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ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI

A

Creșterea suplimentară

în aceste zile, cînd pretutindeni se muncește cu hotărire și abnegație pentru înfăptuirea exemplară a planu
lui economic pe 1977, energiile oamenilor muncii sint concentrate asupra realizării neabătute a programelor de creș
tere suplimentară a productivității muncii — sarcină majoră stabilită de 
prioritar al întrecerii socialiste. Știrile transmise de corespondenții noștri 
nute in acest domeniu de numeroase colective din intreprinderi.in acest domeniu de numeroase colective din intreprinderi.

conducerea partidului pentru acest an, obiectiv 
județeni ilustrează rezultate importante obți-

pen- 
creș- 
toate

în anul 1977, ridicarea productivi
tății muncii in industrie cu 2—3 la 
sută peste nivelul planificat înseam
nă un spor de producție de CIRCA 
12 MILIARDE LEI. Aceasta de
monstrează cît de important este să 
se acționeze cu toată hotărîrea 
tru valorificarea rezervelor de 
tere a productivității muncii în 
unitățile noastre industriale.

O experiență care confirmă realis
mul acestei sarcini o oferă colectivul 
întreprinderii „LAMINORUL" DIN 
BRAILA. Interlocutorul nostru — Va- 
sile Gospodin. secretarul comitetului 
de partid pe întreprindere :

— Cane este cel mai important 
succes obținut de colectivul nostru in 
cinstea zilei de 1 Mai 7 îmi este greu 
să spun. Producțiile fizice suplimen
tare sint acum de 5 707 tone de lami
nate, 484 tone sîrmă trefilată ș.a. La 
acestea se adaugă 103 tone de com
bustibil convențional economisit. To
tuși. cea mai mare realizare a noas
tră o considerăm a fi creșterea indi
celui de utilizare a timpului de 
muncă : de la 96 la sută, cit a fost 
planificat, la 96,62 la sută. Acesta 
este cel mai mare indice de acest fel 
realizat vreodată în întreprindere. 
Iată si efectul practic : de la 14,62 
tone pe oră. cît era prevăzut, produc
tivitatea orară a crescut la aproape 
15 tone.

Amănunte despre acțiunile Între
prinse in acest scop aflăm în secțiile 
întreprinderii. Ne oprim în fața unuia 
dintre cuptoarele de încălzire a semi
fabricatelor. Spațiul este acela pe 
care-1 știam, dar în locul celor 6 oa
meni. care apucau taglele si le pur
tau suspendate în clește, nu vedem 
decît un singur om. un pupitru de 
comandă și cîteva manete. Operația 
este mecanizată in întregime. Si mă
suri asemănătoare care vizează di-

minuarea efortului fizic și mai buna 
folosire a forței de muncă se aplică 
în toate secțiile.

— În întreprinderea noastră, pro
gramul de măsuri de creștere supli
mentară a productivității muncii pe 
anul 1977 — ne spune inginerul Ev- 
ghenin Valev — a fost elaborat încă 
de la jumătatea arului trecut. Pe 
parcurs l-am Îmbunătățit. Initial, 
prin cele 41 de măsuri aprobate in 
consiliul oamenilor muncii se estima 
o depășire a sarcinilor cu cel puțin 
3.6 la sută. Datorită avansului ciști- 
gat la întocmirea programelor, am 
reușit ca unele măsuri să le aplicăm 
încă din primele zile ale anului in 
curs. Exemple ? Mecanizarea opera
țiunilor de schimbare a cilindrilor la 
laminorul II trebuia finalizată la 31 
martie anul acesta. A fost terminată 
la începutul lunii ianuarie. Tot îna
inte de termen s-a introdus și me
canizarea operațiunilor de încărcare 
a cuielor in conteinere. La această 
acțiune au lucrat maiștrii Petre Fro- 
nescu. Alexandru Ghidescu. Gică 
Comișan. echipa condusă de Vasile 
Ene. lăcătușul Stan Stamate și alții.

Deși programul elaborat prevedea 
o creștere suplimentară a producti
vității de 3,6 la sută, deși la înce
putul lunii martie colectivul de 
aici a majorat această cifră cu incă 
un procent, acum, in apropierea zi
lei de 1 Mai. productivitatea muncii 
peste plan a atins 5,6 la sută. Și. cu 
siguranță, colectivul unității brăile* 
ne va descoperi, în continuare, noi 
rezerve de creștere a randamentului 
muncii sale în acest rodnic an al 
cincinalului.

O știre sosită ieri la redacția 
anunță rezultatele pe acest tărim 
al» oamenilor muncii din întreprin
derile industriale ale municipiului 
DROBETA-TURNU SEVERIN : de-

de creș- 
la sută. 

Cea mai mare parte din sporul de 
producție globală industrială reali
zată de la începutul anului de colec
tivele de 
— a fost 
bază. Se 
dobindite 
tralei „Porțile de fier", care au pro
dus in plus mai mult de 110 mi
lioane kilowați-oră energie electrică, 
muncitorii întreprinderii „MEVA", 
unde au fost realizate, peste plan, 
150 vagoane de marfă, constructorii 
de nave, lucrătorii combinatului de 
prelucrare a lemnului, cei ai combi
natului de celuloză și hirtie, fapricii 
de confecții și întreprinderii de in
dustrializare a cărnii, unități ce și-au 
onorat prevederile 
pină la 1 Mai cu 
devreme.

Si petrochimiștii 
trei mari uzine din BORZEȘTI reali
zează însemnate cantități de produse, 
îndeosebi prin creșterea productivită
ții muncii. De la începutul anului si 
pină acum ei au fabricat peste pre
vederile planului mai mult de 900 
tone fenol, 885 tone polistiren, 900 
tone antidăunători, 300 tone erbicide 
și fungicide. 150 tone acid clorhidric 
și alte produse in valoare totală de 
peste L5 milioane , lei. Aproape în
treaga cantitate de produse dată pes
te plan a fost obținută pe seama 
creșterii productivității muncii. O 
remarcă in plus : petrochimiștii de 
aici și-au îndeplinit și depășit cu 
mult angajamentele luate in întrecere 
în cinstea zilei de 1 Mai.

Din RÎMNICU VILCEA ne-a sosit 
vestea că, la Combinatul de prelu
crare a lemnului din localitate, sar
cina planificată de creștere a produc
tivității muncii a fost depășită, de la 
începutul anului și pină acum, cu 2,7

pășirea sarcinii planificate 
tore a productivității cu 2,7

aici — de 45 milioane lei 
obținută tocmai pe această 
detașează prin succesele 

energeticienii hidrocen-

din angajamentele
12—30 de zile mai
din cadrul celor

Ia sută.
Întreaga 
cate suplimentar 
placaj. 150 000 metri pătrați furnire 
estetice, 10 000 metri pătrați PAL, 183 
metri pătrați panel și mobilă in va
loare de 300 000 lei — a fost obținută 
In exclusivitate pe seama ridicării 
productivității muncii.

Se evidențiază prin rezultatele ob
ținute în acest domeniu și harnicii 
lucrători de la ÎNTREPRINDEREA 
DE MECANICA FINA DIN SINAIA, 
care au îndeplinit planul fizic de pro
ducție pe patru luni in ziua de 19 
aprilie a.c. Bilanțul realizărilor arată 
că in atelierele și secțiile unității s-au 
produs, suplimentar. 22 600 pompe 

- de injecție în echivalentă. Acest im
portant spor de producție s-a obținut 
numai și numai pe seama ridicării 
productivității muncii, indicator la 
care s-a adăugat o creștere, față de 
plan, de 1 727 lei pe fiecare angajat. 
Colectivul unității s-a angajat să 
mai realizeze peste plan pină la 
1 Mai încă 1 800 pompe de injecție.

Este demn de subliniat că 
cantitate de produse fabri- 

293 metri cubi

i
mari succese în
în aceste zile, colectivul secției a IV-a de echipare Cectrlcâ din cadrul întreprinderi'. „Automatica" din Capitalâ obține 

muncă. Sarcinile de plan se deflșesc sistematic, prevederile 'a export sint onorate exemplar
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...La Institutul de construcții din București, ceea 
atrage atenția in aceste zile incă de la intrare sint 
schelele. Iar pe schele, cu mistria în mină, in salopete 
stropite cu var, „meseriași" tineri. Studenții in
stitutului. Așa cum le șade bine unor viitori construc
tori, iși repară singuri clădirea, in timpul liber, in 
orele dintre cursuri și seminarii. Alții au fost și sint 
prezenti, duminică de duminică, la finisarea blocurilor 
din Pantelimon și din vecinătatea Palatului sporturilor 
și culturii. Echipe alcătuite din studenti și cadre di-
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dactice au lucrat, de asemenea, la verificarea imobi
lelor.

Studenti pe șantier, studenți in salopete. Lucru fi
resc pentru viitori constructori. Dar să-și fi descope
rit, pe neașteptate, studenții Institutului de medicină 
Si farmacie o vocație de... constructori, de oameni de 
șantier ? Fiindcă iată-i pe studenții de la I.M.F. pe 
șantierul Spitalului clinic din Cotroceni. Iată-i ca aju
toare ale meșterilor la repararea clădirilor facultății. 
Tot ei, in ultimele săptăminif au scos, au transportat 
și au pus la adăpost instrumentar și lucrări de mare 
valoare științifică. „Pe unii dintre ei — ne spunea 
prof. dr. Ion Ioan Costică, secretarul comitetului de 
partid al I.M.F. — a trebuit chiar să-i mai -temperăm» 
noi. li vedeam rupti de oboseală, ii trimiteam acasă, 
dar nu plecau. Si ceea ce este și mai semnificativ, pen
tru orice treabă se ofereau mai multi voluntari decit 
era nevoie. Ne cunoaștem bine studenta, lucrăm im- 
preună ani in șir. dar nu de puține ori ne-au întrecut 
cu totul așteptările prin elanul tineresc și maturitatea 
lor comunistă".

Da, totul e cit se poate de firesc. Fiindcă așa ii 
știm, așa ii cunoaștem cu tofii pe tinerii noștri, pe 
uteciști.
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Dinu POPESCU

Șsful fermei 2 a C.A.P. Smeeni, Cornel Andronache, Împreună cu tovarășul Cosma Zaharia, directorul Direcției 
agricole Buzău, verifică dacă semănătoarea a fost bine reglată pentru a realiza o densitate de 50 000 plante de 

porumb la hectar Foto : P. Aureliu

NOI APARTAMENTE
DATE ÎN FOLOSINȚĂ

de 
de 
au 
al

TIMIȘ. Volumul construcțiilor 
de locuințe care urmează să fie 
realizat in acest an in județul 
Timiș — cel, mai mare de pină 
acum — întrece de peste cinci 
ori realizările din 1968, anul 
creării județului. Mobilizîndu-și 
exemplar forțele, colectivele 
muncă din cadrul Trustului 
construcții-montai Timisoara 
reușit ca in primul trimestru
anului să pună la dispoziția noi
lor locatari un număr de 700 de 
apartamente — cu aproape 190 
mai multe decît prevederile pla
nului. în aceeași perioadă, pen
tru tinerii muncitori de la com
binatul petrochimic. întreprin
derea „Electro-Banaț". grupul 
întreprinderilor de gospodărie 
comunală și locativă și din alte 
unități au fost construite si date 
in folosință cămine cu 1233 
locuri, ceea ce reprezintă mai 
bine de 25 la sută din planul 
anual. (Cezar Ioana).

ARGEȘ : Harnicii lucrători de 
la Trustul de construcții din Pi
tești au dat în folosință, înainte 
de termen, de la începutul anu
lui și pină acum, cu 85 de apar
tamente mai mult decit cele pre
văzute în plan, două cămine de 
nefamiliști in Pitești, o fabrică 
de piine în comuna Corbeni, o 
stație de epurare a apelor la 
Curtea de Argeș și altele. Con
structorii piteșteni și-au propus 
să finiseze înainte de termen 
1 000 de apartamente. (Gh. 
Cirstea).

Oamenii muncii din industria județelor Maramureș,

Hunedoara, Covasna, Suceava și Neamț

AU ÎNDEPLINIT PLANUL 
PE PATRU LUNI

Într-o telegramă adresată tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân.. președintele Republicii Socia
liste România. Comitetul județean 
MARAMUREȘ al P.C.R. raportează 
că in cursul zilei de 25 aprilie co
lectivele de muncă din acest județ 
au îndeplinit, cu 5 zile mai devreme, 
planul producției globale industriale 
pe primele 4 luni ale anului. Mara
mureșenii și-au creat, astfel, posibi
litatea de a obține, pînă la 1 Mai, 
o producție suplimentară în valoare 
de circa 150 milioane lei, ce se va 
concretiza, printre altele. în 316 tone 
otel aliat, peste 6 000 mc bușteni de 
fag și rășinoase. aproape 50 000 mp 
furnire estetice. 2 100 mp binale, pie
se de schimb auto în valoare de 
un milion lei. circa 900 tone carne.

Oamenii muncii din industria ju
dețului HUNEDOARA au îndeplinit planul pe ' ’ .....
de termen, 
ții ca pină 
suplimentar . .____ ________
in valoare de peste 300 milioane lei, 
care se va materializa in importante 
cantități de metal, cărbune, materiale 
de construcții și in alte produse ne
cesare economiei naționale. Succesul 
este cu atit mai valoros cu cit între
gul spor de producție s-a obținut pe 
seama creșterii productivității mun
cii. (Sabin Ionescu).

4 luni cu 5 zile Înainte 
S-au creat astfel condi- 
la 1 Mai să se realizeze 
o producție industrială

Coordonate, trăsături, momente fundamentale ale epopeii neatîrnării

Este un dat al istoriei românești 
faptul că în decursul veacurilor lupta 
pentru independentă s-a îmbinat 
strins cu lupta pentru unitate națio
nală. La temelia sa se aflau unitatea 
vieții materiale si spirituale a po
porului român, legăturile multilate
rale — politice, economice, culturale 
— dezvoltate per
manent între țări
le române pe dea
supra unor grani
țe artificiale, le
gături care au în
tărit mereu si au 
cimentat conștiin
ța de neam si 
apoi națională a 
românilor.

O primă mare 
victorie in aceas
tă luptă a Jbst 
Unirea din 1859. 
pe bună dreptate 
epocă drept „cheia_ ______ ____
ciului național". Războiul din 1877 
a însemnat, prin însăși desfășu
rarea sa. o etapă superioară 
lupta pentru neatîrnare 
tate statală. Manifestările 
daritate frățească intre fiii 
neam au cunoscut atunci 
momentele de vîrf. românii 
vinciile asuprite considerind războiul 
de neatîrnare al României drept pro
pria lor cauză, pentru a cărei reușită 
înțelegeau să-și consacre toate pu
terile. In acest fel. cucerirea indepen-

dentei s-a datorat nu numai străluci
telor victorii repurtate pe cîmpuri- 
le de luptă, dar și eforturilor și sa
crificiilor întregului popor de pe am
bele versante ale Carnalilor. Ea a 
fost opera întregii națiuni, a întregii 
suflări românești. Este realitatea că
reia îi dădea o expresie concentrată

5 Cauză și izbîndă
a întregii națiuni• •

si mai elocventă a simtămintelor ro
mânești. Ample și viguroase campa
nii ale presei române din Transilva
nia au prezentat tot timpul mersul 
evenimentelor politice din România 
și al operațiunilor militare, reliefind 
comportamentul eroic al armatei ro
mâne, jertfele date pentru împlinirea 

idealului national. 
Manifestațiile po
litice deschise ale 
maselor populare, 
mai ales in mo
mentele cînd so
seau știri 
victoriile 
nești, erau 
nu numai
cou al războiului, 
ci și o formă de 
totală adeziune la 
obiectivele poli- 
tico-naționale ale 

Dar forma cea mai

despre 
româ- 
și ele 

un e-

caracterizată în 
de boltă a edifi-

in 
si uni- 
de soli- 
aceluiasi 
unul din 
din pro-

„Gazeta Transilvaniei" de la Brașov, 
cînd scria, la 2 iunie 1877 : „Cauza 
ostașului român e o cauză generală 
română, victoria lui e a intregii na
țiuni".

Românii din Transilvania. Banat. 
Crișana, Maramureș și Bucovina au 
inițiat. încă de la începutul lunii mai 
1877. crearea a numeroase comitete 
de colectare a ajutoarelor bănești si 
materiale pentru front. După ce acti- 

t vitatea acestor comitete a fost inter
zisă de către autorități, acțiunea a 
continuat pe cale particulară, cu a- 
ceeași intensitate, ca o manifestare

lndustrial* 
răspunzînd 
tovarășului 

depăși sub-

Colectivele unităților 
din județul COVASNA, 
chemării partidului, a 
Nicolae Ceaușescu. de a 
stanțial sarcinile economice pe acest 
an. raportează realizarea prevederi
lor planului pe primele 4 luni ale 
anului cu 6 zile înainte de termen. 
Pină la sfirșitul acestei luni vor fi 
produse suplimentar 70 800 tone lig
nit. 4 700 tone brichete, 4 200 mc 
cherestea. 1 000 mc produse prefabri
cate din beton armat, produse ale 
industriei electrotehnice ș.a. Este de 
remarcat că aceste sporuri se obțin 
în condițiile depășirii planului de 
creștere a productivității muncii eu
4 la sută. (Tomori Geza).

Amplu angajate în întrecerea pen" 
tru depășirea sarcinilor de plan și a 
angajamentelor asumate pe acest an, 
colectivele unităților industriale din 
județul SUCEAVA au atins ieri. 25 
aprilie, prevederile stabilite pe patru 
luni. Acest avans de timp permite 
oamenilor muncii suceveni să livre
ze suplimentar economiei naționale
5 200 tone minereu de mangan. ma- 
șini-unelte pentru așchierea metale
lor în valoare de 3 milioane lei, 
44 000 mc lemn pentru celuloză, 
8 300 mc cherestea. 24 000 mp furnire 
estetice. 1 800 tone saci de hîrtie. 
bilă in valoare de 8,2 milioane 
275 000 tricotaje (Gh. Parascan).

