turneului de box „Centura de aur" 
au oferit numeroșilor spectatori 
dispute atractive, din care nu au lip
sit nici surprizele. Astfel, in limitele 
categoriei ușoară, tinărul pugilist 
Ildemar Paisan din Venezuela a reu
șit să-1 învingă Ia puncte cu o deci
zie de 3—2 pe Caii strat Cutov. La 
aceeași categorie, fratele Iui Calis- 
trat. Simion Cutov, l-a întrecut Drin 
k.o. tehnic în repriza a doua, după 
o luptă foarte spectaculoasă, ne Ernst 
Miiller (R.F. Germania), iar Ion Bu- 
dușan a cîstigat prin descalificare în-
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în cîteva rînduri
• In fața a 15 000 de spectatori, 

ieri s-a disputat la Ploiești meciul 
internațional amical de fotbal din
tre cunoscuta formație italiană A.S. 
Roma și echipa Petrolul. Partida, de 
un bun nivel tehnic, 
tr-o notă de perfectă 
terminat la egalitate

încasările realizate 
tilnire au fost depuse in Contul ome
niei și solidarității 1977.

• Turneul Internațional jle tenis, 
ee se desfășoară Ia arena 
din Capitală a programat 
turtle de finală ale probei 
femei. Virginia Ruzici a 
cu 6—2, 6—3 pe Diana 
(Bulgaria), iar Florența Mihai a în
vins-o cu 6—1, 6—1 pe Malgorjata 
Reidich (Polonia).

desfășurată 
sportivitate, 
0—0.
Ia această

în- 
s-a
ÎTl-

Progresul 
ieri sfer- 
de simplu 
in trecut-o 
Moskova

plin vocația industrială. Mobila de 
Vaslui — o realitate. Confecțiile de 
Vaslui — realitate... Ventilatoarele de 
Vaslui — realitate... într-un singur 
deceniu, volumul producției indus
triale a orașului reședință de județ

Mai presus de orice- 
iubirea pentru acest pămînt

aproape jumătate din populația Vas
luiului — așezare care se mîndrește 
cu ordinul „Steaua republicii" clasa I. 
conferit cu prilejul aniversării a 600 
de ani de atestare documentară — 
locuiește în cvartalele nou construite. 
A fost nevoie de locuințe, s-au tăiat 
multe străzi noi, după criteriile ri
guroase ale orașului modern. Apar
tamente, cit mai multe apartamente, 
deoarece Vasluiul ții-a descoperit din

a crescut de 20 de ori. în 1980, față 
de 1965. va fi de peste 80 de ori mai 
mare... Orașul, parcă încremenit sute 
și sute de ani, își desface 
pentru un zbor înalt.

...Continuăm dialogul cu 
Ștefănescu :

— între decorațiile donate 
lui am văzut și citeva din 
război mondial.

— Erau ale soțului meu.

aripile
Aurora
muzeu- 
primul
Sîntem

• SIBIU. L>a Sibiu a avut loc 
cea de-a 4-a ediție a simpozio
nului republican al cadrelor 
didactice cu tema: „Asigurarea 
progresului școlar pe calea spri
jinirii diferențiate a elevilor la 
învățătură; metode, procedee 
tehnice de evaluare a progresu
lui școlar". La casa armatei din 
Sibiu, peste 600 de veterani din 
primul și cel de-al doilea război 
mondial au luat parte la o emo
ționantă adunare dedicată cen
tenarului Independenței de stat 
a României. între 22 și 24 apri
lie a.c., la Sibiu are loc cea 
de-a 7-a ediție a festivalului de

jazz „Sibiu ’77", tradițională 
manifestare a tineretului pentru 
stimularea creației originale, în
cadrată in Festivalul național 
„Cîntarea României". Participă 
formații din București, Cluj-Na- 
poca. Iași. Timișoara și Sibiu. 
(Nicolae Brujan). • IAȘI. La 
Institutul politehnic din Iași a 
avut loc festivalul studențesc 
„Gh. Asachi", ediție dedicată în 
acest an Centenarului indepen
denței de stat a României, pre
cum și lucrările științifice ale ce
lei de-a XXIV-a sesiuni a cer
curilor științifice studențești, 
care s-au desfășurat în 28 sec

țiuni. La casa de cultură a ti
neretului din localitate s-a des
chis o expoziție de creație teh- 
nico-științifică a studenților. în
cadrată in Festivalul național 
„Cintarea României", expoziția 
cuprinde lucrări realizate in ca
drul programului de integrare a 
Invățămintului cu producția și 
cercetarea. La filiala Iași a Aca
demiei a avut loc un simpozion 
pe tema „Revoluția științifico- 
tehnică și modernizarea indus
triei românești" in cadrul căreia 
s-au prezentat comunicări privi
toare la participarea cercetării 
științifice la dezvoltarea indus-

tîlninea cu iugoslavul Măriei Sîrbo- 
bran. Ghiță Florian și-a adjudecat 
victoria la puncte în fața lui Eugen 
Stoica.

La categoria semimijlocie, intr-unui 
din cele mai frumoase meciuri ale 
galei, tînărul boxer român Ion Vla
dimir a cîstigat prin abandon în re
priza a doua in fata polonezului 
Alexander Brydac. 
Cornel Hoduț (România) întrece 
puncte pe L. Ivanovici i 
Marian Ungureanu bate 
Valentin Simion.

La categoria mijlocie 
mân Stefan Florea l-a 
puncte pe Publio Uribe (Venezuela).

Astăzi, de la orele 15 și 19. se des
fășoară cele 
nalelor.

Alte rezultate : 
la 

(Iugoslavia) : 
la puncte pe
boxerul ro- 

învins la

două gale ale semifi-

HOCHEI:
A început campionatul 

mondial (grupa A)
Joi, Ia Viena. -în primul meci al 

campionatului mondial de hochei pe 
gheață (grupa A), selecționata Sue
diei a întrecut cu scorul de 8—1 
(2—0. 2—0, 4—1) echipa României, 
Golul echipei române a fost înscris 
de Pană.

în campionatul mondial de hochei 
pe gheață grupa A, selecționata 
U.R.S.S. a învins cu scorul de 10—0 
(5—0, 3—0, 2—0) formația R. F. Ger
mania.

Aseară, la Viena, în campionatul 
mondial de hochei pe gheată (grupa 
A), echipa Cehoslovaciei a învins cu 
scorul de 11—3 (7—2. 2—0. 2—1) se
lecționata Finlandei.

ȘAH: întrecerile 
europene 

pe echipe
Echipa masculină de șah a Româ

niei a obținut a patra victorie în 
turneul final al Campionatului euro
pean de la Moscova, reușind să ciș- 
tige cu 5—3 meciul cu Cehoslovacia.

Alte rezultate finale ale rundei a 
șasea : U.R.S.S. — R.F. Germania 
5,5—2,5 ; Ungaria — Bulgaria 4—4 ; 
Iugoslavia — Anglia 5—3.

Clasamentul înaintea ultimei runde: 
1. U.R.S.S. — 35,5 puncte ; 2. Româ
nia — 26,5 puncte : 3. Ungaria — 25,5 
puncte ; 4. Iugoslavia — 24,5 puncte : 
5. Bulgaria — 23 puncte ; 6. R.F. Ger
mania — 20 puncte ; 7. Cehoslovacia 
— 19 puncte ; 8. Anglia — 19 puncte.

