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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Spaniei
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a primit, in ziua de 3 mai a.c., pa

Jose Carlos Gonzales-Campo Dai-Re, 
care și-a prezentat scrisorile de acre
ditare in calitate de ambasador ex

traordinar și plenipotențiar al Spaniei 
in țara noastră. (CuvintărHe 
rostite, în pagina a V-a).
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FOLOSIREA DEPUNĂ A TIMPULUI 
DE LUCRU IN AGRICULTURĂ

impune organizarea temeinică a activității fiecărei
formații de muncă, un

Succese ale chimiștilor
Răspunzînd prin fapte chemă

rii conducerii partidului de a 
se recupera cit mai grabnic 
pierderile de producție provo
cate de cutremur, colectivul 
de oameni ai muncii din în
treprinderile' Ministerului In
dustriei Chimice au transformat 
fiecare zi într-o zi-record. Și e- 
forturile lor au fost încununate 
de succes : pină la sfirșitul lu
nii aprilie s-a recuperat întrea
ga producție nerealizată din 
cauza seismului, prevederile de 
plan pe primele 4 luni ale a- 
cestui an fiind îndeplinite și de
pășite. între altele, au fost li
vrate suplimentar 2 200 tone fire 
și fibre sintetice, 2 500 tone po
lietilenă de joasă densitate, 
7 000 tone carbid, 2 000 tone fe
nol. 400 tone detergenți, 110 
tone coloranți.

lucrărilor de intretinere — lu- 
care condiționează în cea mal 
măsură nivelul recoltei din 
al doilea an al cincinalului.

însămînțarea porumbului — prin
cipala cultură cerealieră a tării — 
se va încheia în scurt timp. Pină 
ieri, 3 mai. au fost însămințate 2,1 
milioane hectare, ceea ce reprezintă 
76 la sută din suprafața destinată 
acestei culturi. Alte și alte lucrări 
de mare însemnătate pentru recolta 
acestui an vin să se adauge calen
darului agricol al acestui sezon : 
prășitul sfeclei de zahăr, florii-soa- 
relui, cartofilor, plantatul legumelor, 
plivitul cerealelor păioase și altele. 
Fără îndoială, cea mai mare atenție 
trebuie acordată îndeosebi în zonele 
mai nordice ale țării. încheierii fără 
întirziere a însămînțării porumbului 
și, apoi, principalele forțe din agri
cultură să fie concentrate la execu
tarea 
crări 
mare 
acest

Este bine cunoscut — iar experiența 
agricultorilor a demonstrat cu priso
sință — că efectuarea la timp și in 
condiții agrotehnice superioare a tu
turor lucrărilor depinde de buna or
ganizare a muncii, de planificarea ri
guroasă a fiecărei lucrări, ceea ce 
înseamnă în ultimă instanță folosi
rea deplină a timpului de lucru. Pen
tru agricultură, utilizarea deplină a 
timpului prezintă o importantă hotă- 
ritoare. Ceea ce trebuie făcut astăzi 
nu poate fi amînat în zilele urmă
toare. întrucit aceasta poate influența 
negativ producția agricolă. Cu alte 
cuvinte, în agricultură, folosirea fie
cărei zile și ore de lucru a fost în
totdeauna și va fi și de acum înainte 
una din marile rezerve de sporire a 
producției, de creștere a productivi
tății muncii.

Din constatările făcute în ultimul 
timp pe teren rezultă că in multe 
unități agricole de stat și coopera
tiste activitatea este bine organi
zată, munca se desfășoară neîn
trerupt, în bune condiții. Și a- 
ceasta pentru că sint stabilite pro
grame pe fiecare cultură, orare de 
lucru, precum și sarcini zilnice obli
gatorii pentru toate formațiile de 
muncă, a căror înfăptuire riguroasă 
este urmărită în permanență de con-' 
ducerile unităților agricole. Coman
damentele locale și comandamentul 
central au constatat însă că în unele 
unități agricole se produc dereglări 
de la fluxul normal al muncii : lu
crările în cîmp încep tîrziu, pierzîn- 
du-se ore prețioase pentru executa
rea lor. Cauzele acestor dereglări, 
absolut nefirești și păgubitoare, se 
datoresc carențelor de ordin organi
zatoric manifestate de cei însărci
nați să conducă efectiv procesul de 
producție, nesincronizării unor acti
vități — cînd vin tractoriștii nu se 
află sămînța în cîmp, lipsesc oa
menii care trebuie să ajute la semă
nători sau nu s-a stabilit unde să 
se lucreze. Nu de puține ori au pu
tut fi văzuți tractoriști și coopera
tori care se reîntorceau de la cîmp 
cu mult înainte de apusul soarelui, 
deși mai erau multe lucrări de exe
cutat. Pentru a se obține re
colte mari, la nivelul celor pre
văzute în planurile de producție 
ale unităților agricole, se cere ca 
toate lucrările să fie executate in 
perioade de timp foarte precis sta-

ce, în aceastăbilite. Iată de 
perioadă cind lucrările agricole se 
aglomerează — începe întreținerea 
culturilor — trebuie să se muncească 
mult mai organizat, iar prin con
troalele permanente pe care le fac, 
comandamentele locale să intervină 
ori de cite ori constată dereglări in 
organizarea muncii.

Pentru o mai bună folosire a tim
pului de lucru se cere mai multă 
răspundere din partea șefilor de fer
mă, a brigadierilor și a șefilor de e- 
chipă in planificarea muncii, in sta
bilirea sarcinilor ce le au de înde
plinit formațiile respective, fiecare 
om in parte. Munca în acord 
global trebuie să aibă la bază 
programe riguroase de lucru, ceea ce 
înseamnă că aplicarea acestei forme 
de retribuire poate să dea rezultate 
bune numai printr-o organizare te
meinică a activității și un control per
manent — acestea fiind sarcini de 
mare răspundere ce revin conduce
rilor de unități agricole. Cu mai multă 
insistentă trebuie să se urmărească 
cum se aplică prevederile Legii orga
nizării producției și a muncii în a- 
gricultură, dar nu la nivel general, 
ci la nivelul fiecărei formații de lu
cru. al fiecărui om. Pe baza preve
derilor acestei legi, toți oamenii 
muncii din agricultură au obligația 
să execute integral și corespunzător 
normelor tehnice lucrările care le 
revin, să respecte programul stabilit.

Indiscutabil, un rol mai activ în ce 
privește desfășurarea în bune condi
ții a lucrărilor agricole și folosirea 
din plin a timpului trebuie să-l aibă 
cadrele de specialiști din agricultură, 
în acest fel procedează cei mai 
multi ingineri agronomi, care conduc 
activitatea la fața locului în cîmp, 
în grădinile de legume, în vii și li
vezi. Cu toate acestea, in diferite 
unități se constată o irosire a mun
cii cadrelor de specialiști, determi
nată atît de defecțiunile în organi- . 
zarea activității zilnice, cit și de a- 
numite practici birocratice care-i țin 
legați de birouri, practici criticate 
nu o dată de conducerea partidului, 
dar care nu au fost cu desăvîrșire 
lichidate. Locul de muncă al ingine
rului agronom, al fiecărui specialist 
din agricultură este cîmpul. unde 
trebuie să conducă, să îndrume di
rect, cu competență, din punct de 
vedere tehnic, executarea 
agricole — lucrări care, 
trece, se aglomerează.

în spiritul hotărîrilor 
Congres al consiliilor 
ale unităților agricole, 
tărănimi. este necesar ca în fiecare 
unitate agricolă să se stabilească pro
grame pe culturi și sarcini zilnice 
obligatorii pentru toate formațiile de 
lucru. Prin organizarea temeinică 
muncii și întronarea unui spirit de 
ordine și disciplină vor putea fi ra
țional folosite fiecare zi, fiecare oră 
în scopul executării la timp și de 
bună calitate a lucrărilor agricole. 
Sint sarcini care, în aceste zile, tre
buie să preocupe în cel mai înalt 
grad organele și organizațiile de 
partid de la sate, consiliile populare 
comunale, care au datoria să urmă
rească îndeplinirea integrală a. pro
gramelor de lucru

lucrărilor 
pe zi ce

recentului 
de conducere 

al întregii

în agricultură.

a

0 noua nava fluviala prinde contur intr-uriul din docurlle Șantierului naval 
din Drobeta Turnu-Severin Foto: E. Dichiseami
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IDEAL SECULAR Șl STRĂLUCITĂ
ÎNFĂPTUIRE A POPORULUI

Un popor intră in istorie, mal 
exact participă la istorie, prin contri
buția pe care o aduce la tezaurul de 
gind și simțire al umanității. întru
chipat în cultură, la patrimoniul 
comun de valori progresist-umaniste 
ale civilizației, iar această contribu
ție atîmă în primul rînd de măsura 
în care reușește să rămînă el însuși, 
oricît de neprielnic i-ar fi uneori 
destinul istoric.

Independenta este, la nivelul co
munităților etnice si naționale, echi
valenta stării de libertate si a doru
lui de libertate, aparținînd omului 
ca individualitate si ca ființă socială, 
angajat și integrat într-un proces 
6ocial istoric progresiv. Mai mult de- 
cit atit: independența este o față a

istoriei
Zarva dezlănțuită de 

nostalgici ai războiului 
rece, ai tensiunii interna
ționale și ai cursei înar
mărilor în jurul proble
melor drepturilor omului 
a readus în actualitate și 
tema emigrărilor. De fapt, 
un subiect artificial creat, 
folosit de cercuri reacțio
nare și neofasciste din 
Occident ca mijloc de in
stigare la dislocarea co
munităților naționale, la 
ruperea unității, plămădi
te de multe veacuri, din
tre națiuni și naționali
tățile conlocuitoare. Sco
pul ? Printr-un adevărat 
rapt de oameni să se a- 
eigure forță de muncă ief
tină. supusă prin însuși 
statutul de imigrație, ori
căror presiuni și amenin
țări.

Propaganda. explicită 
sau insidioasă, desfășura
tă de aceste cercuri poa
te înșela prin veșmîntul 
libertar pe care îl îm
bracă sau prin încercări
le de a-și da o aparen
tă de fundamentare prin 
referirile la procese isto
rice sau la dreptul inter
national. Demascarea ei 
înseamnă, deopotrivă, a 
salva de la un sfîrșit 
tragic pe cei ce se pot 
lăsa amăgiți si a contri
bui la statornicirea unui 
climat de respect și în
credere recipfocă pe are.- 
na internațională, potrivit 
adevăratelor cerințe ale 
Actului final al Conferin
ței de la Helsinki.

Firește că istoricul, om 
al timpului său. nu este 
— și nu poate fi — un 
Izolat într-un meterez de 
documente si cronici ; ca

participant activ la viata 
socială — scrierile isto- 
riografice avind întot
deauna și un caracter po
litic — el are datoria 
să-si spună cuvîntul în 
toate problemele contem
poraneității — inclusiv 
problemele emigrării.

Aceasta cu atît maî 
mult cu cit. în ultimele 
două decenii, demografia 
istorică s-a plasat printre 
principalele orientări ale 
cercetării istorice. Elabo
rarea unor tehnici adec
vate de studiu si exploa
tarea unor surse inedite 
sau puțin folosite în tre
cut au făcut posibilă apa
riția unei bogate litera
turi consacrate istoriei 
populațiilor, în cadrul că
rora problemele emigră
rii au făcut obiectul unor 
laborioase si erudite an
chete. Ele au elucidat îm
prejurările in care apare 
fenomenul emigrației, au 
relevat cauzele, direcțiile 
și consecințele lui. A a- 
duce așadar piesele isto- 
riografice la ..dosarul" de 
astăzi înseamnă, in ace
lași timp, a clarifica din 
punct de vedere științific 
o problemă fals pusă și a 
da riposta cuvenită ele
mentelor reacționare.

Demersul care se impu
ne in cazul de fată este 
de a răspunde la întreba
rea : in ce condiții istori
ce poate apărea fenome
nul emigrației ? Odată 
formulat acest răspuns, 
pasul următor este com
pararea acestor condiții 
cu realitățile din Româ
nia de astăzi, pentru a ve
dea dacă ele sint identi-

ce sau asemănătoare cu 
cele care au determinat 
sau favorizat în trecut e- 
migrarea ; concluzia unei 
asemenea comparații va 
arăta dacă precedentele 
istorice constituie un ar
gument pentru sau împo
triva emigrării.

Să începem așadar cu 
primul punct : in ce îm
prejurări colectivități u- 
mane mai mari sau mai 
mici au fost constrinse să 
părăsească pămintul îna
intașilor ?

Cauzele fenomenelor de 
emigrare au fost variate 
și ele se cer cercetate in 
funcție de contextul is
toric care le-a generat. 
Un prim ansamblu de 
factori care au provocat 
în istorie strămutări ma
sive de populație îl con
stituie 
formări 
sociale, în genere proce
se de lungă durată, in 
cursul cărora mari gru
pe de populație au fost 
private de mijloacele de 
existență și, în acest 
chip, construise să-și gă
sească în alte părți cele 
necesare traiului. Iată 
cîteva exemple : marea 
colonizare greacă începu
tă în secolele VIII-VII 
î.e.n. a fost urmarea sta
tornicirii depline a rela
țiilor de producție scla
vagiste în Grecia antică. 
Deposedat de pămint — 
total sau în parte — 
concurat de munca gra
tuită a sclavilor, omul li
ber era silit să-și pără
sească pămîntul natal 
pentru a căuta condiții 
de viață în coloniile fon-

anumite trans- 
economice și

date aiurea. Un proces a- 
semănător stă la originea 
venirii sașilor pe_ pămîn- 
tul românesc, 
rea relațiilor 
inevitabilul 
destrămare a 
egalitare din 
știi-marcă 
servire 
pingea 
rurale, 
nințată 
vi tute, 
căminele 
unor locuri peste care să 
nu se întindă umbra se
niorului asupritor. Ță
rani. ca si meșteșugari si 
negustori, mai ales din 
Saxonia, au găsit în seco- 
lnl al XII-lea. ne pămin- 
tul ospitalier al 
vaniei. refugiul 
adăpostească de 
tarea feudală.

în secolul al
în perioada așa-numitei 
..crize" din acest veac a 
societății medievale, foa
metea. epidemiile (mai 
ales ciuma neagră) și 
războaiele au secerat lo
cuitorii Europei occiden
tale cu miile și i-au îm
pins pe supraviețuitori la 
migrații, 
dispărut ;
tele lost 
pierdute) 
Wustnngen 
Germania.

Dezvolta- 
feudale, cu 
proces de 
raporturilor 
cadrul ob- 

și de a- 
a țărănimii, tm- 
masa populației 

căzută sau ame- 
cu căderea în ser- 
să-și abandoneze 

in căutarea

Sate întregi au 
sint așa-numi- 
villages (sate 
în Anglia și 

(pustiiri) în 
Țăranii

Dr. Florin 
CONSTANTINIU 
cercetâtor științific 
principal la Institutul 
de istorie, „N. lorga"

(Continuare 
în pag. a V-a)

libertății. este libertatea ca atribut 
politic inalienabil al vieții popoare
lor. este însăși condiția de existență, 
de perpetuare și împlinire a acestora. 
Inegalitatea, nedreptatea si inechita
tea — atribute ale societăților înte
meiate pe antagonisme de clasă și 
exploatare — au exercitat întotdeau
na o Influență nefastă asupra rapor
turilor dintre țări și popoare. îndeo
sebi dintre marile puteri și țările mici 
și mijlocii. Pentru multe dintre aces
tea din urmă, independența a consti
tuit, secole de-a rindul, un ideal, un 
obiectiv esențial al luptei revoluțio
nare de eliberare. Din cele mai 
vechi timpuri, nici un popor înrobit 
și resemnat. în supunere nu și-a putut 
înscrie numele in cartea de aur a 
istoriei. Dimpotrivă, nivelul dc crea
tivitate istorică al popoarelor a fost 
întotdeauna condiționat de statutul 
de independență și libertate.

Cu toate acestea, abia în epoca 
modernă a fost recunoscut, in plan 
juridic, ceea ce s-a numit „dreptul 
ginților". Vor mai fi necesare însă 
eforturi considerabile, lupte grele și 
numeroase jertfe pentru a se trece 
de la un drept formal la o realitate 
istorică, odată cu marile transfor
mări ale secolului nostru, ca rezultat 
al revoluțiilor socialiste si al mișcă
rilor de eliberare națională.

Referindu-ne la propria noastră 
experiență istorică, prin ce se carac
terizează. care sint principalele 
mensiuni ale independenței ?

Independența nu este un dar 
zeilor și nici chiar pur si simplu 
dat al istoriei, ci un drept cucerit 
prin luptă, un efect al voinței dîrze 
a popoarelor de a-și apăra identita
tea proprie. Ceea ce presupune con
știință de sine, o maturizare a ace
lor comunități etnice — apoi națio-

di-
al 

un

nale — care constituie cele mai de 
seamă nuclee de creativitate umană, 
cadrele firești în care oamenii își 
exercită funcția lor ' civilizatoare 
asupra mediului înconjurător, des
tinul lor prometeic, năzuința către 
desăvîrșire sufletească.

în perioada contemporană, duhul 
deșteptării naționale, ascendentul 
unor probleme globale ale civiliza
ției. precum și ai valorilor științei și 
raționalității în viața indivizilor și 
colectivităților, au propulsat puternio 
în conștiința publică nevoia de a re
glementa, prin norme de drept inter
național. noile probleme ce se ivesc 
în relațiile dintre state și națiuni, de 
a da o fundamentare înnoirilor ce se 
produc în practica raporturilor inter
statale și a comportamentului inter
național. Această împrejurare expli
că probabil de ce conceptul de in
dependentă mai apare unora doar ca 
un concept juridic, o instituție a drep
tului international. In realitate este 
vorba — așa cum am arătat — de un 
atribut de esență mult mai complex, 
care vizează existenta si devenirea 
istorică a popoarelor.

O înțelegere mai largă și de adîn- 
cime a acestui concept înseamnă cel 
puțin două lucruri : a) un statut de 
existentă — ca realitate sau ideal, ca 
stare de fapt sau obiectiv primordial 
al luptei — potrivit căruia o comu
nitate umană. întocmai ca și o 
vidualitate umană, dispune de 
butele personalității : unicitate, 
titate ireductibilă, dreptul de a
de liber in toate chestiunile ce pri
vesc autonomia și organizarea vieții

Prof. dr. docent 
Al. TANASE

k

indi- 
atri- 

iden- 
deci-

Călător prin Bără
gan în vara lui ’73, 
Geo B o g z a nota 
in „Contemporanul": 
„Dacă nu le-aș fi au
zit țipetele care nu pot 
fi confundate cu ale 
nici unei alte păsări, 
în ruptul capului nu 
aș fi putut crede că, 
acolo, în plin Bără
gan, departe de mare, 
departe de orice fel 
de apă, pot trăi pes
căruși...". Ce căutau 
păsările de baltă în 
inima Bărăganului, pe 
locurile unde dintot- 
deauna impărățeau 
ciocîrlia șl mierla ?

— Pentru noi. care 
muncim păminturile 
din Lunca Ialomiței, 
venirea pescărușilor 
nu prevestea nimic 
bun — ne spunea 
Gheorghe Ghiță, pre
ședintele cooperativei 
agricole de producție 
din comuna Muntenii 
Buzău. Sosiseră odată 
cu apele care, 
1970, inundau in 
care an culturile, 
dacă nu i 
ploile, nici ei nu se 
grăbeau să-și ia zbo
rul. Făceam noi ca 
făceam, scoteam apa, 
aram și semănăm. 
Dar porumbul ieșea 
rar, mic și gălbejit, 
sighinaș, cum se spu
ne 
de 
din stuf 
poi, alt 
mîntul se albise - 
unele locuri nu 
răsărea nimic — 
rătura se lățea

din 
fie- 

Și 
ne slăbeau 

l ei nu

I

Pe
se

reu...

la noi, abia 
mai vedea 

și pipirig. A- 
bucluc: pă-

- pe 
mai 
să- 

me-

De muncit se mun
cea insă tenace. Po
vestește brigadierul 
Constantin Birlodea- 
nu : „Cind a fost să 
salvăm griul, attmci, 
toți au sărit. Seceram 
cu picioarele-n apă și 
căram snopii cu coșu
rile", 
luiași 
deasă 
tilnit 
menii aceluiași Birlo- 
deanu. 
rumbul 
bărcile, 
cealaltă 
luncă, 
se opinteau să scoată 
de pe loc o remorcă 
încărcată cu sfeclă. în 
acele condiții, coope
ratorii din Muntenii 
Buzău obținuseră pe 
terenurile din terasă 
4 210 kg de grîu la ha 
și 6 000 kg de porumb 
boabe la hectar, pro
ducții care, la rindul 
lor, le-au adus......Or
dinul Muncii" clasa I.