Cu șase zile mai devreme a 
realizat planul pe patru luni și 
industria județului NEAMȚ. I 
creat condiții pentru a fi 
suplimentar economiei naționale pro
duse în valoare de peste 260 milioa
ne lei. în unități. fizice este vorba 
de peste 2 000 tone țevi din oțel 
fără sudură, aproape 800 tone de 
fire și fibre sintetice, ciment, strun
guri carusel, alte materiale de con
strucții, produse agroalimentare și 
multe altele. De menționat că a- 
proape întregul spor de producție 
s-a obținut pe seama creșterii pro
ductivității muncii. (Ion Manea).

mo
ld.

fost 
in 

S-au 
livrate

O expresie
acoperită

Cintâm România
in limba comuna a socialismului

Ca în toate zonele 
tării, și in județul Ti
miș Festivalul -natio
nal 
niei' 
largi de 
muncii - 
germani, 
sirbi și de 
nalități — 
gățit și a 
viața spirituală a tu
turor localităților, 
trenind totodată 
cei ce muncesc la 
lizarea mărețelor 
cini economice, politi
ce și sociale puse de 
partid in fața între
gului nostru popor. 
S-a dovedit că orga
nizarea și desfășura
rea acestui festival, 
ținîndu-se cont în 
toate fazele lui de 
specificul locuitorilor 
acestor meleaguri ale 
țării noastre, au de
terminat o îmbogățire 
a întregii mișcări ar
tistice, imprimindu-i 
permanență și com
plexitate, ducind la 
apariția unor genuri 
artistice noi și reacti
varea altora în număr 
mare. Formațiile pre
zente în concurs au 
lovedit o maturizare 

calității artistice și 
e interpretare, o îm- 

^înătățire a conținu-

„Cintarea Româ- 
“ a cuprins mase 

oameni ai 
români, 

maghiari, 
alte națio- 
a irnbo- 

diversificat

tului programelor, in
diferent de 
care s-a 
s-a cintat.

Subliniez 
scriitorii bănățeni, in
diferent de limba 
care scriu, a existat 
cu această ocazie 
rodnică colaborare.

limba in 
recitat sau
că intre

în 
Și o
Ei

circa 16 000 de artiști 
amatori. In cadrul 
școlilor și liceelor au 
participat peste 1 500 
de formații de diferi
te genuri și cercuri, 
precum și 50 de for
mații ale centrului u- 
niversitar. Dintre a- 
cestea. 165 au fost

de un inalt nivel ar
tistic și educativ. Ele
vii de naționalitate 
germană au apărut pe 
scenă la diferite faze 
cu recitări, montaje 
literare, patriotice și 
revoluționare, cu dan
suri populare șvăbești. 
coruri și formații in-

an- 
pe 

rea- 
sar-

Amplă și rodnică participare a oamenilor de 
cultură, a întregii populații germane la viața 

spirituală a patriei
Nikolaus BERWANGER

au luat parte deopo
trivă la multe seri li
terare și întîlniri cu 
cititori, citind din o- 
perele lor fie în limba 
română, fie 
te limbi.

Aceeași 
a existat și 
le caselor de cultură, 
ale cluburilor mun
citorești, căminelor 
culturale și în sălile 
de expoziții. Numai la 
etapa de masă_a Fes
tivalului 
României" 
parte în județul 
miș peste o mie 
formații,

în diferi-

atmosferă 
pe scene-

„Cintarea 
au luat 

Ti
de 

cuprinzind

germane, 
programe 
maternă 

la

ale 
in 

sau 
di-

cul- 
s-au 

succes

formații 
căror 
limba 
participarea lor 
ferite activități 
turale mixte 
bucurat de un 
deosebit.

Citeva amănunte 
despre formațiile cul
turale ale pionierilor 
și uteciștilor din șco
lile și secțiile cu lim
bă de predare germa
nă. Ele au participat 
la toate fazele Festi
valului național „Cin
tarea României", pre- 
zentindu-se cu progra
me bine pregătite și

strumentale. Apreciate 
au fost dansurile popu
lare, multe din ele cu 
elemente tematice ba
zate pe obiceiuri vechi 
ale germanilor din 
nat. S-au apreciat 
nivelul coregrafic 
echipelor de dans, 
și strădania de a se 
prezenta cu porturi 
specifice localităților 
respective, porturi ori
ginale. Trebuie subli
niat in acest context 
faptul că pentru Festi
valul „Cintarea Româ
niei" numeroase licee 
din Timișoara au pre
gătit și dansuri popu-

Ba- 
atît 

al 
cit

lare germane, bucu- 
tindu-se de mare suc
ces.

La începutul lunii 
mai, Teatrul german 
de stat din Timișoara 
va prezenta în fața 
publicului piesa ..Ma
thias Thill", o nouă 
lucrare dramatică a 
scriitorului Ludwig 
Schwarz. Această pre
mieră absolută — a 
175-a din istoria de 
un sfert de veac a pri
mei scene germane 
din România 1 — va
avea o dublă semnifi
cație : pe de o parte, 
fiindcă autorul a de
dicat lucrarea răscoa
lei țărănești din 1907, 
iar pe de altă parte, 
intrucit colectivul tea
trului va participa cu 
..Mathias Thill" la

național 
României", 

care a 
rîndurile

Festivalul 
„Cintarea 
manifestare 
stirnit și în 
oamenilor de artă și 
cultură din Banat o 
rar întilnită eferves
centă creatoare. Des
pre piesa lui, Ludwig 
Schwarz îmi spunea 
intr-o recentă discuție: 
„Cu Mathias Thill
(Continuare 
in pag. a Il-a)

(Continuare în pag. a IlI-a)

luptei României. ._ ____ _______
directă, mai valoroasă si mai vibran
tă a acestei adeziuni a constat, de
sigur. în înrolarea a numeroși tran
silvăneni. bănățeni și bucovineni ca 
voluntari in războiul de independen
tă, ceea ce presupunea nu numai 
primejdiile trecerii clandestine a gra
nițelor, ci și înfruntarea în luptă ade
sea cu prețul jertfei supreme.

Profund îngrijorate de amploarea 
mișcării de sprijinire a frontului, 
autoritățile habsburgice au recurs la 
arestări, procese, supravegheri poli
țienești. campanii de presă 
toare la adresa României, 
pină la acțiuni diplomatice 
ce statului român. Nici o 
însă, nimeni și nimic nu a putut sta 
în calea elanului national, a hotărî- 
rii românilor transilvăneni de a spri
jini războiul neatirnării. Ziarul „Te
legraful român" din Sibiu scria în a- 
cest sens la 16 iunie 1877 : „Se pot 
dizolva comitetele, dar iubirea către 
frații noștri din România care se jert
fesc pentru gloria și viitorul neamu
lui românesc si legătura de singe nu 
se vor dizolva decît odată cu viata".

Zeci și sute de* tineri români au 
plecat de pe toate meleagurile 
provinciilor de sub dominație străină, 
trecind pe poteci de munte numai de 
ei știute, străbătînd uneori multe sute 
de kilometri pentru a răspunde la 
chemarea tării aflate intr-un ceas 
hotăritor al istoriei sale. Astfel, au 
sosit pe front. în prima linie, acolo 
unde se dădeau aprige încleștări cu 
dușmanul, studenți, membri ai socie
tății ..Arboroasa" din Bucovina, elevi, 
funcționari, medici ș.a. din Bucovina, 
precum și numeroase grupuri de ti
neri transilvăneni plecați din zona 
Brașovului și Făgărașului, a Sibiului 
și Hunedoarei, din regiunea Munților 
Apuseni, din Banat etc. între transil
vănenii înrolați voluntar s-a aflat si 
Badea Cîrtan — ciobanul ce avea să 
devină un adevărat simbol al solida
rității naționale, purtător harnic prin 
Europa al mesajului de unitate na
țională a tuturor românilor. Moise 
Grozea, bănățean de origine, a con
dus principala coloană de atac în 
„acea zi de singe udă" de 30 august 
1877, cînd trupele române au cucerit 
prin asalturi eroice reduta Grivița 2. 
Pentru faptele sale de bravură, că
pitanul Moise Grozea a primit cele 
mai înalte distincții românești — 
„Steaua României" și „Virtutea mili
tară".

insultă- 
mergînd 
ootrivni- 

piedică

Al. PORȚEANU 
cercetător științific principal 
la institutul de istorie
„Nicolae lorga"

cu aur
Frumoasă istorie a avut Be- 

regsăul și frumos destin mai 
are încă această comună frun
tașă din județul Timiș. Aici a 
fost învățător Dimitrie Țichin- 
deal și despre acea perioadă a 
vieții sale fabulistul spunea 
..cînd eram eu învătătoriul tine
rimii în Beregsău. înălțat fiind 
la faptele cele bune". Și tot la 
Beregsău. un alt învățător. Eme- 
ric Andreescu, a scos în anul 
1890 o gazetă intitulată „Juni
mea română".

Astăzi, la Beregsău a fost 
construită și funcționează una 
din cele mai mari crescătorii 
din lume. Ca să vă dați seama 
ce înseamnă în acest caz super
lativul pe care l-am invocat 
mai sus, e destul să pomenesc 
faptul că, în acest cincinal, 
combinatul de la Beregsău are 
o producție de 120 000 tone de 
carne. Ciclopica întreprindere 
are numai 180 de angajați, iar 
aportul anual al fiecăruia dintre 
ei valorează în jur de 5 mili
oane lei. Trebuie să recunoaș
tem că o astfel de productivi
tate a muncii reprezintă un e- 
xemplu strălucit de eficiență 
economică și de organizare a 
producției. Nici nu e de mirare 
că această întreprindere-gigant 
a primit titlul de ..Erou al Mun
cii Socialiste" și că același titlu 
de prestigiu maxim a fost con
ferit inginerului Florentin Cir- 
panu, directorul întreprinderii.

Dar de ce povestesc toate a- 
ceste amănunte ? Pentru că pe 
inginerul Florentin Cîrpanu il 
cunosc de cînd era copil, elev 
în primele clase ale Liceului 
din Caransebeș. Pentru că, in 
filmul pe care regizorul Erich 
Nussbaum l-a realizat la stu
dioul „Al. Sahia" despre uriașa 
întreprindere din Beregsău, in
ginerul Florentin Cîrpanu evocă 
o vorbă proverbială a părinți
lor săi. pe care i-o spuneau 
de cite ori erau supărați : „dacă 
nu ești cuminte, te dăm la 
porci". Voiau să spună că îl vor 
face crescător de porci. Pe vre
mea aceea, amenințarea era în
jositoare cum nu putea să fie 
alta și de perspectiva ei s-ar fi 
speriat chiar și omul cel mai 
placid. Ei bine, Florentin Cîr- 
nanu este intr-adevăr, acum, 
crescător de porci, dar nivelul 
științific la care își exercită 
profesia, gigantul industrial pe 
care-1 conduce cu atita compe
tență și pasiune, titlul de „Erou 
al Muncii Socialiste" ,ce i s-a 
conferit, toate la un ldc acoperă 
cu aur o expresie care n-ar 
mai putea înjosi decit pe leneși.

Petru V1NT1LA
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Soții Mihai și Elena Dancă 
din Gherăești (Neamț) și-au 
sărbătorit nunta de aur. La săr
bătorirea lor au ținut să fie 
prezenți. înconjurindu-i cu toa
tă dragostea și recunoștința, toți 
cei 9 copii ai lor. Care copii au 
venit și cu... copiii lor. nu mai 
puțin de 50 la număr. Și. ca să 
fie casa plină și masa bogată, 
au fost prezenți si primii 16 
strănepoți. în total — 70 
urmași. Pe masa încărcată cu 
bucate din casa părintească a 
fost așezat un uriaș buchet din 
50 de garoafe, cite una pentru 
fiecare din cei 50 de ani de căs
nicie. S-au depănat amintiri, 
s-au împărtășit impresii, s-au dat 
nelipsitele sfaturi părintești — 
toate însoțite de tradiționalul 
„La multi ani !“.

de
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Sase
9

si toti sase...
» » ♦

Există în comuna Plavișevița, 
județul Mehedinți, foarte multi 
vinători. Că există, nu-i nimic 
rău. Cum rău nu este nici 
atunci cind ei sperie sau împuș
că lupii care vin iarna prin ogră
zile oamenilor. Dar iată că mult 
lăudatii vinători auziră zilele 
trecute că prin împrejurimile 
satului și-a făcut apariția un 
căprior de toată frumusețea. Șase 
vinători — Gheorghe Vrsu. Ni
colae Gruiescu. Avram Terescu, 
Ion Filipescu. Petru Miloșescu și 
Nicolae Bogdanovici — și-au luat 
puștile la spinare și s-au așezat 
la pindă. Cind căpriorul a apă
rut in bătaia puștilor, toți 6 au 
apăsat pe trăgaci. Toți șase vor 
răspunde acum in fata legii.

I
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Măsuri, acțiuni, inițiative pentru
ASIGORAREA UNEI DENSITĂȚI

4 000 ha semănate cu porumb ; sfecla de zahăr pră
șită pe 2 500 ha ; 2 500 ha plantate și semănate cu di
ferite legume; Pe ogoare, peste 35 000 de coopera
tori, mecanizatori și specialiști. Pe scurt, acesta este 
bilanțul zilei de duminică, 24 aprilie, o zi de lucru 
obișnuită pentru lucrătorii ogoarelor buzoiene. Este un 
bilanț care dovedește că s-a muncit cu spor, că se 
acționează cu toate forțele pentru executarea la timp 
a lucrărilor. Ceea ce nu pot reda însă aceste cifre este 
organizarea temeinică a activității, preocuparea deo-

I
I
I

în sânt,9 9 r

în gard,
casa...in
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Cetățeanul Pantelimon Florea 
din Giurgeni-Ialomița s-a pome
nit cu un musafir nepoftit : 
autobasculanta (34-B-8576) era 
gata-gata să intre direct în o- 
daia de culcare a omului. Noroc 
că. după ce autobasculanta tre
cuse peste șanț și rupsese gar
dul. și-a mai atenuat viteza îna
inte de a se izbi, amenințător, 
de peretele casei.

Ancheta întreprinsă de miliție 
a stabilit că făptașul se numește 
Octavian Soceanu, cate fusese 
in vizită la cumnatul său Florea 
Moisescu din Slobozia, șoferul 
de pe autobasculantă. După ce 
cumnatul s-a culcat, Soceanu i-a 
luat cheile din buzunar, s-a 
urcat la volan si a pornit-o în 
promenadă. Neavînd permis de 
conducere auto si pierzind con
trolul volanului...

I Din
«

I
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„gelozie
De necaz că fata căreia ti 

clarase dragoste veșnică îl . 
răsise, Vasile M. din orașul Vic
toria Și-a luat două ajutoare. în 
persoana amicilor săi Gheorghe 
Sandu și Tudor Babei, cărora 
le-a explicat tactica și strategia 
bătăliei pentru reciștigarea ini
mii fetei. Cei trei s-au dus in 
unul din restaurantele orașului, 
unde aceasta se afla însoțită de 
un alt ales al inimii. Din aprigă 
gelozie. Vasile M. se îndreaptă 
spre rivalul său si. fără prea 
multe vorbe — trosc-pleosc ! 
Apoi au intrat în acțiune și a- 
micii lui Vasile M. in citeva cli
pe, s-a produs mare încăierare, 
folosindu-se in acest scop mese, 
scaune, sticle, scrumiere, paha
re... Operațiunile au fost oprite 
de intervenția energică a mili
ției. Vasile M. și cei doi amici 
ai săi au fost potoliți pentru 
cite zece luni de zile.

de
va-

I Caiacist •••

I
I
I

I
I

Numele si prenumele ; Mihal 
Jecu. Locul de muncă : Asocia
ția sportivă „Portul“-Brăila. 
Funcția. : antrenor. Disciplina 
sportivă : caiac-canoe.

In calitatea pe care o avea 
(că n-o mai are), antrenorul 
Mihai Jecu trebuia să facă. îm
preună cu echipa, diferite depla
sări și turnee prin diferite col
țuri de tară. Multe din aceste 
deplasări au fost reale, dar al
tele — cele mai multe ! — au 
existat doar pe... formalitățile cu 
care exantrenorul mergea să în
caseze banii. Mii de lei. Tocmai 
cind se „antrena" pentru noi de
plasări cu... condeiul pe hîrtie. 
caiacistul a Intrat la apă.

I
I
I
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în loc 
să-și vadă 
de pensie...

Trecut de 60 de ani și ieșit 
pensie, in loc să-și trăiască 
bătrânețe liniștita și fără "• 
V. Mihăilescu_ din strada 
birint 
dit că nu 
ment" de 
tere spre 
obștii și 
altă cale, 
cializeze" 
sarcini. Dar 
fost și ultima, intrucit femeia 
care i-a căzut victimă a trebuit 
să fie internată urgent în spital. 
Acum se află și el „internat" 
unde trebuie.

Rubrlcâ realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii”

la 
o 

griji, 
________  __ La
din București s-a gin- 

i-ar strica un „supli- 
bani. Deși încă in pu- 
a mai face ceva util 
lui însuși, a ales o 
încercind să se „spe- 

in întreruperea de 
prima tentativă a
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SPORITE IR TOATE CULTURILE
sebită pentru calitatea lucrărilor, am putea spune_ un 
suflu nou în activitatea lucrătorilor 
impresii culese pe un itinerar de 
unități agricole din județul Buzău, 
bătut In cursul zilei de duminică.
hotărîrile Congresului consiliilor de conducere ale uni
tăților agricole, indicațiile date de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru spo
rirea producției agricole sint aplicate cu promptitudine.

de pe ogoare. Sint 
peste 200 km prin 
pe care l-am stră- 
Totul dovedește că

...C.A.P. Costești. Ora 8 și toată 
forța -de muncă a cooperativei este 
deja la punctele de lucru. La grădina 
de legume zeci de cooperatori pră
șesc varza, alții plantează tomatele 
în cîmip ; se recoltează secara masă 
verde, iar în altă parte se însămîn- 
țează ultimele 25 ha cu porumb. To
tul se desfășoară pe baza unui pro
gram bine stabilit, în mod organizat, 
sub conducerea directă a specialiș
tilor.

— Am venit de la congres — 'ne 
spune Ștefan Marin, președintele 
cooperativei — hotărîit să ne recon
siderăm concepția despre densitatea 
culturilor. Este o pirghie esențială 
pentru folosirea deplină a pămintu- 
îui și pentru creșterea producțiilor. 
De aceea, la fiecare cultură au fost 
stabilite densități sporite, diferenția
te pe soiuri și hibrizi și în funcție 
de fertilitatea fiecărei parcele. La 
sfeclă asigurăm, î-n medie, 100 000 
plante recoltabile la hectar, iar la 
porumb 45 000—50 000 plante îri func
ție de hibrid.