REVISTA COMPETIȚIILOR
favorabil obținut deRezultatul 

echipa României a sporit în măsură 
considerabilă interesul amatorilor de 
fotbal de la noi din țară pentru des
fășurarea întrecerilor din grupa a 
IV-a preliminară a campionatului 
mondial. Dacă echipa spaniolă ar fi 
cîștigat un punct la București, atunci 
aceasta și-ar fi creat un avantaj, 
probabil, hotăritor. Astfel insă, prin 
victoria și punctele cucerite de echi
pa noastră, s-au confirmat părerile 
inițiale despre faptul că în grupa a 
IV-a europeană întrecerile vor fi 
foarte echilibrate, s-au confirmat și 
posibilitățile echipei României de a 
concura pe picior de egalitate cu va
loroșii rivali iugoslavi și spanioli 
pentru calificarea la turneul final. 
După meciul de la Zagreb (8 mai), 
dintre echipele României și Iugosla
viei, atunci cind cele trei concurente 
din grupă vor fi jucat fiecare cîte 
două partide, cite una „acasă" și alta 
„in deplasare", vom-trage linia și ne 
vom pregăti cu toată seriozitatea să 
numărăm „bobocii" din toamnă 
(23 octombrie, Spania — România ; 
13 noiembrie. România — Iugosla
via ; în așteptare și meciul indirect, 
de la 20 noiembrie, Iugoslavia — 
Spania). Mai avem timp destul la 
dispoziție pentru . alte comentarii ; 
deocamdată credem că nu greșim 
dacă le cerem tuturor jucătorilor, 
pornind de la principalele învăță
minte ale recentei reușite — care a 
avut la temelie o bună condiție fi
zică de joc și o totală dăruire sufle
tească — să se pregătească neconte
nit și să ducă o viață sportivă 
exemplară, astfel ca, la 8 mai, să 
între pe terenul de la Zagreb în 
nitudinea forțelor pentru acel 
meci de decizie.

Cîteva cuvinte despre arbitrul

ple- 
alt

sco-

neam de veterani, cum se spune. Bu
nica și tata, prezenți pe cimpurile 
războiului de independență. Soțul 
meu, prezent la Oituz. Alți bărbați 
din neamul nostru și-au făcut datoria 
la alungarea fasciștilor...

Fapte obișnuite in genealogia unei 
familii. Cu semnificație adîncă însă. 
Fiecare generație a predat celeilalte 
ștafeta nestinsă a dragostei de țară. 
Fiecare generație a ținut să lase moș
tenire testamentară celeilalte nu nu
mai medaliile cîștigate pe cimpul de 
luptă, pentru apărarea ființei patriei, 
ci, mai presus de toate, iubirea față 
de pămintul românesc. Iubirea fără 
margini pentru popor, trecută din 
veac în veac mereu mai vie. flacără 
nestinsă.

— Ce v-a îndemnat să încredințați 
muzeului decorațiile amintite ?

— Gândul că acolo o să fie în cin
stea tuturor. Să se vadă că avem un 
trecut glorios, să invete tinerii ce au 
făcut pentru țară înaintașii lor. Și, în 
condițiile împlinirilor de azi, să poar
te și mai sus torța patriotismului.

CULTURAL’

triei chimice, electrotehnice, 
construcției de mașini, industriei 
textile etc. (Manole Corcaci). 
• BIHOR. Pe scena Teatrului 
de Stat din Oradea a avut loc 
premiera piesei „Hotărîrea" 
aparținînd . dramaturgului oră- 
dean Mircea Brad și pusă in 
scenă de Alexandru Colpacci : 
scenografia — Theodor Ciupe de 
la Teatrul Național din Cluj- 
Napoca. Spectacolul este închi
nat centenarului Independenței

I
I
I
I
I
I

țian J. P. Gordon și colegii săi de la 
linie, care au condus corect și sever 
un joc plin de tensiune. Li se cuvine 
stima noastră și pentru gestul de 
respect omenesc față de poporul nos
tru îndoliat, gest pe care e posibil 
să nu-1 fi observat mai ales tele
spectatorii : după verificarea terenu
lui de joc, cei trei arbitri au înfipt 
la centru un steag, i-au pus o eșarfă 
neagră și au păstrat un minut de 
reculegere pentru victimele cutremu
rului din 4 martie.

Preocupați de evenimentul fotba
listic, parcă am acordat ceva mai 
puțină atenție noului succes al celei 
mai mari performere din sportul 
nostru. Nadia Comăneci, si foarte 
merituoasei sale colege intru gim
nastică, Teodora Ungureanu. Succe
sul acesteia din urmă la „Turneul 
campionilor" și extraordinara apre
ciere de la Londra a exercițiilor pre
zentate de Nadia Comăneci în afara 
concursului au făcut ocolul 
prin intermediul televiziunii,

lumii 
vor- 

bindu-ie iarăși amatorilor de sport 
de pe glob despre realizările mișcă
rii sportive din România socialistă. 

Firește, gimnastele noastre frun
tașe trec acum de la un concurs pu
blic la altul pregătind exercițiile 
pentru campionatele europene ; vor 
fi multe elemente noi care incă n-au 
fost dezvăluite. Dintre cele care ne-a 
fost dat totuși să le observăm la 
televiziune nu se poate să nu re
marcăm excelenta calitate a noului 
exercițiu „la sol" al Teodorei Ungu
reanu — elemente dificile, coregrafie 
impecabilă și un foarte reușit aran
jament muzical pe tema „Ciocîrliei". 

Așteptăm alte foarte multe lucruri 
bune de la gimnastele noastre frun
tașe, de la colectivul de specialiști 
care asigură instruirea lor — aștep
tăm de la viitoarele noastre repre
zentante Ia campionatele europene 
demonstrații de clasă pe măsura ce
lor de Ia Montreal, creșterea conti
nuă a calității exercițiilor la toate

aparatele, corespunzător evoluției 
tehnice pe care gimnastele românce 
au declanșat-o la ultimul turneu o- 
limpic. Aceasta, se Înțelege, este o 
datorie de onoare a sportivelor și a 
specialiștilor care le înconjoară cu 
atîta grijă.

începind
Napoca, 
natele 
tică ale României. Vor participa, 
alături de formațiile noastre, atit la 
masculin, cit și ia 
din U.R.S.S., R. D. 
Germania, Ungaria, 
și S.U.A. ; in plus, 
nin, din Italia, Iugoslavia și Belgia, 
încă nu cunoaștem compoziția no
minală a respectivelor echipe de 
peste hotare, totuși, dat fiind renu- 
mele de care se bucură gimnastica 
din țările sus-amintite, sîntem con
vinși că vor fi aliniate la Cluj-Na- 
poca elemente suficient de reprezen
tative. în atenția federației de spe
cialitate observăm și faptul că mai 
sînt și alte orașe, cu merite In dez
voltarea gimnasticii, care așteaptă 
să găzduiască mari concursuri ofi
ciale — Ploiești, Galați, Baia Mare, 
de exemplu, fără să omitem nici 
Capitala, cu al său Palat al sportu
rilor și culturii, unde Nadia și Teo
dora n-au mai concurat oficial de 
multă vreme.

în linia celor care ne-au repre
zentat cu cinste culorile sportive in 
această primăvară să subliniem și 
ciștigarea titlului național la volei 
masculin de către echipa Dinamo 
București, echipă vicecampioană eu
ropeană intercluburi. Ceea ce le do
rim voleibaliștilor bucureșteni este 
activitate stăruitoare, plină de am
biții, astfel incit la încheierea ediției 
viitoare a „Cupei campionilor", Oros, 
Dumănoiu, Udtșteanu, Tutovan, 
Păușescu și colegii să ne readucă 
trofeul european la București.