Pescărușii conti
nuau să zboare însă 
„in plin Bărăgan", 
semn că munca tre
buia dusă pînă la ca
păt, că pămîntul tre
buia ferit de prea- 
marele belșug al apei, 
întrebăm ;

— Dar 
s-a făcut

Bătăios, 
bine unui 
de cooperativă care-și 
cunoaște bine rostul, 
„nea Ghițâ" plecase 
într-adevăr cu „jal
ba" la București ; să 
i se dea proiect ! (își 
făcuse bine socotelile.

Scoteau po- 
din Ian cu...

De partea 
a șoselei, in 

două tractoare

lunca, ce 
cu lunca ? 
cum ii șade 

președinte

Numal din luncă poa
te obține un venit de 
6 milioane lei pe an. 
Și nu era deloc de 
neglijat. Asta însemna 
multe : putea să facă 
investiții, să crească 
valoarea normei și 
eite altele). De comun 
acord, mai multe coo
perative din vecinăta
te se hotărîseră să 
sape un canal de eva
cuare a apelor. Dar 
lucrarea, trasată fără 
proiecte, pe „firul 
apei", n-a ieșit bine, 
în loc să se scurgă în 
Ialomița, așa cum do
reau cooperatorii, apa 
băltea în continuare.

— Ce-i 
ciștig tot 
glumește 
ședințele ; apa băltea 
acum, toată, numai la 
uoi pe teren !

— Și ați primit aju
tor ?

— Chiar a doua zi ! 
Au venit mâi întii 
proiectanții. Apoi con
structorii au început 
acțiunea de desecare. 
Temeinic, după pla
nuri.

N-a durat mult și, 
la indicația tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al 
partidului nostru, a 
început să prindă via
ță programul de ac
țiuni al Comitetului ju
dețean de partid lalo- 

• mița pentru punerea
Lucian 
CIUBOTARII

drept, un 
aveam — 

amar pre-

(Continuare 
în pag. a Il-a)Metal și materiale de construcții peste plan

La loc de cinste în 
întrecerea pentru în
deplinirea sarcinilor 
de producție se si
tuează rezultatele în
registrate de metalur- 
giștii țării, care au 
realizat planul pe pa
tru luni cu trei zile 
mai devreme. Ce în
seamnă pentru econo
mia națională aceste 
zile cîștigate de meta- 
lurgiști ? Pe scurt, o 
producție fizică supli
mentară formată din 
circa 83 000 tone fontă,

12 800 tone oțel, 73 000 
tone laminate finite — 
din care 
oțel-beton 
tone cocs, 9 900 
țevi de oțel, 4 800 tone 
bandă laminată 
rece.

Remarcabile sint și 
realizările lucrătorilor 
din economia fores
tieră și din industria 
materialelor de con
strucții, ale căror pro
duse sint atit de 
mult solicitate în a- 
ceastâ perioadă pen-

lă 600 tone
— 44 000

tone
la

tru efortul de recon
strucție. Ei au pro
dus suplimentar: 63 000 
mc cherestea, 2 000 mc 
placaje din lemn, 90 000 
mp plăci din așchii 
din lemn, 94 000 mp uși 
și ferestre din lemn, 
mobilă în valoare de 
peste 50 milioane de 
lei, 10 milioane cără
mizi și blocuri cera
mice, 11 500 mc pro
duse prefabricate din 
beton armat, 575 căzi 
de baie emailate.

Transil- 
care să-i 

exploa-

XIV-lea,

întreprinderea de mașini grele din București, latâ la lucru echipa de montai general al alternatoarelor, formatâ din montorii Mircea lonescu, Marin Vâduva 
Constantin Brăileanu, Ion Brâileanu și inginerul Mircea Tânase Foto; 8. Cristian

(Continuare in pag. a IlI-a)
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Creșterea productivității 
sarcina sarcinilormuncii

principala tale a sporirii

Sporirea în ritm înalt a productivi
tății muncii constituie un obiectiv 
esențial al activității colectivului de 
la întreprinderea de utilaj tehnologic 
din Buzău. Sprijinit îndeaproape de 
comitetul județean de partid, colecti
vul întreprinderii a trecut imediat la 
elaborarea unui program complex 
de măsuri care să asigure, din 
primele decade și luni ale anu
lui 1977, desfășurarea la cote su
perioare a procesului tehnologic și 
realizarea sarcinilor de plan mai 
mari cu 27,8 la sută Ia producția in
dustrială, față de nivelul anului 1976. 
întreaga această creștere a volumu
lui producției globale a întreprinde
rii trebuia obținută pe seama ridi
cării productivității muncii, fără a 
suplimenta numărul angajaților.

— Este lesne de înțeles că o ma
jorare a planului producției indus
triale cu aproape o treime față de 
realizările anului 1976, fără a mări 
numărul de muncitori, nu este cîtuși 
de puțin un lucru ușor, spunea ing. 
Aurel Vartic, directorul tehnic al în
treprinderii. Aproape întreaga pro
ducție a unității este constituită din 
utilaje unicat, cu care muncitorii nu 
sînt atît de familiarizați, cum se in- 
timplă în cazul producției de serie. 
Ca urmare, pentru a îndeplini în 
bune condiții sarcinile planului, în 
programul de măsuri pe care l-am 
întocmit, un rol de primă impor
tanță am acordat modernizării și 
perfecționării fluxurilor tehnologice, 
organizării superioare a producției și 
a muncii în toate sectoarele.

— întreprinderea de utilaj tehno
logic a fost trecută pe profil de pro
ducere a echipamentelor chimice și 
metalurgice în anul 1973, deci nu se 
poate spune că procesele tehnologice 
au „îmbătrînit" atît de mult...

— Indiscutabil, fabricația noastră 
se caracterizează prin parametrii mb- 
derni, dar progresul tehnic mai ofe
rea încă suficiente rezerve de per
fecționare și asupra valorificării lor 
ne-am concentrat cu precădere efor
turile. De la început vreau să 
subliniez că nu am apelat cu orice 
preț la dotări din afară, ci. în primul 
rind, a intrat în acțiune propria ca
pacitate tehnică, executindu-se prin 
autoutilare întregul echipament ne
cesar îmbunătățirii tehnologiilor.

Revăzînd programul întocmit îna
inte de începutul acestui an, acum 
aplicat aproape in întregime, am 
desprins o seamă de aspecte revela
toare privind seriozitatea cu care co
lectivul de muncă de aici și-a pus 
in valoare potențialul tehnic și uman. 
Pentru succesul deplin al perfecțio
nării tehnologiilor. în întreprindere 
s-a constituit un sector de pregătire 
a fabricației, care are numeroase a- 
tribuții precise : centralizează întrea
ga gamă de operațiuni, inlăturind 
paralelismele in aprovizionarea sec
țiilor, încarcă judicios utilajele și 
execută prin procedee moderne, efi
ciente, debitarea tablelor pentru toa
te reperele din fabricație. Concen
trarea, într-un singur sector, a debi
tării a permis folosirea, in desfășura
rea acestei operațiuni, a echipamente
lor de tăiere automate și semiautoma
te cu oxi-gaz. Efectul, măsurat prin 
necesarul de muncitori la volumul 
de producție planificat, este grăitor. 
Se realizează o economie relativă de 
25 oameni, datorită productivității 
sporite obținute prin noua tehnolo
gie. i

Pornind de la faptul că cel mai 
marș volum de operațiuni in secții
le de fabricație îl reprezintă sudura, 
prin programul de măsuri s-a sta
bilit organizarea unei stații centrali
zate de distribuție a oxigenului și a 
uneia de aer comprimat. în locui 
sutelor de tuburi de oxigen, care ne
cesitau multe manipulări și trans
porturi, punerea in funcțiune a 
stației centrale — dotată cu rezer
voare de mare capacitate și 
tive perfecționate de reglare 
tulul și presiunii — asigură 
aprovizionării locurilor de
reducerea substanțială a timpilor in
dividuali consumați cu schimbarea 
tuburilor ti reglarea presiunii, mă-

avuției naționale 
rindu-se astfel timpul efectiv lucrat 
de muncitori într-un schimb. Soluția 
respectivă a creat condiții optime 
pentru extinderea sudurilor automa
te și semiautomate la construcțiile 
metalice grele (carcase de cuptoare, 
filtre cu saci, coloane, vase de pro- 
pan), unde necesarul de personal, 
după vechea tehnologie, ar fi fost

La Intreprindsrea de utilaj 
tehnologic din Buzău,

intr-un an, cu 30 la sută
mai multe produse

mai mare, la actualul volum de pro
ducție, cu 95 de lucrători.

O influentă asupra creșterii pro
ductivității muncii pe unitate — 
și anume, de 1,4 Ia sută, o are și 
centralizarea furnizării aerului com
primat, sistem ce înlătură de
finitiv stagnările La locurile de 
.muncă și permite utilizarea unor 
dispozitive mecanice de manipu
lare a subansamblelor grele. în tim
pul execuției. Economia de forță de 
muncă realizată aici este de 60 de 
muncitori, care — în mod firesc — 
au fost calificați și repartizați in alte 
sectoare productive.

— Contribuții consistente la creș
terea productivității muncii — men
ționa Nicolae Ionete, inginerul-șef 
al întreprinderii — au și măsurile 
aplicate pentru reorganizarea fluxu
rilor tehnologice. Au fost reamplasa- 
te utilajele la secțiile de pregătire a 
fabricației, cazangerie și echipament 
de frînă. S-au grupat mașinile pe 
profil de lucru, permițindu-se o

creștere însemnată a gradului lor 
încărcare. Toate acestea influențează 
pozitiv cu 3,5 la sută sporul produc
tivității muncii din acest an și cu 
6,8 Ia sută creșterea indicelui de fo
losire a utilajelor, care se va ridica 
în anul acesta cu mult peste nive
lul planificat in anul precedent.

— Măsurile aplicate privind creș
terea productivității muncii în între
prindere s-au limitat numai la sec
toarele de bază, ori au avut impli
cații mai largi ?

— Fără îndoială, viziunea avută la 
stabilirea programului de creștere a 
productivității muncii a cuprins an
samblul activității noastre. Iată, de 
pildă, s-au operat reduceri efective 
în structura personalului auxiliar — 
manipulanți, lucrători de servire, 
magazineri, personal de întreținere 
— iar 50 de oameni au fost reparti
zați în secțiile productive, ceea ce a 
permis acoperirea necesarului și în 
schimbul III. Apoi s-au declanșat 
ample acțiuni politico-educative pen
tru micșorarea numărului absențelor 
nemotivate, întirzierilor. și învoirilor, 
din care în acest an vom „cîștiga" 
cel puțin 72 000 om-ore pentru 
ducție...

Consemnam la început că, 
trivit prevederilor planului, 
ducția globală a întreprinderii va 
crește în acest an cu 27,8 la 
față de nivelul anului trecut, 
rezervele depistate cu mult 
cernămînt de colectivul de 
permit estimarea unei creșteri 
pînă Ia 31,5 la sută, adică cu 
3,7 procente. întregul spor de 
ducție față de anul trecut se va 
liza cu același număr de angajați, 
adică în mod exclusiv pe seama 
creșterii productivității muncii. Și 
rezultatele din primul trimestru sînt 
grăitoare : planul producției globale 
a lost depășit cu 7,3 milioane lei, 
iar sarcina planificată de sporire a 
productivității muncii s-a îndeplinit 
în proporție de 100,5 la sută.

Florea CEAUȘESCU 
Mliiai BĂZU
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Un nou
De curînd a intrat în 

fabricație la I.J.I.L. 
.,1 Mai“ Satu Mare un 
nou tip de betonieră. 
Denumit BAF-750 (be
tonieră amestec forțat 
cu capacitatea de 750 
litri), noul produs s-a 
bucurat de interesul 
specialiștilor la TIB 
’76. concretizat apoi în 
numeroasele comenzi 
adresate unității săt
mărene de către trus
turi și întreprinderi de

tip de betoniera
din tară, 

ne-a infor- 
Gheorghe

construcții 
După cum 
mat ing. 
Jula, directorul între
prinderii. BAF-750 a- 
sigură un ciclu de 
fabricație care durează 
cel mult 60 de secun
de, obținîndu-se o ju
mătate metru cub de 
beton. Un camion cu 
capacitatea de trans
port de 5 mc este în
cărcat în numai 8 mi
nute intr-o stație do

tată cu o astfel de be
tonieră. Acest tip de 
malaxor poate fi folo- 

.usit cu același randa
ment și in industria 
sticlei, a ceramicii fine 
și la prepararea a- 
mestecurilor de bi
tumuri apoase la rece. 
(Octav Grumeza).

în imagine : se mon
tează un nou lot de 
betoniere.

MUTE IE DEPASEAM I

AZI REALIZAM IMPORTANTE ECONOMII. Șl IATĂ CUM...
— Putem afirma că toate unitățile 

industriale din municipiul Dej s-au 
încadrat. în primele patru luni, în 
consumurile normate de materii pri
me. materiale, energie și combustibil?

— Cu siguranță — ne spune tova
rășa Maria Filip, secretar al comite
tului municipal de partid. Nu numai 
că s-au încadrat, dar în cele mai 
multe locuri aceste cheltuieli au fost 
simțitor diminuate. în ansamblul ac
tivității politico-educative desfășurate 
de organizațiile de partid, un obiectiv 
principal îl constituie tocmai redu
cerea suplimentară a consumurilor 
materiale, așa cum ne-am angajat, cu 
cel puțin 4 Iei la 1 000 lei producție 
marfă. Comuniștii, toti oamenii mun
cii din municipiul nostru au înțeles 
rațiunea sarcinilor stabilite de condu
cerea partidului la recenta ședință 
comună a forurilor supreme de partid 
si de stat cu privire la reducerea 
consumului de materii prime, ma
teriale, energie și combustibil și ac
ționează cu toată hotărirea pentru 
înfăptuirea lor, întrucit aceasta con
stituie o cale sigură pentru sporirea 
avuției naționale, pentru creșterea 
bunăstării întregului nostru popor.

Iată-ne Ia combinatul de celuloză 
și hirlie, cea mai reprezentativă uni
tate industrială a municipiului. Aici, 
cheltuielile materiale în totalul cos
turilor de producție depășesc 70 la 
sută. O pondere mare. Cum poate fi

ea diminuată ? Directorul unității, in
ginerul loan Ungur, avea în fată si
tuația consumurilor pe tona de pro
dus, așa cum evoluează ele de la o zi 
la alta.

— Pentru prima dată, în ultimii ani 
—- ne spune dînsul — ne încadrăm în 
consumul normat de lemn. Ba mai 
mult, pe primele patru luni, am și

lui — au diminuat consumul de 
lemn cu echivalentul a 2 000 tone 
celuloză pe an. E vorba de instalarea 
în circuitul sortării primare de la li
nia a Il-a a unui sortizor in vederea 
recuperării materialului antrenat o- 
dată cu nodurile, precum si de pune
rea în funcțiune a unei instalații care 
asigură recuperarea totală a fibrelor

DIN EXPERIENȚA COLECTIVULUI COMBINATULUI 
DE CELULOZĂ Șl HlRTIE DIN DEJ

economisit o cantitate de peste 7 000 
mc, din care se pot fabrica circa 1 100 
tone celuloză albită. Este o realizare 
de seamă, dacă ținem seama de fap
tul că zilnic tocătoarele noastre ma
cină circa 2 400 mc material lemnos.

Aflăm că și la celelalte materii pri
me si materiale ce intră în rețeta de 
fabricație a celulozei și hîrtiei s-au 
obținut importante economii: 64 tone 
săruri sodice, 83 tone clor, 40 tone co- 
Jofoniu etc. Și aceasta in condițiile 
depășirii sarcinilor de plan la produc
ția globală cu peste 5 milioane lei. 
Performanța acestui an este insă lem
nul. Două realizări tehnice — rod 
al gindirii creatoare a colectivu-
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LA „PROGRESUL"-TIRGOVIȘTE

Preocupări pentru diversificarea producției
Modernizări în transportul de mărfuri

din apele uzate. In rest, ordinea, dis
ciplina în organizarea procesului de 
fabricație sînt sursa economiilor.

...Maistrul Mina Cădere, de la linia 
a Il-a de celuloză. împreună cu oa
menii săi își făcea obișnuitul „rond" 
verificînd modul cum este dozat fie
care material, cum se respectă core
larea consumurilor de clor și alte ma
teriale, cu calitatea celulozei. „Acum 
este o rețetă corespunzătoare — dar 
uneori am constatat și abateri. în a- 
cest caz. conform indicațiilor condu
cerii întreprinderii, oprim instalația, 
ceea ce desigur nu convine nici... o- 
brazului și nici buzunarului celui răs
punzător de 
tehnologică"

Operatorii 
tregul flux 
multe lucruri despre consumuri. Ei 
știu, de pildă, că dacă reduc procen
tul de brac cu numai unu la sută pot 
fabrica in plus, in acest an, peste 
3 700 tone hîrtie : or, reducînd con
sumul de material fibres cu numai 
două kg pe tona de hirtie. pot econo
misi 68 tone material fibros. Acestea 
fac parte din cultura economică pe 
care o primesc la cursurile de califi
care, la cele de ridicare a calificării, 
la concursuri, sau pot fi citite pe pa
nouri atractive din secții și ateliere. 
De aceea, ei sînt ochi și urechi la tot 
ceea ce poate contribui la reducerea 
consumurilor, odată cu creșterea pro
ducției. Ei asigură acum o dozare 
corespunzătoare a leșiilor în procesul 
de fabricație, recuperează integral le- 
șitle negre, slabe din procesul de spă
lare, asigură funcționarea in condiții 
optime a instalațiilor de recuperare a 
sărurilor sodice, un strict control in- 
terfazic ne întregul flux tehnologic.

„Să lucrăm în două schimburi cu 
energie economisită" — iată chemarea 
la întrecere adresată de colectivul în
treprinderii tuturor unităților indus
triale din municipiul Dej. Prin bilan
țurile energice întocmite în acest an

abaterea de la disciplina 
— ne spune maistrul.

chîmiștî de pe în- 
tehnologic știu foarte

se preconizează o reducere a consu
mului dc energie electrică cu 
11 390 MWh. care ar acoperi con
sumul necesar pe un an de zile 
al fabricii de mobilă sau al în
tregului combinat pe 20 de Zile. La 
combustibil, economia se estimează la 
4 526 tone combustibil convențional, 
care ar asigura necesarul de consum 
pe aproape o jumătate de lună. Ca 
primă măsură s-au înscris înlocuirea 
unor motoare electrice supradimen
sionate. interzicerea mersului în gol 
al unor agregate și utilaje, raționali
zarea iluminatului interior și exterior 
prin secționarea circuitelor. S-a asi
gurat încărcarea la capacitate a in
stalației de focare a lemnului in func
ție de gradul de uzură a cuțitelor și 
schimbarea acestora după diagramă 
etc. în ce privește combustibilul s-a 
trecut hotărât la îmbunătățirea randa
mentului de recuperare a căldurii din 
gazele de la fierberea celulozei, refa
cerea și completarea izolațiilor ter
mice la linia de celuloză și altele. Se 
lucrează intens. împreună cu cadre 
didactice de Ia Institutul politehnic 
din Cluj-Napoca. la rezolvarea defi
nitivă a recuperării căldurii de la 
cuptoarele de var, precum și de la ca- 
zanele de regenerare. în curînd va 
începe instalarea unei stații pilot.

Acestea sînt citeva naăsuri tehnice, 
dar deviza : „Să lucrăm două 
schimburi pe lună cu energia 
economisită" este adînc înrădăci
nată in conștiința oamenilor, a mun
citorilor. inginerilor și tehnicienilor 
care și-au fixat obiective precise La 
fiecare loc de muncă. Iată un apel al 
organizației de partid : „Stimați lu
crători de la atelierul de celuloză 1 
Știați că realizarea în instalațiile de 
spălare a celulozei a unei leșii negre 
slabe, cu o concentrație în substanță 
uscată de 15—17 la sută, în loc de 
19—20 la sută, determină un consum 
în plus de abur la evaporare de 10,5 
tone pe oră. sau 248 tone pe zi, res
pectiv 81 893 tone pe an. în valoare 
de 2,4 milioane lei ?“. Ca urmare a 
acestor măsuri, ca și a altora, colec
tivul combinatului a economisit. In 
primele patru luni, 6 650 MWh ener
gie electrică și 2 125 tone combustibil 
Convențional.

De la comitetul municipal de par
tid aflăm că inițiativa colectivului 
combinatului de celuloză și hîrtie a 
găsit larg ecou, fiind generalizată la 
fabrica de produse refractare, la în
treprinderea de conserve „11 Iunie", 
la Salina 
„Bobilna". 
complexul

Ocna Dej, întreprinderea 
depoul de locomotive și 
de cale ferată.