De fapt, asigurarea unor densități 
sporite, determinate științific, con
stituie o preocupare generală pentru 
toate unitățile agricole din județul 
Buzău. La C.A.P. Gherăseni, l-am 
întilnit pe tovarășul Tudor Poste l - 
nicu, prim-secretar al Comitetului 
județean Buzău al P.C.R. „Imediat 
după congres — ne-a spus dinsul — 
in toate cooperativele agricole si sta
țiunile de mecanizare, pe ferme, bri-

de muncă s-a or-gâzi și formațiuni
ganizat dezbaterea cu toți coope
ratorii a concluziilor desprinse din 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a hotărîrii și chemării 
congresului. Pe această bază au fost 
întocmite programe concrete pentru 
suplimentarea angajamentelor ini
țiale privind realizarea și depășirea 
producțiilor stabilite în acest an. în

veți realiza acest lucru I „Prin spo
rirea densității și prin efectuarea 
unor lucrări de bună calitate — ne 
răspunde Valeriu Călin, 
mei. La ceapă asigurăm 450 000 
plante la hectar, la tomate pentru 
industrializare — 50 000 plante, 
varză timpurie — 80 000 plante, la vi
nete în solarii — 40 000 plante, toma
te timpurii — 60 000 plante". Aflăm,

șeful fer-

Ia

Pe această cale și prin realizarea unor lucrări 
de cea mai bună calitate cooperatorii din județul 
Buzău s-au angajat să obțină suplimentar 

în acest an:
36500
45500
5200

11900

TONE 
TONE 
TONE 
TONE

PORUMB BOABE 
SFECLĂ DE ZAHĂR 
FLOAREA-SOARELUI 
LEGUME

acest 6ens, un mijloc principal de 
acțiune îl constituie asigurarea unor 
densități sporite".

La C.A.P. Gherăseni, bunăoară, la 
ferma legumicolă cooperatorii s-au 
angajat să obțină, in medie, 40 tona 
de legume la hectar, cu 5 tone mai 
mult decit se prevăzuse inițial. Cum

de asemenea, că la porumb, în con
diții de neirigare, pentru hibrizii 
tardivi se asigură o densitate de 
40 000 plante recoltabile la hectar, 
iar la hibrizii timpurii — 50 000 plan
te, densități, care permit obținerea 
unei producții de 6 000 kg boabe la 
hectar. Reține atenția că pentru

Să îndeplinim riguros programul privind
producția și desfacerea bunurilor de consum

„S-au stabilit măsuri concrete 
pentru realizarea la termen a tuturor 
produselor și recuperarea restanțelor"

— Un răspuns din partea Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini —

am publicat o anchetă pe temaIn „Scinteia" din 13 aprilie a.c.
diversiticării producției de aparate electrocasnice, in lumina sarcinilor 
înscrise in programul cu privire la producția și desfacerea bunurilor 
de consum in acest cincinal, aprobat de conducerea partidului, in le
gătură cu aspectele criticate in ancheta „Scinteii". recent am primit 
următorul răspuns din partea Ministerului Industriei Construcțiilor de 
Mașini, semnat da tovarășul 
trului.

„în perioada 1976—1980. potrivit 
programului, unitățile M.I.C.M. vor 
asimila si introduce in fabricație un 
număr de 56 aparate electrocasnice 
noi, dintr-un total de 108. prevăzut 
la scara întregii economii naționale, 
în legătură cu intirzierile in punerea 
în fabricație a unor sortimente noi, 
semnalate in articolul „Scinteii", fa
cem următoarele precizări :

• Mașina de cusut in zig-zag „San
da" a fost prevăzută a se executa 
cu- motor electric din import. De
oarece nu s-au putut obține motoare
le respective, la începutul anului cu
rent s-a Întocmit un program de a- 
similare a lor in tară, la întreprin
derea „Electro-Argeș" — Curtea do 
Argeș, în colaborare cu întreprinde
rea mecanică Cugir, cu termen de 
punere in fabricație in iulie 1977. în 
urma 
car ea 
prilie 
crete 
lui.

De asemenea, s-au luat măsuri de 
asigurare in termen a cordonului și 
reostatului de către întreprinderea 
„Electro-Mureș" — Tîrgu Mureș. In 
aceste condiții, mașina electrică de 
cusut tip „Sanda" va putea fi livra
tă pe piață incepind cu finele tri
mestrului III a.c.

• In curs de rezolvare Sint și pro
blemele referitoare la asimilarea ma
șinii de spălat rufe cu program au
tomat, în condițiile cele mai avan
tajoase din punct de vedere tehni- 
co-economic. Cind va fi 
gramul de fabricație vă vom comu
nica.
• Aspiratorul de praf ...

In vederea recuperării intirzierilor, a- 
tit in realizarea reperelor din mase 
plastice (la intreprinderea „Chimica" 
Orăștie) pentru care există program 
aprobat de conducerea M.I.Ch., cit și 
a programului propriu al întreprin
derilor „Electro-Argeș" și „Electro- 
Timiș", s-au stabilit măsuri concrete, 
care să asigure punerea în fabricație 
a acestui produs 
lui 1977.

• Usoătorul de 
lizat pe bază de 
nă si are in componenta sa o serie 
de repere din import (colector, pe
rii. masă plastică etc.). Pentru ele
mentele din profilul M.I.C.M. se ac
ționează in scopul asimilării lor in 
tară, răminînd a se soluționa pro
blema maselor plastice, care se află 
în studiu la M.I.Ch.

In funcție de posibilitățile valu
tare. pină Ia 15 mai a.c. se va sta
bili. împreună cu Ministerul Comer
țului Interior, cantitatea de uscătoa- 
re UP 4 ce se vor putea livra în a-

analizei efectuate după publi- 
articolului, in ziua de 15 a- 
a.c.. s-au stabilit măsurile con- 
pentru respectarea programu-

stabilit pro-

de 650 W.

pină la finele anu-

păr UP 4 este rea- 
documentație străi-

• CLUJ. în județ au loc 
numeroase manifestări științifi
ce și cultural-educative dedica
te aniversării centenarului 
Independenței de stat a Româ
niei. Un grup de istorici clu
jeni a făcut expuneri pe a- 
ceastă temă în fața colectivului 
de muncitori, ingineri și tehni
cieni de la întreprinderea „In
dustria sîrmei" din Cîmpia 
Turzii. Universitatea cultural- 
științifică și Muzeul de artă din 
Cluj-Napoca, în cadrul ciclului 
„Seri clujene", au organizat mai 
multe conferințe urmate de 
programe artistice. Muzeul de 
istorie a Transilvaniei a alcă
tuit un ciclu de conferințe cu 
tema „Lupta pentru indepen
dentă și unitate in istoria po
porului 'român". Aceluiași eve
niment îi este închinată și pre
miera de la Teatrul de păpuși

Alexandru Necula. adjunct al minis-

luîndu-se In considerare slcest an. 
posibilitățile noastre de majorare a 
contractelor la tipul UP 3. care nu 
necesită importuri.

Toate aceste probleme, precum șl 
celelalte legate de realizarea progra
mului de producție și desfacere a 
bunurilor de consum, au fost anali
zate pe larg in ședința din 15 apri
lie a.c.. ce a avut loc la Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini, 
cu participarea conducerii Ministeru
lui Comerțului Interior și a condu
cerilor tuturor întreprinderilor și cen
tralelor industriale producătoare de 
bunuri de larg consum din rețeaua 
ministerului nostru. Cu această oca
zie s-au stabilit măsuri concrete 
pentru fiecare întreprindere și pro
dus privind realizarea in termen și 
recuperarea intîrzierilor, atit în ve
derea înfăptuirii sarcinilor proprii 
ale acestora, cit și pentru colabora
tori. Realizarea măsurilor stabilite 
cu prilejul analizelor efectuate an
terior. precum și de cea din luna 
aprilie a.c.. va fi urmărită sistema
tic la nivelul intreprinderilor. centra
lelor si ministerului".

(Urmare din pag. I)
m-am intîlnit in niște 
semnări din 
munei mele 
ciul Nou. Am 
tre altele, că 
a murit in 
după ce a fost ales de 12 
ori primar, că a fost un om 
luminat, care a luptat fără 
rezerve și fără să se gin- 
dească la repercusiunile pe 
care le va avea de supor
tat. Un exemplu semnifi
cativ : atunci cînd niște 
speculanți aristocrați au 
vrut, prin diverse manevre 
mirșave, să pună mina pe 
pămîntul țăranilor. Thill 
reușește să ajungă la Viena, 
obține chiar o audiență la 
Împărat și țăranii din Pe- 
ciul Nou sint repuși in 
drepturile lor. Reușita a- 
cestui act curajos se dato
rează și sprijinului 1a fel 
de curajos din partea 
ranului român Petru 
meon".

Fapte istorice stau 
la baza piesei lui Ludwig 
Schwarz și pe fondul aces
tor evenimente autorul în
cearcă și reușește să trate
ze cauza comună a țărani
lor din Banat, fără deose
bire de naționalitate, lupta

trecutul 
natale, 
aflat, 
acest 
anul

in- 
co- 
Pe- 

prin- 
Thill 
1825,

ță-
Si-

deci

La C.A.P. Brâdeanu, județul Buzău, In cursul zilei de duminică ou fost însămînțate ultimele 25 hectare din cela
570 prevăzute d se cultiva cu porumb Foto : A.Papadiuo

efecla de zahăr, Intrucit a fost am
plasată pe terenuri cu aport freatic 
și fertilizate cu gunoi de grajd, s-a 
stabilit o densitate de 120 000 plante 
recoltabile la hectar, pentru o pro
ducție de 50 tone la hectar.

— Vreau să subliniez — ne spune 
Inginerul Victor Guțu, președintele 
cooperativei, că prin semănat e sim
plu să realizăm densitățile sporite pe 
care le-am stabilit. Problema este 
însă să menținem densitatea pe par
cursul executării lucrărilor de între
ținere, cind, știm bine, uneori, din 
pricină neglijentei se taie mai multe 
plante decit buruieni. Am organizat 
la nivelul fiecărei formațiuni de lu
cru discuții cu cooperatorii pentru a 
le arăta cîte plante trebuie să lase 
la fiecare cultură. In plus și specia
liștii sint în permanență lingă oa
meni cind se execută prășitul".

Răspunderea cu care se lucrează 
acum la semănatul porumbului pen
tru asigurarea unor densități spori
te, și apoi la întreținerea culturilor 
constituie garanția că sporurile de 
recoltă prevăzute vor fi realizate.

Aurel PAPAD1UC 
Mihai BAZIJ

„1907“ de Tudor Arghezi

la Teatrul Național

Se dezvoltă rețeaua cooperației
de consum

Un amplu program 
de măsuri vizînd dez
voltarea rețelei coope
rației de consum 
prinde viată si în ju
dețul Neamț- Pină în 
prezent au fost mo
dernizate 96 de unități 
din care 12 magazine 
alimentare. 35 neali
mentare. 26 secții de 
prestări și 23 unități 
de alimentație publică 
și turistice. în comuna 
Vaduri a fost dat în 
folosință complexul 
comercial „Orizont", 
iar în localitatea Ște
fan cel Mare, moder
nul superfoop Rates" 
— fiecare cuprinzind o 
unitate alimentară cu 
autoservire. magazin 
universal, restaurant.

cofetărie si mai multe 
secții de prestări. In 
spatiile clădirilor ră
mase disponibile s-au 
amenajat magazine de 
prezentare și 
a mobilei și 
de prestări de 
Alte unități 
modernizate la Tarcău, 
Pipirig. Secuieni. Po
iana, Gherăeștl etc.

Anul acesta a fost 
dat în folosință un nou 
complex comercial la 
Bălțătești. stațiune 
balneoclimaterică si
tuată la 28 km distan
tă de Piatra Neamț. 
Complexul cuprinde 
un magazin cu o su
prafață de 1 500 mp. 
un restaurant, o bra-

vinzare 
ateliere 
servicii, 
au fost

serie, o cofetărie sl o 
terasă. Tot la Bălță- 
tești a fost deschisă și 
o nouă librărie.

In prezent se fac 
pregătiri intense pen
tru noul sezon turistic, 
în județul Neamț, co
operația de consum 
oferă turiștilor citeva 
atrăgătoare locuri de 
odihnă 
„Casa 
la Tg. Neamț.
Agapia și Hanul An- 
cuței. de la marginea 
localității Tupilați — 
pe șoseaua națională 
București — Bacău — 
Suceava, km 351. tn 
fotografie : Supercoop 
„Ozana" de la Tg. 
Neamț.

„Seara răzvrătită", 
ca să numim așa tema 
luptei poporului nos
tru pentru libertate 
socială, a fost un mo
tiv permanent al ope
rei lui Arghezi. Și sub 
acest aspect poetul 
și-a confirmat „Teșta- 
mentul". intărindu-i 
semnificația de 
poetică1 
Cit privește 
mentele 
țărănești 
nouă sute 
„Ca din 
marte. intr-o noapte, I 
S-a ridicat spre cer, 
din Hodivoaia / Și din 
Flăminzi. și Stănilești, 
văpaia" — acestea au 
revenit adesea in pu
blicistica 
minînd. 
știm, cu 
Răscoala 
cest poem ca un epi
sod dintr-o luptă stră
veche („de la străbu
nii mei pină la tine") 
împotriva exploatării, 
revelind cumplita su
ferință. imensa ură și 
marile resurse revolu
ționare ale țărănimii.

Specific viziunii ar
gheziene este faptul că 
dezvăluind cu rigoare 
aproape documentară 
și cu forța I unică a 
verbului său lăcomia, 
cinismul și cruzimea 
moșierilor și ciocoilor, 
poetul insist^ asupra 
răscoalei ca superior 

.fapt dp justiție. Mai 
mult., uneia dintre 
■iSahSMrfW 
-un act de’repunere îh 
drepturi a ordinii și 
armoniei naturii însăși 
— ultragiate, urîtite și 
pervertite de 
tatori. Dincolo 
ticularităfile 
originalitatea 
„1907“ vine și

..artă 
desăvirșită. 

ev.eni- 
răscoalelor 
din „anii 

șapte", cind 
senin, in

poetului cul- 
cum bine 

ciclul „1907“. 
apare in a-

exploa- 
de par- 
viziunii, 
ciclului 
din in-

protecția

veacuri pentru drep-lor de 
tate socială și progres.

Trebuie spus, de altfel, 
că viața literară este aici 
caracterizată printr-o an
corare adincă și multiplă 
în prezentul nostru socia
list, prin abordarea trecu
tului istoric al poporului, 
a luptei comune pentru

ter Mosaik" (Mozaic bănă
țean). Se poate afirma cu 
certitudine că niciodată via
ța spirituală a germanilor 
din această parte a țării 
noastre nu a fost atit de 
bogată, tn perioada aminti
tă au apărut, printre altele. 
15 volume de proză și ver
suri ale scriitorilor germani

CÎNTĂM ROMÂNIA
libertate și progres, dusă 
cot la cot de români, ger
mani, maghiari și sirbi. Nu 
ne apropiem însă de teme 
din trecut doar de dragul 
de a face istorie, ci pentru 
ca omul să înțeleagă mai 
bine prezentul și viitorul 
la a cărui modelare este 
un participant activ. Dacă 
facem bilanțul vieții litera
re din ultimii cinci ani, 
constatăm că ea atinge un 
punct culminant prin apa
riția în luna aprilie a vo
lumului masiv de studii a- 
supra istoriei culturii din 
vestul României, semnat de 
Franz Liebhard șl Întitulat 
în mod semnificativ „Bana-

din județul Timiș. Autorii 
de expresie germană din 
Timișoara au fost prezenți 
in numeroase antologii de 
proză și poezie, iar Teatrul 
de stat în limba germană a 
prezentat In numai cinci 
ani tot atitea lucrări dra
matice ale unor autori ti
mișoreni. Piesa politică a 
lui Hans Kehrer „Piinea 
nebunilor" (acțiunea ei se 
petrece în septembrie 1944 
intr-un mic orășel de gra
niță din Banat) a fost dis
tinsă cu premiul Uniunii 
scriitorilor și transmisă, în 
traducere română, la emi
siunea teatrul la microfon.