Valeriu MIRONESCU

de astăzi, la Cluj- 
vor avea loc campio- 

internaționale de gimnas-

feminin, echipe 
Germană, R. F. 
Polonia. Canada 
numai la femi-

AUTOMOBILISM
O nouă cursă de viteză pe circuit ia 1 Mai, 

în Capitală
Bucureștenii amatori de automo

bilism vor avea. în curind, posibi
litatea să asiste la o nouă ediție (a 
V-a) a competiției de viteză pe cir
cuit „Memorialul 
trecerea reunește 
mobiliști sportivi, 
experimentați ași 
obicei, trofeul concursului va fi a- 
tribuit celui mai bine clasat dintre 
narticipanții la cursa specială pe ma
șini românești „Dacia". Firește, in 
afara acestei curse-derbi, programul 
concursului prevede și o serie de 
întreceri pe clase, pe mașini de di
ferite mărci — pentru avansați, ca 
si pentru începători.

Zilele acestea, organizatorii — Co-

Jean Calcianu". în- 
circa 100 de auto- 
in frunte cu cei mai 
ai volanului. Ca de

misia municipală de automobilism si 
karting și asociația sportivă „Unirea 
tricolor" București — centralizează 
înscrierile și definitivează planul de 
desfășurare a competiției. Marele in
teres pentru noul start în „Memo
rialul Jean Calcianu" este reliefat de 
faptul că pe lista participantilor fi
gurează. de pe acum, numele celor 
mai valoroși automobiliști din Bucu
rești. Pitești. Brașov, Timișoara. Clu j- 
Napoca. Drobeta-Turnu Severin. Re
șița. Cimpulung.

„Memorialul Jean Calcianu" se va 
desfășura în ziua de 1 mai. pe tra
seul tradițional din incinta comple
xului expozițional de lingă „Casa 
Scînteii".

de stat a României și face parte 
din manifestările Festivalului 
național „Cintarea României". 
(Nicolae Indrieș, corespondent 
voluntar). • V1LCEA. Așeză- 
mintele culturale din județ au 
găzduit o serie de manifestări 
în cadrul „Decadei literaturii 
tehnico-științifice". Au fost or
ganizate cu acest prilej mai 
multe simpozioane și dezbateri 
pe teme ca „Structura geologică 
a munților Vilcei", „Noutăți in 
tehnica construirii de locuințe", 
„Arhitectura organică — orien
tare semnificativă a arhitecturii 
contemporane" etc, (Ion Stan-

ciu). • MARAMUREȘ. La Baia 
Mare s-a desfășurat faza jude
țeană a Festivalului național 
„Cintarea României" cu partici
parea formațiilor muzical-core- 
grafice de teatru, brigăzi artis
tice, montaje literar-muzicale, 
soliști și coruri din centrul de 
județ, orașul Borșa și zonele 
Chioar și Codru. Un amplu con
cert coral de cîntece patriotice 
Închinate centenarului Indepen
denței de stat a României au 
prezentat, cu acest prilej, for
mațiile corale din Șomcuta 
Mare, Tămaia, Ardusat, Șișești,

Băsești, Satulung, Mogoșești, 
Hideaga, Finteușu Mare și Mo- 
cira. (Gh. Susa). • BUZĂU. 
Continuind suita manifestărilor 
Înscrise în programul Festiva
lului național „Cintarea Româ
niei", cenaclul buzoian al U.A.P. 
a deschis, la casa de cultură a 
sindicatelor, expoziția județeană 
de primăvară a artelor plastice. 
Cele 3 secții ale expoziției — 
pictură, sculptură, arte decora
tive — reunesc o selecție din 
cele mai reprezentative lucrări 
a 16 creatori locali. (Mihai 
Bâzu).
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Aflat la un curs de perfecțio
nare la Satu Mare, Adrian Trifu 
din Tg. Jiu a fost găzduit, îm
preună cu alți cursanți, la hote
lul „Aurora". Intr-o seară, s-a 
înapoiat pe trei cărări. In conti
nuare, in drum spre came
ră, Trifu a făcut „impruden
ța" să se privească in oglin
da liftului. Spunem „impru
dența", pentru că, descope
rind probabil că nu-l „aranjea
ză" prea grozav înfățișarea cam 
răvășită, i-a aplicat oglinzii o 
directă cu pumnul, făcînd-o țăn
dări. întrebat de recepționerul 
de serviciu cu ce l-a supărat 
oglinda, Trifu i-a aplicat o lo
vitură de pedeapsă și celeilalte 
oglinzi, după care a inceput să 
joace o sirbă îndrăcită pe cio
buri. In afară de nota de plată 
pentru despăgubirea hotelului de 
bunurile distruse, Trifu s-a ales 
și cu o amendă usturătoare.

Gestiune... 
la domiciliu

în mod frecvent, între Tiberiu 
Pîru, zis Gigei, gestionarul unul 
magazin din Galicea Mare — 
Dolj și cumpărători, dialogul 
decurgea astfel :

— Spune-mi, Gigele, al niște 
bocanci mai acătării ?

— Am. Dă o fugă la mine 
acasă și spune-i nevestei să-ți 
aleagă o pereche.

— Dar pentru mine, Gigele, 
ai o sticlă de tărie ?

— Du-te la nea Marin, peste 
drum, și-ți dă el și două, dacă 
vrei...

De necrezut și, totuși, ges
tionarul, aprovizionindu-se cu 
mult mai multe mărfuri decît ii 
încăpeau în depozitul magazinu
lui și decît erau cererile curente, 
nemaiavind unde le pune, a 
început să ducă unele produse 
la el acasă sau pe la diferiți 
săteni. Ba, colac peste pu
păză, de cîte ori Gigei era 
ocupat cu aducerea de mărfuri, 
o lăsa în locul lui la tejghea pe 
soție și chiar pe un copil al său, 
minor. Una peste alta, pagubele 
se ridică Ia multe zeci de mii de 
lei, fapt pentru care gestionarul 
a fost trimis in judecată.

„Șofer44 
de ocazie

Soarele primăvăratic, de apri
lie, se apropia de miezul zilei, 
cind Ion Mistocli din comuna 
Albești, județul Ialomița, a 
ajuns in stațiunea Amara. Vă- 
zindu-l zdravăn, tinăr (26 de 
ani) și mergind țanțoș, nevoie 
mare, puteai ușor să-ți dai sea
ma că I.M. nu venise să-și tra
teze nu știu ce reumatisme. In
tr-adevăr, nici n-a apucat bine 
să dea o raită prin stațiune, că 
i-a și apărut in cale un ditamai 
autocamion (21-IL-3775) încărcat 
cu sticle de bere. Și, nici una, 
nici două, I.M. a urcat la volan 
și a pornit-o hai-hui, spre Slo
bozia. Numai că, la ieșirea din 
stațiune, a pierdut controlul vo
lanului și autocamionul s-a 
răsturnat. I.M. a scăpat ca prin 
minune Cu viață, dar nu și de 
răspundere. Pentru că — in afa
ră de faptul că nu avea nici 
măcar permis de conducere auto 
— mașina a fost avariată, iar 
900 de sticle de bere s-au făcut 
cioburi.

| „Musafirul44 
| nepoftit

Toți cei care locuiesc Ia par- 
Iterele blocurilor au grijă ca, la 

plecarea de acasă, să închidă 
ferestrele. Locatarul I.M. din 

I Craiova a uitat acest lucru și 
era gata-gata să-i rămînă casa 
goală. Trecind prin dreptul fe- 

Irestrei cu pricina, un oarecare 
Gheorghe Ionescu, tot craiovean, 
a intrat în apartament și a 

I inceput să scotocească peste tot.
Tocmai Cind luase cam tot ce 
găsise la îndemână și voia să 

Iiasă, hop că se trezește față in 
față cu un lucrător de miliție.