AI. MUREȘAN
corespondentul „Sbinteli1

dispozi- 
a debi- 
fluența 
muncă,

Dezvoltarea serviciilor pentru 
populație și asigurarea unor pro
duse de larg consum constituie o 
preocupare permanentă și în jude
țul Dîmbovița. Printre unitățile 
care contribuie la realizarea acestei 
cerințe se numără și cooperativa 
„Progresul" din Tirgoviște. Parale' 
cu lărgirea volumului producției 
unitatea s-a orientat ou prioritate 
spre produsele si bunurile de larg 
consum intens solicitate de către 
populație. Cele 17 secții produc 
pentru nevoile interne si pentru ex
port garnituri de mobilă sculptată 
stil baroc și semibaroc. o variată 
gamă de ambalaje pentru marile

întreprinderi din județ si din tară. 
triCotaje și lenjerie, lucrări de croi
torie pentru bărbați, femei si copii. 
Se execută la cerere, prin secția de 
cartonaje, albume, dosare etc. Co
operativa colaborează cu rezultate 
bune cu un mare număr de între
prinderi constructoare de mașini și 
de reparații auto. Secția de turnăto
rie neferoase livrează, printre altele, 
bucșe si lagăre din bronz 
strungurile SARO. diverse 
pentru autocamioane ce se 
la I.R.A. Cîmpina.

în fotografie : Aspect de 
din secția tricotaje.

nent.ru 
repere 
repară

muncă

Pentru dezvoltarea transportului 
de mărfuri prin tehnologii moder
ne, conteinere, transconteinere. pa
leta și pachete, Regionala de căi fe
rate Craiova h fost dotată cu im
portante mijloace. Așa cum ne spu
nea ing. Constantin Puținelu. din 
cadrul diviziei comerciale, in 1976 
sarcina de transport conteinerizat 
s-a realizat în proporție de 101,63 
la sută, transconteinerizat — 104,88 
la sută, paletizat — 100,9 la sută și 
pachetizat — 106,16 la sută. Avînd 
în vedere că la sfirșitul actualului 
cincinal circa 15 la sută din volu
mul de mărfuri vor fi transportate 
cu ajutorul acestor mijloace mo
derne. Regionala C.F.R. Craiova are 
prevăzute, in acest an fată de 1976,

creșteri importante ale planului de 
transport conteinerizat. Pentru a 
putea realiza aceste sarcini mobili
zatoare. specialiștii Regionalei C.F.R, 
Craiova au luat măsurile ce se im
pun, in special în ceea ce privește 
extinderea terminalelor. Astfel, 
peste puțin timp, se va deschide un 
terminal de transconteinere in sta
ția Bradu de Sus. aparținătoare re
gionalei craiovene, care va prelua 
toate mărfurile din municipiul Pi
tești ce se pretează la acest trans
port. ceea ce va conduce Ia redu
cerea considerabilă a staționării va
goanelor la incărcare-descărcare. 
De asemenea, se va deschide un 
terminal provizoriu si in stația 
Riureni. (Nicolae Băbălău).

cinstea
Pâmintului,

cuvine!ce i se

♦

(Urmare din pag. I)
deplină în valoare a 
tuturor terenurilor. 
Reproducem citeva ci
fre dintr-un bilanț 
efectuat la doi ani de 

de lucru a 
general 

„Rină

Traducînd in viață sarcinile și in
dicațiile 
general al part 
Nicolae Ceaușescu, 
pe țară .
oamenilor muncii, prezenta echipelor 
in unitățile din Focșani a fost in
tensificată, a sporit eficiența contro
lului. s-a întărit conlucrarea dintre 
controlul muncitoresc și controlul oa
menilor muncii. Dacă la întreprinde
rea de confecții din Focșani, de 
exemplu, unde funcționează 49 de 
echipe, in 1976 media controalelor lu
nare era de 20—30, acum numărul 
acestora a ajuns Ia 50—60.

— Nu a fost nevoie să luăm mă
suri speciale pentru mobilizarea e- 
chipelor — ne spune Elena Radu, vi
cepreședinta comitetului sindicatului 
din întreprindere. Ințelegind acum 
mai bine, din cuvîntarea secretaru
lui general al partidului, importanța 
muncii lor, rolul social al controlu
lui oamenilor muncii, membrii echi
pelor nu mai așteaptă îndemnuri 
speciale din partea noastră pentru a 
merge pe teren. Se deplasează ori de 
cite ori este nevoie.

Aflăm în continuare că activitatea 
echipelor de la întreprinderea de con
fecții din Focșani s-a imbunătățit și 
sub un alt aspect : pornind de la indi
cațiile formulate la consfătuire privind 
exercitarea controlului, în primul 
rînd, în procesul de producție, acolo 
unde se hotărăște, de fapt, calitatea 
fiecărui produs, organizația de partid, 
comitetul sindicatului, împreună cu 
conducerea unității au antrenat pe 
toți cei peste 200 de membri ai e- 
chipelor de control al oamenilor 
muncii Ia acțiunile de care depinde 
soarta producției. Astfel, membrii e- 
chipelor au devenit animatorii prin
cipali ai unor inițiative care mobili
zează întreaga masă a lucrătorilor 
din întreprindere la realizarea unor 
produse de bună calitate, în concor
danță cu cerințele consumatorilor. 
Iar rezultatele practice nu au întir- 
ziat să apară : in ultimele două luni 
nu s-a mai înregistrat nici un refuz 
de calitate, iar sarcinile cantitative 
de plan au fost depășite.

— Mandatul membrilor echipelor, 
c* reprezentanți ai oamenilor muncii 
— ne-a spus interlocutoarea — capă-

din expunerea secretarului
* partidului, tovarășul 

___ , _ , la Consfătuirea 
a unităților de control al

tă in acest fej o semnificație mult 
mai largă. Intervențiile lor nu se 
mai rezumă doar la controalele perio
dice în unitățile repartizate — acti
vitate, desigur, importantă și pe care 
o desfășoară in continuare. Ei iși 
exercită acum mandatul în mod per
manent, la locurile de muncă, inter
venind în numele intereselor cetă
țenilor pentru realizarea de produse

in zona centrală a orașului. In car
tierele ,,Sud“ și „Bahne", rețeaua co
mercială a fost completată „din 
mers" cu numeroase unități sau ra
ioane profilate cu precădere pe des
facerea mărfurilor de cerere curen
tă : piine, preparate de carne, legu- 
me-fructe, brinzeturi, articole de uz 
casnic ș.a. Sprijinul primit din partea 
echipelor s-a concretizat în identifi

Cu această ocazie, s-au luat și măsuri 
disciplinare față de cadrele din apa
ratul TESA al întreprinderilor, față 
de unii vinzători și gestionari, ne
receptivi la semnalele controlului oa
menilor murtcii. Lucru pe care sin- 
tem hotăriți să-l facem in continua
re cu aceeași intransigență. Un exem
plu recent: la magazinul „Putna" ni 
s-a semnalat că la raioanele de me-

CONTROLUL OAMENILOR MUNCII
Intervenții energice, receptivitate

sporită față de propunerile

1in unități economice și s ociale din municipiul Focșani

numai de bună calitate, livrate la 
timp în magazine, conform contrac
telor încheiate.

Eficiența noului stil de muncă in
tervenit în activitatea unităților de 
control al oamenilor muncii din Foc
șani se resimte vizibil și în sectorul 
comercial și de prestări servicii al o- 
rașului. Bunăoară, in luna martie, 
cind mai multe zeci de magazine au 
trebuit să fie închise sau demolate, 
ca urmare a cutremurului, primii 
care au venit și au solicitat organi
zatorilor comerțului reprofilarea și 
comasarea unora dintre unitățile ră
mase, ca și completarea rețelei de 
desfacere cu chioșcuri și tonete, au 
fost tocmai membrii echipelor de 
control al oamenilor muncii. Astfel,

carea posibilităților de comasare a 
unităților, in stabilirea profilului 

«noilor raioane sau magazine, în 
funcție de cerințele cumpărătorilor.

— E adevărat că la reușita colabo
rării din ultima vreme dintre unită
țile de control și întreprinderile co
merciale a contribuit nu numai spo
rirea exigenței echipelor, ci și creș
terea receptivității conducerilor de 
întreprinderi — ne spune Vasile Vil- 
cu, directorul Direcției comerciale a 
județului Vrancea. Documentele con
sfătuirii pe țară din luna februarie 
au fost prelucrate cu toți lucrătorii 
noștri, pe grupe de magazine. în i- 
deea creării unei exigențe sporite 
față de cei ce nesocotesc sugestiile 
și observațiile echipelor de control.

zeluri-brinzeturi și papetărie-jucării 
personalul de servire nesocotește a- 
pelurile repetate ale echipelor de 
control privind îmbunătățirea apro
vizionării, comportarea față de 
Clienți. Pe loc am luat măsura schim
bării din funcție a celor vinovați de 
tărăgănarea aplicării propunerilor 
formulate de echipe. Rezultatul : 
vinzările au sporit acum la ambele 
raioane, iar calitatea servirii cum
părătorilor s-a imbunătățit radical.

Rezultatele perfecționării din ul
tima vreme a activității unităților 
de control al oamenilor muncii, creș
terea eficientei intervențiilor lor sînt 
vizibile și în celelalte sectoare de in
teres public din Focșani : cooperația 
meșteșugărească, asistența sanitară,

Industria locală șa. Despre măsurile 
cu caracter mai general care au con
tribuit la obținerea acestor rezultate 
ne-a vorbit. în încheierea investiga
țiilor noastre, tovarășul Ion Manole, 
secretar al comitetului municipal 
P.C.R., secretar al comitetului mu
nicipal al Frontului 
liste :

— Imediat după 
țară am trecut la 
conlucrări strinse intre controlul oa
menilor muncii și controlul munci
toresc, prin integrarea în cadrul fie
cărei echipe cetățenești care acțio
nează în domeniile sociale cele mai 
importante a cite unui reprezentant 
al controlului muncitoresc. în plus, 
la nivelul fiecărei unități controlate 
s-a stabilit obligativitatea analizării 
lunare în cadrul comitetelor oame
nilor muncii, in colaborare cu comi
siile dc control muncitoresc, a su
gestiilor și propunerilor făcute de e- 
c.iipele de control și informarea co
mitetului municipal al Frontului U- 
nității Socialiste asupra modului de 
rezolvare a semnalelor echipelor. 
Pentru a antrena toate organizațiile 
componente ale Frontului Unității 
Socialiste la activitatea de control 
am stabilit procedeul ca, periodic, să 
fie dezbătute, în cadrul biroului mu
nicipal de partid rezultatele activi
tății de control pe diferite sectoare 
de activitate. Ca priorități pentru 
perioada următoare avem stabilit : 0 
nouă repartizare a echipelor pe uni
tăți și reinstruirea lor ; extinderea 
controlului în sectorul de construcții 
și reparații de locuințe : menținerea 
unei frecvențe ridicate a controale
lor — cel puțin un control lunar în 
fiecare unitate de mai larg interes 
cetățenesc. Prin toate aceste mă
suri dorim să menținem și să lărgim 
experiența bună căpătată in perioa
da ce a urmat consfătuirii pe țară, 
asigurind astfel o participare cit mai 
fructuoasă a reprezentanților oame
nilor muncii la conducerea și rezol
varea treburilor care privesc întreaga 
obște.

Unității Socia-

consfătuirea pe 
stabilirea unei

Mihai IONESCU 
Dan DRAGULESCU 
corespondentul „Scînteii1

la vizita i 
secretarului 
al partidului : 
în 1974 
lucrări 
apărare 
100 000 __ 
Realizări pe 
acțiunii : 
canale, 110 
tejări de diguri. 150 
lucrări hidrotehnice. 
4 milioane metri 
de terasamente. 
aceste lucrări a

, inclusă, firește, 
lunca. Un „front" de 
100 km — cît stră
bate Ialomița de la 
MaJu și pină la Du
năre 1 Indicația era 
clară : să se lucreze 
metodic la desecări, 
după planuri, să se 
acționeze cu prioritate 
în zonele cele mai pe
riclitate. “ 
mai 
milioanele 
cubi de |
vați dupl __ _
lucru e cert : apele au 
Intrat cuminți în mat
ca lor.

— Surprinzător însă, 
pescărușii n-au plecat 
de la noi — ne spu
nea „șeful acțiunii de
secări". ____ _
gronom Slvu Boieriu, 
director general ad
junct la 1__ ___ _
rală agricolă a jude
țului Ialomița. S-au 
adaptat la noile con
diții din Bărăgan. Se 
simt bine nu doar 
pe mare, pe bălți sau 
ghioluri, ci și pe ca
nalele de irigații, ca și 
pe lacurile de acumu
lare.

Din semne ale pus
tiului alb, pescărușii 
«-au transformat în 
vestitori ai recoltelor 
bogate ! Pentru că apa 
n-a plecat. Oamenii au 
silit-o doar să-i slu
jească, nu să pustiias-' 
că pămîntul, ci sft-î 
fertilizeze.

s-au executat 
de

și diguri pe 
de

desecări,
hectare", 
măsura 

620 km de 
km pro-

fost
și

E greu să 
calculăm acum 

de metri 
pămint exca- 
iă ’73, dar un

inginerul a-

Directia gene-

Odată Încheiată ac
țiunea „desecări", a 
început o alta — fer
tilizarea și refacerea 
structurii solului. Stra
tul fertil — care s-a 
format de-a lungul 
mileniilor și a fost 
degradat de ape in 
numai cîțiva ani — 
trebuia readus la cota 
inițială, ba chiar îm
bogățit. Sărăturile se 
cereau eliminate. De 
efectele acestei ac
țiuni, care a intrat in 
al treilea an, ne-a vor
bit primarul comunei 
Sf. Gheorghe, Con
stantin Zamfir, evo- 
cind citeva cifre: 13 000 
kg porumb, 6 200 kg 
griu, 5 260 kg orz, 
50 tone de sfeclă de 
zahăr, 3 000 kg floa- 
rea-soarelui la hectar 
în 1976. Iată ce ne 
spunea despre lucră
rile de refacere a 
structurii solului din 
luncă tovarășul Ion 
Ivan, președintele 
C.A.P. Sărățeni.

— Pînă acum 
ani, din cele 700 
hectare de luncă, 
de hectare erau sără- 
turi. După ce suprafe
țele degradate au fost 
amendate cu fosfogips, 
cooperatorii au trans
portat în fiecare an 
mii de tone de gunoi 
de grajd, au adminis
trat îngrășăminte chi
mice după un program 
riguros, așa cum cere 
agrotehnica. Rezulta
tul : pe aceste tere
nuri s-au obținut anul 
trecut : 12 000 kg po
rumb la hectar. 4 500 
kg orz Ia hectar, 49 
de tone de sfeclă de 
zahăr la hectar !

Așa se explică fap
tul că printre unități
le distinse cu titlul de 
„Erou al Muncii So
cialiste" sînt și cele 
din luncă : Muntenii 
Buzău. Balaciu, Sără- 
țeni, Sf. Gheorghe.

Proiectele de viitor 
sînt și mai Îndrăznețe. 
Acțiunea „fertilizare" 
continuă. Va fi scari- 
flcată întreaga supra
față degradată ; în sol

trei
de

250

vor fi Incorporate In 
acest an 13 000 tone 
de fosfogips. Ing. Bo
ieriu are acum de ce 
să fie optimist :

— Cind nu ne mal 
amenință apele, ne 
putem gîndi la pro
ducții record, la să- 
mință de elită, la cele 
mai noi tehnologii. Și 
la colaborarea strinsă 
cu Institutul de cer
cetări de la Fundulea, 
care ne-a dat spre în
cercare soiurile cele 
mai noi, mai produc
tive și mai rezisten
te : porumb. griu, 
floarea-soarelui, sfeclă 
de zahăr...

Oamenii Bărăganu
lui au iubit dintot- 
deauna pămîntul aces
ta. L-au iubit și l-au 
muncit și atunci cînd 
nu le-a aparținut ; cu 
speranța că intr-o zi 
se vor bucura totuși 
de roadele lui și ei, 
și ai lor. îl muncesc 
cu atît mal mult acum. 
Cu dragoste și pasiu
ne : și cu știință. Așa 
au dobîndit anul tre
cut titlul de „Erou al 
Muncii Socialiste" pen
tru producția de po
rumb — cea mai mare 
din istoria Bărăganu
lui. Imbold pentru re
alizări și mai specta
culoase, titlul de Erou 
demonstrează eă ialo- 
mițenii au înțeles a- 
dinc rosturile pămîn- 
tului, datoria de a-1 
păstra și a-1 folosi cît 
mai eficient, de 
lăsa urmașilor și 
bogat.

Un reporter 
„Brazdei", revistă__
tată de Dimltrie Guști 
la Călărași în 1929, 
scria : „Multe și mari 
sint sarcinile pămin- 
tului. Se cuvine să-i 
dăm toată cinstea... 
Dar cine să-i dea lui 
cinstea care i se cu
vine ?“ Răspunsul 1 
l-a dat azi socialis
mul : pămîntului li 
dau cinstea ce i se cu
vine numai cei care, 
muncindu-1, știu că 
sînt pe deplin stăpînll 
lui.

a-1 
mai

al 
edi-

nent.ru
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unita solidară a întregului popor român
Voința nestrămutată a poporului român de a 

asigura dezvoltarea de-slne-stătătoare a Româ
niei, rolul său de făuritor al destinului propriu 
și-au aflat o grăitoare expresie — alături de 
eroicele fapte de arme și de sacrificiile de singe 
ale ostașilor pe teatrul războiului de neatirnare 
— In ampla mobilizare a resurselor sale umane 
șl materiale în acțiunea de sprijinire a frontului. 
Intr-adevăr, îndemnul care a concentrat intr-un 
unic mănunchi gindurile șl faptele celor rămași 
acasă a fost acela că nici un sacrificiu, nici un 
•fort nu este prea mare atunci cînd e vorba de

„Ostașii

susținerea frontului, de echiparea șl întreținerea 
armatei. De la un capăt la celălalt al țârii au 
fost donate pentru armată importante sume de 
bani, mari cantități de îmbrăcăminte, încălțămin
te, medicamente etc. Numai valoarea ofrandelor 
a echivalat cu o sumă cu care se putea asigura 
întreținerea intregli armate pe tot parcursul 
războiului de Independență.

își găsea astfel prefigurare acea generală mo
bilizare a forțelor șl energiilor poporului care, 
peste șapte decenii, avea să caracterizeze, la 
chemarea Partidului Comunist Român i „Totul

pentru front, totul pentru victorie !**, participarea 
României la războiul antihitlerist, pentru elibe
rarea țării de sub dominația Germaniei naziste șl 
cucerirea deplinei independențe și suveranități 
naționale.

in cele ce urmează prezentăm mărturii grăi
toare peste ani ale eforturilor, dăruirii și abnega
ției muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, ale 
altor categorii sociale, in slujba înaltului țel al 
Independenței, datorită cărora au putut fi depă
șite nenumăratele 
1877—1878.

de pe front

așteaptă ajutorul nostru “
De-a lungul și de-a latul țării, de o parte și de alta a 

Carpaților au luat ființă — din sentimentul prolund al da
toriei și răspunderii pentru soarta patriei ailată într-un 
moment de răscruce al existenței sale —- peste 150 de co
mitete, asociații și societăți; ele au deschis mii de liste de 
subscripție pe care s-au adunat importante fonduri ; nu
meroase asemenea comitete au creat și întreținut spitale, 
ambulanțe și corturi sanitare.