O activitate rodnică a

și recreare :
Arcașului" de

Hanul

desfășurat scriitoarea E- 
rika Scharf, tălmăcind deo
potrivă din română și ma
ghiară romane (Mihail Sa- 
doveanu. Marin Preda), cit 
și piese de teatru, pe cînd 
cunoscutul traducător Zol- 
tăn Franyd a publicat in 
limba germană traduceri 
din opera lui Eminescu, din 
lirica Greciei antice și din 
lirica universală. A apărut 
de asemenea intr-o ediție 
bilingvă româno-germană o 
selecție din poezia Iui An- 
ghel Dumbrăveanu, tradu
să de Irene Mokka și Horst 
Fassel. Numeroase din lu
crările menționate au fost 
dezbătute parțial sau inte
gral în cenaclul literar „A- 
dam Miiller-Guttenbrunn", 
în cadrul căruia au fost or
ganizate în perioada 1972— 
1977 peste 50 de ședințe de 
lucru. La șezătorile literare 
organizate cu cititorii in 
cadrul Festivalului „Cînta
rea României" au fost pre- 
zenți de fiecare dată 200 
pină la 400 de persoane, ge- 
nerînd prin prezența lor o 
puternică emulație educa- 
tiv-artistică, specifică, de 
altfel, întregii activități din 
patria noastră comună, 
România socialistă.

din Cluj-Napoca, cu piesa „Po
veste despre pămîntul tării" de 
Mircea Vaida. (Al. Mureșan). 
• OLT. Ansamblul folcloric de 
pionieri „Oltul" din Slatina s-a 
întors recent din turneul efec
tuat în R.F.G. și Olanda. Pentru 
măiestria lor micii artiști au 
primit diplome și aprecieri una
nime. (Emilian Rouă). • MA
RAMUREȘ. La Baia Mare a 
avut loc o sesiune științifică 
omagială cu tema „File din 
lupta poporului român pentru 
libertate, unitate și independen
tă națională'', organizată de 
secția de propagandă a Comite
tului județean de partid. Ca
dre didactice universitare, spe
cialiști în domeniul istoriei și 
economiei, activiști de partid și 
de stat au prezentat comuni
cări cu privire la : însemnătatea 
cuceririi Independenței de stat

a României ; ideile independen
ței, suveranității și unității na
ționale in Programul P.C.R. ; 
contribuția Maramureșului la 
războiul de independență și la 
desăvîrșirea unității de stat a

României; suveranitatea și inde
pendența statelor în condiții 
contemporane ș.a. (Gheorghe

* HUNEDOARA. In 
localitățile județului

Susa). 
toate 
Hunedoara continuă să se des
fășoare 
tistice 
zioane, 
cartea . . .
integrate în Festivalul național 
„Cîntarea României". Astfel, 
Casa de cultură din Deva a 
găzduit un amplu spectacol

manifestări cultural-ar- 
și educative — simpo- 
dezbateri, acțiuni cu 

și filmul, spectacole —

muzical-coregrafic desfășurat 
sub genericul „Slavă României 
socialiste", la care și-au dat 
concursul formații artistice care 
vor reprezenta județul Hune
doara la faza interjudețeană a 
festivalului. Tot la Deva, in 
cadrul prestigioasei acțiuni 
„Tribuna ideilor" — intrată de 
acum in tradiția casei de cul
tură — au avut loc dezbateri 
pe tema „Idei de suveranitate 
și independență națională la 
români. Independența și su
veranitatea națională in condi
țiile făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate". (Sabin 
Ionescu). • VASLUI. La Birlad 
s-au desfășurat întrecerile fa
zei județene a Festivalului na
țional „Cintarea României".. Pe 
scenele teatrului „Victor Ion 
Popa" și Casei de cultură a 
sindicatelor au evoluat formații

fructificarea subtilă a 
sunetelor. luminilor, 
mișcării scenice etc. 
regizorul Mihai Dimiu 
a preferat o 
foarte simplă, 
de formula in 
avea obiecții, 
de puterea 
montări de a 
ca o viziune (cea ori
ginală sau o alta) asu
pra ciclujui și de a 
potența marile con
traste de ton. timbru] 
său specific. Reușita 
— în acest sens — nu 
e deplină, spectacolul 
conține o notă de mo
notonie. iar aducerea 
poeziei atît de bogate 
a lui Arghezi la nu
mitorul comun, foarte 
comun, al muzicii folk 
(cintată. de altfel, cu 
sensibilitate și distinc
ție de Anda Călugă- 
reanu), 
dreptul o greșeală.

Dincolo de asemenea 
observații, care țin de 
marea noastră prețui
re față de. Tudor Ar
ghezi. spectacolul Na
ționalului ne ciștigă 
prin dăruirea cu care 
actorii, conduși de Mi
hai Dimiu. transfigu
rează eroi, figurează 
întimplări și comunică 
stări — trecind cu u- 
surință de la o parti
tură la alta. Aproape 
toti interpreții — Di- 
dona Popescu. Catița 
Ispas. Aimee Iacobes- 
cu, Elena Sereda. Emil 
Ltpiac. Dorer iacobes- 

demers Castel Constantin)
•cmitrar spintU; Răducu Ileus. C. Dia-

manifeștată 
fată de o or- 

cronologică, 
sau stilistică 

din

diferența 
de autor 
ganizare 
tematică 
a materialului,
continua pendulare în
tre evocarea epică și 
cea lirică ; intre rela
tarea de fapte și por
tret ; între descriere, 
imprecație subiectivă 
și dramatizare ; din 
varietatea tonului : un 
ton cînd exact, cînd 
grav, patetic (proiec- 
tînd răscoala si

săi în mit), dar 
presus de toate iromo 
și sarcastic — amin
tind de forța pamfle
tului si blestemului 
arghezian.

Am simțit nevoia a- 
cestor precizări intru- 
citVa elementare pen
tru a exprima rezer
va fată de unele as
pecte mai puțin inspi
rate ale spectacolului 
„1907“ de la Teatrul 
Național. Mai întii : 
ideea unei „dramati
zări", gindită ca o or
donare logică sau de 
natură sa favorizeze 
dialogul unor persona
je “M’auare'<„.......
lui operei $î care (cel 
puțin așa cum e rea
lizat de autori : Ema- 
noil Enghel si Mihai 
Dimiu) nu reușește să 
îi sporească „teatrali- 
tatea". Jn locul unei 
modalităîi de specta
col mai generoasă in

alta — 
Nu față 
sine am 
ci față

acestei' / 
comuni- 1

pare de-a

Răducu Xțcuș, C. Dia- 
mandi și Al. Giugaru 
— au momente de reu
șită deosebită, fapt 
pentru care merită cu 
prisosință atenția pu
blicului.
Natalia STANCU- 
ATANAS1U

mediului Înconjurător

RĂSPUNDERE a prezentului FAȚA DE VIITOR

De la Periș la Snagov,
după cinci ani

— La începutul acestui ai — ne 
spune tovarășul Ilie Gîrbaci inspec
tor la Oficiul județean de gofoodărire 
a apelor Ilfov — am obsffvat că 
apele menajere de canaliere ale 
unor blocuri din Periș. in pc să fie 
deversate in puțuri absorbante. erau 
pompate intr-un șanț desclis. care le 
ducea in valea Snagovulu si — de 
acolo — in lacul Snagov. im dispus 
imediat demontarea pornii. De a- 
tunci. aceste ape au incout să fie 
transportate cu cisterne-râdanje in 
stația de epurare a ingrăătoriei de 
porci de pe raza Perișuui. Soluția 
era. evident, provizorie. Jlele trecu
te. spre surprinderea m«. descopăr 
că din nou s-au făcut ompări spre 
Snagov, pe baza dispojției date de 
contabilul sef Gabriel -hivu. intru
cit se stricase vidanja. /)e la Sanepi
dul Ilfov ni s-a telconat să fim 
„înțelegători" cu necaurile locatari
lor de la blocurile di Periș...

Cu aproape cinci fii în urmă — 
mai exact în ziarul „Scînteia" din 
13 iunie 1972 — sesiam intr-un ar
ticol pericolul pe cre-1 reprezenta 
pentru lacul Snagc poluarea cu 
dejecții de la combiatul de porcine 
din Periș. insufici«t epurate. S-au 
luat atunci măsuriurgente. Au fî>st 
alocate sume impo-ante pentru dez
voltarea stației deepurare. Dintr-un 
bazin de acumular. situat într-o vale 
învecinată, apele nsuficient epurate 
urmau să fie folrfte centru irigarea 
unor terenuri agcole din zonă, evi- 
tîndu-se astfel ? poluarea lacului 
Căldărușani. Poarca Snagovului a

de teatru, c'ale, montaje mu- 
zical-literare brigăzi artistice, 
grupuri viale și de muzică 
folk. întrec'ile au fost prece
date de irnisajul expoziției 
județene d artă plastică și de 
recitalul e poezie patriotică 
„Pe drum de costișe ce duce 
la Vaslui' (Crăciun Lăluci). 
• CARA&EVERIN. La Re
șița, Fesțalul național „Cîn
tarea Roâniei" și sărbătorirea 
centenarui cuceririi indepen
dentei dstat a patriei noastre 
au prildit ample manifestări. 
Printre‘Cestea, noua ediție a 
festivalui „Ecran 5“, al cineaș
tilor artori din Reșița, la care 
in aceian au luat parte aproa
pe 40 cinecluburi din 18 ju
dețe ; tării. Au participat la 
concu aproape 60 de filme 
realize de cineamatorii din 
tară. Nicolae Cătană).

fost atunci oprită, dar a continuat 
să fie poluat lacul Căldărușani. de
oarece nu s-au respectat indicațiile 
de folosire a apelor pentru irigații. 
Extinderea stației de epurare se tă
răgănează in mod nepermis.

— Constructorul, care aparține d» 
întreprinderea avicolă Crevedia — ne 
spune tovarășul inginer Vasile Seme- 
nescu. directorul I.S.C.I.P. Periș — 
trebuia să realizeze pină la 1 aprilie 
lucrări de constructii-montaj în va
loare de 11 milioane lei. dar n-a rea
lizat nici măcar jumătate. Potrivit 
graficului, pină la 30 iunie trebuie 
să termine complet și treapta a doua 
de epurare, ale cărei lucrări au o va
loare de 8 milioane lei. Dar pe șan
tier n-am mai văzut timp de luni și 
luni de zile mai mult de o echipă 
de șapte-opt oameni. Și este vorba 
de lucrări care trebuiau să fie gata 
de prin 1975. Dar de fiecare dată au 
fost aminate...

Ciudat este faptul că atît construc
torul, cit și beneficiarul sint în subor- 
dinea aceluiași for — Departamentul 
I.A.S. — care, după cum se vede, nu 
a luat măsurile cuvenite pentru a 
realiza construcțiile în termenul stabilit.

La Departamentul agriculturii da 
stat, tovarășul director Teodor Gher- 
cu ne asigură că extinderea și mo
dernizările prevăzute vor fi realizata 
în termen, adică pină la 1 iunie. Ar 
fi bine să fie așa. Mai ales că de la 
acest departament am mai primit asi
gurări asemănătoare in ultimii ani. 
Nici modul de realizare a investiției 
nu este prea încurajator : se prevăd 
lucrări de construcții în valoare da 
circa cinci șute de mii de lei in pri
mul trimestru și de peste trei mi
lioane pentru următoarele două luni.

Nimănui nu-i este îngăduit să a- 
tenteze la puritatea apelor. De a- 
ceea, este necesar ca, de îndată, or
ganele de specialitate — Inspecția da 
stat a apelor șl Oficiul județean da 
gospodărire a apelor, împreună cu re
prezentanți ai comunelor riverane — 
să desfășoare un control complex, 
riguros, pas cu pas. de-a lungul ma
lurilor Snagovului și a tuturor văilor 
și albiilor ce converg spre acest lac, 
pentru a depista, analiza și lua in su
praveghere sursele și deversările da 
ape de la toate fermele, gospodăriila 
individuale, atelierele, sanatoriile, 
spitalele si alte unități economice sau 
sociale din zonă. Toate, absolut toata 
sursele posibile- de poluare trebuia 
cunoscute și supravegheate, iar pre
vederile legale de protecție a mediu
lui trebuie aplicate întocmai în spi
ritul și litera lor.

Al. PLA1EȘU



SCINTEIA — mcrți 26 aprilie 7977 PAGINA 3

„CONTUL OMENIEI" Convorbiri economice româno-iugoslave SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

TELEGRAME ADRESATE 
TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU 

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

Pe adresa tovarăiei Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.CR., președintele Co
mitetului naționa' de ajutorare, conti
nuă să sosească telegrame prin care 
numeroase colocive de oameni ai 
muncii, de la orate și sate, aduc la cu
noștință hotăriiea lor fermă de a 
contribui, prin depunerea în „Contul 
1977", a unor însemnate sume de 
bani, precum ș prin realizarea unor 
importante depășiri în producție, la 
efortul general al întregului nostru 
popor pentru înlăturarea cît mai 
grabnică a urnărilor cutremurului.

Cadrele m«dico-sanitare din re
țeaua Ministerului Sănătății — me
dici, farmacițti. asistenți medicali, 
surori, tehnicieni — au hotărît să 
depună în „Contul omeniei" pînă la 
sfîrșitul anului suma de 146 500 000 
lei.

O importantă contribuție o vor 
aduce oamenii muncii din județul 
Constanța, care s-au angajat să con
tribuie la „Contul 1977", din veni
turile proprii, prin organizarea unor 
manifestări cultural-artistice și spor
tive, precum și prin efectuarea de 
ore de muncă suplimentară, cu suma 
de 156320 000 lei; la rîndul lor, oa
menii muncii din județul Brăila au 
hotărît să contribuie la același cont, 
prin depuneri individuale și colective 
în valoare de aproape 70 milioane lei; 
muncitorii, tehnicienii și inginerii de 
la Regionala C.F.R. Timișoara vor 
contribui cu 18 427 773 lei; lucrătorii 
ogoarelor din județul Suceava au ho
tărît «ă contribuie cu peste 13 886 000 
lei. același timp, ei s-au angajat 
să obțină o producție agricolă 
globală suplimentară în valoare de 
51 milioane lei; cadrele .didactice și 
ceilalți angajați ai unitătăților de 
învățămînt din județul Alba au ho
tărît să depună pește 5 milioane lei. 
reprezentind retribuția unei zile de 
muncă pe lună, pînă Ia sfirșitul anu
lui ; colectivul de muncă de la între
prinderea constructoare de mașini- 
unelte „înfrățirea" Oradea s-a an
gajat să contribuie cu 4,1 milioa
ne lei și să realizeze pînă la sfîrșitul 
anului o productie-marfă suplimen
tară în valoare de 10 milioane lei; 
colectivul de muncitori, tehnicieni și 
ingineri de la Combinatul chimic 
din Tîrnăveni. județul Mureș, a ho
tărît să înscrie în același cont suma 
de 3 350 000 lei.

Uniunea județeană și cooperati
vele meșteșugărești din județul Dolj 
au luat hotărîrea să contribuie la 
„Contul omeniei" cu suma de 3,5 mi
lioane lei.

Lucrătorii din întreprinderile a- 
gricole de stat din județul Mureș — 
români, maghiari, germani — s-au 
angajat să contribuie la „Contul

deomeniei și solidarității" cu suma 
3 276 366 lei.

Colectivul de oameni ai muncii_
la întreprinderea metalurgică Aiud 
— județul Alba și-a luat angaja
mentul de a realiza o producție 
globală suplimentară în valoare de 
28 milioane lei. Totodată, 
muncii din acest colectiv 
în „Contul omeniei" 
2 964 420 lei.

Colectivul de forestieri 
I.F.E.T. Mureș — Reghin a hotărît 
să participe la „Contul omeniei" cu 
suma de 2 856 000 lei. De asemenea, 
acest colectiv de muncă va dona o- 
rașulul Zimnicea 10 garnituri de 
mobilă în

Membrii 
producție 
maghiari, 
„Contul omeniei", din veniturile per
sonale. 2 500 000 lei și vor dona 300 
tone cereale. 120 tone cartofi, im
portante cantități de lapte, ouă, 
carne și alte produse agricole.

Colectivul de oameni ai muncii de 
la întreprinderea „Electromotor" din 
Timișoara a hotărit să contribuie la 
„Contul 1977“ cu suma de 2 415 800 
lei.

Comuniștii, toti angajații Combi
natului de prelucrare a lemnului 
Blaj au hotărît să contribuie la în
lăturarea pagubelor provocate de 
cutremur și ajutorarea sinistraților 
cu suma de 2 200 000 lei și să rea
lizeze o producție globală suplimen
tară în valoare de peste 16 milioane 
lei; muncitorii feroviari din com
plexul Caransebeș au hotărit să 
contribuie la „Contul omeniei" cu 
suma de 2100 00 lei. De asemenea, 
formațiile artistice și sportive din 
cadrul complexului și-au luat an
gajamentul de a depune aici și su
mele rezultate din spectacolele și 
manifestările sportive organizate în 
acest scop; comuniștii, toti lucrăto
rii întreprinderii de utilaje și piese 
de schimb Suceava vor depune 
suma de 2 074 000 lei. Totodată, ei 
s-au angajat să dea peste plan pînă 
la sfîrșitul anului o producție în va
loare de 14 milioane lei; colectivul 
întreprinderii de construcții mașini 
Caransebeș a hotărit să depună re
tribuția pe o zi în fiecare lună, pînă 
la sfîrșitul anului, insumînd 2 mi
lioane lei ; colectivul întreprinderii 
de industrializare a cărnii Suceava 
s-a angajat să participe la efortul 
general pentru înlăturarea consecin
țelor seismului cu suma de 1 900 000 
lei și realizarea unei producții supli
mentare in valoare de 40 milioane 
lei.

Studenții, cadrele didactice și per
sonalul tehnic-administrativ de la 
Institutul politehnic „Traian Vuia"

de

oamenii 
vor depune 
suma de

din cadrul

garnituri 
valoare de 55 000 lei. 
cooperativelor agricole de 
din județul Alba, români, 
germani, vor depune în

Timișoara vor depune suma de 
1 750 000 lei ; colectivul întreprinderii 
„Electrotimiș" Timișoara a hotărît 
să doneze în „Contul omeniei și so
lidarității" suma de 1 715 000 lei și să 
realizeze o producție suplimentară 
în valoare de 3 milioane lei ; oame
nii muncii de la întreprinderea de 
transporturi auto Alba au hotărit să 
înscrie suma de 1 790 000 lei ; colec
tivul de muncă de la întreprinderea 
de ciorapi Sebeș s-a angajat să de
pună 1 600 000 lei și să realizeze o 
producție globală suplimentară in 
valoare de 15 milioane lei ; lucră
torii grupului de șantiere hidroener
getice Valea Sebeșului au hotărît șă 
contribuie cu suma de 1,5 milioane 
lei.

La rîndul său, colectivul de mun
citori, tehnicieni și ingineri de la 
întreprinderea de explorări și pros
pecțiuni Suceava s-a angajat să de
pună în „Contul omeniei" suma de 
1,5 milioane lei ; locuitorii comunei 
Petrești — județul Dîmbovița vor 
depune suma de 1 474 000 lei ; colec
tivul întreprinderii textile „Moldova" 
Botoșani s-a angajat să realizeze 
pînă la sfîrșitul anului o producție 
globală suplimentară în valoare de 
12 milioane lei și să depună peste 
1,2 milioane lei ; colectivul întreprin
derii de tricotaje „Miorița" Oradea 
a hotărît să contribuie cu suma de 
1 200 000 lei. luîndu-și, in același 
timp, angajamentul să realizeze peste 
sarcinile inițiale de plan 125 000 bu
căți tricotaje ; lucrătorii întreprinde
rii Electrocentrale-Mureș contribuie 
cu suma de 1 090 000 lei ; angajații 
Combinatului de celuloză și hirtie 
Suceava au hotărit să contribuie, la 
același cont, cu suma de 1 040 000 lei.