— Ce cauți in casa omului, 
cetățene ?

I— Ce, m-ai prins cu ceva in 
mină ?

— In mină. nu. Dar cu gean- 
Ita de pe umăr ce el Nu vezi 

că-i de femeie 2I
L

Rubricâ reolizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii”
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Manifestări consacrate aniversării

Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, centenarului
de stat a

Independenței 
României

Condamnarea manevrelor regimului 
sud-african in problema Namibiei

în Republica Socialistă Cehoslovacă
PRAGA 21 (Agerpres). — Joi di

mineață a sosit la Praga tovarășul 
Manea Mănescu. primul ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste Ro
mânia. care efectuează o vizită ofi
cială de prietenie în Republica So
cialistă Cehoslovacă, la invitația 
președintelui guvernului federal ce
hoslovac, Lubomir Strougal.

Pe aeroportul Ruzyne, împodobit 
cu drapelele de stat ale Republicii 
Socialiste România și Republicii So
cialiste Cehoslovace, unde a avut loc 
ceremonia sosirii, primul ministru 
român a fost salutat cu multă cor
dialitate de tovarășii Lubomir Strou
gal, de Josef Korcak, Vaclav Hula, 
Karol Laco, 
Zahradnik șl 
ședinți ai

Matej Lucan, Jindrich 
Josef Simon, vicepre- 
guvernului. Bohuslav

Chnoupek, ministrul afacerilor ex
terne. Pavol Bahyl, ministrul indus
triilor construcțiilor de mașini. An
drei Barcak, ministrul comerțului ex
terior, Zdenek Pucek, ministrul side
rurgiei și al construcțiilor de mașini 
grele, și alte persoane oficiale. Era 
de fată Lumir Hanak, ambasadorul 
Republicii Socialiste Cehoslovace la 
București.

Pe aeroport se aflau ambasadorul 
României la Praga. Teodor Haș, și 
membri ai ambasadei.

★
La plecare, pe aeroportul Otopenl, 

primul ministru a fost condus de to
varășii Emil Drăgănescu, Paul Nicu- 
lescu, Gheorghe Oprea. Angelo Mi- 
culescu. viceprim-miniștri ai guver
nului, George Macovescu, Neculai

Agachi, Mihail Florescu și Constan
tin . Stătescu. miniștri, de alte per
soane oficiale.

Erau de 
sărcinatul 
Republicii 
București,

față Miroslav Jandik. în- 
cu afaceri ad-interim al 
Socialiste Cehoslovace la 
și membri ai ambasadei.

★
La scurt timp după sosirea In capi

tala R. S. Cehoslovace, primul mi
nistru al guvernului român a depus 
coroane de flori la Mormîntul erou
lui necunoscut de la Panteonul eli
berării naționale de pe colinele Ziz- 
kov din Praga.

In fața panteonului era aliniată o 
gardă militară de onoare. Au fost 
intonate imnurile de stat ale Repu
blicii Socialiste Cehoslovace și Repu
blicii Socialiste România.

în cursul 
convorbirile . ___ _____ ...
Manea Mănescu. primul ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, și Lubomir Strougal. pre
ședintele Guvernului Republicii So
cialiste Cehoslovace.

Cei doi șefi de guvern examinea
ză. in spiritul indicațiilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Gustav 
Husak, secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, președintele Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, stadiul 
dezvoltării relațiilor de colaborare și 
cooperare pe multiple planuri dintre 
țările noastre. A fost exprimată sa
tisfacția reciprocă pentru amplifica
rea continuă a conlucrării român o- 
cehoslovace pe plan politic, econo
mic. tehnico-științific. cultural și in 
alte domenii.

Primii miniștri au apreciat că po
tențialul economiilor naționale ale 
țărilor noastre, programele de dez
voltare în perspectivă, relațiile tra
diționale de colaborare și prietenie 
dintre România și Cehoslovacia con
stituie factori care pot fi valorificați 
într-o mai mare măsură pentru ex
tinderea schimburilor 
pentru adîncirea 
mice și îndeosebi 
losul reciproc, al 
lui. progresului și

în acest context, s-a hotărit să fie 
extinsă conlucrarea bilaterală într-un 
ritm mai susținut în domenii de - im
portantă deosebită pentru economiile 
și progresul celor două țări, cum sînt 
industriile extractivă. metalurgică, 
constructoare de mașini. în special in 
producția utilajelor și instalațiilor 
tehnologice, mașinilor-unelte. în teh
nica de calcul, aparatură de măsură 
și control, in agricultură. în domenii 
ale științei și tehnologiei, precum 
în transporturi.

Totodată, s-au stabilit măsuri 
vederea dezvoltării în continuare

în timpul convorbirilor oficiale

zilei de joi au Început 
oficiale dintre tovărășii

MOSCOVA — La Galeriile da 
artă „Tretiakov" din Moscova a fost 
deschisă, joi, sub auspiciile Minis
terului Culturii al U.R.S.S. și Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste din Republica Socialistă 
România, expoziția „Sculptura ro
mânească în secolul XX". Această 
prestigioasă manifestare de artă re
unește 62 de lucrări, aparținînd 
unui număr de 21 de sculptori ro
mâni, din diferite generații, printre 
care Constantin Brâncuși. Dimitrie 
Paciurea. Cornel Medrea. Gheorghe 
Anghel. Mac Constantinescu. Fre
deric Storch. Romul Ladea. Ion Iri- 
mescu, Oscar Han. Ion Jalea. Bo
ris Caragea. Vida Gheza. Ion Vla- 
siu. Ovidiu Maitec. George Apostu, 
Paul Vasilescu. Gabriela Adoc.

In alocuțiunile rostite la vernisaj, 
Alexandr Holturin. director în Mi
nisterul Culturii al U.R.S.S., Ale
xandr Lebedev, directorul Galerii
lor de artă „Tretiakov". Gheorghe 

-Colț, ministru-consilier al Ambasa
dei române la Moscova, și Vasile 
Florea, critic de artă, au subliniat 
importanta evenimentului sărbăto
rit de poporul român, evidențiind, 
totodată, dezvoltarea amplă a legă
turilor culturale româno-sovietice.

La vernisaj au participat N. I. Mo- 
hov, adjunct al ministrului culturii 
al U.R.S.S., V. I. Kemenov. vice
președinte al Academiei de arte a 
U.R.S.S.. funcționari superiori din 
M.A.E. al U.R.S.S., oameni de artă 
și cultură, un numeros public.

Au luat parte Gheorghe Badrus, 
ambasadorul României în U.R.S.S., 
Constantin Mîndreanu, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii si E- 
ducatiei Socialiste, și membri ai de-

SINGAPORE 21 (Agerpres). — De
legația parlamentară română, condu
să de tovarășul loan Ceterchi. preșe
dintele Consiliului legislativ, care 
face o vizită în Singapore, a fost pri
mită de dr. Yeoh Ghim Seng. pre-

legației culturale române care par
ticipă la manifestările din, Uniunea 
Sovietică dedicate centenarului In
dependenței de stat a României.