„SĂTENII SPRIJINĂ, FIE
CARE DUPĂ PUTERILE 
SALE, APĂRAREA PĂMÎN- 
TULUI STRĂMOȘESC". 
„Țara a fost silită să trimită fiii 
ei la hotare pentru a-și apăra pa
tria lor, căminul lor... Ca fii ai ei 
este de Imperioasa noastră datorie 
a ne apăra acel locaș care a fost 
udat cu sîngele atîtor eroi pentru 
a-și cîștiga independența lor na
țională... Să contribuim fiecare, 
după mijloacele de care dispunem, 
in a|utorul acelora care sînt trimiși 
la fruntarii". (Din Apelul Comitetu
lui sătesc din comuna Gherghița- 
Prahova, 9 mai 1877).

noastră are conștiința drepturilor 
sale și devotamentul a le păstra 
intacte... datoria noastră este a-l 
îmbărbăta, dovedindu-le și prin 
fapte că suferințele lor sînt și ale 
noastre și că vom contribui pen
tru a le ușura". (Din Apelul Co
mitetului de femei din Focșani, 
8 mai 1877).

din noi, Patria, România, în pămîn- 
tul căreia avem mormintele atîtor 
străbuni glorioși care ne-au dat-o 
liberă prin sîngele lor, cînd, zi
cem, această scumpă Românie azi 
se găsește amenințată ...am cre
zut ca o datorie din cele mai sa
cre de a veni și noi femeile rîm- 
nicene, femei române a contribui 
cu ceea ce putem pentru frații 
noștri ce se luptă pentru integri
tatea teritoriului patriei, 
naționalitate", 
tului femeilor 
16 mai 1877),

atît la 
pentru 
obligațiune de a lupta pentru a ne 
întrece în sacrificiu, precum lubi- 
ții noștri ostași luptă, întrecîndu-se 
în bravură. Apelați la patriotismul 
și devotamentul româncelor din 
acel județ; să sărim cu toții, din 
unghiurile unde se grâește limba 
română, pentru a pune balsamul 
pe rana voinicului care apără o- 
noarea și independența română". 
(Din scrisoarea Măriei Rosetti 
Roznoveanu, vicepreședinta Comi
tetului femeilor din lași, 5 septem
brie 1877).

pentru 
(Din Apelul Comite- 
din Rimnicu Sărat,

„SĂ DĂM TOTUL PEN 
TRU ROMÂNIA". „Români, 
De ne Iubim țara, trebuie să știm 
a o ajuta ; dacă dorim viața, tre
buie să știm a muri. Sufletele pă
rinților noștri de la Rahova, Călu- 
găreni și Valea Alba ne privesc și 
ne îndeamnă. Noi nu ne luptăm 
ca să ucidem, ci ne batem ca să

ambulanță cit șl la spital; 
noi prin urmare, absolută

greutăți ale războiului din

Prin eforturile întregului popor, care a oferit cu dărnicie bani, medicamente, pansamente, obiecte de îmbrăcămin
te, în scurt timp au putut fi organizate și înzestrate numeroase spitale și ambulanțe sanitare. în imagine, 

. ................................ - • ■ ........... j-jin București.una din sălile spitalului Instalat in localul Școlii militare

trăim... La lucru dar, cetățeni al 
Galaților, să dăm totul pentru 
România, care luptă pentru via-

ță...“. (Din Apelul Comitetului pen
tru sprijinirea frontului din Galați, 
12 iunie 1877),

REALIZAREA 
CE NE-AM 

„Româncele din

„NICI UN SACRIFICIU 
NU ESTE PREA MARE". 
„Locuitorii comunei Poiana din 
plasa Cîmpu, județul Dol|, care, 
neținînd cont de cele ce suportă 
cu cuartiruiri, podvezi, rechiziții, 
etc. la care sînt expuși mai mult 
decît oricare alții prin posițiunea 
geografică, fără a se sustrage de 
la verice sacrificii, acum citeva 
zile, porniți de sentimentul patrio
tic, în o întrunire publică făcură 
consult a veni în ajutorul armatei, 
prin cumpărarea de arme". (D;n 
Apelul Comitetului sătesc din Po- 
lana-Dol|, 18 septembrie 1877).

„INTRU 
SCOPULUI 
PROPUS".
Sibiu s-au întrunit astăzi cu scopul
de a veni și ele cu mijloacele lor 
posibile in ajutorul ostașilor ro
mâni răniți... Să venim dar și să 
dăm ajutorul nostru posibil întru 
realizarea scopului ce ne-am pro
pus. Să ne întrunim cu toatele intru 
a aduce sacrificiuri pentru scump 
sîngele nostru". (Din Apelul Comi
tetului femeilor române 
5/17 mai 1877).

din Sibiu,

„ÎMBĂRBĂTĂRI PENTRU 
CEI CE AFIRMĂ DREPTU
RILE NOASTRE INALIENA
BILE". „Astăzi iotă armata Româ
niei la fruntarie spre a spune lu- 
mei prin glasul tunului că țara

„IN SPRIJINUL RĂNIȚI 
LOR". „Mișcate de 
ce amenință țara noastră în îm
prejurările 
meilor din 
mltet, cu 
concursul tuturor cetățenilor din 
acest județ sume de bani spre a 
veni în ajutorul răniților din arma
ta noastră". (Din Apelul Comitetu
lui de femei din Bacău, 12 mai 
1877).

suferințele

de față, Societatea fe- 
Bacău a format un co- 
scop de a aduna prin

„PENTRU TOT CE POA
TE FI MAI SCUMP, PEN
TRU ROMÂNIA", ^nd tot 
ce poate fi mai scump oricăruia

DOVEDI CĂ 
AVEM INIMI GENEROA
SE". „Țara străbunilor noștri, al 
căror sînge curge în vinele noastre, 
și-a chemat și-și cheamă pe toți fiii 
săi cei buni ca să-i apere străve
chile el drepturi amenințate. Stea
gurile române, unde se îndreaptă 
sufletele noastre, își reflectă falnic 
umbrele de pe mal în valurile Du
nării... Spre a ușura întrucîtva nu
meroasele greutăți ale vieții 'de 
luptă, comitetul face apel la înal
tele simțăminte, la generoasele 
Intmi, la sublimul sacrificiu ai ro
mânilor de toate stărilerșl de toate 
puterile spre a contribui la reali
zarea scopului acestei asociații 
formată din inițiativa magistratu- 
rei". (Din Apelul Asociației magis- 
traților din Oltenia, 3 mai 1877).

„VOM

„SĂ NE INTRECEM ÎN 
SACRIFICII, PRECUM O- 
STAȘII NOȘTRI SE ÎNTREC 
ÎN BRAVURĂ". „Ora supremă 
a sacrificiilor a sunat pentru Româ
nia, fiii țârei luptă cu vitejia stră
moșească dincolo de fruntare. Nu 
trebuie în acest greu moment să 
cruțăm nici bucățica zilnică, pen-, 
tru a alerga în ajutorul bravilor 
noștri de peste hotare; trebuie să 
înmulțim materialul și personalul

*«**•**
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Fotografie de epocă înfățișînd un moment din timpul construirii podului peste Dunăre de la Siliștioara-Mă- 
gura, de lingă Corabia. Prin munca plină de abnegație a sute de lucrători, construcția podului — incepută 
la 14 august 1877 — s-a încheiat în numai șase zile, înlesnind astfel trecerea armatei române peste Dunăre, 

spre Plevna

(Urmare din pag. I)
proprii, a relațiilor sale interne și 
externe ; b) reflexul de conștiință 
al acestui statut, conștiința de sine 
a unei comunități ce este, deopotrivă, 
o conștiință politică, socială, etică și 
axiologică, tn acest din. urmă sens, 
independenta devine o valoare-cadru 
ce polarizează o constelație de va
lori din care as aminti citeva in în
demnările de față, tocmai pentru a 
■urprlnde mai bine in ce fel s-a în
scris ideea de independentă ca o 
pirghie revoluționară in conștiința 
poporului nostru.

Este vorba. în primul rînd. de con
știința originilor daco-romane ale 
poporului român si a continuității 
sale in spațiul carpato-dunărean. De 
vreme ce unui popor ce a moștenit 
de la daci virtuțile de vitejie, eroism, 
hărnicie și dragoste pentru pămîntul 
natal, de la romani structura funda
mentală a limbii și fondul principal 
de cuvinte, numeroase moravuri și 
obiceiuri, o extraordinară capacitate 
de asimilare si sinteză culturală, iar 
de la greci (indirect) o disponibili
tate sufletească pentru înțelegerea 
binelui si frumosului ca valori soli

dare. partial identice, năzuința inti
mă către echilibru, către judecata 
dreaptă și cumpănită a lucrurilor, 
de vreme ce unui asemenea popor i 
s-a contestat nu o dată legitimitatea 
istorică, conștiința și argumentarea 
obirșiei sale de certă noblețe spiri
tuală constituie mult mai mult decît 
o lecție dintr-un manual de istorie : 
face parte din însăși substanța noas
tră spirituală, este certificatul iden
tității noastre, ce ne dă dreptul la o 
existentă liberă, de sine stătătoare și 
activă în concertul națiunilor euro
pene. Pentru a ști cine sintem și în
cotro mergem este important să știm 
de unde venim, din ce stirpe ne tra
gem. Și nu este oare profund sem
nificativ faptul că Programul Parti
dului Comunist Român de făurire a 
unei noi civilizații — care ne oferă 
prospectiv, pe baze științifice, dar 
aureolată de un înălțător vis roman
tic. imaginea României de mîine — 
schițează mai întii. în trăsături ri
guroase. dezvoltarea istorică a po
porului român, „care a trebuit să 
ducă o luptă indirjită și necurmată 
pentru a-și păstra ființa, pentru a-și 
asigura continuitatea pe teritoriul in 
care s-a născut și dezvoltat. în ciuda 
vicisitudinilor istorice 7“,

De aici decurge, de altminteri, o 
altă trăsătură definitorie a ideii de 
independentă — o vie conștiință a 
ceea ce este peren și deci contem
poran în tradiția noastră culturală. 
Tradiția ca mărturie decisivă la do
garul independentei este tocmai acel 
proces istoric de cumulare progresivă 
a unor fapte de civilizație în orizon
tul politic, militar, etic și cultural al

„Subscriem din toată inima

Una din principalele forme de sprijinire a frontului a 
fost subscripția individuală. Din puținul lor, muncitori, ță
rani, intelectuali, funcționari, alte categorii sociale au 
făcut nenumărate donații în vederea Înzestrării armatei cu 
armament și echipament, a dotării spitalelor pentru ră
niți etc. ” ȚȚ

tn aceste zile, cînd în coloanele presei s-au publicat 
atîtea știri din toate colțurile țării privitoare la depune
rile celor ce muncesc de la orașe și sate pentru ,,Contul 
omeniei — 1977“ spre a contribui la efortul genera] de 
înlăturare a urmărilor cutremurului, filele îngălbenite de 
vreme ale ziarelor și documentelor de epocă vin să subli
nieze o dată mai mult câ omenia, generozitatea, capacita
tea de a-și înțelege pe deplin îndatoririle față de țară, 
față de semenii lor au constituit dintotdeauna virtuți de 
seamă ale poporului roman.

„PATRIOTICA OFRAN
DĂ A LUCRĂTORILOR". 
„Pentru patriotica ofrandă făcută 
de lucrătorii din tipografia „Labo
ratoarele române" pentru cumpă
rarea de arme șl care anume se 
specifică mai jos, ministerul se 
grăbește a arăta via sa 
re". („Monitorul oficial", 
tembrie 1877).

mulțumi-
27 sep-

„STRÎNGEM 
MUNCITORILOR" 
torii de la fabrica și depozitul tim
brelor s-au coalizat între dînșii 
spre a veni în ajutorul dotațiunli 
Spitalului Independenței. Ei însă nu 
se mulțumiră de a da cu genero
zitate obolul lor. El luară și o mare 
parte din orele lor de repaus și fă
cură cu suma subscrisă perne de 
lînă albă prima calitate. Strîngem 
cu osebire mîna generoasă șl 
muncitoare a acestor lucrători...". 
(Ziarul „Românul", 27 Iulie 1877).

MÎNA
„Lucră-

„PENTRU EROII CARE 
AU REÎMPROSPĂTAT LA 
GRIVIȚA GLORIA STRĂ
BUNĂ". „Numele de român ce-l 
port cu fală șl care astăzi atrage 
asupră-și atențiunea Europei în
tregi, datorința ce mi-e impusă prin 
legătura de sînge, simțul uthan și fi
lantropic, împrejurarea că rarul ero
ism al bravilor descendenți ai lui 
Traian, Ștefan, Mihai au reîm
prospătat la Grivița gloria străbu
nă, toate acestea m-au obligat la 
îndeplinirea uneia din cele mai 
6finte datorințe de a contribui după

putință la alinarea durerilor scum
pilor noștri confrați din România li
beră care sîngerează în lupta con
tra despotismului asupritor... Am 
făcut 9 kile și 80 deka scame (vată 
-nn.j, pe care le-am trimfe.„ so
cietății „Crucea roșie". (învățătorul 
Elia Pop, Șomcuta Mare, Maramu
reș, decembrie 1877).

„DIN TOT SUFLETUL", 
„în fața grelelor împrejurări in 
care se găsește țara cu ocaziunea 
resbeluiui, vă rog să binevoiți a 
primi mica ofrandă ce-mi permit a 
face, ordonînd a reține, cu începe
re de la 1 iulie pină la finele res
belului, o pătrime din modestul 
salariu ce primesc ca institutoare 
a clasei a lll-a la școala primară 
nr. 3 din Craiova". (Cererea insti
tutoarei Aristia Stoicescu 
Iova, 17 iunie 1877).

„O FĂRÎMĂ DIN 
SA DATORIE

din Cra-

IMEN-
CĂTRE

ȚARĂ". „Față cu situațiunea ac
tuală a țării, pînă cînd vom fi che
mați cu toții să dăm patriei și im- 
positul de singe ce-i datorăm, vă 
rog, d-le ministru, să binevoiți a 
primi ofrandă pentru stat jumătate 
din salariul ce mi se

la încheierea păcei și ca un mi
nim început de achitare din imen
sa datorie ce prin naștere, sînge 
șl sentimente am contractat către 
patrie...". (Cererea procurorului 
Remus N. Opreanu din București, 
2 mai 1877).

„CÎND FAMILIA CEA 
MARE - PATRIA - SE AFLĂ 
ÎN NEVOIE", -c®?1 saiariul 
abea-mi ajunge pentru întreținerea 
familiei, totuși din momentul ce 
marea familie, patria, se află în 
nevoie și în rezbel pentru reven
dicarea drepturilor sale... viu și eu 
a contribui cu o mică picătură la 
întreținerea armatei, rugîndu-vă să 
binevoiți a primi ca ofrandă o 
parte din salăriul meu... pînă la 
încheierea” păcei". (Cererea lui LA. 
Uroșescu, șeful vamei Gura lalo- 
miței, 21 iulie 1877).

„ALĂTURI DE FIII ȚĂRII 
CE-ȘI VARSĂ SÎNGELE LA 
HOTARE". „în grelele împreju
rări în care se află astăzi țara 
noastră și pe cînd fiii săi își varsă 
sîngele la hotare pentru a-i face 
gloria și a asigura independența... 
’fiecare român nu trebuie să cugete 
decit cum trebuie să ajute armata 
română care luptă pentru cauza 
sacră. Deci dar inspirată de acest 
simțămînt de patriotism îmi permit 
a oferi și eu din salariul meu de 
directoare a școalei primare de 
fete nr. 1 din Severin suma de 
douăzeci lei pe fiecare lună pînă 
la terminarea resbelului...". (Cere
rea învățătoarei Alexandrina Ar
senti din Turnu Severin, 6 iulie 
1877).

„OBOLUL NOSTRU CE
LOR CE LUPTA PENTRU 
NEATÎRNAREA NEAMU
LUI". „Domnule Ministru, voind 
a veni șl noi cu micile noastre 
mijloace în ajutorarea fraților cari 
6e luptă pe pămîntul străin pentru 
neatîrnarea patriei române, vă ru
găm respectuos să ordonați reți
nerea, pe cît timp va ține resbe- 
lul, a 10% din onorariele noastre 
șl afectarea acestei sume la 
buințele armatei noastre". (Din 
rerea unor cadre didactice 
București, 2 septembrie 1877).

tre- 
ce- 
din

fata puzderiei de năvălitori și cuce
ritori ce au spulberat in cele patru 
vînturi atîtea civilizații bolnave sau 
îmbătrinite — existenta liberă și 
pașnică a unor popoare, răgazul unor 
plăsmuiri de artă monumentală, a 
unor fapte de civilizație îndelung 
elaborate. Contribuția noastră la ci
vilizația Europei trebuie apreciată, 
firește. înainte de toate, prin ceea ce

cuvine pină

Asaltul dorobanților asupra redutei Grivița 2. (Reproducere după un desen 
publicat in ziarul „Resboiul" din 5 noiembrie 1877)

„GATA A OFERI SI BRA
ȚELE IUBITEI MELE ȚÂRI". 
„Opresc strictul necesar (din sa
lariu — n.n.) și prisosul îl las în 
beneficiul acestei iubite țări, cari 
astăzi reclamă nu numai ajutorul 
fiilor săi, ci chiar al acelora cari 
se hrănesc în ea, eu voi fi gata 
a-i oferi și brațele la trebuință". 
(Din cererea funcționarului S. 
Boerescu, publicată în „Monitorul 
oficial", 24 mai 1877).

„PENTRU TREBUINȚELE 
CE ARE BRAVA NOASTRĂ 
OȘTIRE". „Văzînd situațiunea 
grea în care se găsește țara noas
tră, văzînd asemenea trebuințele de 
tot felul ce are brava noastră ar
mată, care luptă peste hotar pen
tru apărarea drepturilor țării și a 
ei independență, declar prin aceas
ta că dau a treia parte din pen
sia mea cu începere de la 1 sep
tembrie curent și pină la încetarea 
rezbelului ce purtăm". (Din ce
rerea pensionarului G. Golescu, din 
Rîmnicu Vîlcea, 9 septembrie 1877).

Grupai realizat de
Silviu ACHIM J

mul ostașilor români au atins pro
porții legendare — ci este lucrarea 
îndelungată a brațelor netemătoare 
și a_ minții cutezătoare ale poporului 
român ; despre fenomenul indepen
dentei se poate spune, parafrazind 
ceea ce Bălcescu spunea despre revo
luția de la 1848 : nu a fost efectul 
unor factori sau conjuncturi externe, 
ci cauzele adinei se află in lucrarea

INDEPENDENTA NAȚIONALĂ
vieții, care au însemnat nu numai 
salvgardarea ființei noastre în urgia 
vremurilor trecute, dar și o imensă 
contribuție la apărarea culturii eu
ropene și a independentei altor po
poare din perimetrul geografic al 
Europei de est și sud-est. Secole 
de-a rîndul a constituit un nonsens 
istoric și o cumplită nedreptate să i 
se refuze dreptul la autodeterminare 
și independentă tocmai poporului 
care a făcut atît de mult pentru a 
«sigura — ca o stincă neclintită în

am realizat noi înșine în ordinea 
cultivării materiale și spirituale, dar 
și prin măsura in care dramatismul 
existentei noastre ca avanpost, uria
șul tribut de singe și suferință pe 
care l-am dat au prilejuit altor po
poare mai puțin expuse să-și reali
zeze destinul istoric creator.

Independența nu se reduce la actul 
politic al proclamării ei oficiale in 
1877 — care reprezintă, e drept, mo
mentul culminant, efectul imediat al 
unui război in care vitejia și erois-

veacurilor pentru perpetuarea și 
afirmarea noastră ca popor mîndru, 
demn și suveran ; tot ce a fost mai 
bun în tradiția civilizației noastre a 
motivat, a justificat, a pregătit pro
cesul de formare a statului român 
modern — și. în primul rind, dobin- 
dlrea independentei, care nu ne-a 
fost de nimeni oferită pe tavă, ci e 
rodul unor grele si îndelungate lupte, 
al unor imense sacrificii și jertfe de 
singe.

Ideea de independență națională a

fost o prezentă atît de pregnantă și 
fortifiantă în existenta și conștiința 
poporului român, deoarece nucleul ei 
vital, centrul focalizator al valorilor 
naționale îl constituie patriotismul, ca 
disponibilitate și totodată ca mani
festare integrală, revoluționară și 
angajată, a spiritualității românești, 
ca rațiune organizatoare și ordona
toare a potențialului creator de care 
dispune națiunea, ca sentiment de 
dăruire și propulsare in istorie, ca 
voință culturală și civilizatoare. Pa
triotismul este, deopotrivă, conștiință 
patriotică a trecutului istoric, a tra
dițiilor perene și. totodată, conștiință 
a prezentului socialist, conștiință 
prospectivă a viitorului, ca o conști
ință globală de sine a unei națiuni 
libere. încrezătoare în viitorul ei.

O altă caracteristică a ideii de in
dependentă — așa cum s-a constituit 
aceasta in spațiul socio-cultural ro
mânesc — constă în faptul că în toa
te momentele de grea cumpănă ale 
istoriei — și au fost atîtea — în toa
te acele etape ale luptei, cînd era în 
joc însăși ființa noastră, factorul de
cisiv care a determinat cursul eveni
mentelor si deznodămîntul luptelor a 
fost poporul însuși. Tocmai de aceea,

la noi. telurile naționale ale luptei 
poporului — unitate, independentă, 
respectul suveranității — s-au împle
tit atît de organic și firesc cu cele 
sociale — dreptatea și echitatea so
cială. Tocmai de aceea Partidul Co
munist Român s-a afirmat încă de 
Ia inceput și a fost în toată istoria 
sa nu numai exponentul cel mai 
fidel al intereselor sociale ale oame
nilor muncii, in frunte cu clasa mun
citoare. dar și interpretul cel mai în
drăzneț al cauzei naționale. Și toc
mai de aceea pe nimeni nu poata 
surprinde faptul că partidul comu
nist. călăuzind poporul în înfăptuirea 
revoluției populare și socialiste, în 
edificarea noii societăți socialiste in 
patria noastră, a ridicat statutul de 
independentă națională al României 
la un nivel de adincime și consec
ventă necunoscut in trecut.