Colectivul de angajați de la între
prinderea de industrie locală Urzi- 
ceni a hotărit să contribuie la „Con
tul 1977“ cu suma de 1 035 000 lei, 
reprezentind retribuția unei zile pe 
lună pînă la sfîrșitul anului.

Colectivul Combinatului de prelu
crare a lemnului Oradea a hotărît 
să sprijine acțiunile organizate. pen
tru ajutorarea sinistraților și recu
perarea pierderilor cauzate de cutre
mur prin depunerea în „Contul ome
niei" a sumei de 1,35 milioane lei.

La rîndul lor, lucrătorii din între
prinderile agricole de stat ale jude
țului Alba vor contribui din venitu
rile personale cu suma de 1 039 000 
lei. Totodată, ei s-au angajat să de
pășească producțiile planificate pe 
anul în curs cu 500 tone porumb, 120 
tone fructe, 20 tone carne și alte 
produse în valoare de 1 milion lei ; 
locuitorii comunei Vînători, județul 
Mehedinți 
în „Contul

Cei peste 
tei roșii cu 
ghiari, germani 
au expediat pentru școlile din jude
țul Teleorman cărți in vederea do
tării bibliotecilor școlare avariate și 
rechizite, în valoare de 140 000 lei.

Luni, 25 aprilie, a avut loc, la Ti
mișoara, o întîlnire de lucru între 
tovarășii Gheorghe Oprea, viceprim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România,. și Milorad Bi- 
rovliev. membru al Consiliului Exe
cutiv Federal al Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, președinții 
celor două părți în Comisia mixtă 
româno-iugoslavă de colaborare eco
nomică.

Cu acest prilej s-a examinat stadiul 
relațiilor economice româno—iugo
slave și au fost convenite măsuri co
respunzătoare pentru dezvoltarea in 
continuare a acestor relații în lumina 
indicațiilor și recomandărilor condu
cătorilor de partid și de stat ai celor

două țări, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito.

O atenție deosebită a fost acordată 
pregătirii începerii lucrărilor pentru 
realizarea sistemului hidroenergetic și 
de navigație Porțile de Fier II. adîn- 
cirii cooperării in producție, precum 
și lărgirii schimburilor comerciale ro
mâno—iugoslave.

Au participat Virgil Cazacu. am
basadorul țării noastre în R.S.F. Iu
goslavia. și Petar Dodik, ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București.

întîlnirea s-a desfășurat intr-o at
mosferă tovărășească, de deplină 
Înțelegere.

A TANZANIEI

(Agerpres)

Cronica
In perioada 19—25 aprilie a.c.. o de

legație a Partidului Comunist Iorda
nian. condusă de tovarășul Fayek 
Warad, prim-secretar al C.C. al 
P.C.I., a făcut o,vizită oficială în țara 
noastră, la invitația C.C. al P.C.R. în 
timpul șederii în tara noastră, dele
gația P. C. Iordanian â vizitat obiec
tive economice și sociai-culturale din 
municipiul București și din județul. 
Argeș.

Delegația P. C. Iordanian a avut o 
Întîlnire la C.C. al P.C.R. cu tovarășii 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Haralambie Alexa 
și Constantin Vasiliu. adjuncti de șefi 
de secție la C.C. al P.C.R., care a 
prilejuit un schimb de informații și 
de păreri privind activitatea și pre
ocupările actuale ale celor două 
partide.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului 
terne al Republicii 
Medeiros Ferreira, 
naționale a

afacerilor ex- 
Portugheze, Jose 
cu prilejul zilei 
țări.acestei

★
Zilei naționale a Repu- 
Tanzania, ministrul afa-

zilei

Excelertței Sale Domnului JULIUS K. NYERERE
Președintele Partidului Revoluției — Chama Cha Mapinduzi 

Președintele Republicii Unite Tanzania
DAR ES SALAAM

Cea de-a XIII-a aniversare a creării Republicii Unite Tanzania îmi oferă 
plăcutul prilej să vă adresez, în numele Partidului Comunist Român, al Con
siliului de Stat, al poporului român și al meu personal, calde felicitări, cele 
mai bune urări de sănătate și fericire personală, de noi succese și realizări 
poporului tanzanian prieten, sub conducerea Partidului Revoluției — Chama 
Cha Mapinduzi — pentru înfăptuirea aspirațiilor sale de progres și bună
stare.

îmi exprim convingerea că, acționind pe mai departe în spiritul convor
birilor și documentelor semnate împreună, se vor dezvolta in continuare re
lațiile româno-tanzaniene," conlucrarea dintre țările și partidele noastre pe 
tărîmul vieții internaționale, in lupta pentru triumful cauzei păcii, colaborării, 
eliberării și independenței naționale, împotriva politicii imperialiste, colonia
liste, de discriminare rasială și apartheid, pentru o nouă ordine econo
mică mondială.

s-au angajat să depună 
omeniei" 310 000 lei.
45 000 purtători ai crava- 
tricolor — români, ma- 

— din județul Alba

Cu ocazia 
blicii Unite 
cerilor externe al Republicii Socialis
te România a transmis o telegramă 
de felicitare domnului Benjamin 
Mkapa, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Unite Tanzania.

★
Cu prilejul celei 

versări a creării 
Tanzania, Institutul 
lațiile culturale cu străinătatea a or
ganizat, luni, în Capitală o manifes
tare culturală. Cu această ocazie, zia
ristul Crăciun Ionescu a împărtășit 
impresii de călătorie din această 
țară.

Au fost prezenți membri ai condu
cerii I.R.R.C.S., Ligii române de prie
tenie cu popoarele din Asia și Afri
ca, reprezentanți ai Ministerului Afa-

de-a XIII-a ani- 
Republicii Unite 
român pentru re-
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REVISTA COMPETIȚIILOR
Un șir de eveitimeijtft’' din diferite și^au dominat autoritar adversarele, 

chiar atunci cînd au avut de-a face 
cu cele mai bune dintre ele. Astăzi, 
continuindu-și programul de pregă
tire pentru apropiatele campionate 
europene de la Praga. formația gim
nastelor românce pleacă în Spania 
pentru două meciuri bilaterale ofici
ale, la Barcelona și Madrid.

începînd de azi. vreme de clteva 
zile se vor afla Ia Maliuc. în Delta 
Dunării, și boxerii din lotul repre
zentativ. ei avind în fată un 
competitional asemănător — 
rea campionatelor europene 
de la sfîrșitul lunii mai. Cu 
Iui Mircea Dan Simon, care n-a prea 
avut parte de adversari la turneul 
„Centura de aur" și care se va an
trena la București sub conducerea 
maestrului Constantin Nour. în lotul 
de la Maliuc se vor găsi citiva dintre 
cei mai buni pugiliști. în frunte cu 
Simion Cutov și Ibrahim Faredin, 
boxeri cu veche reputație internațio
nală. dar si proaspeți titulari în for
mația aleasă de antrenorul Ion Popa.

ramuri — meciuri și turnee interna
ționale — au retiniit atentia amato
rilor de sport, iar, spre satisfacția 
acestora. reprezentanții culorilor 
românești au repurtat cîteva succese 
remarcabile.

Să începem prin a sublinia com
portarea excelentă a echipei Româ
niei in Campionatul european de 
rugbi. In urma recentei victorii, cu 
22—12, în fața echipei Spaniei, pe 
terenul acesteia din urmă, reprezen
tanții rugbiului nostru sint foarte 
aproape de cucerirea trofeului, deși 
ultimele meciuri ale campionatului. 
România — Italia și Franța — Po
lonia. vor avea loc abia la 1 mai. 
Partida-cheie a acestui campionat, 
România — Franța, acea partidă care 
a decis soarta titlului de campioană, 
va rămîne un moment memorabil 
pentru rugbiul nostru, cu atît mai 
mult cu cît formația română a în
trecut atunci una dintre cele 
valoroase formații din Istoria 
biului francez.

Intr-un alt sport pe echipe, 
ne-a produs adesea satisfacții 
tre cele mai mari, să notăm o 
realizare de prestigiu: echipa de 
handbal a clubului Steaua cucerește 
„Cupa campionilor europeni"! E 
o formație de club printre ce
le mai valoroase din lume, cu multi 
jucători avind titluri de campioni ai 
lumii în palmaresul lor. o formație 
al
de 
in 
al 
^T7":ova reprezintă un imbold pentru 
pregătirea handbalistilor români în 
vederea viitorului campionat mon
dial, ca și a turneului olimpic din 
1980, incă un îndemn pentru toate 
cluburile fruntașe din tară de a spori 
fără încetare gradul de calitate al 
handbalului național.

Iată că și Nadia Comănecf a expus 
pentru prima oară în public noul 
exercițiu la „sol". Turneul de la Cluj- 
Napoca a fost de altfel o continuă în
trecere Nadia — Teodora. 
Montreal încoace. Nadia

obiectiv 
pregăti- 
de box, 
excepția

mai 
rug-
care 
din- 
nouă cîte va

internațional de 
desfășurat 

sportivii români

cărei antrenor. Cornel Oțelea. e 
asemenea un nume bine cunoscut 
handbalul mondial. Succesul final 

Stelei în fata echipei T.S.K.A.

De la 
Si Teodora

În
• La concursul

lupte greco-romane desfășurat la 
Varșovia, sportivii români Stefan 
Negrișan (62 kg) și Ion Draica (82 
kg) au obținut frumoase victorii, 
clasindu-se pe primele locuri la ca
tegoriile respective. La categoria 52 
kg, Nicolae Zamfir s-a situat pe 
locul al treilea.

La această competiție au participat 
tineri luptători din Bulgaria, Ceho
slovacia, R.D. Germană. 
România, Turcia și Ungaria.

• „Cupa cupelor" la 
masculin a fost cucerită de 
Institutului de aviație 
în finala competiției, 
Zaporoje, handbaliștii 
întrecut cu scorul de 
echipa S.C. Magdeburg (R.D. 
mană).

• Desfășurată Ia Roma, tradițio-i 
nala competiție internațională mas-

Polonia,

handbal 
formația 

din Moscova, 
disputată 
sovietici

18—17

la 
au 

(9-7) 
Ger-

Variate forme 
la ADAS

de asigurare

de 
la

forme 
puse 

de către

cum «int Gestică Chiracu ei Vasile 
Ci cu.

Să încheiem cu fotbalul, ai cărui 
reprezentanți se vor întrece mîine, 
de la ora 17, pe stadionul Steaua, cu 
puternica echipă a R.D. Germane. 
Ieri, membrii biroului F.R.F. au re
văzut filmul meciului România — 
Spania, analizînd apoi jocul forma
ției noastre. La propunerea antreno
rului Ștefan Covaci, au fost incluși 
în lotul național jucătorii Mehedințu 
și Lucescu. Modificări importante 
par aproape sigure și în lotul iugo
slav, profilindu-se intenția de a fi 
convocați jucătorii Katalinski, Popi- 
voda, Bajevici și Geaici, jucători 
care activează peste hotare. Soluțiile 
pentru formația 
rea meciului de 
României (meci 
de o brigadă din 
sîmbăta aceasta. 
Belgrad, partida 
R.F. Germania.

Campionatul
mondial de hochei

La Viena, în cadrul campionatului 
mondial de hochei pe gheață (grupa 
A), s-a disputat meciul dintre se
lecționatele U.R.S.S. și Canadei. Ho- 
cheiștii sovietici au obținut o victo
rie categorică cu scorul de 11—1 
(3—0, 5—1, 3—0).

iugoslavă în vede- 
la Zagreb, cu cea a 
care va fi arbitrat 
Israel), le vom afla 
cind se va juca, la 
amicală Iugoslavia-

Valeriu MIRONESCU

TENIS : Partidele 
demonstrative 
de ia Chicago

NEW YORK 25 (Agerpres). — La 
Chicago s-a disputat intilnirea de
monstrativă de tenis dintre campio
nul român Ilie Năstase și cunoscutul 
jucător argentinean Guillermo Vilas. 
La capătul unei partide de un ex
celent nivel tehnic și spectacular, 
Ilie Năstase a terminat învingător cu 
6—2, 6—1.

într-o partidă de dublu, Guillermo 
Vilas și americanul)Vitas Gerulaitis 
au intrecut cu 6—4, 6—4 cuplul Ilie 
Năstase — Ion Țiriac.

încasările realizate la aceste me
ciuri demonstrative vor fi _____
în contul destinat înlăturării urmă
rilor cutremurului din România.

cerilor Externe, oameni de cultură 
și artă, un numeros public.

★
Luni seara, la Casa Centrală a Ar

matei a avut loc o adunare consa
crată celei de-a 45-a aniversări a 
creării primelor detașamente de par
tizani, organizate și conduse de to
varășul Kim Ir Sen, care au consti
tuit baza formării Armatei populare 
coreene.

Au participat generali șl ofițeri, 
maiștri militari și subofițeri din 
garnizoana București.

La adunare au mai luat parte re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, ai Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, ai Institutu
lui român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea. Uniunii scriitorilor. 
Asociației de prietenie româno-core- 
eană. ziariști.

Au fost, de
Pek Hing Ghi, însărcinatui cu 
ceri a.i. al R.P.D. 
noastră, și membri

Adunarea a fost 
neralul-locotenent 
care a rostit o alocuțiune.

Despre însemnătatea evenimentu
lui a vorbit locotenent-colonel Pak 
Zi Săk, atașatul militar, aero și 
naval al R.P.D. Coreene la Bucu
rești.

In continuare, cei prezenți au vi
zionat o fotoexpoziție și un film 
puse la dispoziție de Ambasada 
R.P.D. Coreene.

*
Luni au început, la cinematograful 

„Eforie" din Capitală. „Zilele filmu
lui danez", o nouă manifestare ce se 
înscrie in cadrul schimburilor cultu
rale dintre România și Danemarca. 
Spectacolul de gală a programat fil
mul artistic „Pelerina roșie", in re
gia lui Gabriel Axei, film istoric, 
tratat intr-o manieră modernă, in
spirat dintr-o cunoscută legendă pri
vind începutul formării națiunii da
neze. In deschiderea manifestării au 
luat cuvîntul Ion Bucheru, directorul 
Casei de filme nr. 1, și Finn Aabye, 
director executiv a! Institutului da
nez al filmului.

Au luat parte reprezentanți ai Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, Ministerului Afacerilor Externe, 
Asociației cineaștilor, alți oameni de 
artă și cultură, un numeros public, 
precum și membrii delegației de ci
neaști danezi aflați, cu acest prilej, 
în tara noastră.

Au fost de față șefi de misiuni di
plomatice acreditați Ia București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

Aceeași manifestare va avea loc la 
Constanța (27—30 aprilie) și Tulcea 
(28 aprilie—2 mai).

★
La Iași au început, luni, lucrările 

Seminarului national de tensiome- 
trie. La această reuniune științifică, 
prima de 
iau parte 
specialiști 
turilor și 
liul Național pentru Știință și Teh
nologie. institute de învătămînt su
perior și de cercetare din București, 
Iași, Cluj-Napoca. Craiova. Brașov 
și Timișoara.

Participants analizează realizările 
obținute pînă în prezent și proble
mele ce se pun în continuare in 
domeniul tensiometriel — disciplină 
tehnică ce are drept scop studierea 
principiilor de proiectare și execu
tare a unor mașini, instalații și 
mijloace de transport feroviare și 
rutiere cu caracteristici superioare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Socialiste RomâniaRepublicii

au

rînd ur i
eulină de floretă pe echipe „Cupa 
Gaudini" a revenit Ia actuala ediție 
selecționatei Italiei, cu 3 victorii. Pe 
locurile următoare s-au clasat for
mațiile Franței — 2 victorii. Româ
niei — o victorie și Ungariei — zero 
victorii.

• Competiția feminină de floretă 
desfășurată la Offenbach (R.F. Ger
mania) a revenit scrimerei vest-ger- 
mane Jutta Hoehne, care a totalizat 
în turneul final 4 victorii.

• Peste 25 000 de spectatori
urmărit la Dublin întîlnirea amicală 
de fotbal dintre echipele reprezen
tative ale Irlandei și Poloniei. Parti
da s-a încheiat la egalitate : 0—0.

• Rezultate înregistrate la compe
tiția masculină de baschet „Marele 
Premiu" al orașului Sofia : Varșo
via—Sofia (B) 105—65 (46—39); Ha
vana — București 86—84 (41—44) ; 
Paris — Budapesta 94—91 (43—53) ; 
Sofia (A) — Moscova 80—74 (după 
prelungiri).

In clasament, după cinci 
întreceri, conduce echipa 
Havana.

zile de 
orașului

depuse

întreceri pentru „Cupa 
Independenței"

VASLUI. Peste 500 de tineri care 
îndrăgesc întrecerile de cros, sportivi 
din scoli, instituții, întreprinderi ale 
orașelor și satelor vasluiene. și-au 
dat întîlnire duminică la faza jude
țeană a competiției dotate cu „Cupa 
Independenței". De evidențiat parti
ciparea la întrecerile pe categorii de 
virată a tinerilor din mediul rural, 
respectiv din satele Vulturești, Ro- 
șiești, Vutcani. Codăești. Rebricea, 
Delești și altele. Iată-i pe citiva din
tre cîștigătorii locurilor I ; Aneta 
Cretu (Huși), Neculai Dulcescu. 
na Sava. George Alexandrescu 
din Birlad). Maricica Munteanu 
treprinderea de confecții Vaslui), 
culai Neghină (întreprinderea de 
menti Birlad). (Lăluci Crăciun).

Ele- 
(toti 
(în- 
Ne- 
rul-

asemenea, prezenți 
afa- 

Coreene în țara 
ai ambasadei, 
deschisă de ge- 
Popa Constantin,

Poporul tanzanian 
sărbătorește astăzi im- 
■plinirea a 13 ani de 
la unirea celor două 
state africane inde
pendente. Tanganica si 
Zanzibar. constituin- 
du-se astfel Republica 
Unită Tanzania.