VARȘOVIA — în sala „Stara 
Prochownia" a fost organizat spec
tacolul „Pe-un picior de plai", în 
interpretarea unor actori de frunte 
și a studenților Institutului de tea
tru. Au fost prezentate versuri cu
noscute din creația Iui Vasile 
Alecsandri, Mihai Eminescu. Tudor 
Arghezi, Geo Bogza. Aurel Rău. Ni- 
chita Stănescu, Marin Sorescu.

Spectacolul, primit cu îndelun
gate aplauze, a început și s-a înche
iat cu „Hora Unirii", cintată în 
limba română.

A fost prezent ambasadorul Ro
mâniei la Varșovia, Aurel Duma.

★
La Clubul international de presă 

și carte „Galeria contemporană" s-a 
deschis o expoziție de pictură con
temporană românească. La vernisaj 
au fost prezenti Jan Kasak. adjunc
tul șefului secției cultură a C.C. al 
P.M.U.P.. Wladislaw Loranc. ad
junct al ministrului culturii și ar
tei, activiști de partid și de stat, 
membri ai corpului diplomatic.

BERLIN — Ambasadorul român 
In R. D. Germană, Constantin Niță, 
a prezentat la Școala superioară de 
partid ..Karl Marx“ de pe lingă C.C. 
al P.S.U.G. o expunere, în care a 
evocat lupta poporului român pen
tru libertate națională și socială, 
dezvoltarea economico-socială a tă
rii noastre în anii construcției so
cialismului, aspecte ale politicii in
terne și externe promovate de 
partidul și statul nostru.

ședințele parlamentului. Cu acest pri
lej s-a făcut un schimb de vederi 
privind activitatea celor două parla
mente. precum și promovarea relații
lor dintre acestea.

comerciale, 
cooperării econo- 
industriale, în fo- 
cauzei socialismu- 
păcii în lume.

JAPONIA

Si

In 
a 

schimburilor comerciale, livrărilor re
ciproce de produse, precum și pentru

lărgirea legăturilor româno—ceho
slovace în domeniul culturii și al tu
rismului. Au fost convenite, de ase- 
nțenea, măsuri pentru acțiunile de 
cooperare pe terțe piețe.

La convorbiri participă din partea 
română tovarășii 
nistrul industriei 
mașini, Constantin 
al ministrului afacerilor externe, Ion 
Stoian, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Justin Rogoz, 
adjunct al ministrului Industriei chi
mice. Iginio Pavoni, adjunct al mi
nistrului industriei metalurgice, Ale
xandru Ignat, consilier, experți.

Din partea cehoslovacă iau parte 
tovarășii Josef Simon, vicepreședin
te al guvernului, președintele părții 
cehoslovace în Comisia mixtă guver-

loan Avram, mi- 
construcțiilor de 
Oancea, adjunct

namentală
și tehnico-științifică, 
ministrul 
de mașini, Andrej Barcak. ministrul 
comerțului exterior,
ministrul siderurgiei și al construc
țiilor de mașini grele, Frantisek 
Krajcir. prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Josef Hejsek, vi
cepreședinte al Comisiei de Stat a 
Planificării.

Participă, de asemenea, Teodor 
Haș, ambasadorul României la Pra- 
go si Lumir Hanak, ambasadorul 
Cehoslovaciei Ia București.

Convorbirile se desfășoară 
atmosferă de prietenie, stimă 
țelegere reciprocă, în spiritul 
lor relații existente între partidele, 
țările și popoarele noastre.

★ ★ ★

de colaborare economică 
Pavol Bahyl, 

industriilor construcțiilor
Zdenek Pucek,

!ntr-0 
și in- 
bune-

Recesiunea economică si ofensiva
oamenilor muncii

Președintele Guvernului Republicii 
Socialiste Cehoslovace. tovarășul 
Lubomir Strougal. a oferit joi un 
dineu oficial in onoarea primului mi
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, tovarășul Manea 
Mănescu.

Au participat Josef Korcak. Vaclav 
Hula. Matei Lucan. Jindrich Zahrad- 
nik și Josef Simon, vicepreședinți ai 
guvernului cehoslovac. Vaclav David, 
președintele Camerei Poporului. Da- 
libor Hanes, președintele Camerei 
Națiunilor, Bohuslav Chnoupek. mi
nistrul afacerilor externe, alti mem
bri ai guvernului.

Au luat parte, de asemenea, mem
brii celor două delegații, alte persoa
ne oficiale române și cehoslovace.

în toasturile rostite în timpul di
neului. primii miniștri Lubomir 
Strougal și Manea Mănescu au rele
vat. cu deosebită satisfacție, dezvol-

tarea și amplificarea continuă pe 
care o cunosc raporturile de priete
nie și colaborarea româno-ceho- 
slovacă pe plan politic, economic, 
tehnico-științific. cultural si în alte 
domenii, subliniind aportul hotărîtor 
în promovarea acestor relații al în
țelegerilor convenite cu prilejul în- 
tilnirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România. și 
tovarășul Gustav Husak. secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia. președintele Republicii Socialists 
Cehoslovace.

Cei doi prim-miniștri și-au ex
primat convingerea că întâlnirile, 
convorbirile și celelalte contacte pri
lejuite de actuala vizită se vor solda 
cu rezultate fructuoase. care vor 
contribui la evoluția mereu ascen
dentă a ansamblului conlucrării prie-

tenești româno-cehoslovace. la înfăp
tuirea indicațiilor date de : conducă
torii de partid și de stat ai celor 
două țări.

Tovarășul Lubomir Strougal și to
varășul Manea Mănescu au toastat în 
sănătatea tovarășului 
Ceaușescu și a tovarășului 
Husak, pentru extinderea și 
colaborării frățești dintre 
Comunist Român și Partidul Comu
nist din Cehoslovacia, dintre Repu
blica Socialistă România si Republica 
Socialistă Cehoslovacă, atît pe plan 
bilateral, cit și în domeniul vieții in
ternaționale. pentru întărirea priete
niei dintre popoarele român și ceho
slovac. pentru noi și însemnate 
succese în edificarea noii societăți in 
țările noastre, pentru triumful cauzei 
păcii si socialismului în lume.

Dineul s-a desfășurat într-o 
mosferă caldă, prietenească.

Nicolae
Gustav 

adîncirea 
Partidul

at-

REUNIUNI ALE UNESCO

helsinki: Cultura și știința-in serviciul dezvoltării
Greva tipografilor 

din Danemarca

LONDRA. — în cadrul unei lntîl- 
niri cu reprezentanții presei, repre
zentantul la Londra al Organizației 
Poporului din Africa de Sud-Vest, 
Shapua Kaykungua, s-a referit la în
cercările guvernului de la Pretoria 
de a impune un guvern marionetă 
în Namibia, subliniind că in spatele 
așa-numitelor convorbiri „multira- 
siale" de la Windhoek se ascunde de 
fapt o încercare de a diviza poporul 
din Namibia pe criterii tribale. Aceste 
convorbiri, a spus el. sint lipsite de 
orice semnificație, deoarece la ele nu 
participă S.W.A.P.O., reprezentantul 
legitim al poporului namibian.

In conferința de presă, reprezen
tantul S.W.A.P.O. a cerut guverne
lor țărilor occidentale să nu recu
noască nici un guvern interimar sau 
de altă natură instalat in Namibia 
de regimul de la Pretoria.