în viziunea consecvent marxistă a 
partidului nostru, socialismul nu nu
mai că nu diminuează idealul inde
pendentei naționale, dar îi asigură 
deplina realizare și cea mai au
tentică întruchipare, reprezentînd ast
fel un model stimulativ al tuturor 
națiunilor ce mai luptă încă pentru 
dreptul de a fi independente, deplin 
stăpîne pe destinele lor.
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Cronica actualității politice interne 
a lunii aprilie înscrie la loc de frun
te LUCRĂRILE CONGRESULUI 
CONSILIILOR DE CONDUCERE 
ALE UNITĂȚILOR AGRICOLE SO
CIALISTE. AL ÎNTREGII ȚARA- 
NIMI. desfășurate sub președinția 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
— cel mai larg și mai reprezentativ 
forum al oamenilor muncii din agri
cultură constituit vreodată în Româ
nia socialistă. Convocat în mod sim
bolic la împlinirea a 15 ani de la 
încheierea cooperativizării agricultu
rii si în perioada omagierii celei de-a 
70-a aniversări a marii răscoale ță
rănești din 1907. acest congres — ce 
a reunit peste 11 000 de participants
— a dezbătut și adoptat, pe linia 
orientărilor Congresului al XI-lea al 
partidului, programul unitar privind 
realizarea. în cursul actualului cinci
nal. a unei agriculturi intensive, mo
derne. de mare productivitate si efi
cientă. creșterea contribuției acestei 
ramuri de bază a economiei la spo
rirea avuției naționale, la progresul 
general al tării.

înscriindu-se în practica aplicată 
cu consecventă de conducerea parti
dului și statului nostru de a se con
sulta permanent cu oamenii muncii 
din toate sectoarele de activitate în 
adoptarea principalelor măsuri care 
privesc dezvoltarea economico-socia- 
lă a patriei, congresul a constituit 
o nouă și puternică expresie a pro
cesului profund de perfecționare con
tinuă a democratismului orinduirii 
noastre socialiste, o formă superioară 
de participare efectivă, nemijlocită a 
oamenilor muncii de la sate la elabo
rarea și înfăptuirea politicii agrare, 
la conducerea agriculturii, a întregii 
societăți.

O asemenea formă de conducere a 
fost definitiv consacrată în domeniul 
agriculturii prin instituționalizarea a- 
cestui înalt și reprezentativ forum al 
Întregii țărănimi, chemat să se întru
nească periodic pentru a dezbate pro
blemele generale ale dezvoltării pro
ducției agricole și ridicării bunăstării 
țărănimii.

Ca moment cu adinei rezonante în 
viata social-politică se înscrie expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la deschiderea lucrărilor congresului. 
Ținuta științifică deosebită a anali
zei rolului țărănimii în lupta pentru 
libertate si neatîrnare. pentru pro
gres. pentru transformarea revoluțio
nară a societății, profunzimea in
vestigației drumului parcurs in 
anii socialismului, ca si a sta
diului actual al agriculturii, comple
xitatea măsurilor preconizate pentru 
noua ei etapă de dezvoltare, obiec
tivele realiste și mobilizatoare, pre
cizia si claritatea cu care sînt jalo
nate direcțiile principale de acțiune 
în viitor conferă acestei expuneri o 
înaltă valoare teoretică și practică și. 
totodată, semnificația unui riguros 
program pentru valorificarea mai 
intensă a marilor posibilități de care 
dispune agricultura. Se cuvine relevat 
accentul pus în expunerea secretaru
lui general pe necesitatea afirmării 
puternice, în anii actualului cincinal, 
a factorilor intensivi, calitativi, de 
creștere a eficientei economice — de
finită ca una din premisele funda
mentale ale progresului agricul
turii noastre. În această perspec
tivă. congresul a pus în atenția lu
crătorilor din agricultură necesitatea 
soluționării a numeroase probleme — 
folosirea rațională a pămîntului. a 
întregului potential tehnico-material . .. ...
sițuman. extinderq«»jnec®Biizărifc|phi-țs3«sos((|țjlori^acidentate de»cutremur, 
mizării și irigațiilor. intensificarea mase cu "invalidități care nu le per- 
orcctării agricole, promovarea sus
ținută a cuceririlor științei și tehni
cii moderne, creșterea gradului de 
calificare a cadrelor, a întregii tără- 
nimi. îmbunătățirea organizării mun
cii și a producției.
întregului sistem de conducere 
agriculturii.

Desigur, acum, cînd toți cei 
muncesc in agricultură știu precis 
au de făcut, important este să 
treacă la 
gramelor 
congres, 
revin în 
răspundere privind atît populariza
rea. prin toate mijloacele propa
gandei și muncii politice de masă, 
a ideilor cuprinse în expunerea 
secretarului general al partidului, cit 
și mobilizarea oamenilor muncii din 
agricultură pentru neîntîrziata lor a- 

y^plicare. astfel ca încă in acest an să

obtinem o producție agricolă supe
rioară in toate sectoarele.

Viața politică internă în cursul lu
nii aprilie a fost marcată, deopotri
vă. de VIZITELE DE ---------
ALE TOVARĂȘULUI 
CEAUȘESCU ÎN JUDEȚUL 
GHITA ȘI ÎN MAI MULTE 
ALE CAPITALEI. Ca de 
dată, și cu prilejul acestor 
evantaiul tematic abordat de 
tarul general a fost extrem de larg, 
mergind de la exigentele pe care le 
implică amplasarea investițiilor, cum 
este cazul noului obiectiv hidroener
getic ce va fi construit pe cursul 
superior al Tîrnavei Mari, și pină la 
problematica complexă pe care o ri
dică acțiunea de consolidare a imo
bilelor avariate de seism, elaborarea 
schitelor de sistematizare a Capita
lei. promovarea unei arhitecturi mo
derne. îmbinată armonios cu elemen
te ale arhitecturii românești.

Noile recomandări privind mal 
buna amplasare a forțelor de pro
ducție pe teritoriul țării, valorifica
rea intensă a tuturor resurselor ma
teriale sau înălțarea unor ansam
bluri compacte de clădiri trainice.

LUCRU 
NICOLAE 

HAR- 
ZONE 
fiecare 

vizite 
secre-

cerea socialistă in întâmpinarea zilei 
de 1 Mai atestă că acest adevăr își 
găsește o tot mai profundă înțele
gere în conștiința maselor largi. Sint 
semnificative în acest sens telegra
mele sosite din majoritatea județelor 
tării pe adresa C.C. al P.C.R. amin
tind îndeplinirea inainte de vreme a 
planului producției industriale pe 
primele 4 luni ale anului. Este o do
vadă incontestabilă că, în pofida 
greutăților mari provocate de cutre
mur. sarcinile de plan se înfăptuiesc 
exemplar, că există toate premisele 
ca prevederile cincinalului să fia 
îndeplinite chiar înainte de termen.

Rezultate deosebite au obținut în 
această lună constructorii, atîț pe 
șantierele refacerii, cît și pe cele ale 
noilor obiective economice și' social- 
culturale. Ca urmare, mii de familii 
sinistrate s-au mutat în case noi sau 
au revenit la locuințele lor. refăcute 
și consolidate, după cum. în aceeași 
perioadă, o seamă de unități produc
tive afectate de seism au început să 
producă la întreaga lor capacitate. 
Uriașul volum de Investiții din acest 
an impune în continuare desfâșura-

SACRATE CENTENARULUI INDE
PENDENȚEI DE STAT A ROMÂ
NIEI ȘI ÎMPLINIRII A 70 DE ANI 
DE LA RĂSCOALELE ȚĂRĂNEȘTI 
DIN 1907. Aceste evenimente majore 
ale istoriei noastre naționale au fost 
evocate în întreaga țară cu deosebită 
însuflețire printr-o mare varietate de 
acțiuni politico-educative și cultural- 
artistice de către oamenii muncii ro
mâni. maghiari, germani, prilejuind 
pretutindeni vii expresii ale hotăririi 
întregului nostru popor de a cinsti 
glorioasele tradiții ale luptei de eli
berare națională și socială prin mun
că plină de abnegație pentru acce
lerarea progresului multilateral al 
României socialiste.

Pe fondul acestor manifestări s-a 
desfășurat cu intensitate sporită 
Festivalul național „Cintarea Româ
niei”. care, după încheierea fazei pe 
tară a elevilor și studenților, cît și 
a fazei județene pentru toate for
mațiile artistice cîștigătoare în etapa 
de masă, consemnează faza interju
dețeană a formațiilor artistice de 
amatori si intrarea în concurs a ar
tiștilor profesioniști. Trăsătura co
mună. caracteristică multiplelor ma

înscris ea aporturi certe la ridica
rea pe un plan superior a colaborării 
în cele mai diferite domenii.

Convorbirile purtate zilele trecute 
la București, cu prilejul vizitei de
legației guvernamentale poloneze, 
care au pus în evidentă posibilități 
sporite de extindere și diversificare a 
cooperării pe plan economic, tehni- 
co-științific. cultural : convorbirile e- 
conomice româno-iugoslave la nivel 
de viceprim-miniștri. consacrate în
deosebi pregătirii lucrărilor pentru 
realizarea sistemului hidroenergetic 
și de navigație Porțile de Fier II ; 
semnarea unor acorduri de colabora
re economică și culturală cu Uniu
nea Sovietică ; încheierea unui docu
ment cu R. P. Chineză, privind cola
borarea în domeniul sănătății publi
ce — sint tot atitea evenimente ce 
demonstrează dinamismul conlucrării 
României cu toate țările care făuresc 
noua orinduire.

O serie de noi fapte evidențiază o- 
-rientarea statornică a partidului nos
tru pentru DEZVOLTAREA COLA
BORĂRII CU PARTIDELE COMU
NISTE ȘI MUNCITOREȘTI. CU 
PARTIDELE SOCIALISTE. CU TOA
TE FORȚELE PROGRESISTE ȘI

tanților unui grup de bănci franceze 
și ale societății ,,Citroen". semnarea 
la București a programului de schim
buri culturale, de invățămînt și știin
țifice româno-britanice — toate aces
tea fiind de natură să impulsioneze 
ansamblul relațiilor României cu ță
rile respective, în interesul reciproc, 
al cauzei generale a păcii și secu
rității.

Expunerile prezentate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au pus din nou 
în evidență PREOCUPAREA DE 
PRIM ORDIN A PARTIDULUI ȘI 
STATULUI NOSTRU PENTRU ÎN
FĂPTUIREA SECURITĂȚII EURO
PENE, aceste documente conturind 
un larg program constructiv în vede
rea traducerii în viață a Actului final, 
care constituie un tot unitar, orga
nic. România consideră că în per
spectiva apropiatei reuniuni de la 
Belgrad, chemată. în concepția noas
tră, să impulsioneze eforturile în ve
derea atingerii acestor obiective ma
jore ale popoarelor europene — evi- 
tindu-se orice confruntări sterile — 
pe primul plan trebuie să se situeze 
dezvoltarea largă, neîngrădită a co
laborării multilaterale economice, 
tehnico-științifice. cultural-artistice,
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internă și internațională
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perfecționarea
a

ce 
ce 
se 

înfăptuirea integrală a pro- 
și hotăririlor adoptate de 
Organizațiilor de partid le 
acest sens sarcini de mare

frumoase, rezolvarea eficientă a. cir
culației orășenești, dezvoltarea și 
perfecționarea comerțului, introdu
cerea tot mai largă a formelor mo
derne de vinzare în condițiile apro
vizionării cu mărfuri de bună cali
tate — toate deopotrivă reliefează 
caracterul profund umanist al politi
cii partidului, al cărei obiectiv funda
mental îl constituie 
vieți civilizate, 
tregului popor.

Sub semnul 
susținute s-a
COMITETULUI _ ____ _______
TIV AL C.C. AL P.C.R. — care a 
dezbătut și adoptat un ansamblu de 
măsuri de cea mai mare importanță 
pentru o largă categorie de cetățeni 
ai patriei — de la îmbunătățirea sis
temului de pensii și indemnizații de 
asigurări sociale ale țăranilor coope
ratori. majorarea pensiilor acestora 
si pină la organizarea unui sistem 
de pensionare a agricultorilor din 
zonele necooperativizate. Cu acest 
prilej s-a evidențiat, o dată în plus, 
grija deosebită pe care o manifestă 
conducerea partidului față de cetățe
nii afectați de cutremur. La măsurile 
luate anterior în sprijinul acestora — 
începînd cu primele ajutoare, apoi a- 
cordarea unor indemnizații bănești, 
punerea la dispoziție de noi locuințe, 
cu mobilierul necesar și dotări gospo
dărești, concedii plătite — s-au adău
gat prin hotărîrea Comitetului Poli
tic Executiv altele, respectiv acorda
rea de pensii și ajutoare bănești per-

făurirea unei 
de bunăstare a în-

acestor preocupări 
înscris și ȘEDINȚA 

POLITIC EXECU-

mit să lucreze, cit și copiilor și tine
rilor orfani, inclusiv celor ai căror 
părinți nu erau angajați în cîmpul 
muncii etc.

înfăptuirea unor măsuri de aseme
nea anvergură. în condițiile în care 
tara a înregistrat pagube materiale 
considerabile de pe urma seismului, 
dovedește forța economiei noastre 
socialiste, capacitatea ei de a asigura 
în mod neabătut, pe baza realizării 
programelor de creștere economică, 
ridicarea nivelului de trai al oame
nilor muncit. A apărut clar, o dată 
mai mult, că în societatea noastră 
eforturile celor ce muncesc pentru 
sporirea rapidă a producției și pro
ductivității muncii, a venitului națio
nal rodesc nemijlocit în creșterea 
nivelului de trai al întregului popor.

Dăruirea cu care s-a muncit în 
luna pe care am încheiat-o, succe
sele remarcabile obținute în intre-

rea lucrărilor într-un ritm înalt, or
ganizarea exemplară a muncii pe 
șantiere, folosirea deplină a utilaje
lor și a forței de muncă.

Luna pe care am lncheiat-o s-a 
remarcat, de asemenea, printr-o vie 
activitate si pe ogoare, unde campa
nia de însămînțări este în plină des
fășurare. S-a încheiat semănatul 
culturilor din prima epocă si s-a tre
cut la semănatul porumbului, lucra
re realizată pe circa 60 la sută din 
suprafața rezervată acestei culturi. 
Desigur, mai mult ca oricind în acest 
an se ridică responsabilități sporite 
în fata lucrătoțiior din agricultură, 
chemați să asigure obținerea unei 
recolte record, superioară celei din 
anul trecut — ca o cerință esențială 
pentru sporirea contribuției acestei 
ramuri de bază a economiei la com
pensarea daunelor suferite de econo
mia națională de pe urma seismului, 
la creșterea venitului național.

Elanul cu care oamenii muncii de 
pe întreg cuprinsul țării își îndepli
nesc sarcinile de producție, participă 
la opera de refacere si reconstrucție 
exprimă cu tărie unitatea națiunii so
cialiste în jurul partidului. Aceeași 
trăsătură a societății noastre, formipd 
o caracteristică a sa esențială, a fost 
reliefată și de desfășurarea PLENA
RELOR LĂRGITE ALE CONSILI
ILOR OAMENILOR MUNCII DE 
NAȚIONALITATE MAGHIARĂ ȘI 
DE NAȚIONALITATE GERMANA. 
Cu aceste prilejuri a fost exprimată 
răspicat hotărîrea oamenilor muncii 
maghiari- și germani de a participa cu 
toate foițele, alături de întregul popor, 
la înfăptuirea obiectivelor actualului 
cincinal, la înflorirea patriei comu
ne. România socialistă. Patriotismul 
lor fierbinte, conștiința apartenenței 
organice la viața tării s-au eviden
țiat pregnant în cursul lucrărilor a- 
cestor plenare si prin atitudinea fer
mă. intransigentă, de condamnare a 
activității cercurilor reacționare din 
străinătate, care încearcă pe diverse 
căi să instige la emigrări, la dislo
cări de ne pămîntul natal. Asemenea 
manifestări dușmănoase nu numai că 
sint sortite unui total eșec, ci au re
zultate opuse celor scontate, determi
nă o și mai puternică întărire a uni
tății oamenilor muncii, indiferent de 
naționalitate, unitate ce se afirmă ca 
un puternic izvor de 
duirii noastre.

Luna pe care am 
curînd s-a remarcat __ ______
Plin AMPLE MANIFESTĂRI CON-

nifestărl artistice din această lună, a 
constituit-o evocarea vibrantă a lup
tei seculare a poporului român pen
tru libertate și dreptate socială, oma
gierea marilor înfăptuiri ale socialis
mului. exprimarea dragostei față de 
patrie și partid

★
Activitatea României socialiste pe 

plan internațional s-a desfășurat sub 
înrîurirea puternică a ideilor cuprinse 
în partea de politică externă a expu
nerilor tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la reuniunea comună a organelor su
preme ale conducerii de partid și de 
stat și la marele forum al oamenilor 
muncii din agricultură, documente 
care, confirmînd cu vigoare justețea 
principiilor și orientărilor fundamen
tale stabilite de Congresul al XI-lea, 
au conturat un nou si bogat program 
de acțiune în cimpul relațiilor inter
naționale.

Luna care s-a scurs a fost din a- 
cest punct de vedere bogată în eve
nimente ce atestă consecventa cu 
care țara noastră acționează pentru 
traducerea în viată a liniilor fun
damentale în domeniul politicii ex
terne. Ca și în perioadele preceden
te. s-a detașat preocuparea stator
nică a partidului și statului în vede
rea ÎNTĂRIRII PRIETENIEI ȘI 
COLABORĂRII MULTILATERALE 
CU TOATE ȚĂRILE SOCIALISTE. 
Noi și noi fapte au venit să a- 
teste că legăturile de strînsă conlu
crare. pe plan politic.- economic, cul- 
tural-științific ce ne unesc cu sta

ule alături , de care zidim noua 
orinduire. se dezvoltă continuu. A- 
cestei preocupări i se circumscriu 
vizitele pe care tovarășul Nicolae 

secretarul general al 
președintele republicii,

forță al orin-

încheiat-o de 
deopotrivă și

Ceausescu, 
partidului, 
urmează să le întreprindă în viitorul 
apropiat în Polonia și R.D. Germană, 
ca și vizitele pe care tovarășul Gus
tav Husak. secretar general al C.C. 
al Partidului Comunist din Ceho
slovacia. președintele’ Republicii So
cialiste Cehoslovace, și tovarășul Jâ- 
nos Kâdâr. prim-secretar al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar, le vor face în tara noastră.

în pregătirea dialogului româno- 
cehoslovac la nivel înalt, vizita pri
mului ministru al guvernului român, 
tovarășul Manea Mănescu. în R. S. 
Cehoslovacă, ca șl convorbirile avute 
la București de tovarășul Vasil Bilak. 
membru al Prezidiului, secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, «-au

DEMOCRATICE ale lumii contempo
rane. în acest sens, convorbirile avute 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu ex- 
ponehți de frunte sau delegații repre
zentative ale Partidului de Stîn- 
ga-Comuniștii din Suedia. Partidu
lui „Istiqlal" din Maroc, Partidului So
cialist Democratic Italian. Partidului 
Socialist Popular din Spania. Parti
dului Cooperatist din Marea Britanie 
au evidențiat, o dată în plus, impor
tanta pe care o prezintă dialogul si 
colaborarea între partidele clasei 
muncitoare. între toate forțele care 
se pronunță în Sprijinul păcii, demo
crației și progresului social.

Capătă mereu NOI DIMENSIUNI 
RELAȚIILE DE PRIETENIE. CO
LABORARE ȘI SOLIDARITATE 
DINTRE ROMANIA ȘI ȚĂRILE 
ÎN CURS DE DEZVOLTARE, ȚĂ
RILE NEALINIATE. în acest cadru, 
tara noastră a acționat și in pe
rioada 
tei retrospective 
nerea in 
realizate cu 
tovarășului Nicolae 
șefii a numeroase state din 
America Latină și 
întreprinse acțiuni pe linia creș
terii volumului schimburilor eco
nomice cu aceste țări, a căror pon
dere în ansamblul legăturilor noastre 
economice a ajuns la începutul anu- 
lui la 21,3 la sută. Ilustrări ale pre
ocupării pentru strîngerea relațiilor 
cu țările în curs de dezvoltare le con
stituie lucrările de la Tripoli si, res
pectiv. «Ban-deae aâw comisiilor mixHFi 
economice româno-’libiene si româno- 
costaricane. Pe aceeași linie, a ampli
ficării colaborării cu țările care pă
șesc pe calea dezvoltării de sine stă
tătoare. se cuvine a menționa, de a- 
semenea, vizita în țara noastră a 
fostului președinte al Republicii Ve
nezuela, senatorul Rafael Caldera, și 
vizita întreprinsă de delegația Marii 
Adunări Naționale in Malayezia și 
Singapore.