In răstimpul care a 
trecut de atunci, tînă- 
rul stat, pășind pe 
calea dezvoltării de 
sine stătătoare, a ob
ținut însemnate reali
zări pe calea lichidă
rii grelei moșteniri 
coloniale, a consolidă
rii independenței, pro
gresului economic și 
social. Amplul pro
gram elaborat In 1967, 
cunoscut sub denu
mirea „Declarația de 
la Arusha", a stabilit 
principalele obiective 
ale dezvoltării eco
nomice, corespunzător 
condițiilor concrete și 
intereselor fundamen
tale ale națiunii tan- 
zaniene. în baza aces
tui program au fost 
întreprinse o serie de 
măsuri privind 
rea controlului 
in economie, 
de cooperative 
cole, lichidarea nești- 
inței de carte, ridica
rea nivelului de viată 
al populației.

intări- 
de stat 
crearea 

agri-

Sesiuni

acest gen din tara noastră, 
cadre de conducere și alți 
din Ministerul Transpor- 

Telecomunicațiilor, Consi-

(Agerpres)

t V
PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală 

10,00

11.10
11,35

11,55
16,00
16,05
16,35
17,05

17,15
17,50

18,15

18,45

Antologia filmului pentru copil și 
tineret : Shirley Temple 
Artezienele Bărăganului
File de istorie : „Drumeț în calea 
lupilor"
Telex
Telex 
Teleșcoală
Curs de limbă engleză 
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto
Vîrstele peliculei
Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură
Pasageri pentru utopie. Documen
tar
întrebări șl răspunsuri : Emisiune 
In ajutorul lectorilor, propagan
diștilor și cursanților din lnvăță- 
mintul politico-ideologic de partid.

Printre numeroasele 
asigurări 
dispoziția 
ADAS este 
de viață".
' Această 

un sprijin ____  .
care o contractează sau pentru 
familia sa în cazul survenirii 
unor evenimente neprevăzute și, 
totodată, dă posibilitatea asigu
ratului să economisească în mod 
planificat o 'anumită sumă de 
bani pe care o va primi la ex
pirarea poliței.

Asigurarea mixtă de' viață se 
practică și în alte trei variante, 
realizate prin extinderea pro
tecției asupra unui număr mai 
mare de persoane, prin majora
rea cuantumului sumei asigu
rate în cazul survenirii unor 
anumite evenimente asigurate, 
ori prin prelungirea în timp . a 
prestațiilor ADAS. Astfel, în 
„asigurarea familială mixtă de 
viață" se cuprind toți membrii 
familiei în vîrstâ de la 5 ani la 
60 de ani, oricare dintre aceștia 
puțind încasa suma asigurată. 
Prin „asigurarea mixtă de viață 
și suplimentară de accidente", 
în cazul urmărilor accidentelor 
cuprinse în asigurare, suma în
scrisă în poliță se plătește ma
jorată de 6 ori. „Asigurarea

facultative 
cetățenilor 
și „asigurarea mixtă
asigurare constituie 
bănesc pentru cel

mixtă de 
urmași" 
eșalonată 
de către urmașii asiguratului.

Asigurările menționate șînt 
accesibile tuturor persoanelor în 
vinstă de la 16 ani pînă la 60 de 
ani și se pot contracta pe ter
mene de la 5 la 20 de ani. Pri
mele de asigurare șint diferen
țiate în funcție de vîrsta per
soanei ce se asigură, de durata 
asigurării și de suma asigurată 
și pot fi achitate și în rate. La 
expirarea asigurărilor la care 
primele au fost plătite pentru 
întreaga durată prevăzută în 
poliță, sumele asigurate se ma
jorează cu 10 la sută. Asigură
rile participă la tragerile de a- 
mortizare lunare și speciale. 
Sumele cuvenite pentru cazurile 
de invaliditate permanentă par
țială se plătesc majorate cu 25 
la sută. Pentru a beneficia ne
întrerupt de toate foloasele ce 
le oferă asigurările, este necesar 
ca ratele de primă să fie achi
tate la termenele stabilite.

Pentru relații suplimentare și 
contractarea de asigurări cei in
teresați se pot adresa responsa
bililor cu asigurările din unită
țile socialiste.

, spectorilor de 
direct, oricărei

viață cu pensie pentru 
garantează primirea 
a unor sume de bani

A

(Urinare din pag. I)
care au 

volun- 
munti si

agentilor și In- 
asigurare sau, 
unități ADAS.

Din cauza amplorii pe 
luat-o trecerea clandestină a 
tarilor transilvăneni peste 
primirea entuziastă ce li se făcea a- 
cestora în drumul lor spre front (la 
Ploiești, București ș.a.) 
habsburgică a intervenit 
rind guvernului român 
voluntarilor, iar paza 
fost întărită. Mihail 
ministrul de externe al României, a 
răspuns atunci cu o remarcabilă fer
mitate și demnitate, respingînd soli
citarea Ministerului de Externe habs- 
burgic. Era încă o dovadă vie a 
exercitării suveranității de stat a 
României, a bogatelor resurse de ma
nifestare politică pozitivă pe care le 
conține principiul independentei.

Evenimentele politice și cele mili
tare din România au stîrnit un larg 
ecou in rîndul întregii opinii publice 
românești, fiind urmărite cu nerăb
dare. într-o tensiune emoțională care 
a întărit și mai mult osmoza dintre 
românii de pe ambele versante ale 
Carpatilor. Referindu-se astfel la vo
tul Adunării deputatilor din 9 mai, re
vista „Familia" scria : „Noutatea cea 
mai mare pentru noi se rezumă in 
cuvintele : România s-a proclamat in
dependentă și totodată a declarat răz
boi Turciei". Un puternic entuziasm 
au generat marile victorii repurtate 
de oștirea română, culminind cu a-

diplomația 
direct, ce- 
extrădarea 

granițelor a 
Kogălniceanu.

ceea de la Plevna. „Românii — scria 
cu mîndrie ..Telegraful român" — au 
intrat cei dinții în Plevna", iar „Ga
zeta Transilvaniei", anuntînd căderea 
Plevnei. scria că „această veste va 
merge din gură în gură si va intra în 
cea mai neînsemnată colibă a țăra
nului. In tot locul unde va bătea o 
inimă românească, ea va duce numai 
bucurie și veselie, căci Plevna a că
zut prin concursul valoroaselor brațe

eonstituiască in locul lui, după indi
vidualitatea națională a popoarelor din 
Orient, mai multe staturi mici, inde
pendente. prevăzute cu toate atribu
tele de existentă, (căci) fericirea unui 
stat nu stă in mărimea teritoriului, 
ci în libertatea lui". Partenie Cosma 
conchidea că „astăzi numai 
de naționalitate are putere 
strui și a desființa state".

Făcînd bilanțul politic

principiul 
de a con-
al anului

Ca urmare a crista
lizărilor politico-ideolo- 
gice intervenite în a- 
cești ani și mareînd 
un nou pas în lupta 
pentru făurirea unei 
noi societăți, în luna 
februarie a avut loc, 
la Dar Es Salaam, 
Congresul de creare a 
Partidului Revoluției 
al Republicii Uni
te Tanzania pe baza 
unificării celor două 
partide de guvernă- 
mint — Uniunea Na
țională Africană din 
Tanganica (TANU) si 
Partidul Afroshirazi 
din Zanzibar.

Pe plan extern, 
Tanzania promovează 
o politică anticolonia
listă și antiimperia- 
listă, sprijinind mișcă
rile de eliberare națio
nală din sudul conti
nentului african in 
lupta acestora Împo
triva regimurilor de 
apartheid și discrimi
nare rasială.

Intre România și 
Tanzania s-au stabilit 
și se dezvoltă relații 
de prietenie, colabora
re și solidaritate, ba
zate pe stimă și res
pect reciproc. Momen
te de cea mai mare 
însemnătate în evolu
ția raporturilor româ-

no-tanzaniene au con
stituit vizita efectuată 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Tanza
nia și vizita președin
telui Julius Nyerere în 
România. Convorbirile 
și documentele semna
te cu aceste prilejuri 
au pus bazele unei 
colaborări de lungă 
durată, au evidențiat 
dorința 
țări si 
a ridica 
reciprocă 
superior 
domenii, 
stimulator 
ascendente 
ilor 
ne 
tornicirea unor bune 
raporturi de prietenie 
și colaborare între 
partidele de guvernă- 
mint din România și 
Tanzania.

Nu încape îndoială 
că transpunerea in 
viață a acordurilor și 
înțelegerilor stabilite, 
dezvoltarea și adin- 
cirea in continuare a 
relațiilor româno-tan
zaniene corespund in
tereselor celor două 
partide, țări și po
poare, cauzei păcii și 
colaborării internațio
nale.

A. BUMBAC

celor două 
popoare de 
conlucrarea 

pe un plan 
în multiple 
U n factor 
al evoluției 
a relați- 

româno-tanzanie- 
il constituie sta-

științifice consacrate 
centenarului

Luni, la Biblioteca centrală uni
versitară din Cluj-Napoca a avut loc 
o sesiune științifică de comunicări, 
organizată de filiala Academiei Repu
blicii Socialiste România, Academia 
de stiinte sociale și politice și Uni
versitatea „Babeș-Bolyai". Au parti
cipat reprezentanți ai organelor lo
cale de partid si de stat, academi
cieni. cadre didactice universitare, 
cercetători în domeniul științelor so
ciale si politice, oameni de cultură 
și artă, studenți.

Cu acest prilej a avut loc vernisajul 
expoziției „Centenarul Independenței 
de stat a României". Ea cuprinde un

A apăruți ,,

Independenței
bogat material documentar privitor 
la lupta dusă, secole de-a rîndul. de 
poporul nostru pentru libertate și 
neatirnare — idealuri care și-au găsit 
adevărata împlinire 
societății socialiste. 
Partidului Comunist

; ; =>H/I :-Hr

in anii făuririi 
sub conducerea 
Român.

. — mș-
Luni, la Muzeul Militar Central a 

avut loc o sesiune de comunicări cu 
tema „100 de ani de la proclamarea 
independentei României".

Au luat parte generali și ofițeri 
superiori, cercetători în domeniul 
istoriei, oameni de cultură și artă.

(Agerpres)

ERA SOCIALISTA * nr. 8/1977
Revista se deschide cu articolele 

„1 Mai 1977: noi succese în întrece
rea socialistă, puternică afirmare a 
solidarității internaționale" și „Pro
gram însuflețitor de dezvoltare și 
modernizare a agriculturii". In con
tinuare sint publicate articolele „A- 
gricultura socialistă — factor de 
progres al noii orînduiri". „Lupta 
secuilor, alături de români. împotriva 
dominației străine și asupririi, pen
tru libertate si dreptate socială", 
„Neamestecul în treburile interne 
ale altor state — cerință majoră a 
păcii si cooperării internaționale", 
„Priorități în domeniul sporirii efi
cientei economice" și „Știința con
ducerii și practica: decizia și ac-

tiunea în situații excepționale". La 
rubrica „Consultații" este inserat 
articolul „Societatea omenească - 
parte integrantă a lumii materiale1 
Rubrica „Realități acute 
capitalului" cuprinde
„Consecințe sociale ale crizei econo
mice în tarile capitaliste dezvoltate" 
și „Filozofia -morții omului- și «ste
garii» umanitarismului". La rubrica 
„Centenarul Independentei de stat a 
României" este inserat articolul „Cu
cerirea independenței de stat — re
zultat al 
mân". In 
rubricile 
„Curente 
catii". „Cuvîntul cititorilor".

in lumea 
articolele :

luptei întregului popor ro- 
continuare, revista cuprindă 
„Creația literar-artistică", 

și idei". „Cărți si semnifi-

19.20
19.30
19,50

20,00 - festivalul 
Faza jude-

Reportaj de scriitor ; „Primăvara 
muncii"
1 001 de seri 
Telejurnal 
In lntimplnarea marilor sărbători, 
împliniri socialiste 
Cintarea României 
creației șl hărniciei, 
țeană

20,30 Teatru TV : „Curcanii" de Grigore 
Ventura. In distribuție : Dina Co
cea, Valeria Seciu, Carmen Galin, 
Traian Stănescu, Dan Nuțu, Vasile 
Nlțulescu, Sebastian Papaiani, Mi
hai Mereuță, Jean Lorin Florescu, 
Ileana Popovic!, Adrian Plntea. 
Dinu Manolache

21.50 Mai aveți o Întrebare 7 Cum s-a 
format Pămîntul 7

22.20 Telejurnal
PROGRAMUL II
20,00 Film serial pentru copii : „Toate 

pînzele sus !“
20.50 Tineretul Capitalei
21,15 Telex
21.20 Viața economică a Capitalei
21.50 De la Bach la Enescu. O Istorie a 

capodoperelor muzicii de cameră.

Ca un rezultat indirect al indepen
dentei, campania electorală din 1878 
s-a soldat cu intrarea în parlament a 
celui mai mare număr de demitati 
români în Banat. Crișana si Mara
mureș. cunoscut pînă atunci. însăsi 
crearea, în 1881. a Partidului Național 
Român era un reflex al cuceririi in
dependenței.

Un ecou deosebit de profund a a- 
vut războiul 'de independentă in fol-

Cauză și izbîndâ a întregii națiuni
ale oștirii române". Un alt document 
al timpului consemna starea popu
lară de spirit in următorii termeni 
semnificativi : „poporul nostru în- 
tr-ascunș povestește că dacă a căzut 
Plevna, atunci armata română se va 
întoarce spre a cuprinde Ardealul".

Despre puternicul ecou al războiu
lui de independentă vorbește deosebit 
de sugestiv și faptul că deputatul ro
mân Partenie Cosma. luînd cuvîntul 
în vara anului 1877 în parlamentul 
din Budapesta, la dezbaterea proble
mei orientale, exprima deschis do
rința ca în Balcani „după inevitabila 
dizolvare a imperiului turcesc să se

1877. ziarul ..Telegraful român" de la 
Sibiu sublinia că acesta „a fost anul 
care desparte viata poporului român 
în două... Astăzi nimeni nu mai cu
tează a deosebi pe români de români; 
fie oriunde, in Moldova, in Muntenia, 
in Ardeal, in Banat. în Bucovina... 
românul, cînd e vorba de forță băr
bătească. e român ca toți românii. 
Asta ne leagă, ne împreună si ne în
cheagă. asta silește lumea să recu
noască in noi un popor compus din 
oameni de aceiași fel binecuvîntat... 
Zicem dar fără sfială : anul 1877 a 
dat Europei un nou popor.**

clorul și tn literatura transilvănea
nă ; este simbolic faptul că unul din
tre cei mai de seamă cintăreti ai iz- 
binzilor românești de pe cîmourile 
de luptă din 1877—1878 a fost un 
transilvănean — George Coșbuc.

Presa străină a remarcat si ea par
ticiparea românilor din provinciile a- 
suprite la războiul de independentă 
al României. Revista vieneză „Der 
Osten" releva că românii din Tran
silvania. Banat. Crisana. Maramureș, 
ca și cei din Bucovina, adică toti ro
mânii din cuprinsul monarhiei austro- 
ungare. „urmăresc cu sentimente do

v r a
Timpul probabil pentru zilele de 27, 

28 și 29 aprilie. In țara : Vremea se va 
încălzi treptat, exceptînd regiunile din 
nordul țării, unde la începutul interva
lului va fi răcoroasă. Cerul va fi va
riabil, cu înnorări mai pronunțate in 
jumătatea de nord a țârii, unde vor 
cădea ploi locale, care vor avea șl ca
racter de aversă. însoțite pe alocuri de 
descărcări electrice. In celelalte regiuni, 
averse Izolate. Vîntul va sufla potrivit, 
cu intensificări de scurtă durată. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse intre 
zero și 10 grade, izolat mai coborîte in 
depresiuni, iar maximele intre 12 și 22 
de grade, local mai ridicate In sudul 
țării. La munte va ninge la începutul 
Intervalului. De asemenea, condiții fa
vorabile producerii brumei în nordul 
țării în primele două zile. în București: 
Vreme răcoroasă la început, apoi în 
încălzire. Cerul va fl schimbător. Vor 
cădea ploi de scurtă durată. VInt po
trivit. Temperatura ușor variabilă.

cea mai intimă participare sufleteas
că acest răiboi glorios ai fraților lor". 
Au fost și organe de presă străin* 
care nu au privit cu aceeași obiec
tivitate desfășurarea evenimentelor, 
lansîndu-se in speculații interesate, 
cărora presa română le-a dat cu 
promptitudine răspunsul cuvenit. Co- 
mentind un articol apărut in ziarul 
„Neue Freie Presse" din Viena. in 
care se arăta cu ironie că concentra
rea trupelor române nu va împiedica 
pe turci de a trece Dunărea si a a- 
lunga pe dorobanții și călărașii ro
mâni dincolo de Carpați. „Gazeta 
Transilvaniei" scria : „Noi nu con
testăm că așa ceva nu s-ar întimpla, 
ba credem că tot intre marginile po
sibilității răminem si atunci cind ad
mitem că dorobanții si călărașii ro
mâni pol porni către Transilvania șl 
fără să fie alungați de turci".

Victoria dobindită în războiul de in
dependență a stimulat dezvoltarea 
conștiinței naționale în rindurile 
populației din provinciile românești 
aflate sub dominație străină, a întărit 
încrederea profundă in destinul co
mun al românilor de pretutindeni. 
Populația românească din provinciile 
asuprite a privit cucerirea indepen
dentei drept propria ei victorie, pre
vestitoare a măreței izbînzi din 1918, 
cind prin lupta întregului popor ro
mân avea să-și găsească împlinire 
mărețul ideal al făuririi statului na
țional unitar român.
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In sprijinul eforturilor constructive 
pentru securitate și cooperare in Europa
BRUXELLES 25 (Agerpres). — La 

Bruxelles s-au încheiat lucrările Co
mitetului internațional pentru secu
ritate și cooperare europeană 
(C.I.S.C.E.). Participanții, între care 
și reprezentanți ai țării noastre, au 
efectuat un schimb de opinii privind 
aplicarea Actului final de la Hel
sinki, în contextul pregătirii reuniu
nii de la Belgrad.

Adresîndu-se țărilor semnatare ale 
documentului de la Helsinki, Comi
tetul internațional pentru securitate 
și cooperare europeană a exprimat 
speranța că acestea vor acționa în- 
tr-un spirit constructiv pentru pre
gătirea și desfășurarea reuniunii de 
la Belgrad.