într-un comunicat difuzat la Luan
da. S.W.A.P.O. relevă că. numai în 
luna martie, luptătorii armatei popu
lare de eliberare din Namibia au scos

din luptă aproximativ 200 militari al 
trupelor de ocupație ale R.S.A. De a- 
șemenea. au fost distruse 25 mijloace 
blindate de transport, au fost doborâ
te trei elicoptere și au fost captu
rate importante cantități de arme ei 
muniție. In urma atacurilor lansate 
de patrioții S.W.A.P.O., precizează 
comunicatul, trupele R.S.A. au fost 
nevoite să abandoneze trei baze mili
tare din nordul Namibiei.

★
Pe de altă parte, la Pretoria, luind 

cuvîntul în parlament, primul mi
nistru sud-african John Vorster a 
declarat că politica guvernului său 
rămîne neschimbată atît pe plan in
tern, cît și în ce privește situația din 
Africa australă în general. Referin- 
du-se la Namibia. Vorster, menținîn- 
du-se pe aceeași poziție de respin
gere a cererilor S.W.A.P.O., a pre
tins că așa-zisa „conferință constitu
țională" de la Windhoek este menită 
chipurile să decidă în problemele 
privind acest teritoriu.

PROGRAMUL ENERGETIC PREZENTAT CONGRES»
DE PREȘEDINTELE S.U.A.

• Măsuri severe pentru economisirea petrolului și gazelor 
naturale • Se recomandă o cit mai largă utilizare a cărbu

nelui • Stimularea căutării de noi resurse energetice

HELSINKI 21 (Agerpres). — în ca
drul celei de-a 7-a Conferințe a Co
misiilor naționale pentru UNESCO 
din regiunea europeană, care iși des
fășoară lucrările in capitala Fin
landei. au continuat dezbaterile pri
vind dezvoltarea cooperării pe plan 
regional, subregional și interregional, 
îndeosebi cu privire la dezvoltarea 
cooperării in domeniile educației, 
științei și culturii intre comisiile pen
tru UNESCO din regiunea europeană 
și din țările în curs de dezvoltare.

Luind cuvântul, delegatul român a 
arătat că în vederea asigurării păcii 
și progresului popoarelor se impun 
eliminarea subdezvoltării în care se 
află încă o mare parte a omenirii, a 
împărțirii lumii în țări bogate si să
race. lichidarea decalajelor dintre 
state, precum și instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale.

Reprezentantul român a arătat că 
o contribuție importantă. în acest 
sens, o poate aduce UNESCO prin ac
țiunea sa operațională destinată spri
jinirii îndeosebi a eforturilor țărilor 
în curs de dezvoltare Îndreptate in 
direcția lichidării subdezvoltării si a-

sigurării progresului lor economic si 
social.

Delegatul român s-a referit. în con
tinuare. la acțiunile întreprinse de 
Comisia națională română pentru 
UNESCO în direcția dezvoltării si di
versificării relațiilor de cooperare cu 
comisiile pentru UNESCO din zona 
balcanică și din țările in curs de dez
voltare.

Joi, participantii la dezbateri au 
relevat, între altele, rolul important 
al Centrului european al UNESCO 
pentru învățământul superior, cu se
diul la București, în dezvoltarea Coo
perării dintre țările europene în do
meniul învâțămintului.

în cuvântul său, delegatul român 
s-a referit la proiectele de cooperare 
europeană incluse in programul 
UNESCO, inclusiv cele care decurg 
din Actul final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare in Europa, 
care au fost înscrise in programul 
UNESCO pe baza consensului reali
zat între statele participante la con
ferință, proiecte la realizarea cărora 
sînt chemate să-și aducă contri
buția și comisiile naționale pentru 
UNESCO din Europa.

COPENHAGA 21 (Agerpres). — In 
urma grevelor care au cuprins de ci- 
teva săptămîni cele mai mari tipo
grafii din Danemarca, în această țară 
nu mai apar ziarele și alte publicații. 
La grevă participă peste 10 000 de 
salariați din 300 de edituri și tipo
grafii.

primăvară a
Analizind evoluția situației eco

nomice a Japoniei, observatorii sînt 
unanimi în a aprecia că. în prezent, 
devine tot mai e-videntă 
prelungire a impasului 
mai multă vreme. Așa 
revista „Newsweek", 
acum părerea că relansarea pe care 
se sconta nu va merge dincolo de 
o oarecare urnire din loc a econo
miei". Semnele inițiale ale unei re
dresări intrucitva mai marcate. fată 
de alte țări capitaliste, au determinat 
guvernul nipon să-și propună pen
tru acest an un ritm ceva mai am
bițios de dezvoltare — 6.7 la sută. 
Or, lucrurile n-au evoluat pînă a- 
cum pe măsura așteptărilor.

Sectoare industriale importante
— cum ar fi, de pildă, petrochimia 
sau textilele — sînt afectate mai 
departe de recesiune, pentru cel 
din urmă, de pildă, existînd per
spectiva de reducere a producției 
cu 20—30 la sută. In ce privește 
ramurile ce au înregistrat un oare
care reviriment inițial — echipa
ment electric greu, în primul rind
— rata creșterii e mai lentă decît 
cea scontată. Nesiguranța economi
că determină o atitudine de reți
nere în problema investițiilor, pre- 
conizîndu-se chiar micșorarea lor 
pentru 1977—1978 în cazul marilor 
concerne ale siderurgiei, ca „Ni
ppon Steel" (cu 23 la sută) sau 
„Nippon Kokan" (cu 70 la sută).

Grăitor este și faptul că anul fi
nanciar încheiat luna trecută a 
consemnat, potrivit datelor statisti
ce, un riumăr record de falimente
— 16 606 întreprinderi și companii
(cu aproape 3 400 mai multe ca in 
1975, an de vîrf al crizei). în fața 
unei atari situații, premierul Fu
kuda a inițiat noi măsuri, cum ar 
fi extinderea lucrărilor publice și 
reducerea taxei de scont la 6 la 
sută. în dorința de a încuraja in
vestițiile și. implicit, a 
producția. De asemenea, 
frina declinul înregistrat 
mul intern — consecință _____  _
micșorării veniturilor populației, in 
condițiile creșterii continue a pre
turilor — guvernul liberal-democrat

tendința de 
existent de 
cum' arată 
„predomină

reinviora 
pentru a 

in consu- 
directă a

s-a văzut nevoit să accepte cererile 
partidelor de opoziție, procedind la 
o reducere a impozitelor pe veni
turi de ordinul a 2 miliarde de 
dolari.

Pe de altă parte, Japonia este 
confruntată și în exterior cu un șir 
de dificultăți determinate de opozi
ția „celor 9“ din Piața comună, 
precum și a S.U.A., față de masiva 
invazie, pe piețele acestor țări, de 
produse nipone (siderurgice, elec
tronice. autovehicule etc.). în urma 
insistențelor partenerilor săi, Ja
ponia, care a mizat pe o ofensivă 
a exporturilor ca instrument al 
propriei redresări, fără a ține însă 
cont de fenomenele de criză ce 
afectează celelalte țări, a făcut doar 
unele promisiuni, în sensul restrân
gerii voluntare, în anumite limite, 
a exporturilor. Contenciosul ar urma 
să fie abordat în cursul 
îhtîlniri, din mai, 
principalelor state capitaliste 
dustrializate, ce și-au propus, cum 
se știe, elaborarea unei strategii de 
ansamblu a redresării economice 
— mulți comentatori de presă ex- 
primîndu-și, încă de pe acum, scep
ticismul în ce privește atingerea 
școpului avut în vedere.