Totodată, țara noastră a acționat 
și acționează pentru AMPLIFICA
REA RAPORTURILOR CU TOATE 
STATELE LUMII, FĂRĂ DEOSEBI
RE DE ORINDUIRE SOCIALĂ, in 
acest sens agenda lunii consemnind. 
între altele, asemenea acțiuni variate 
cum ar fi, pentru a ne limita doar 
la cîteva exemple, vizitele în țara 
noastră ale ministrului coordonării și 
planificării al Greciei, Panayotis Pa- 
paligouras, ale delegației Adunării 
Republicii Portugheze, ale reprezen

care constituie obiectul aces- 
pentru transpu- 

viață a înțelegerilor 
prilejul convorbirilor 

Ceausescu ou 
Africa. 

Asia. Au fost 
linia

umanitare cu toate țările continen
tului. Tocmai în acest sens a acționat 
delegația română la sesiunea Comi
siei Economice a O.N.U. pentru Eu
ropa, expunînd programul tării noas
tre. care preconizează intensificarea 
schimburilor reciproce de mărfuri și 
servicii și degrevarea acestora de 
orice restricții și discriminări, pro
movarea formelor moderne de coope
rate economică, industrială si tehni- 
co-științifică. organizarea unor con
sfătuiri cu participarea tuturor sta
telor europene, consacrate cooperării 
într-un șir de domenii concrete. în 
același timp, in spiritul celor subli
niate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
este esențial să se acorde toată aten
ția problemelor de ordin militar, 
dezangajării militare în Europa, fără 
asemenea măsuri neputînd fi vorba 
de o securitate trainică pe continen
tul nostru.

Este îmbucurător faptul că o ase
menea viziune largă asupra securi
tății europene este impărtășită de 
numeroși exponenți ai vieții politice 
și sociale internaționale. Confe
rința de la Helsinki a comisiilor 
europene pentru UNESCO, reu
niunea ministerială de la Strasbourg 
a Consiliului Europei (occidentale), 
„masa rotundă" a ziariștilor, organi
zată la Belgrad, au reliefat, ca o 
concluzie ce se impune tot mal evi
dent. necesitatea unor acțiuni con
structive in vederea transpunerii în 
viață a prevederilor Actului final.

Cu atît mai contrastante și regre- 
taTSÎe " apar '** încercării»*" anumitor 
cercuri din Occident de a denatura 
sau da interpretări unilaterale 
ținutului documentului de la 
sihki, de a pune pe primul 
aspecte nesemnificative, de a 
agitațiș in jurul unor așa-zise 
bleme umanitare, artificial 
prin care 
stimularea emigrării pentru ob
ținerea de forță de muncă ieftină, 
dezrădăcinarea unor cetățeni, frîna- 
rea destinderii și alimentarea încor
dării. Sint încercări ce au un carac
ter profund nociv, antiumanitar, 
care reprezintă diversiuni de la ne
cesitatea soluționării echitabile a ade
văratelor probleme umanitare exis
tente în Europa — inflația, șomajul, 
toxicomania, violența, pornografia, 
propagarea rasismului și a vrajbei 
între națiuni ele.

Un eveniment important al 
l-a constituit LEGALIZAREA 
TIDULUI COMUNIST DIN

con- 
Hel- 
plan 
face 
pro

create, 
se urmărește de fapt 
emigrării

lunii
PAR-
SPA-

NIA — după 38 de ani de interzicere 
a activității sale. Comuniștii, în
tregul nostru popor au salutat cu 
bucurie acest succes al comuniștilor, 
al tuturor forțelor progresiste și de
mocratice din Spania, repunerea 
P.C.S. in drepturile sale legitime — ca 
și legalizarea principalelor centre sin
dicale din Spania — înscriindu-se ca 
acte deosebit de importante pentru 
evoluția procesului de democratizare 
în țară. Desigur, ar fi o eroare să se 
creadă că de acum înainte acest pro
ces se va desfășura automat, pe o 
linie netedă. Cercuri de extremă 
dreaptă, oameni politici și unii mili
tari, strîns legați de fostul regim 
franchist. nu au pregetat, de altfel, 
să-și manifeste ostilitatea față de 
măsurile amintite, comuniștii, alte 
partide democratice reafirmîndu-și. în 
această situație, hotărîrea de a ac
ționa unitar pentru înfăptuirea nă
zuințelor de democrație și progres 
ale poporului spaniol.

Pe parcursul acestei luni s-a des
fășurat o intensă activitate politico- 
diplomatică in contextul preocupări
lor PENTRU SOLUȚIONAREA SI
TUAȚIEI DIN ORIENTUL MIJLO
CIU. Exponenții țărilor implicate au 
purtat convorbiri în diferite capitale, 
în ■ acest cadru exprimîndu-se și 
unele păreri noi, lucide, de natură 
să impulsioneze eforturile pentru 
soluționarea crizei.

Poziția consecventă a României 
privind necesitatea imperioasă și po
sibilitatea rezolvării pe căi politice 
a situației din această zonă a fost re
afirmată cu prilejul primirii de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a trimi
sului special al președintelui R. A. 
Egipt. Anwar El Sadat, vicepre
ședintele Husni Mubarak. Aprecierea 
de care se bucură în rîndul popoarelor 
arabe activitatea neobosită a tova
rășului Nicolae Ceaușescu în vederea 
reglementării crizei în Orientul 
Mijlociu a fost din nou confirmată 
și cu prilejul vizitei trimisului spe
cial. care a reliefat înalta considera
ție a șefului statului egiptean față de 
președintele României pentru rolul 
său activ în căutarea soluțiilor vi- 
zînd instaurarea unei păci trainice In 
zonă.

Rolul tot mai important al țărilor 
în curs de dezvoltare, al statelor nea
liniate în întreaga viată internațio
nală a fost din nou evidențiat cu pri
lejul lucrărilor de la Delhi ale Bi
roului de coordonare al țărilor neali
niate. Documentul final al reuniunii 
a dat expresie voinței statelor nea
liniate de a acționa stăruitor PEN
TRU FĂURIREA UNEI NOI OR
DINI ECONOMICE MONDIALE. 
Modalitățile de acțiune pentru a- 
tingerea acestui obiectiv major 
sint examinate și în cadrul se
siunii speciale de la Geneva a Con
siliului U.N.C.T.A.D. A continuat, de 
asemenea, dialogul în legătură cu 
problemele organizării unei reuniuni 
la nivel înalt a țărilor în curs de 
dezvoltare, eventual în colaborare cu 
statele nealiniate, de certă utilitate 
pentru stabilirea unei poziții și unor 
căi de acțiune comune pentru apăra
rea intereselor acestor țări.

Ultima parte a lunii s-a desfășurat 
sub semnul pregătirilor pentru 1 
Mai, ziua solidarității și frăției color 
ce muncesc din întreaga lume. în ță
rile socialiste, aceste pregătiri, 
ca și sărbătoarea propriu-zisă au 
fost un prilej de trecere în revistă 
a marilor succese dobîndite în dez
voltare^ economiei, in înfloțirga ști
inței'șl culturii. în ridicarea nivelului 
de trai al popoarelor ce făuresc noua 
orinduire. în tarile capitaliste s-a fă
cut deosebit de resimțit întregul cor
tegiu al nedreptăților ce însoțesc a- 
ceastă orinduire — ceea ce a dus la 
intensificarea și mai puternică a miș
cărilor sociale. Marile demonstrații 
consacrate zilei de 1 Mai pretutin
deni pe glob au evidențiat, ca un e- 
lement fundamental, necesitatea uni
tății tuturor detașamentelor clasei 
muncitoare, a întăririi solidarității 
țărilor socialiste, țărilor în curs de 
dezvoltare, țărilor nealiniate, mișcă
rilor de eliberare, a tuturor forțelor 
progresiste, democratice și antiimpe- 
rialiste în lupta pentru reînnoiri so
ciale. pentru pace si colaborare inter
națională. pentru o lume mai bună și 
mai dreaptă.

Ioan ERHAN 
AI. CAMPEANU

Festivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI"

Fruntașii producției, 
fruntași și in viața artistică

Formațiile artistice de 
amatori brașovene au în
cheiat manifestările etapei 
județene a Festivalului na
țional „Cintarea Româ
niei". Statistica reține cl- 
teva cifre edificatoare : 
s-au prezentat circa 3 000 de 
spectacole publice, în fața 
a peste 280 000 spectatori ; 
numărul formațiilor care 
au evoluat in etapele de 
masă și județeană a festi
valului este de circa 1 800, 
cuprinzind peste 30 000 de 
artiști amatori — români, 
maghiari și germani ; aces
tora li se alătură sute de 
formații artistice școlare.

Firesc, la sfirșitul aces
tei etape, cîteva concluzii 
se impun atenției, vizînd 
aspecte semnificative ale 
dezvoltării mișcării artisti
ce de amatori din județul 
Brașov, sub auspiciile rod
nice ale acestui mare fes
tival al muncii și creației.

Atît desfășurarea probe
lor de concurs pentru for
mațiile de diferite genuri 
artistice, cît și spectacolele 
complexe prezentate în 
fața publicului local au i- 
lustrat elocvent unul din 
principiile politice de bază 
ale festivalului : participarea 
artistică a fost nemijlocit 
legată de rezultatele pe 
care fiecare colectiv le-a 
obținut în activitatea con
sacrată dezvoltării social- 
economice a patriei, înde
plinirii planului de pro
ducție ; s-au prezentat să 
cinte patria noastră socia
listă, bunăstarea și feri
cirea poporului fruntași in 
muncă, în învățămînt, în 
cercetarea științifică.

Un exemplu, în acest 
sens, îl oferă colectivul 
uzinei „6 Martie" din Zăr- 
nești. Rezultate economice 
de prestigiu situează a- 
ceastă întreprindere prin
tre cele mai harnice din 
județ. După cum. re
zultatele obținute de toa

te formațiile artistice ale 
întreprinderii le înscriu 
pe lista fruntașilor în com
petițiile festivalului. Ast
fel, la ediția a VIII-a a 
festivalului-concurs „Pri
mul ghiocel" — adevărată 
trecere în revistă a forțe
lor muzicale de amatori 
ale județului, integrat in 
acest an Festivalului națio
nal „Cintarea României" — 
orchestra de muzică popu
lară â întreprinderii a ob
ținut premiul II. iar or
chestra de muzică ușoară 
(condusă de frezorul Ion

auspiciile cele mai favora
bile pentru realizări meri
torii.

— Dacă ne referim, pen
tru exemplificare, la dan
surile populare — releva 
tovarășa Elena Georgescu, 
secretar al Comitetului ju
dețean de partid Brașov — 
putem afirma cu toată cer
titudinea că festivalul a 
pus mai multă ordine în 
promovarea folclorului au
tentic, atit de inspirație 
nouă, cit și tradițional. în 
general, au dispărut pre
luările întâmplătoare din

BRAȘOV: Retrospectivă la faza județeană
Popa) — premiul I. Cîțiva 
dintre fruntașii în muncă 
— electricianul Ion Stan- 
ciu și muncitorul Nicolae 
Pomană au obținut premiul 
II. iar cuplul Laura Nicoro- 
vici, laborantă chimistă — 
George Mihăescu, contro
lor C.T.C. — premiul I.

— Care credeți că au 
fost premisele acestor 
reușite artistice ? — i-am 
întrebat pe tinerii artiști 
amatori din Zărnești.

— în primul rînd, spri
jinul pe care colegii de 
muncă și conducerea între
prinderii ni l-au acordat 
permanent, solicitudinea cu 
care ne-a susținut în efor
tul personal, asiduu, pen
tru o cît mai bună pregă
tire — mi-au răspuns.

Un alt imperativ al fes
tivalului, acela de a pro
mova valorile artistice au
tentice ale poporului nos
tru, de a aduce pe scenă 
creații originale, cît și e- 
lemente tradiționale ale 
folclorului românesc și al 
naționalităților conlocui
toare — maghiari și ger
mani, în cazul concret al 
județului Brașov — a creat

folclorul altor zone, „adap
tările" și „preluările" nein
spirate și fără valoare ar
tistică. Cele mai multe e- 
chipe au adus pe scenă 
dansuri specifice zonei. 
Bunăoară. dansatorii din 
Poiana Mărului joacă un 
„Brlu“ specific, la Vul
can a fost consacrat un 
căluș ardelenesc autentic, 
iar în satul Iași, comuna 
Recea — o feciorească și o 
învîrtită cu note proprii. 
Tot astfel, dansul tradițio
nal săsesc. lăndlerul. se 
prezintă diferit la Ghim- 
bav, la Cristian sau Riș- 
nov, prin înscrierea core
grafică și figurile autenti
ce, specifice.

De asemenea, se remar
că prezența în repertoriul 
formațiilor artistice a unor 
reușite lucrări ce aparțin 
unor creatori locali, ca 
piesa de teatru „Prețul o- 
meniei" de E. Poenaru, 
partituri muzicale semna
te de A. Volintir, G. 
Schromm, I. Kleisch ș.a. 
Se impun tot mai mult a- 
numite forme artistice — 
ca dansul cu temă, monta
jul literar-muzical, forma

ția de muzică cultă — 
care au oferit oameni
lor muncii români, ma
ghiari, germani, înfrățiți, in 
muncă, prilejul să apară 
împreună și pe scenă, să 
înfățișeze viața nouă, li
beră și demnă a poporului 
nostru.

Cerințelor impuse de 
festival privind revitaii- 
zarea formațiilor artistice 
existente în întreprinderi 
și instituții, la sate, in 
școli, cit și atragerea a noi 
și noi forțe artistice in 
mișcarea de amatori, colec
tivele de muncă din Brașov 
le-au răspuns prin fapte. 
S-au creat, astfel, peste 500 
formații artistice noi, cu 
aproape 7 000 de membri. La 
festival au avut o prezență 
de înaltă ținută artistică 
formații cu tradiție — cum 
sint fluierașii din Șercăița 
sau orchestra de muzică 
populară a întreprinderii 
de autocamioane Brașov, 
soliști cunoscuți și dincolo 
de hotarele județului — ca 
surorile Fircea sau profe
soara Marilena Criveanu. 
Dar s-au evidențiat și ele
mente artistice debutante 
cu reale calități — între care 
amintita orchestră de mu
zică ușoară a întreprinde
rii „6 Martie" din Zărnești, 
duetul surorilor Petres
cu ș.a.

Pretutindeni, în forma
țiile artistice de amatori 
brașovene am intîlnit a- 
ceeași vie preocupare pen
tru o prezență cit mai ac
tivă în viața spirituală a 
colectivelor din care fac 
parte, pentru continuarea 
pe un plan calitativ supe
rior a creației artistice, in
spirată din munca de edi
ficare socialistă a patriei.

Florlca DINUEESCU

Un nou cartier de locuințe la Alba lulia

în conformitate 
cu cerințele 
cetățenilor

La începutul acestui 
an. locuitorii satelor 
Berbești și Oltețâni 
din județul Vîlcea so
licitau sprijinul redac
ției pentru asigurarea 
transportului de că
lători spre comuna 
Bălcești. Concret, ei 
cereau prelungirea u- 
nei curse pină în sa
tul Oltețâni. în prima 
decadă a lunii martie. 
I.T.A.-Vîlcea. căreia 
redacția îi trimisese 
respectiva scrisoare 
spre soluționare, le-a 
răspuns că cererea lor 
nu poate fi rezolvată 
favorabil., deoarece 
„prelungirea cursei 
solicitate ar duce la 
un consum irațional de 
combustibil". Firește, 
ei au considerat ca 
necorespunzător răs
punsul dat și aproape 
50 de persoane au 
semnat și trimis re
dacției o nouă scrisoa
re. prin care de
monstrau temeinicia 
cererii lor. Singura 
sursă de aproviziona
re cu diferite mate
riale si mărfuri nece
sare locuitorilor celor 
două sate este comu
na Bălcești — preci
zau ei în această ul
timă scrisoare. Aici se 
află depozitele de ma
teriale- de construcție 
și de carburanți, cen-

trul I.R.E.. cooperativa 
meșteșugărească. cu 
mai multe secții de 
servire, liceul, spitalul, 
maternitatea etc. Or, 
ia ora actuală, noi nu 
avem cu ce ajunge a- 
colo.

De data aceasta, 
conducerea I.T.A.-Vîl- 
cea a analizat situația 
de ansamblu, ne județ, 
a transportului locui
torilor satelor și a a-

ale cetățenilor. Astfel, 
pentru comuna Laloșu 
(de care aparțin cele 
două sate — n.n.) s-a 
stabilit ca toate curse
le să aibă cap de li
nie, satul Berbești. in
clusiv cursele de pe 
traseul Bălcești-Molo- 
gesti. solicitate de 
semnatarii sesizării. 
Modificările respecti
ve se vor efectua 
practic începînd cu

mai acceptă la servi
ciu în halta Scroviștea, 
manifestindu-se ca un 
adevărat stăpin". Ele
na Stancu mai arăta 
că a fost mutată la 
halta Podul Rizi ca 
vinzătoare de bilete, 
în timp ce din aceas
tă localitate, altcineva, 
tot casier, face serviciu 
la halta Contești — la 
nici 30 km de Bucu
rești. Deci, pe cînd ea

riș. Petre Bîrsan, a 
procedat abuziv la 
mutarea tovarășei Ele
na Stancu la halta Po
dul Rizi. Au fost lua
te măsuri de către
conducerea Diviziei 
mișcare, astfel incit
petiționara a fost re
adusă in halta Scro
viștea. cu post fix. De
asemenea, sa studiază 
posibilitatea înființă
rii unui post de vin-

în. confruntare

doptat soluții cores
punzătoare, în confor
mitate cu cerințele 
cetățenilor. Avi nd in 
vedere necesitățile de 
transport ale popu
lației — se subliniază 
în răspunsul adresat 
redacției — pentru cu
noașterea acestora în 
amănunt, la întocmi
rea proiectelor pentru 
mersul autobuzelor, e- 
diția 1977—1978. am 
luat legătura cu toa
te consiliile populare 
ale comunelor din ju
dețul Vîlcea. De ase
menea. conferințele 
comunale de partid au 
constituit și ele o sur
să de sondare a opi
niei populației. Ca ur
mare a informațiilor 
culese. I.T.A. Vîlcea a 
procedat la corelarea 
mersului autobuzelor 
cu solicitările legitime

data de 29 mai a.c.. o- 
dată cu aplicarea mer
sului autobuzelor edi
ția 1977—1978.

Răspuns prompt 
unui act abuziv

într-un amplu me
moriu trimis redacției 
si altor foruri de 
partid si de stat, Ele
na Stancu. angajată la 
Regionala C.F. Bucu
rești. reclama faptul 
că a fost nedreptățită 
prin mutarea sa la 
stația Podul Rizi — 
cale de 70 km de la 
domiciliu. Ea arăta că 
situația se datorează 
șefului de statie Periș. 
Petre Bîrsan. Acesta, 
spunea autoarea sesiză
rii, a declarat că „nu mă

pleacă la Rizi. cel de 
acolo vine spre Bucu
rești. Autoarea arăta 
în memoriul ei și alte 
aspecte din care rezul
tă că a fost nedreptă
țită. din răzbunare.

Comitetul de partid 
al sectorului 8-Bucu- 
rești ne-a răspuns că. 
din verificările făcute, 
precum și din discu
țiile avute cu condu
cerea Diviziei mișcare, 
a reieșit că desființa
rea posturilor de vin- 
zători de bilete din 
stația București-Triaj 
s-a datorat lipsei de 
prestații, angajații res
pectivi fiind trecuți la 
stația Chitila, de unde 
se puteau deplasa pe 
secțiile adiacente, în 
scopul efectuării unor 
prestații asemănătoa
re... Se confirmă fap
tul că șeful stației P«-

zător de bilete în sta
ția București-Triaj. in 
care va fi mutată 
Stancu Elena, apro- 
piindu-se în acest fel 
foarte mult de locuin
ță... Pentru unele a- 
buzuri și abateri, con
ducerea Diviziei miș
care a hotârît schim
barea lui Petre Birsan 
din funcția de șef- 
•tație.

Măsuri juste, căci 
nici un abuz nu poate 
răm'rne nesancționat.

Locuri 
de agrement 

pentru locuitorii 
orașului

Răspunzînd unei 
scrisori referitoare la 
preocuparea organelor

locale pentru asigu
rarea unor locuri de 
agrement locuitorilor 
orașului Cugir. Consi
liul popular al jude
țului Alba a trimis re
dacției următorul răs
puns : Orașul Cugir 
este amplasat în ime
diata apropiere a riu- 
lui Cugir. dealului Ce
tate și muntelui Dră- 
gana. care oferă o am
biantă plăcută pentru 
locuitorii orașului. De 
asemenea, există un 
parc amplasat în fața 
sediului consiliului 
popular al orașului și 
se preconizează a se 
realiza în cadrul mi- 
croraionului 7 un alt 
parc, prin amenajarea 
zonei din lungul pî- 
rîului Gagului. Pentru 
copii. în cadrul an
samblurilor de blocuri 
construite în oraș, 
s-au realizat 6 terenuri 
de joacă. în docu
mentațiile pentru con
struirea blocurilor de 
locuit au fost prevă
zute alei de acces, care 
au și fost realizate, cu 
excepția unora, in curs 
de execuție.