Condamnare fermă
a acțiunilor cu caracter fascist

Luări de poziție ale unor proeminente personalități politice 
italiene

ROMA 25 (Agerpres). — în întrea
ga Italie este sărbătorită cea de-a 
32-a aniversare a eliberării. Pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Giulio Andreotti, a inaugurat. dumi
nică, la Țeramo. un monument în
chinat celor căzuți în mișcarea de 
rezistentă. în cuvintul rostit cu acest 
prilej — informează agenția A.N.S.A. 
— primul ministru a evocat idealu
rile Rezistentei italiene. Referin- 
du-se apoi la recrudescenta violen
tei in tară, la încălcarea ordinii 
publice de către grupările extre
miste. el a arătat că asemenea acte 
„sînt comise numai de continuatorii 
zbirilor fasciști și naziști".

Deputatul comunist Pietro Ingrao, 
președintele Camerei Deputatilor, 
vorbind la Genova, a subliniat ca
racterul de eroism colectiv în lupta 
pentru libertate dusă de mișcarea 
de rezistentă, arătînd necesitatea a- 
părării democrației în fata încercă
rilor grupărilor subversive provoca
toare de a ataca instituțiile democra

tice născute din idealurile Rezis
tentei.

în același spirit s-a pronunțat, la 
posturile de televiziune, liderul so
cialist Pietro 'Nenni, care, evocînd 
semnificația zilei de 25 aprilie, a re
levat necesitatea apărării instituțiilor 
democratice pentru desfășurarea 
nestingherită în continuare a proce
sului popular început cu 32 de ani in 
urmă.

★
O nouă acțiune vine să confirme 

intensificarea acțiunilor provocatoare 
ale elementelor neofasciste italiene, 
promotoare ale violentei ca metodă 
de luptă politică. Astfel. în cursul 
nopții de duminică spre luni au fost 
atacate cu bombe incendiare sedii ale 
Partidului Comunist Italian din Bo
logna și Udine. La Bologna, atacato
rii au lăsat in urma lor o notită pe 
care scria : „25 aprilie : un atac fas
cist asupra sediilor comuniste". în a- 
ceeași manieră a fost atacat și un 
birou al Partidului Democrat-Creștin 
din Torino.

O declarație a președintelui P.C. din Austria
VIENA 25 (Agerpres). — Președin

tele Partidului Comunist din Austria, 
Franz Muhri, s-a pronunțat pentru 
interzicerea tuturor organizațiilor și 
întîlnirilor cu caracter neonazist și 
revanșard, a propagandei neofasciste 
în Austria. El a arătat că. în pre
zent, în Austria persoane cunoscute 
pentru participarea lor la organiza
ții fasciste iau cuvîntul la televiziu

ne si la radio, iar grupări extremiste 
de dreapta iși pot desfășura ne
stingherit activitatea.

Istoria — a declarat Franz Muhri 
— ne-a învățat că este necesar să 
se unească eforturile tuturor demo
craților și antifasciștilor, independent 
de vederile lor politice, pentru crea
rea unui front comun de luptă îm
potriva pericolului fascist.

Sesiunea 
Consiliului Executiv 

al UNESCO
PARIS 25 (Agerpres). — La sediul 

UNESCO din Paris au început 
luni lucrările celei de-a 102-a sesiuni 
a Consiliului executiv al organizației. 
Compus din reprezentanții a 45 de 
state membre. Consiliul Executiv al 
UNESCO este organul de condu
cere al organizației între sesiunile 
conferinței generale. La sesiune 
participă ca membru al consiliului 
și reprezentantul tării noastre, am
basadorul Valentin Lipatti,

Pe agenda sesiunii figurează pro
bleme legate de aplicarea programu
lui de activitate al UNESCO 
pentru perioada 1977—1978. în con
formitate cu hotăririle adoptate de 
Conferința generală UNESCO de 
la Nairobi, privind contribuția or
ganizației la instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, com
baterea colonialismului, neocolonia- 
lismulpi. rasismului și politicii de 
apartheid, dezvoltarea * colaborării 
între țările europene în domeniile 
educației, științei și culturii.

Lucrările Comisiei 
Economice 0. N. U. 

pentru Asia occidentală
AMMAN 25 (Agerpres). — La 

Amman au început lucrările celei 
de-a patra sesiuni a Comisiei Eco
nomice O.N.U. pentru Asia occiden
tală. Pe agenda reuniunii se află în
scrise probleme ce privesc coopera
rea tehnică între țările in curs de 
dezvoltare, transferul de tehnologie 
din statele industrializate către țările 
în curs de dezvoltare și evoluția cer
cetărilor privind găsirea si extinde
rea utilizării unor înlocuitori ai pe
trolului ca sursă de energie.

în legătură cu cererea O.E.P. (Or
ganizația pentru Eliberarea Palesti
nei) de a deveni membră cu drepturi 
depline a acestui organism al Națiu
nilor Unite, ea a fost aprobată în 
unanimitate de participant. Totoda
tă. membrii comisiei au aprobat 
participarea la lucrările actualei se
siuni. cu titlul de observatori, a unor 
state nemembre, printre care si 
România.

Manifestări consacrate aniversării 
centenarului Independenței 

de stat a României
U.R.S.S. — Casa oamenilor de 

litere din Moscova a găzduit, la 
25 aprilie, o masă rotundă avind 
ca temă „Literatura si centena
rul Independentei", la care au 
luat parte scriitori sovietici și 
români. întilnirea a fost organi
zată sub auspiciile Uniunii 
scriitorilor din U.R.S.S. și Uniu
nii scriitorilor din România. Ex
punerile prezentate cu acest 
prilej au reliefat că epopeea in
dependenței si-a găsit o reflec
tare amplă in literatura din ul
timul secol, continuind să fie Si 
astăzi sursă de inspirație pentru 
oamenii de litere.

La cinematograful „Moskva" 
au început luni „Zilele filmului 
românesc".

ITALIA — în prezența doam
nei Vittoria Leone, soția pre
ședintelui Republicii Italiene, a 
fost organizată de primarul Ro
mei. prof. Giulio Argan, o ma
nifestare culturală. Găzduită in 
celebra Sală a horaților si cu- 
riaților de la Campidoglio, ma
nifestarea a cuprins prezentarea 
unor lucrări de George Enescu 
Si Tiberiu Brediceanu, precum si 
a unor piese de muzică clasică. 
Au participat șefi de misiuni di
plomatice. membri ai consiliului 
primăriei Romei, ai provinciei 
Lazio, oameni de cultură și artă.

SPANIA — La Clubul Urbis 
din Madrid a avut loc o seară 
culturală în cadrul căreia scriito
rul Darie Novăceanu a vorbit 
despre semnificația independen
ței României. Conferința a fost

urmată de vizionarea filmului 
„Independența — năzuința de 
veacuri a poporului român".

EGIPT. — La ambasada țării 
noastre de la Cairo a avut 
loc o intilnire cu ziariști de la 
principalele cotidiane și publi
cații periodice egiptene de limbă 
arabă. Cu acest prilej au fost 
prezentate filmele documentare 
„Independența — năzuința de 
veacuri a poporului român" și 
„România — țară-grădină".

Consulatul general din Ale
xandria, împreună cu colegiul 
Saintmart din localitate, a orga
nizat un simpozion cu tema 
„România in 1877 — România in 
1977". Au fost făcute comunicări 
cu privire la evenimentele de la 
1877, dezvoltarea economico-so- 
cială și politica externă a Româ
niei socialiste. Formația artis
tică a colegiului a susținut un 
recital dedicat Independenței de 
stat-a României. Au fost prezen
tate filme despre eveniment.

GHANA — în saloanele Cen
trului Artelor din Ghana a avut 
loc vernisajul expoziției „Ima
gini din România", la care au 
participat personalități ale vieții 
politice, economice, culturale, un 
numeros public. în alocuțiunea 
rostită cu acest prilej de gene
ralul maior Eduard Kwaku 
Utuka, membru al Consiliului 
Militar Suprem al Republicii 
Ghana, au fost expuse realiză
rile de seamă ale poporului 
român in edificarea noii so
cietăți.

Încheierea convorbirilor iugoslavo - angoleze
BELGRAD 25 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Populare Ango
la, Agostinho Neto, președinte al 
Mișcării Populare pentru Eliberarea 
Angolei. și-a încheiat vizita oficială 
de patru zile în R.S.F. Iugoslavia.

în timpul vizitei în Iugoslavia, pre
ședinții Iosip Broz Tito și Agbstinho 
Neto au făcut un schimb de opinii 
asupra problemelor internaționale cu

rente, situației din Africa, activității 
în cadrul mișcării de nealiniere, pre
cum și asupra dezvoltării cooperării 
dintre cele două țări și dintre U.C.I. 
și M.P.L.A., relatează agenția Ta- 
niug.

între cele două țări a fost semnat 
un acord de cooperare economică și 
tehnico-știintifică.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ 

A PORTUGALIEI

Excelenței Sale
Domnului ANTONIO RAMALHO EANES

Președintele Republicii Portugheze
LISABONA

Cu prilejul aniversării revoluției de la 25 aprilie 1974, Zita națională a 
Republicii Portugheze, doresc să vă adresez, in numele poponlui român și 
al meu personal, calde felicitări, împreună cu cele mai bune trări de feri
cire personală, de prosperitate și progres poporului portughez prieten, an
gajat pe calea propășirii sale economice și sociale independente.

Nutresc convingerea că raporturile de colaborare dintre Rominia și Por
tugalia vor continua să se dezvolte, în spiritul prevederilor Tratatului de 
prietenie și colaborare dintre statele noastre, în Interesul ambelor popoare, 
în beneficiul cauzei păcii și securității în Europa și in întreagt lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste Eomânia

Excelenței Sale Domnului MARIO SOARES
Prim-ministru al guvernului portughez

LISABONA
Aniversarea revoluției de la 25 aprilie 1974, Ziua națională a Republicii 

Portugheze, îmi oferă plăcutul prilej de a vă transmite, în numele guvernu
lui român și al meu personal, cele mai sincere felicitări.

îmi exprim convingerea că relațiile de colaborare prietenească dintre 
România și Portugalia se vor consolida și dezvolta în folosul ambelor noas
tre popoare.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

VENEZUELA

Comitet de coordonare 
a forțelor de stingă
CARACAS 25 (Agerpres). — în Ve

nezuela s-a creat, sub conducerea 
partidului comunist, un comitet de 
coordonare a forțelor de stingă. Jesus 
Faria, secretarul general al partidu
lui comunist, a declarat că acest co
mitet va avea un rol important în 
mobilizarea opiniei publice în spri
jinul procesului democratizării tării. 
El A subliniat' hotfirirea comuniștilor 
venezueleni de a lupta pentru unita- 
tea forțelor deihocratice progresiste 
ale tării în campania pentru alege
rile generale de anul viitor.

PAKISTAN

Măsuri adoptate 
in virtutea legii marțiale

KARACHI 25 (Agerpres). — După 
cum anunță agențiile internaționale 
de presă. în virtutea legii marțiale, 
în Pakistan au fost arestați mai 
multi lideri ai partidelor de opoziție, 
acuzați de autorități că au provocat 
incidentele care au avut loc în di
ferite localități în cursul săptămînii 
trecute.

Pentru asigurarea bunei funcționări 
a comunicațiilor aeriene și a activi
tății normale a bortului Karachi, 
personalul acestora a fost mobilizat.

Autoritățile militare au anunțat că 
în cursul zilei de duminică, pe te
ritoriul Pakistanului nu s-au semna
lat incidente.

Comerțul mondial în 1976
Un raport al G.A.T.T.

GENEVA 25 (Agerpres). — în 1976, 
comerțul mondial a totalizat 980 mi
liarde dolari, se abată in raportul 
Acordului general pentru tarife 
vamale și comerț (G.A.T.T.). dat pu
blicității la Geneva. Cu toate că 
schimburile comerciale mondiale au 
sporit în 1976 cu 11 la sută sub 
raport cantitativ și cu 12 la sută sub 
raport valoric față de anul prece
dent, evoluția lor nu este de natură 
să genereze satisfacție în legătură cu 
perspectivele pe 1977. precizează ra
portul. Anumite sectoare ale comer

țului mondial au rămas în urma 
dezvoltării generale. Eforturile gu
vernelor de a menține libertatea co
merțului nu au fost niciodată atît de 
puse la încercare ca in 1976. Multe 
guverne au trebuit să elaboreze, 
anul trecut, o nouă politică comer
cială, pe fundalul ratei înalte a șo
majului, a inflației și deficitelor ba
lanțelor de plăți. Se apreciază că 
presiunile in direcția limitării im
porturilor și subvenționării exportu
rilor vor rămîne puternice și in 1977.

S3 O H H E3 B

agențiile
Președintele interimar al

Indiei D- Jatt'’ a Primit Pe An
drei Gromîko. ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., sosit într-o vizi
tă oficială la Delhi. Ieri au început 
convorbirile oficiale dintre ministrul 
indian de externe. A. B. Vajpayee, și 
ministrul sovietic. Au fost discutate 
probleme ale relațiilor dintre India 
și U.R.S.S.. precum și probleme in
ternaționale.

Fam Van Dong, prim-™- 
nistru al Guvernului R. S. Vietnam, 
a sosit, luni, la Paris, începîndu-și 
vizita oficială în Franța, la invitația 
guvernului acestei țări. La sosire, el 
a fost întîmpinat de Raymond Barre, 
primul ministru al Franței.

Negocieri. Ministerul Relații
lor Externe al Republicii Cuba a a- 
nunțat începerea la 25 aprilie, la Ha
vana, a celei de-a doua faze a ne
gocierilor dintre Cuba și S.U.A. pri
vind problemele de pescuit și limitele 
marine între cele două țări.

Președintele S.U.A.,Jimmy
Carter, și regele Hussein al Iorda
niei, sosit luni la Washington, au în
ceput convorbirile oficiale, care se 
vor concentra în primul rînd asupra 
situației din Orientul Apropiat.

Legaturile frățești româno-cehoslovace 
in continuă dezvoltare

6 i tui nd statornic în centrul întregii 
sale activități internaționale — cores
punzător orientărilor programatice 
ale Congresului al XI-lea — adin- 
cirea prieteniei și solidarității cu 
toate țările socialiste. România ma
nifestă o preocupare constantă pen
tru dezvoltarea multilaterală a ra
porturilor de conlucrare frățească cu 
Cehoslovacia socialistă. Pentru co
muniștii români, pentru întregul nos
tru popor constituie un motiv de 
profundă satisfacție faptul că. așa 
cum a declarat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta reuniune a or
ganelor supreme de conducere ale 
(Partidului și statului, relațiile de 
colaborare româno-cehoslovace s-au 
intensificat pe multiple planuri și 
există perspective favorabile pentru 
dezvoltarea lor în continuare.

în evoluția ascendentă din ultima 
vreme a raporturilor reciproce, un rol 
hotărîtor l-au avut întilnirile și con
vorbirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Gustav Husak, 
care au deschis largi perspective 
pentru extinderea colaborării pe 
multiple planuri între cele două 
partide si țări. Totodată, s-au inten
sificat contactele la nivel guverna
mental și la alte niveluri, menite să 
contribuie la aplicarea în viată a în
țelegerilor convenite la nivel înalt.

în acest cadru se înscrie si vizita 
oficială de prietenie efectuată zilele 
trecute de primul ministru al guver
nului român, tovarășul Manea Mă- 
nescu. în Cehoslovacia, la invitația 
tovarășului Lubomir Strougal. pre
ședintele Guvernului Republicii 
Socialiste Cehoslovace. Schimbul 
de mesaje între tovarășii Nicolae 
Ceaușescu si Gustav Husak. care a 
avut loc cu acest prilej, convorbirile 
dintre cei doi prim-miniștri. desfășu
rate într-o ambianță de cordialitate, 
stimă și înțelegere reciprocă, au pus 
din nou în evidentă dorința comună 
ca relațiile de colaborare româno- 
cchoslovace. clădite pe principiile 
marxism-leninismului și solidarității 
internaționale, respectării egalității 
in drepturi și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne și 
întrajutorării tovărășești, să cunoas
că o continuă amplificare si diver
sificare.

Apreciindu-se în mod satisfăcător 
evoluția colaborării economice. în

•»cursul convorbirilor au fost relevate 
progresele realizate în valorificarea 
unor noi forme de specializare și 
cooperare în producție, precum și in 
creșterea volumului schimburilor de 
mărfuri. Este știut că programul 
existent pentru actualul cincinal a 
înscris creșterea volumului schimbu
rilor de mărfuri cu peste 50 la sută 
fată de cincinalul precedent — de 
mare însemnătate fiind în această 
privință accentuarea continuă a pon
derii mașinilor si utilajelor.

Pornind de la stadiul înalt al 
colaborării româno-cehoslovace. de 
la posibilitățile sporite create de dez
voltarea economiilor celor două țări, 
convorbirile dintre cei doi prim- 
miniștri. caracterizate printr-un pro
nunțat caracter concret, de lucru, au 
conturat noi perspective conlucrării 
reciproc avantajoase. Astfel, docu
mentele care au fost semnate cu pri
lejul vizitei sint de natură să con
tribuie la ridicarea la un nivel su
perior a cooperării economice reci
proce. în interesul construcției socia
liste în cele două țări.

în cadrul convorbirilor s-a stabilit 
accelerarea finalizării acțiunilor de 
cooperare si specializare in ramuri- 
cheie ale economiei naționale, cum 
sint construcțiile de mașini, metalur
gia. industria chimică, industria ex
tractivă. electrotehnica și electronica. 
S-a conturat, de asemenea, posibili
tatea conlucrării economice româno- 
cehoslovace pe terte piețe, ceea ce 
este de natură să dea noi dimensiuni 
colaborării prietenești dintre țările 
noastre. Voința celor două țări de a 
acționa pentru extinderea relațiilor 
reciproce este ilustrată si de preocu
parea privind coordonarea planurilor 
de dezvoltare a economiilor lor na
ționale pe perioada de largă perspec
tivă de după actualul cincinal, in a- 
cest cadru acordîndu-se o atenție 
deosebită extinderii colaborării teh- 
nico-științifice in domenii de virf ale 
tehnologiei.

Nu încape nici o îndoială că tra
ducerea în viață a măsurilor conve
nite in cadrul convorbirilor de la 
Praga va constitui o contribuție mar
cantă la progresul și înflorirea eco
nomiilor naționale ale celor două țări 
socialiste, la înfăptuirea Programului 
complex al statelor membre ale

C.A.E.R.. la creșterea forței si influ
entei socialismului în lume.