în fata persistentei impasului din 
economie, oamenii muncii japonezi, 
cărora le revine povara cea mai 
grea în suportarea actualelor difi
cultăți, iși manifestă deschis ne
mulțumirea, o deosebită amploare 
marcind, în acest sens, tradiționala 
campanie de primăvară a sindica
telor nipone. Desfășurată sub sem
nul unității de luptă a muncitorilor 
și salariaților din cele mai diferite 
sectoare, atît din domeniul public, 
cit și din cel particular, ofensiva 
de primăvară ,.Shunto-77“ are în
scrise pe frontispiciul revendicări
lor sporirea salariilor in raport cu 
creșterea costului vieții, îmbunătă
țirea sistemului de asigurări so
ciale, ameliorarea condițiilor de 
muncă — ca tot atâtea cerințe esen
țiale ale remedierii situației mase
lor largi.

WASHINGTON 21 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A.. Jimmy Carter, a 
prezentat miercuri Congresului un 
program energetic menit, în esență, să 
combată risipa de resurse în acest 
domeniu și să asigure o restructu
rare rațională a ansamblului de re
surse energetice folosite în econo
mie.

Ca puncte principale, programul 
prevede frînarea consumului de pro
duse petroliere si de gaze naturale, 
iar pe de altă parte încurajarea u- 
tilizăril altor surse de energie și dez
voltarea respectivelor sectoare ale in
dustriei energetice.

Ca mijloace de atingere a obiec
tivelor propuse în program sînt pre
văzute impozite progresive pentru 
automobilele de mare capacitate ci
lindrică. cu un consum ridicat da

★

Comentind programul energetia 
prezentat miercuri seara Congresu
lui de președintele S.U.A.. agenția 
France Presse îl apreciază ca „am
bițios. El vizează, pentru prima dată, 
impunerea de sancțiuni financiare 
substanțiale cetățenilor care consumă 
prea multă benzină sau gaz natu
ral". Președintele a confirmat — 
subliniază agenția — că obiectivul 
său principal este conservarea re
surselor. „mijlocul cel mai practic 
pentru a face față nevoilor noastre 
de energie și pentru a reduce de
pendenta crescîndă față de străină
tate in ce privește aprovizionarea 
cu petrol".

Președintele a anunțat impunerea 
de taxe pentru a-i determina pe con
sumatorii industriali să nu folo
sească păcura și gazul natural ca 
surse de energie. Dimpotrivă, a 
subliniat președintele, guvernul pro
pune reduceri de impozite și credite 
pentru a stimula cumpărarea de au-

benzină. aplicarea riguroasă a limlJ 
țărilor de viteză la circulația pe căi
le rutiere, eventuale impozite supli
mentare asupra consumului de c °n- 
zină în cazul cînd celelalte măRiri 
nu se vor dovedi suficiente, impo
zite progresive care vor avea ca e- 
fect creșterea costului petrolului ex
tras în S.U.A., creșterea progresivă 
a prețului gazelor naturale, degre
vări parțiale de impozite pentru in
vestițiile ’ consacrate utilizării altor 
surse de energie, lansarea de noi 
programe pentru o cît mai largă u- 
tilizare a cărbunelui, inclusiv pentru 
producerea de gaz sintetic, perfectio
narea producției de combustibili nu
cleari. încurajarea utilizării energiei 
solare, stimulente fiscale pentru de
pistarea de resurse de energie geo- 
termică și altele.

*
tomobile economicoase, pentru a-i 
încuraja pe americani să folosească 
energia solară la încălzirea locuințe
lor, precum și pentru a determina 
industriile si consume mai curind 
cărbune decît petrol sau gaz natural.

In relatarea agenției se reaminteș
te că in cuvintarea televizată rosti
tă luni, președintele a apreciat c<I 
aplicarea programului preconizat 
constituie „o probă din cele mai grele 
pe care le are de trecut S.U.A. 
timp de generații", de aceasta depin- 
zînd „evitarea unei catastrofe na
ționale. Viitorul acestui program va fi 
decis nu la Washington, ci in fiecare 
uzină, în fiecare casă, in fiecare 
fermă și pe marile șosele".

„Dacă efortul nostru va fi încu
nunat de succes — a spus președin
tele, adresindu-se Congresului — 
acest lucru va apăra forța noastră 
de muncă, mediul nostru înconjură
tor, independenta națională, nivelul 
de trai și viitorul nostru".

Stare excepționala la Karachi

florența: Pentru eliminarea decalajelor in domeniul

FLORENTA 21 (Agerpres). — S-a 
Încheiat la Florența colocviul interna
tional organizat sub egida UNESCO, 
cu tema schimbul reciproc și liber de 
informații între țările dezvoltate din 
punct de vedere economic și cele în 
curs de dezvoltare. Din tara noastră a 
participat prof. George Ivașcu. direc
tor ai revistei „România literară".

La sfirșitul lucrărilor a fost dat pu
blicității un comunicat in care se re
levă cerința „remedierii dezechilibru
lui existent in domeniul informației 
in lume, în detrimentul țărilor în 
curs de dezvoltare". In baza conclu-

schimbului de informații
ziilor colocviului, a fost, totodată, evi
dențiată necesitatea ca UNESCO 
să-și continue in viitor eforturile și 
studiile în acest domeniu.

în cadrul ședinței plenare 
chidere, reprezentanții țărilor 
de dezvoltare au subliniat
existentă în majoritatea acestor sta
te, de a se crea și întări baza teh
nică și tehnologică pentru receptio
narea și difuzarea informațiilor, in 
vederea eliminării marilor decalaje și 
pe acest plan între statele bogate și 
cele sărace.

de în- 
in curs 
nevoia,

viitoarei
la Londra, a 

........ in-

D. OPREANU

agențiile de presă
Dezvoltarea colaborării 

româno-sovietice în do
meniul editorial. La Moscova 
s-a semnat la 21 aprilie înțelegerea 
de colaborare în domeniul editorial 
pe perioada 1977—1980 intre Consi
liul Culturii și Educației Socialiste, 
Centrala editorială din Republica So
cialistă România si Comitetul de Stat 
pentru Edituri. Poligrafie si Comer
țul cu Cartea al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

înțelegerea de colahora- 
j>q între Ministerul Sănătății al Re
publicii Socialiste România si Minis
terul Sănătății și Asistentei Sociale 
al Republicii Populare Polone. în do
meniul ocrotirii sănătății și științelor 
medicale, pe perioada 1977—1980, a 
fost semnată la Varșovia.

Convorbiri sovisto-v’et- 
na^neze. Moscova au avut ioc 
joi convorbiri între Aleksei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.. și Fam Van Dong, pri
mul ministru al Guvernului R.S. Viet
nam.

Demisia președintelui R.P. 
Bangladesh. Președintele Abu

transmit
Sadat Mohammad Sayed a demisio
nat joi. „din motive de sănătate", 
numindu-1 ca succesor pe generalul 
Ziaur Rahman, administratorul șef al 
Legii Marțiale, șeful statului major 
al armatei. Noul președinte a de
pus în aceeași zi jurămîntul în ca
litate de șef al statului.

La Havana, FideI Castro’ pre- 
ședintele Consiliului de Stat și al 
Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Cuba a avut o întrevedere cu un grup 
de oameni de afaceri americani din 
statul Minnesota. Cu acest prilej, Fi
del Castro a declarat că la rezolva
rea problemelor existente între cele 
două țări poate servi numai anularea 
completă a blocadei Cubei, ceea ce ar 
crea condiții optime pentru discuta
rea oricăror probleme intre Cuba și 
S.U.A. Relațiile comerciale cu Cuba 
— a subliniat el — se pot construi 
numai pe baza egalității și avantaju
lui reciproc.