Avînd în vedere cele 
expuse mai sus. se 
subliniază în înche
ierea răspunsului, re
iese că în orașul Cu
gir a existat si există 
preocuparea pentru a 
se crea zone de agre
ment necesare oame
nilor muncii și tere
nuri de joacă pentru 
copii.

Neculal ROȘCA
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Spaniei
în alocuțiunea rostită In cadrul ce

remoniei de prezentare a scrisorilor 
de acreditare, ambasadorul Jose Car
los Gonzales-Campo Dal-Re s-a refe
rit la relațiile româno-spaniole. sub
liniind că „acestea își au .originile în 
timpuri foarte îndepărtate ale istori
ei". „Națiunile noastre, a arătat vor
bitorul,_ deși separate geografic. Spa
nia a.flîndu-se în extremul vestic al 
Europei, iar România în estul conti
nentului, sînt unite încă din antichi-x 
tate de o civilizație comună, cea la
tină...". El a relevat. în acest context, 
hotărî rea, sa de a milita pentru dez
voltarea în continuare a bunelor ra
porturi statornicite între țările și po
poarele noastre.

în continuare, ambasadorul spaniol 
s-a referit la orientările tării saje in 
domeniul politicii externe, subliniind 
că Spania dorește să coopereze cu 
toate celelalte state pe tărim econo-

c, cultural și științific. „în actuala 
conjunctură a lumii — a arătat vor
bitorul — Spania dorește, de aseme
nea. securitatea, pacea și cooperarea 
cu toate țările". Spania, a spus am
basadorul. mai presus de orice. își 
apără independenta, suveranitatea și 
libertatea, militînd. totodată, pentru 
egalitatea tuturor statelor, in cadrul 
unei noi ordini mai juste.

în Încheiere, prezentîndu-și scriso
rile de acreditare, ambasadorul a 
transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu un cordial mesaj de prie-

tenie din partea regelui Juan Carlos 
al Spaniei.

A luat apoi cuvîntul președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Evocînd relațiile româno-spaniole, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : 
„între popoarele român și spaniol 
există vechi tradiții de prietenie, ba
zate și pe comunitatea de cultură, 
limbă și civilizație. Avem convinge
rea că restabilirea relațiilor diploma
tice dintre România și Spania va crea 
condițiile necesare unei mai bune cu
noașteri reciproce între cele două 
popoare prietene, va contribui la 
dezvoltarea colaborării pe plan po
litic șl economic, în domeniile știin
ței. artei, culturii, al turismului. Do
resc să relev, în mod special, posi
bilitățile mari de dezvoltare a schim
burilor comerciale și cooperării eco
nomice pe care le oferă economiile 
celor două țări ale noastre".

în continuare, președintele Nicolae 
Ceaușescu a spus : „România ex
tinde cooperarea și conlucrarea cu 
toate statele lumii, fără deosebire 
de orînduire socială, punînd la baza 
tuturor relațiilor sale principiile de
plinei egalități în drepturi, respec
tării independentei și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc, ale 
renunțării la forță și Ia amenințarea 
cu forța.

Ne pronunțăm consecvent pentru 
realizarea securității și cooperării in 
Europa și în întreaga lume, pentru

înfăptuirea prevederilor Actului fi
nal al Conferinței pentru securitate 
și cooperare de la Helsinki. Acțio
năm pentru democratizarea reală a 
relațiilor internaționale, pentru re
zolvarea, cu participarea tuturor sta
telor. a marilor probleme care con
fruntă omenirea — dezarmarea ge
nerală, în primul rînd cea nucleară, 
lichidarea subdezvoltării, instaurarea 
unei noi ordini economice și politice 
în lume".

Exprimîndu-și speranța că activi
tatea pe care ambasadorul spaniol o 
va desfășura în tara noastră va con
tribui și mai mult la întărirea prie
teniei și colaborării dintre cele două 
popoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a urat acestuia succes în îndeplinirea 
misiunii încredințate și l-a asigurat 
de întregul sprijin al Consiliului• de 
Stat, guvernului și al său personal.

în încheierea alocuțiunii, președin
tele României a mulțumit pentru 
mesajul de prietenie transmis de șe
ful statului spaniol și a adresat, la 
rîndul său. regelui Juan Carlos cor
diale salutări prietenești.

După ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut o convor
bire cordială cu ambasadorul Jose 
Carlos Gonzales-Campo Dal-Re.

La ceremonie și convorbire au par
ticipat George Macovescu. ministrul 
afacerilor externe, și Silviu Curti- 
ceanu, secretar prezidențial si al Con
siliului de Stat.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Vă exprirt» profunde mulțumiri pentru caldele felicitări adresate de 
dumneavoastră In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, Consiliului de Stat, Guvernului Republicii Socialiste România și al 
poporului român, precum și al dumneavoastră personal cu prilejul celei de-a 
65-a aniversări a zilei mele de naștere.

Sincerele dumneavoastră felicitări sînt pentru noi un important stimulent.
Folosind acest prilej, remarc cu satisfacție că relațiile de prietenie și 

colaborare dintre partidele, guvernele și popoarele celor două țări se în
tăresc și se dezvoltă bine pe zi ce trece și vă doresc din'inimă dumneavoastră 
și poporului român succese și mai mari in lupta neîntreruptă pentru trans
punerea în viată a hotăririlor celui de-al Xl-lea Congres al Partidului Co
munist Român.

KIM IR SEN
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele
Republicii Populare Democrate Coreene

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Sînt profund mișcat de mesajul dumneavoastră de călduroase felicitări 
adresat mie și poporului meu ,cu prilejul aniversării proclamării republicii.

SIAKA STEVENS
Președintele Republicii Sierra Leone

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Reînnoiesc profunde mulțumiri pentru amabila invitație ■ și pentru nu
meroasele și delicatele atenții primite de soția mea și de mine in timpul 
neuitatei noastre vizite îh frumoasa și ospitaliera dumneavoastră țară, ale 
cărei eforturi de dezvoltare economică și culturală am putut să le apreciem 
pe deplin.

Vâ rog să transmiteți aceleași mulțumiri distinsei dumneavoastră soții 
și colaboratorilor, in forma cea mai cordială și amabilă.

Cu atente salutări,
RAFAEL CALDERA

Întîlnire la C, C. al P. C. R.
Marți, după-amiază, tovarășul Ilie 

Verdeț, membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. ai 
P.C.R., împreună cu tovarășii Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, mem
bru al C.C. al P.C.R., și H. Alexa, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., s-a întîlnit cu delegația Parti
dului Comunist din Japonia, formată 
din tovarășii Tomio Nishizawa, vice
președinte al Prezidiului C.C. al

P.C.J., Itaru Yonehara. membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.J., și Choju 
Ugai, membru al C.C. al P.C.J.. care, 
la invitația C.C. al P.C.R., face o vi
zită in țara noastră.

în timpul convorbirilor, desfășu
rate intr-o atmosferă caldă, priete
nească, s-a făcut o informare reci
procă asupra preocupărilor actuale 
ale celor două partide, precum șl un 
schimb de păreri asupra unor aspecte 
ale situației internaționale și a miș
cării comuniste și muncitorești inter
naționale.

vremea
Timpul probabil pentru 5, 6 și 7 mai. 

In țară : Vremea călduroasă la înce
put, apoi în curs de răcire. Cerul va 
fi variabil, cu înseninări mai persis
tente noaptea șl dimineața, la începu
tul intervalului. Ploi locale care vor 
avea și caracter de averse, însoțite de

descărcări electrice și, izolat, de căderi 
de grindină, se vor semnala in jumă
tatea de nord a țării. In celelalte re
giuni — averse Izolate. Vint moderat, 
cu intensificări locale (40—50 km pe 
oră) predomlnînd din sectorul estic. 
Minimele vor fi cuprinse între 6 și 14 
grade, mai coborîte în estul Transil
vaniei, iar maximele între 10 și 26 de 
grade, mai coborîte pe litoral. In 
București : Vreme călduroasă la în
ceput, apoi în răcire ușoară. Cerul va 
fi variabili favorabil ploii la sfîrșltul 
intervalului.

Cronica zilei
Prin Decret prezidențial, tovarășul 

Octavian Groza a fost numit în ca
litatea de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socialis
te România în Austria. în locul to
varășului Dumitru Aninoiu. care a 
fost rechemat în centrala M.A.E.

★
Marți, 3 mai 1977, a părăsit defi

nitiv Capitala dr. Hans Voss. amba
sador extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Democrate Germane in 
Republica Socialistă România, care 
și-a încheiat misiunea în țara noas
tră.

★
Orchestra Filarmonicii din Iași a 

plecat luni intr-un turneu artistic de 
aproape două săptămîni în Italia. Tot 
în Italia va face un turneu, spre 
sfîrșitul acestei luni, și baletul O- 
perei din Timișoara. Pe agenda de 
turnee artistice a lunii figurează, de 
asemenea, cel pe care îl va între
prinde în Iugoslavia orchestra „Ars 
Nova" din Cluj-Napoca.

(Agerpres)

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Primiți mulțumiri sincere pentru mesajul dumneavoastră foarte amabil 
de felicitare cu ocazia realegerii mele în funcția de comisar principal.

Doresc să reafirm că vor fi depuse toate eforturile pentru dezvoltarea și 
consolidarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre popoarele și statele 
noastre.

FRANCISCO MENDES
, Comisar principal

al Republicii Guineea-Bissau

tv
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ecranului". „Nu iese fum fără foc" 
— producție a studiourilor fran
ceze. Premieră TV.

22,40 Telejurnal

PROGRAMUL II
20,00 Eroi îndrăgiți ae copii : Heidl 
20,25 Agenda culturală a Capitalei — 

emisiune de silvia ungurean
20,45 Bijuterii muzicale. In lumea cin- 

teculul românesc
21.15 Telex
21,20 Mâl aveți o Întrebare ? Cum s-a 

format Pămtntui ?
21,50 Melodii vechi și totuși noi
22,10 Tiparnițe românești. Documente 

despre Începuturile scrisului șl 
tiparului românesc.

REVISTA COMPETIȚIILOR
Presupuneam încă de pe timpul 

strălucitei victorii asupra echipei 
Franței că formația reprezentativă a 
României va cuceri titlul de campioa
nă europeană la rugbi. lata că ultima 
partidă. România—Italia, a consacrat 
oficial ciștigarea acestui troleu de 
către rugbiștii noștri. Zece mii de 
spectatori, incintați de forța jocului 
echipei Romanici, au aplaudat cu en
tuziasm măiestria și vigoarea asaltu
rilor care au dus la un scor parcă 
fără de siîrșit. Se zice că pe adversa
rii din sport trebuie să-i învingi, dur 
nu să-i și umilești. Totuși, chiar la 
condiția scorului de 69—0 n-am sesi
zat la rugbiștii noștri nici cea mai 
mică urmă de desconsiderare a ad
versarului. ci numai o voință extra
ordinară de a-și afirma valoarea înal
tă in lumea internațională a rugbiu- 
lui, de a risipi orice îndoieli asupra 
capacității echipei României de a a- 
borda întrecerile cu cele mai bune 
formații reprezentative din acest 
sport. Avem astăzi un larg lot națio
nal. cu rugbiști în stare să practice 
jocul tactic modern, eficient și spec
taculos. Antrenorul Valeriu Irimescu 
ne declara că pe banca rezervelor 
stăteau duminică mai multi jucători 
cu o valoare egală celor aflați in te
ren și că, asemenea acestora, alți 
rugbiști din tară așteaptă clipele e- 
volutiei internaționale. în mod evi
dent, rugbiul nostru trece printr-o 
perioadă fastă și ni se pare foarte 
potrivit momentul ca forurile noas
tre sportive — în primul rind 
C.N.E.F.S. și F.R.R. — să întreprindă 
demersuri concertate pentru ca 
echipa națională, rugbiul românesc 
să-și măsoare direct puterile si cu 
alte formații de renume, pe care, de 
pildă, echipa Franței le-a întrecut, pe 
toate, la ultima ediție a „Turneului 
națiunilor".

Cit privește echipa Franței, se știe 
că vom avea cu ea un joc prietenesc 
la 4 iunie, la Paris, pe stadionul „Parc 
des Princes". încasările fiind destina
te sinistratilor de pe urma cutremu
rului de Ia 4 martie. Va fi, desigur, 
un meci amical, totuși, pentru echipa 
României, el va însemna o întrecere 
egală în prestigiu sportiv cu una a- 
vînd caracter oficial. Pe calea impu
nerii rugbiului nostru in sfera inter
națională. dorim ca la 4 iunie echipa 
națională să ne reprezinte culorile 
sportive la un grad de calitate cel 
puțin egal cu acela din toamna a- 
nului trecut, să dovedească prin joc 
clasa proaspetei campioane europene, 
in fata celei care a cîștigat recent ne
învinsă „Turneul națiunilor" și chiar 
pe terenul acesteia din urmă.

în frunte cu Jan Kodes și Jiri Hre- 
bec, a și sosit la București formația 
Cehoslovaciei. în fruntea echipei de 
tenis a României stau de asemenea 
doi jucători celebri — Ilie Năstase și 
Ion Tiriac. Jocul și rezultatele aces
tor patru tenismani renumit! vor de
cide scorul partidei România—Ceho
slovacia. Este nu numai cea mai echi
librată partidă, dar și cea mai valo
roasă din grupa A europeană a „Cu
pei Davis". Dacă Ilie Năstase și Ion 
Tiriac vor avea forma cuvenită și vor 
juca partidele la nivelul clasei lor 
tehnice, atunci echipa noastră își va 
fi asigurat drumul pină în finala a- 
cestei grupe.

Cu o săptămînă mai tîrziu, Nadia 
Comăneci si Teodora Ungureanu vor 
aborda și ele întrecerea de vîrf a în
tregului an 1977 ■— campionatele eu
ropene de gimnastică feminină de la 
Praga. Deocamdată, din Spania, ne 
sosesc vești de „nota 10“. semne care 
ne spun că tinerele și renumitele 
gimnaste românce și-au pus la punct 
cu mult succes noile exerciții. Calitatea 
exercițiilor „la sol" ale Nadiei și 
Teodorei, prezentate încă din țară, 
ne îndeamnă să credem că de astă

dată nu se vor mai petrece, la acest 
„aparat", întîmplâri ca acelea de la 
Montreal.

Desigur, amatorii de sport iși în
dreaptă în mare măsură interesul 
spre partida de fotbal România—Iu
goslavia. programată la Zagreb du
minica viitoare. Cum va arăta for
mația noastră, încă nu știm cu pre
cizie. Toți jucătorii din lot. cu ex
cepția lui Dumitru, au efectuat ieri 
două antrenamente ; astăzi vor avea 
loc un nou antrenament si un joc- 
școală. după care, cu multă probabi
litate. se va definitiva formația ce 
va pleca vineri după-amiază pe calea 
aerului spre Zagreb.

Lucrurile nu sint încă limpezi nici 
pentru formația Iugoslavă. Sîmbăta 
trecută s-a sesizat ușor marea di
ferență între partidele oficiale și cele 
cu caracter amical ; concret, dintre 
meciul Ungaria—U.R.S.S. (2—1), din 
campionatul mondial, și Iugoslavia— 
R. F. Germania (1—2), acesta urmă
rind mai mult verificarea unor noi 
soluții în ambele formații. în primul 
caz. eforturi fizice împinse pină la 
limitele rezistentei, joc aspru pentru 
fiecare minge — au cîștigat gazdele 
prin plusul de calitate al acțiunilor 
de ansamblu și prin insistentă la^ fa
zele de la poarta adversă. Deși cu
noscute prin forța fizică a jucătorilor 
lor, echipele iugoslavă și vest-ger-

mană n-au făcut risipă de efort, au 
jucat destul de lent și iară intrări 
duie la jucătorul cu mingea. Forma
ția lui Helmuth Schon, aproape in 
întregime înnoită, joacă același fot
bal ordonat, insă fără jucătorii de 
la Bayern nu mai are strălucire. în 
fața acestui adversar, echipa Iugosla
viei putea realiza un scor egal, sau 
chiar putea învinge, ea creindu-și 
numeroase ocazii de gol. Dar centrul 
înaintaș Bajevici a avut o formă 
slabă, el nefiind în stare să fructi
fice pasele, mai ales centrările, din 
dreapta — de la excelentul Popivoda, 
din stingă — în special, de la Oblak. 
De altfel. Oblak se arată pe mai de
parte un fotbalist bun organizator de 
joc. cu o mare capacitate de efort. 
Apărarea echipei, firește. în fața ad
versarului de sîmbăta trecută, s-a 
clătinat adesea la contraatacuri. Din 
declarațiile antrenorului Ivan Toplak 
rezultă că în formația iugoslavă pen
tru meciul de la Zagreb se vor pro
duce noi întăriri — Katalinski, în 
apărare, iar Geaicl și Surjak. vîr- 
furi de atac. Astfel, valoarea indivi
duală a jucătorilor din formația iu
goslavă va crește față de precedenta 
partidă internațională ; nu e sigur 
însă că se vor obține creșteri și în 
privința jocului de ansamblu, al omo
genității acestei formații.

Valeriu MIRONESCU

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală
10,00 Teatru TV : „Cronica de la Plev

na", de Mîrcea Bradu și Dumitru 
Chirilă. scenariu premiat la Con
cursul de scenarii organizat de 
Radlotelevlzlunea română — ediția 
1976.

11,25 Întrebări șl răspunsuri. Emisiune 
In ajutorul lectorilor, propagan
diștilor și cursanțllor din lnvftță- 
mîntul politico-ideologic de partid 

11,55 Telex 
16,00 Telex .
16,05 Teleșcoală
16,M Curs de limba germană ,.
17,00 Atenție la... neatenție 1 — „In

struirii să prevenim !“'
17.20 Din țările socialiste
17,35 Tragerea Pronoexpres
17,45 Moștenire pentru viitor, Ide.ea de 

Independentă In literatura româna
18.30 Noi. femeile !
19,00 „încotro, doctore 7“
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 în întimpinarea marii sărbători — 

împliniri socialiste
20,00 Centenarul Independenței — Pe 

urmele istoriei. Ciclu de trei do
cumentare care își propun să 
reconstituie Itinerarul de luptă al 
armatei române la 1817. Episodul 
1 : „De veghe IA malul Dunării"

20.20 „Cîntarea României"
20.50 Teleelnemateca. Ciclul „Dosarele

(Urmare din pag. I)

în c î t e va
o Aseară, la Viena, in cadrul cam

pionatului mondial de hochei pe 
gheață (grupa A, locurile 5—8), se
lecționata Finlandei a întrecut cu 
scorul de 14—1 (3—0, 6—1, 5—0) re
prezentativa României.

în ultimul meci al primei 
părți a campionatului mondial de 
hochei pe gheață (grupa A), e- 
chipa Suediei a întrecut cu scorul de 
5—1 (1—0. 2—0, 2—1) echipa U.R.S.S.

• Turneul de polo pe apă desfă
șurat la Hvar (Iugoslavia) a fost 
cîștigat de echipa Iugoslaviei, urma
tă de echipele Ungariei și Româ
niei.

Ultimele două partide disputate 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : Ungaria — România 7—6 (2—2, 
4—3. 0—0. 1—1) ; Iugoslavia — Un
garia 3—3 (1—0. 1—1, 0—1, 1—1).

• Marti a început competiția ciclis- 
tă dotată cu „Cupa Dinamo". Prima 
etapă, desfășurată pe șoseaua Bucu
rești—Ploiești de-a lungul a 110 km 
a revenit lui Nicola ie Savu (Dinamo), 
care a realizat timpul de 2h41’. Pe 
locurile următoare s-au clasat Aurel 
Bobeică (Metalul Plopeni) în același 
timp și Romică Simion (Dinamo)

rînd ur i
2h42'37”. Astăzi are loc etapa a Il-a 
pe șoseaua București—Oltenița. Com
petiția pentru „Cupa Dinamo" re
prezintă un ultim prilej de verificare 
și selecție a echipei, României, care 
va participa la cea de-a 30-a ediție 
a „Cursei Păcii" (Varșovia—Berlin— 
Praga, 8—21 mai),

• Ieri, pe stadionul Republicii, In 
semifinalele „Cupei Independenței" 
la fotbal. Steaua a învins cu 5—4 pe 
Progresul. La siirșitul timpului regu
lamentar de joc. rezultatul era egal : 
2—2. Fotbaliștii militari au obținut 
calificarea transformind mai multe 
lovituri de la 11 m. în finala „Cupei 
Independenței", Steaua va întîlni joi, 
de la ora 17. pe stadionul Republicii 
echipa Sticla din campionatul muni
cipal.