Angajate cu întregul lor potențial 
economic și uman în făurirea noii 
societăți. România și Cehoslovacia 
sint profund interesate în consolida
rea păcii în Europa și în întreaga 
lume. în dezvoltarea largă a colabo
rării internaționale. în mod cores
punzător, în actualul dialog româno- 
cehoslovac s-a examinat situația din 
Europa în lumina cerințelor impuse 
de pregătirea apropiatei reuniuni de 
la Belgrad a statelor participante Ia 
Conferința general-europeană. în 
context, s-a subliniat necesitatea ca 
aceste state să acționeze prin toate 
mijloacele pentru îndeplinirea an
samblului principiilor și măsurilor 
prevăzute în Actul final semnat la 
Helsinki — în această privință o în
semnătate deosebită avînd adoptarea 
propunerilor conținute în documen
tele Consfătuirii de Ia București a 
statelor participante la Tratatul de Ia 
Varșovia privind progresul destinde
rii, întărirea păcii și securității in 
Europa și în întreaga lume.

Rezultatele pozitive, rodnice ale 
convorbirilor de la Praga reprezintă, 
fără îndoială, o contribuție la pre
gătirea temeinică a vizitei pe care 
urmează să o facă în țara noastră, la 
invitația secretarului general al 
P.C.R.. președintele României, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. tovarășul 
Gustav Husak, secretar general al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace — eveniment 
de mare însemnătate în dezvoltarea 
continuă a raporturilor de .colaborare 
frățească dintre partidele și țările 
noastre, dintre popoarele român și 
cehoslovac.

Comuniștii, întregul nostru popor, 
salutînd cu satisfacție fiecare pas în 
dezvoltarea relațiilor reciproce, aș
teaptă cu viu interes vizita la nivel 
înalt, cu convingerea fermă că înțîl- 
nirile si convorbirile dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu si Gustav Husak 
vor da noi dimensiuni tradiționalelor 
relații de prietenie, colaborare și so
lidaritate româno-cehoslovace. spre 
binele celor două popoare, in intere
sul cauzei socialismului și păcii în 
lume.

Al. CAMPEANU
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înțelegerea de colabora-
între Uniunea compozitorilor din

Republica Socialistă România si 
Uniunea compozitorilor din U.R.S.S. 
pe anii 1977—1980 a fost semnată la 
Moscova. înțelegerea prevede organi
zarea de manifestări muzicale, con
sacrate evenimentelor marcante din 
viata poporului român si a popoare
lor sovietice, acțiuni reciproce pen
tru popularizarea creației muzicale, 
adîncireă colaborării între cele două 
uniuni de creație.

Președintele guvernului 
Spaniol, Adolfo Suarez, a sosit 
luni la Ciudad de Mexico, In prima 
vizită oficială din ultimii 50 de ani 
a unui șef de guvern spaniol în 
Mexic. El a avut convorbiri cu pre
ședintele Jose Lopez Portillo și alte 
oficialități mexicane.

Curs de acupunctura. La 
colegiul Kiangsu din orașul chinez 
Nankin a fost inaugurat un curs spe
cial pentru studiul acupuncturii. 
Inițiat de Ministerul Sănătății Publi
ce din R. P. Chineză în cooperare cu 
Organizația Mondială a Sănătății și 
Programul Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare, cursul este destinat spe
cializării, în această tehnică chirur
gicală cu îndelungate tradiții în Chi
na, a unor medici din mai multe țări
africane^

Primul ministru al An
gliei, James Callaghan, a sosit luni
în R.F.G., unde a avut o întrevedere 
cu cancelarul Helmut Schmidt, în
cadrul căreia au fost examinate pro
bleme militar-politice legate de chel
tuielile vest-germane pentru men
ținerea „armatei engleze de pe Rin".

Programul de cooperare 
culturală și științifică pe anii 
1977—1978 între guvernele R.P.D. Co
reene și R. D. Germane a fost sem
nat la Phenian, informează agenția 
A.C.T.C.

Un comunicat oficial al 
Consiliului Militar Admi
nistrativ Provizoriu, difu“‘ 
la Addis Abeba, anunță că .toatei ofij 
ciile Statelor Unite din BHopiar eu 
excepția ambasadei, vor trebui să-și 
înceteze activitatea, iar personalul a- 
cestora să părăsească teritoriul etio
pian. Comunicatul precizează că este 
vorba de Serviciul de informații al 
Statelor Unite, grupul de consilieri 
militari americani, o unitate de cer
cetare a marinei S.U.A. și de centrul 
de radiocomunicatii de la Kagnew. 
Pe de altă parte. Ministerul de Ex
terne al Etiopiei a anunțat închide
rea consulatelor Italiei. Statelor 
Unite. Sudanului. Belgiei. Marii Bri
tanii și Franței de la Asmara.

Cooperare japonezo—ar- 
gentineană. stadiul actual 5i 
perspectivele cooperării comerciale și 
tehnice dintre Japonia și Argentina 
au fost discutate la Tokio de minis
trul argentinean al planificării. Ra
mon Diaz Bessone. și oficialități ale 
Ministerului Comerțului International 
și Industriei și Camerei de Comerț 
din Japonia. în timpul șederii la To
kio, oaspetele argentinean va fi pri
mit de premierul Takeo Fukuda.

Violentul uragan ce s a 
abătut asupra regiunilor nordice ale 
Republicii Bangladesh a provocat, 
potrivit unor date preliminare, moar
tea a 30 de persoane, alte 600 fiind 
rănite. Au rămas fără adăpost peste 
25 000 de locuitori.

La 25 aprilie, po
porul portughez a săr
bătorit împlinirea a 
trei ani de la memo
rabilul eveniment al 
înlăturării dictaturii 
fasciste.

Victoria de acum 
trei ani a constituit 
punctul de cotitură 
spre înfăptuirea unui 
proces de transformări 
înnoitoare.

Opinia publică din 
tara noastră a salutat 
cu bucurie răsturnarea 
regimului fascist din 
Portugalia, și-a expri
mat solidaritatea cu 
lupta forțelor progre
siste din această țară 
pentru prefaceri re
voluționare, pentru 
zădărnicirea uneltiri
lor forțelor reacționa
re. România s-a nu
mărat printre primele 
state care.au recunos
cut regimul democra
tic portughez și a 
stabilit relații diplo
matice cu el.

Spre satisfacția (re
ciprocă. raporturile ro

mâno-portugheze au 
cunoscut in cei trei 
ani o dezvoltare as
cendentă.

Un moment de cea 
mai mare însemnătate 
în dezvoltarea pe 
multiple planuri a ra
porturilor româno- 
portugheze l-a consti
tuit vizita efectuată 
de președintele 
Nicolae Ceaușescu în 
Portugalia, în toamna 
anului 1975, care a ur
mat vizitei în Româ
nia a președintelui 
portughez. Convorbi
rile la nivel înalt de 
la București și Lisa
bona, semnarea Tra
tatului de prietenie și 
colaborare — primul 
de acest fel încheiat 
între state ce aparțin 
unor organizații mi
litare diferite — au 
creat un cadru fertil 
pentru ridicarea pe o 
treaptă superioară a 
legăturilor reciproce. 
Pe linia transpunerii 
în viață a înțelegerilor 
convenite, schimbu

rile comerciale au „a" 
noscut o creștere acce
lerată. prevăzîndu-se 
ca ele să sporească și 
mai mult în anii ur
mători. Totodată, in 
cadrul contactelor Ini
țiate. au fost relevate 
posibilități concrete de 
cooperare în producție 
într-o serie de do
menii. Se intensifică 
schimburile între in
stituții. contactele in
tre oamenii de știință 
și cultură. în același 
timp. România si Por
tugalia conlucrează pe 
arena internațională 
pentru instaurarea u- 
nor raporturi intersta
tale noi. în spiritul 
prevederilor Actului 
final de la Helsinki, 
în consens cu necesi
tatea edificării unei 
noi ordini politice și 
economice.

Dezvoltarea relații
lor româno-portughe- 
ze corespunde intere
selor celor două po
poare. cauzei păcii și 
progresului în lume.

FESTIVITĂȚILE DE LA LISABONA
i 3LISA1BONA 25 '(Agerpres). — Por

tugalia a aniversat luni împlinirea 
a trei ani de la Revoluția din 25 a- 
prilie. care a dus la răsturnarea re
gimului salazarist. permițînd restau
rarea libertăților politice, precum șl 
crearea instituțiilor democratice, după 
aproape 50 de ani de dictatură.

La Lisabona a avut loc o paradă 
militară și au fost organizate adu
nări pentru a marca semnificația zi
lei de 25 aprilie.

într-o cuvântare rostită la Lisabo
na. președintele Ramalho Eanes s-a 
pronunțat pentru unitatea democra
tică națională și a subliniat necesi
tatea ca „promisiunile revoluției să 
devină realitate în viata de zi cu zi 
a portughezilor". Totodată, președin
tele Eanes a cerut armatei să spri
jine instituțiile democratice si con
stitutionale. alese prin voința liber 
exprimată a poporului.

DE PREȚUTINDENI

Catastrofa petrolieră de la Ekofisk
• 4 000 tone de țiței se revarsă zilnic in valuri • Fauna marină 
grav amenințată • Măsuri urgente adoptate de statele riverane

O trombă de țiței de 60 metri înăl
țime alimentează o gigantică „ma
ree neagră", care se întindea luni pe 
o suprafață de 500 kmp. in timp ce 
persistă pericolul aprinderii gazelor 
țișnite din zăcămîntul petrolifer sub
marin. Norvegia. Danemarca si Ma
rea Britanie sint țările cele mai vi
zate de consecințele erupției explo
zive survenite in noaptea de vineri 
spre simbătă la platforma de foraj 
„Bravo", una din cele mai mari din 
lume, aparținînd companiei „Philips 
Petroleum", in terenurile petrolifere 
norvegiene din regiunea Ekofisk. Ca 
urmare a erupției, declanșată în 
timpul înlocuirii unei supape de si
guranță, în apele Mării Nordului s-au 
deversat peste 16 000 tone de petrol, 
iar cantitatea crește zilnic cu circa 
4 000 tone, amenințind să provoace 
cea mai devastatoare poluare marină 
înregistrată vreodată în apele din 
nordul Europei.

La Oslo s-a anunțat că autoritățile 
norvegiene nu vor acționa, deocam
dată. cu detergenti împotriva pinzei 
de petrol care s-a format prin e- 
ruptia de la platforma „Bravo" a ză- 
cămîntului Ekofisk. deoarece uriașa 
cantitate de substanțe chimice nece
sară pentru combaterea mareei negre 
ar pune in primejdie fauna marină. 
Pe de altă parte, serviciile meteoro
logice au anunțat pentru miercurea 
viitoare o furtună în zona zăcămin- 
tului. ceea ce ar face foarte dificile 
condițiile de lucru atît pentru cei anT 
gajati în acțiunea de blocare a erup
ției, cit și pe frontul combaterii 
poluării apelor mării.

După părerea specialiștilor, petro
lul deversat ar putea provoca un de
zastru ecologic în Marea Nordului, 
respectiv exterminarea majorității 
peștilor. îndeosebi generația tinără. 
iar peștii maturi, chiar dacă ar su
praviețui. ar avea un gust ce i-ar face 
necomestibili. Și aceasta în zona pri

vilegiată a pescuitului pentru întrea
ga Europă de nord.

Deocamdată, eforturile sint îndrep
tate spre stăvilirea jetului de titei. în 
această privință, cei 5 specialiști, so
siți luni pe platformă cu ajutorul e- 
licopterului, s-au arătat optimiști, a- 
preciind că erupția va putea fi oprită 
în viitoarele două-patru zile.

După date estimative provizorii, e- 
rupția provoacă zilnic pierderi de 
300 000 dolari numai prin oprirea 
funcționării platformei „Bravo", care 
dă o producție de 60 000 tone de țiței 
pe zi, fără a mai pune la socoteală 
marile cheltuieli reclamate de com
baterea poluării.

Guvernele Danemarcei și Norvegiei 
au realizat, luni, un acord privind 
cooperarea în operațiunile de com
batere și limitare a poluării provo
cate de erupție. La operațiuni vor 
participa, de asemenea. Suedia și Ma
rea Britanie.

Platforma „Bravo" este eea mal Im
portantă instalație de foraj submarin 
din Marea Nordului și ea produce in 
perioada de exploatare normală aproa
pe 60 000 tone de petrol zilnic, respec
tiv peste jumătate din producția zăcă
mântului bogat de la Ekofisk, unde mai 
operează, de asemenea, platformele 
„Alpha" șl „Charlie". Cele trei plat
forme din acest zăcămlnt, descoperit In 
anul 1960, sint legate intre ele printr-o 
rețea de conducte submarine. Compania 
americană „Philips Petroleum" deține 
37 la sută din acțiuni in această ex
ploatare petrolieră, restul revenind 
Norvegiei și unor companii din Italia 
și Belgia.

Înaltă de peste 100 de metri, platfor
ma „Bravo" este legată de fundul mă
rii prin 17 sisteme de tuburi fixate la 
capetele puțurilor de exploatare. Petro
lul extras de instalațiile platformei se 
îndreaptă, printr-o conductă de peste 
300 kilometri, spre o zonă din nordul 
Angliei, tar a doua conductă transportă 
spre litoralul vest-german gazul furni
zat de platformă.

• CLIMATIZAREA CA
MERELOR. La Așhabad, capi
tala R.S.S. Turkmenă, a început 
construirea unui complex de locu
ințe climatizate cu ajutorul ener
giei solare. Primul bloc cu aseme
nea instalații a trecut cu succes 
toate probele. în timp ce pe stradă 
termometrul înregistra la umbră 40 
grade Celsius, temperatura în lo
cuințe nu depășea 25 de grade. 
Instalațiile au fost construite ’ de 
oameni de știință turcmeni.

• PREMIEREA ROMA
NULUI „ROOTS". Alex Ha' 
ley, autorul romanului „Roots" 
(„Rădăcini"), consacrat istoriei unei 
familii de negri din Statele Unite, 
a fost distins cu un premiu special 
Pulitzer. Romanul s-a bucurat de 
un succes remarcabil in S.U.A., iar 
versiunea sa ecranizată pentru te
leviziune a realizat un veritabil 
„record" de audientă. Totodată, pre
miul Pulitzer, pentru merite deo
sebite fată de opinia publică, a fost 
decernat unui mic ziar provincial, 
„The Lufkin News", care a dezvă
luit cititorilor adevăratele cauze ale 
morții unui soldat intr-o tabără de 
instruire a marinei.

• BENZINĂ DIN ANVE
LOPE UZATE. Pe baza elabo
rării unor interesante procese teh
nologice de către centrul de cerce
tare și proiectare de instalații de 
rafinare din Plock, specialiștii po
lonezi studiază posibilitatea obți
nerii de benzină din anvelopele 
uzate. Prin descompunerea termică 
a cauciucului urmează să fie reali
zate și alte hidrocarburi.

• APA PENTRU PLAN- 
TAJII. Cea mai mare rețea de 
irigații din Cuba se află în curs de 
construcție în provincia Guantana
mo. în lungime de 20 kilometri și 
avînd un volum de circa 70 mili
oane metri cubi de apă, canalul 
principal va iriga peste o mie de 
„cabaleria" (1 cabaleria = 13,43 ha) 
de plantații de trestie de zahăr, a- 
parținind unui număr de cinci fa
brici de prelucrare. Construcția hi
drotehnică începe la barajul arti
ficial Haibo și se va racorda la ca
nalul ce pornește de la lacul de 
acumulare artificial Clotilda.

• TRANSPLANT IN 
DOUĂ ETAPE. După cum re
latează ziarele franceze, pentru pri
ma oară in Franța s-a realizat, în 
cazul aceleiași persoane, grefa a

două organe — pancreas și rinichi, 
provenind de la donatori diferiți. E 
vorba de Leonardo Fresi, de 41 de 
ani, cu o insuficiență renală cro
nică, pe fondul unui diabet insta
bil, acesta împiedicînd, așa cum se 
preconiza, înlocuirea rinichiului 
bolnav. Internat în toamna anului 
trecut la un spital din Lyon, pentru 
a se asigura organismului său o 
stare normală, i s-a grefat, în oc
tombrie. pancreasul, ca. în martie 
anul acesta, să i se efectueze și 
transplantul renal. Intervenția chi
rurgicală în două etape se aprecia
ză a fi reușit cu bine, Fresi urmînd 
să părăsească, în curînd, spitalul.

• TUNELUL BROASTE- 
LOR. Pe sub autostrada Miinls 
chen—Garmisch Partenkirchen se 
lucrează intens la construirea unui 
pasaj subteran destinat... batracie- 
nelor. Decizia construirii neobișnui
tului — și nu prea ieftinului 
(200 000 mărci) — tunel a fost luată 
în urma adevăratei catastrofe de
clanșate, în martie 1975, de anuala 
migrare a broaștelor spre locul de 
înmulțire. Drumul lor obișnuit și 
care, prin instinct, nu putea suferi 
nici cea mai mică deviere, ducea 
tocmai peste autostrada mai sus 
menționată. Un mare număr de a- 
nimale au fost atunci ucise, fără a 
mai aminti permanentul pericol pe 
care ele îl constituiau pentru auto- 
mobiliști. Soluția adoptată anul tre
cut, constind în , transportarea 
broaștelor în conteinere de plastic, 
nu putea fi decît provizorie.

• DE PE TIMPUL RĂZ
BOAIELOR PUNICE. în 
cursul unor lucrări de canalizare e- 
fectuate în orașul sicilian Marsala 
au fost descoperite blocuri de piatră 
pe care arheologii le consideră ca 
făcînd parte din zidul localității an
tice Lilibeo, aflată în trecut in pe
rimetrul ocupat de actualul oraș 
sicilian și cunoscută prin luptele 
care s-au dus în zonă între romani 
și cartaginezi în timpul primului 
război punic. Cercetările arheologi
ce declanșate de această descope
rire continuă.

• NUMĂRUL URȘILOR
POLARI din nordul continentu
lui american s-a stabilizat la 20 000 
— se arată într-un raport publicat 
de Departamentul american de in
terne. Ca urmare a măsurilor de 
protecție a acestor animale arctice, 
numărul vînătorilor de urși polari 
a scăzut simțitor. Anul trecut au 
fost vînați doar 900 urși albi — din 
care 600 în Canada.
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