Conferința franco-nfrca- 
nă Ia nivel înalt de la Da
kar Ș'~a *ncheiat lucrările. Dezba
terile, la care au participat 19 șefi 
de stat sau guvern, au fost consacra
te examinării unor probleme privind 
în esență relațiile de cooperare din
tre Franța și statele africane de 
limbă franceză.

Delegația parlamentară 
Chineză condusă de Den In-ceao, 
vicepreședinte al Comitetului Per
manent al Adunării Naționale a Re
prezentanților Populari a R. P. Chi
neze, care întreprinde o vizită de 
prietenie în Sri Lanka, a fost primită 
de președintele acestei țări. William 
Gopallawa.

NumirC. Președintei» Jimmy
LeonardCarter l-a desemnat pe _____

Woodcock ca șef al biroului de legă
tură al 
anunțat 
succeda
Thomas

Statelor Unite Ia Pekin, s-a 
la Washington. Woodcock va 

în această funcție Iui 
Gates.

Guvernul nijion * aprobat, 
joi, proiectul de lege care prevede 
extinderea limitei apelor naționale de 
pescuit ale Japoniei la 200 mile. Tex
tul documentului legislativ a fost re
mis imediat spre examinare și apro
bare Dietei (Parlamentul).

Incsadiu. Intrrun hote] din lo- 
calitafea Galveston, din statul ameri
can Texas, s-a produs un incendiu, 
in urma căruia 20 de persoane au fost 
date dispărute. Pompierii care au in
tervenit pentru stingerea focului au 
găsit cadavrele a opt persoane. Alte 
13 persoane au fost rănite.

ISLAMABAD 21 (Agerpres). — Au
toritățile pakistaneze a decretat din 
nou. miercuri seara, starea excepțio
nală în întreg orașul Karachi, infor
mează agențiile de presă, citind un 
comunicat oficial. în comunicat se a- 
nunta intrarea în vigoare, joi dimi
neață, la ora 6,00 (ora locală), a dis
poziției menționate, datorită faptului 
că „situația a evoluat spre agravare", 
în comunicat se arată că miercuri 
seara, la ora 20,00 (ora locală), se 
înregistrau nouă morți și 70 de ră
niți. ca urmare a unor acte de vio
lență. De asemenea, s-au înregistrat 
mai multe jafuri, edificii publice și 
particulare au fost deteriorate și nu
meroase vehicule avariate.

Miercuri, la Karachi activitățile au 
fost paralizate d« o grevă lansată d«

Alianța Națională Pakistaneză, care 
grupează nouă partide de opoziție. 
După cum s-a mai anunțat, opoziția 
a respins propunerile primului mi
nistru, Zulfikar Aii Bhutto, de anga
jare a unui dialog între Partidul 
Popular din Pakistan, cîștigătorul re
centelor alegeri generale, și Alianța 
Națională Pakistaneză, în vederea de
pășirii tensiunii create în țară. Opo
ziția a continuat chemările la grevă, 
aceasta extinzindu-se miercuri în mai 
multe orașe din regiunea Sind.

Joi seara, în contextul agravării 
«ituatiei interne, guvernul pakistanez 
a instaurat legea marțială în orașele 
Karachi, Lahore și Hyderabad, a a- 
nunțat postul de radio național, reluat 
de agenția Reuter.

ÎS-’ ...

Nu au ajutat nici cravata de mătase, 
nici „privirea expresivă11...

„Nu putem răspun
de favorabil ofertei 
dumneavoastră de an
gajare datorită rezul
tatelor nesatisfăcătoa
re obținute la testele 
la care ati fost supus". 
Acest răspuns politi
cos nu este adresat u- 
nui muncitor. în cău
tare de lucru : desti
natarul este un cadru 
tinăr care, in urmă 
cu doi ani, deținea un 
post de conducere in
tr-o întreprindere și 
al cărui caz il expune 
revista ,.Nouvel Ob- 
servateur" intr-un ar
ticol intitulat „Șomer, 
în ciuda cravatei de 
mătase". Jean Luc, tî- 
nărul în chestiune, a 
adunat în acest .răs
timp zeci de astfel de 
răspunsuri, s-a supus 
la zeci de teste in ve
derea unei angajări 
care continuă să se 
lase așteptată.

Ce i-a mai rămas a- 
tunci de făcut ? S-a 
hotărit să recurgă la 
unul din numeroasele 
„cabinete pentru asi
gurarea reușitei cadre
lor", oficii care „ga
rantează" — firește, 
contra cost ! — succe
sul în găsirea unui 
post, angajîndu-se să-i 
învețe pe cei in cauză 
„a.b.c.-ul comerciali
zării propriei persoa
ne". Amatorilor le stă 
la dispoziție în acest 
sens o vastă bibliogra
fie. cîteva din nume
roasele titluri existen
te fiind mai mult de
cît elocvente pentru

tematica lor : „Cum 
să-și redacteze un șo
mer autobiografia" j 
„Cum să vă vindeți în 
condiții cît mai avan
tajoase" ; „12 metode
de găsire a postului 
dorit" ; „In căutarea 
unei situații".

Numitorul comun al 
tuturor acestor lu
crări ? Dacă cei in 
cauză au fost conce- 
diați, aceasta este ex
clusiv... vina lor, pen
tru că nu au știut 
„să-și scoată in evi
dență calitățile", nu au 
știut „să se vîndă".

în cele mai multe 
cazuri se recomandă 
solicitantilor „metode 
infailibile" de redac
tare a autobiografiilor 
și totodată să adopte 
o ținută elegantă și 
dezinvoltă — chipu
rile, premise sigure ale 
angajării. Interesatii 
citesc deci cu aviditate 
cărțile editate de aces
te societăți, cărți ce 
costă pină la 100 franci 
bucata ! De asemenea, 
celor aflați în căuta
rea unei slujbe li se 
pun la dispoziție — 
de astă dată in schim
bul a 150 de franci — 
teste aidoma celor fo
losite de întreprinderi 
la angajare.

Șomerul, in cazul de 
față Jean Luc, învață 
pe de rost cum trebuie 
completate seriile de 
domino, figurile geo
metrice, cifrele și lite
rele prin care se eva
luează capacitatea Iui 
de sinteză și raționa
ment, cum să se arate

„dinamic" și „convin
gător". ținând seama 
de recomandările au
torilor broșurilor a- 
mintite: „Succesul par- 
ticipantilor la cursu
rile noastre nu depin
de decît de demersu
rile lor active. Ei tre
buie să știe cum să ia 
cu asalt întreprinde
rile". Și Jean Luc a 
luat, intr-adevăr, În
treprinderile cu asalt. 
S-a prezentat în bi
rourile șefilor de 
personal cu surâsul 
„franc", costumul „so
bru", cravata de mă
tase recomandate la 
„cercul pentru anga
jări". s-a străduit să 
adopte o atitudine 
„demnă", să aibă „o 
privire expresivă".

Rezultatul ? Cel con
semnat la începutul 
relatării de fată.

„Urmînd această me
todă. șomerii de lux 
nu fac decît să-și as
cundă lor însile faptul 
că situația li se dato
rează unor realități 
economice generate de 
societatea în care tră
iesc. Așa că în zadar 
își vor întoarce pe o 
parte și pe alta auto
biografia. Nu le ră
mîne decît să scriș- 
nească din dinți pen
tru că — asa cum li 
s-a recomandat în 
«cheia succesului» — a 
plînge nu cadrează cu 
un solicitant de înaltă 
calificare" — conchide 
„Nouvel Observateur".

Ioana BĂRBAT
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