• După cum se anunță de la Se
cretariatul C.I.O.. data-limită pentru 
depunerea candidaturilor de organi
zare a Jocurilor Olimpice din anul 
1984 a fost fixată pentru ziua de 
31 octombrie 1977. Pină in prezent, 
un singur oraș. Teheranul, și-a a- 
nuntat oficial candidatură la orga
nizarea J.O. de vară din 1984, în timp 
ce pentru J.O. de iarnă nu s-a în
registrat nici O ofertă.

O nouă tragere 
„Loto-2“

Administrația de stat „Loto- 
Pronosport" organizează la 8 mai 
1977 o nouă tragere „Loto—2". 
Se efectuează 3 extrageri (in 
continuare) de cite 4 numere 
dintr-un total de 75 numere di
ferite (de la 1 la 75). Ca de 
obicei, se acordă 6 categorii de 
premii. Se pot obține premii 
pentru 3 numere cistigătoare 
din totalul celor 12 extrase și 
pentru 2 numere din cele 4 ale 
uneia dintre cele 3 extrageri. 
Participarea la tragerile „Loto— 
2“ se face numai pe bilete seria 
„R“ în valoare de 10 lei. com
pletate astfel : una variantă 
simplă achitată sulă la sută, sau 
2 variante simple achitate fie
care în proporție do 50 la sută 
ori 4 variante simple achitate 
fiecare în proporție de 25 la 
sută. Indiferent de cota jucată, 
toate biletele au drept de parti
cipare Ia toate cele 3 extrageri.

In întimpinarea sărbătorii naționale a Cehoslovaciei

MOST — 
orașul cărbunelui

Orașul Most își trage numele de 
la un pod construit aici pentru a 
face legătura între mai multe dru
muri comerciale importante din 
Boemia. Orașul și-a căpătat insă, in 
primul rind, faima de mare centru 
minier : cronicile notează că în bazi
nul carbonifer Most, primele ex
tracții de cărbune datează din se
colul al XV-lea. De exploatări mi
niere pe scară largă se poate însă 
vorbi abia din a doua jumătate a 
secolului trecut, cînd a avut loc re
voluția industrială în Cehoslovacia. 
După ce decenii în șir au fost ex
ploatate zăcămintele aflate la o 
anumită depărtare de oraș, s-a ivit 
necesitatea punerii în valoare a 
rezervelor aflate chiar sub Most — 
peste 100 milioane tone — ceea ce 
a ridicat în fata specialiștilor pro
bleme dificile. întrucit zăcămîntul 
șe află la mică 
adîncime. circa 30 
de metri, singura 
soluție a devenit 
mutarea orașului 
cu cei 35 000 de 
locuitori ăi săi. O hotărîre a guver
nului cehoslovac în acest sens a 
fost luată încă in anul 1948. Aplica
rea ei depindea însă de construcția 
unui nou oraș. Așa se face că acum 
există de fapt două orașe cu ace
lași nume : cel vechi, care dispare 
treptat sub lamele buldozerelor, și 
altul nou, modern, a cărui populație 
a ajuns l.a 40 000 locuitori.

în cele vreo șapte secole de exis
tență, -vechiul Most a agonisit o 
importantă Zestre arhitectonică. Iar 
pentru a conserva cele mai repre
zentative clădiri s-au făcut și se fac 
încă eforturi considerabile. Recent 
S-a încheiat operațiunea de trans
portare a unei remarcabile opere ar
hitectonice — o biserică gotică. Pen
tru aceasta s-a făcut o cale ferată 
lungă de 840 metri, cu un ecarta- 
ment de lățimea bisericii. Și alte 
clădiri, între care teatrul, urmează 
să fie mutate într-o nouă zonă, la 
sud de vechiul oraș. Gazdele spun 
că și acolo se află cărbune — circa 
1 milion de tone — dar s-a consi
derat că se poate renunța la el 
în schimbul salvării unor relicve 
arhitectonice.

Noul oraș, construit la cițiva ki
lometri de cel vechi, la poalele 
unui castel din secolul XIV ce stră
juiește cu turnurile sale împrejuri
mile, este un demn continuator al 
tradiției de hărnicie a oamenilor 
acestor meleaguri. Clădirilor din 
„prima generație", construite înce- 
pind din 1961, li s-au adăugat în 
ultimii ani blocuri impunătoare, 
școli, grădinițe, magazine, terenuri 
sportive, instituții culturale, un spi
tal cu 1 300 de paturi. In prezent se

însemnări de călătorie

lucrează la un teatru de stat, la se
diul Consiliului național și la se
diul organizației locale a P.C.C., la 
clădirea centralei miniere, la un 
stadion. Toate aceste construcții, 
asamblate intr-o concepție unitară, 
dau orașului un farmec deosebit, 
noul Most devenind una din cele 
mai frumoase opere edilitare ale 
Cehoslovaciei de astăzi.

„Podul", adică legătura dintre
cele două orașe — Mostul vechi,
care moare, și cel nou, ce crește în 
continuare — este cărbunele. în ba
zinul carbonifer Most se extrage 
jumătate din cărbunele Cehoslova
ciei, iar mina de aici, care este ini
ma exploatării, este, in același timp, 
cea mai modernă. Fiind de fapt o 
carieră de cărbune, ea a putut fi 
dotată cu excavatoare de mare pro
ductivitate — adevărate uzine mo

bile, ale căror 
cupe imense cu 
dinți de otel muș
că înfometate din 
stratul de lignit.

Șeful secției 
pentru dezvoltare, tovarășul Mi- 
loslov Nesladek, spune că în 
1977 producția de cărbune va 
fi de 3 milioane de tone, urmind ca 
anul viitor să crească la 7 milioane. 
Și intrucît „foamea" de cărbune nu 
se va potoli, precizează el. produc
ția va creste continuu pină la e- 
puizarea zăcămîntului in anul 2 005. 
„Pentru aceasta. în planurile noas
tre este prevăzută deschiderea unor 
noi mine, ceea ce impune mutarea 
a 32 de sate".

Dar dezvoltarea extracției de căr
bune se repercutează pozitiv și în 
alte domenii, chiar neașteptate. Ast
fel, mașina stopează lingă o întinsă 
plantație de meri, peri, coacăze. 
Alte loturi sînt destinate unor cul
turi cerealiere. Vizitatorului neini- 
țiat nici prin gînd nu i-ar trece că 
aceste cîmpuri îngrijite au fost a- 
menajate cu ajutorul milioanelor de 
tone de pămînt scos din adîncuri.

— Locurile acestea sînt mai fru
moase și mai productive decît au 
fost înainte, spune inginerul Nes
ladek și o licărire de satisfacție se 
ivește în ochii săi de culoarea căr
bunelui.

Mostul, pe ale căzui străzi s-au 
dat mari bătălii de clasă în timpul 
dominației capitaliste, din rînduri- 
le populației sale ridieîndu-se nu
meroși luptători cu arma în mînă 
pentru eliberarea tării de sub jugul 
fascist, își scrie în era socialistă o 
nouă istorie, — mărturie elocventă a 
capacității creatoare, a talentului 
poporului cehoslovac. Mostul de azi 
este de fapt un pod jpre viitor.

Augustin BUMBAC

umente
mai ales spre Orașe, căutînd secu
ritatea vieții și a avutului lor la 
adăpostul zidurilor ce fortificau aces
te orașe.

In perioada capitalistă, fluxul de 
emigranți pornit din Europa spre 
Statele Unite ale Amerieii isi are. în 
bună măsură, cauzele tot în procese 
ce s-au desfășurat în sfera economi
cului si socialului. Astfel, mizeria din 
regiunile de sud ale Italiei (Calabria 
și Sicilia) condamna la emigrare un 
mare număr de locuitori, realitate pe 
care Lemn o consemnează astfel în 
1915: „In deceniul al 8-lea al secolului 
trecut emigrau anual din Italia circa 
100 000 de oameni, iar in prezent 
500 000—1 000 000 de oameni, toți 
săraci lipiți pămîntului, pe care îi 
alungă din (ara lor foamea în sensul 
cel mai strict al cuvîntului, toți fur
nizori de brațe de muncă pentru ra
murile industriale în care se plătește 
cel mai prost ; toată această masă 
de oameni populează cartierele cele 
mai aglomerate, mai sărace și mai 
murdare ale orașelor americane și 
europene. Numărul italienilor care lo
cuiesc in străinătate a crescut de Ia 
1 000 000 in 1881 la 5 000 000 in 1910". 
(Opere complete, voi. 27, p. 16—17). Un 
mare număr din imigranții așezați in 
Statele Unite proveneau la sfîrșitul 
secolului trecut din Scandinavia, unde 
transformările survenite în sectoare
le agrar și. forestier dădeau un ca
racter precar existenței populației 
de rind. (între 1879—1893. 2/3 din 
sporul natural al populației norve
giene a emigrat în S.U.A.).

în timpurile noastre, cauzele ma

ÎN UNITĂȚI ALE COOPERAȚIEI DE CONSUM

PREGĂTIRI PENTRU SEZONUL TURISTIC
în cele peste 400 de popasuri tu

ristice si unități reprezentative de 
alimentație publică ale cooperației 
de consum, amplasate pe cele mai 
frecventate trasee turistice ale țării, 
pregătirile pentru apropiatul sezon 
estival sînt în plină desfășurare. în 
cadrul acestor preocupări — ne 
spune Ion Vetrineanu, director ad
junct în Centrecoop — o atenție 
deosebită se acordă îmbunătățirii 
activității de servire, atit în spa
tiile de cazare, cît si în unitățile 
de alimentație publică. Astfel, 
ne-am propus pentru acest an. ca 
pe Ungă diversificarea preparatelor 
culinare puse în vînzăre. să oferim

in fiecare unitate două sortimente 
specifice : „specialitatea unității" 
si „specialitatea bucătarului". Un 
accent deosebit în diversificarea 
sortimentelor îl punem pe prepa
ratele cu tradiție in bucătăria ro
mânească. ca si pe mai larga uti
lizare în alimentație a legdmelor, 
pastelor făinoase, ouălor. puilor, 
peștelui, orezului, fructelor. Avem 
în vedere ca în cadrul acestei ac
țiuni (o primă etapă s-a desfășurat 
chiar în aceste zile la Buftea) să 
revedem și să îmbunătățim nu nu
mai sortimentul de preparate culi
nare, ci și cel de patiserie — cofe
tărie.

teriale si economice continuă să stea 
la baza emigrărilor. Aceleași cauze 
care ii. determinau pe germani în se
colul al XII-lea sau. mai recent, ime
diat după al doilea război mondial, 
să-și caute norocul in altă parte, fac 
să asistăm din 1972 la o tendință as
cendentă a emigrărilor din R.F.G. 
în ultimul timp, datorită șomajului 
ridicat din această țară, considerat 
ca o problemă de nerezolvat, circa 
60 000 de oameni părăsesc anual Ger
mania. Au devenit astfel din nou ac
tuale regulile din vremurile clasice 
ale emigrației : „acceptă orice mun
că și ai grijă să dispui în orice mo
ment de suma necesară ca să poți 
călători înapoi acasă".

Pe scurt, sărăcia și nesiguranța 
zilei de mîine au împins pe drumu
rile de pribegie de-a lungul istoriei 
milioane de oameni. Se pot oare in
voca pentru plecarea din România 
astfel de cauze ? Numai cine este 
capabil să sfideze prin reacredință 
orice realitate poate contesta avîn- 
tul fără precedent al dezvoltării 
multilaterale a țării noastre. Sintem, 
desigur, o țară în curs de dezvoltare, 
angajată intr-un impresionant efort 
de propășire materială și spirituală ; 
n-am atins încă parametrii ce ni-i 
dorim, la nivelul statelor celor mai 
avansate economic ; dar îi Vom a- 
tinge negreșit, mai ales că economia 
noastră nu cunoaște asemenea flage
luri, cum sînt criza, șomajul, inflația 
care lovesc atit de greu condiția oa
menilor muncii din țările capitaliste. 
Nimeni nu este scos din casă de să
răcie, toți știu că oricind și oriunde 
se poate găsi de muncă, nivelul de 
trai, condițiile de viață se îmbună
tățesc continuu, intr-un proces impla
cabil. Iar cel ce nu voiește să pună 
astăzi umărul pentru ca miine să a- 
jungem la belșug este, de fapt, un 
dezertor, vrednic de disprețul nos
tru.

O altă cauză a emigrărilor au con
stituit-o persecuțiile naționale, in
staurate de anumite regimuri. State
le multinaționale — precum monar
hia austro-ungară — devenite din 
pricina oprimării unor comunități 
etnice adevărate „închisori ale po
poarelor". au furnizat contingente 
numeroase de emigranți. Să amintim 
doar situația populației românești 
din Transilvania dinainte de 1918, 
căreia i se refuza egalitatea în drep
turi și era supusă unei duble asu
priri : socială și națională. Unii au 
trecut Carpații și s-au așezat printre 
frații lor de același neam din Țara 
Românească și din Moldova, care, in
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istoriei
secolul al XVIII-lea, față de masi
vitatea strămutării populației româ
nești asuprite, spuneau : „întreaga 
Transilvanie vine la noi". Alții au 
pornit spre orizonturi mal îndepăr
tate, dincolo de Oceanul Atlantic, 
in America.

Cunoaște oare România socialistă 
persecuții naționale ? însăși întreba
rea sună absurd, pusă într-o țară 
unde de la participarea la organele 
de conducere pină la dezvoltare 
economică. învățămînt, cultură, totul 
este pus în mod egal la dispoziția 
și aparține tuturor cetățenilor, fără 
nici o deosebire de naționalitate. 
Rezolvarea problemei naționale, de
plina egalitate în drepturi între ro
mâni și naționalitățile conlocuitoare, 
grija statului nostru pentru propă
șirea lor economică și culturală fao. 
din țara noastră un model de co
laborare frățească între români, 
maghiari, germani, evrei, oameni ai 
muncii de alte naționalități. încer
cările de a submina această armonie 
sînt sortite celui mai rușinos eșec.

în sfîrșit, un alt factor oare a pro
vocat emigrații au fost persecuțiile 
și războaiele religioase. Istoria oferă 
o abundență de exemple. Persecuții
le din orice mediu împotriva „ereti
cilor", a celor de alte confesiuni în 
Spania, Franța; Irlanda și alte țări, 
însoțite de tot felul de excese — să 
amintim doar ororile Inchiziției — 
au făcut din plecarea, dacă nu fuga, 
în alte părți ale lumii un mijloc de 
salvare, de supraviețuire.

Libertatea cultelor din țara noas
tră, spiritul de toleranță religioasă, 
care, de altfel, așa cum sublinia pe 
bi#iă dreptate încă B. P. Hasdeu 
constituie o trăsătură a istorici po
porului român, înlătură drastic orice 
invocare a considerentelor confesio
nale ca motiv al emigrării. Cum ni
meni nu e persecutat pentru cre
dința llii, nimeni nu are de ce căuta 
pe pămînt străin o libertate de care 
se bucură acasă din plin.

Este limpede, credem, din exem
plele citate mai sus că nici unul din 
factorii care au generat într-o isto
ric milenară curente de emigrare nu 
există astăzi în România. Se vădeș
te, și pe această cale, că mult invo
catul drept de emigrare nu este alt
ceva decît un camuflaj, pe cît de in
consistent, pe atît de odios, pentru a 
lovi în strădania noastră, a tuturor, de 
a asigura progresul neîntrerupt al pa
triei comune. Rupînd vălul de min
ciună al propagandei ostile, demas- 
cînd științific și politic pe promoto
rii ei, îndeplinim o datorie patriotic 
că și umanitară.

• ALBA. în cadrul manifes
tărilor aniversare ale centenaru
lui Independenței de stat, la Mu
zeul din orașul Sebeș a fost or
ganizată o sesiune științifică cu 
tema „România in pragul cente
narului Independentei de stat'1. 
Cu această ocazie, tot aici, a 
avut loc Vernisajul expoziției 
„Independența — cauză scumpă 
a tuturor românilor". De aseme
nea, la Casa municipală de cul
tură din Alba Iulia au fost 
inaugurate două expoziții, în 
care cercul filatelic din localita
te prezintă valori filatelice care 
oglindesc lupta poporului nostru 
pentru independență naționa

lă și dreptate socială, iar con
siliul municipal al sindicatelor 
evidențiază diverse aspecte ale 
creației tehnico-științifice din 
întreprinderile industriale din 
Alba Iulia. (Ștefan Dinică). 
• CARAȘ-SEVERIN. „Alaiul 
primăverii" — tradițională săr
bătoare a "folclorului din Caraș- 
Severin — a marcat îh acest an 
un moment important în cadrul 
manifestărilor Festivalului na
țional „Cîntarea României". Du
pă trecerea în revistă a portului 
popular, prin intermediul a ne
numărate formații cultural-ar- 
tistice, pe străzile din centrul 
Reșiței, Casa de cultură a sin

dicatelor din municipiu a găz
duit două ample spectacole li- 
terar-muzical-coregrafice. (Ni
colae Cătanâ). • OLT. La li
ceul „Radu Greceanu" din Sla
tina a avut loc o sesiune de co
municări și referate dedicată In
dependentei de stat a Români
ei. Au fost prezentate referate 
și comunicări. între care : „Lup
ta pentru independență — per
manentă a istoriei poporului ro
mân", „Condițiile interne șl in
ternaționale ale desfășurării 
războiului pentru independentă 
din 1877—1878", „Războiul pentru 
independența României în presa 
europeană • timpului", „Contri

buția maselor din județul Olt 
la războiul de independență", 
„România, factor activ al luptei 
pentru pace și progres social" 
etc, (Emilian Rouă). • SĂLAJ.

CARNET CULTURAL

Ansamblul de cîntece și dansuri 
al întreprinderii „Armătura" din 
Zalău a prezentat in cadrul 
Festivalului național „Cîntarea 
României" aproape 50 de spec
tacole. De un larg interes se 
bucură și acțiunea intitulată 
„Acasă la navetiști", care constă 
dintr-o analiză publică operati

vă a condițiilor de muncă a na
vetiștilor. urmată de un bogat 
program artistic ai ansamblului, 
în ultimii trei ani, lunar, Mu
zeul de istorie și artă din Zalău 
organizează cu regularitate așa- 
numitele seri muzeale. în a- 
ceastă lună, tema a fost com
poziția figurativă și nonfigura
tivă în pictură. Aceiași pasionați 
— peste 60 la număr — de pro
fesii și vîrste diferite își în
cheie întotdeauna acțiunea cu 
audiții muzicale. De această 
dată, tema muzicală a fost 
„Madrigalul". (Ion . Mureșan). 
• VRANCEA. Im Casa de cul
tură a sindicatelor din Focșani

a avut loc simpozionul „Cuce
rirea Independenței de stat a 
României — moment crucial din 
istoria poporului român". Cu 
acest prilej a fost vernisată și 
expoziția „100 de ani de la cu
cerirea Independenței de stat a 
României". Dintre manifestări
le dedicate acestui eveniment 
mai menționăm expoziția „In
dependența de stat a României 
oglindită în cărți și documente", 
deschisă la biblioteca județea
nă ; recitalul de muzică și poe
zie patriotică „Plecat-am nouă 
din Vaslui", desfășurat la Mo
numentul independenței din 
Focșani. (Dan Drăgulescu). •

ARGE$. La întreprinderea de 
textile din Pitești a avut loc un 
recital de poezie patriotică, iar 
în comunele Poiana Lacului și 
Căteasca au fost audiate expu
nerile „România — prezență ac
tivă în viața politică internațio
nală" și „Folosirea metodelor 
active in învățămînt". Casa de 
cultură din Curtea de Argeș a 
găzduit spectacolul „Te slăvim 
Românie, țara mea de glorii". 
La Casa de cultură din Cimpu- 
lung s-a organizat simpozio
nul : „Literatura națională șl 
socială în conștiința poporului 
român". (Gh. Cîrstea).
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Răspunsul Guvernului Republicii Socialiste România 
la scrisoarea secretarului general al 0. N. II. 

privind sesiunea specială a Adunării Generale 
a 0. N. U. consacrată dezarmării

NEW YORK 3 (Agerpres). — Reprezentantul permanent al României 
la Organizația Națiunilor Unite a transmis următorul răspuns al Gu
vernului Republicii Socialiste România la scrisoarea secretarului ge
neral al O.N.U. privind sesiunea specială a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată dezarmării :

Manifestări consacrate aniversării 
centenarului Independenței României

Președintele P.C. German
9

a primit delegația de activiști ai P. C. R.

Este pentru prima oară în Istoria 
Organizației Națiunilor Unite cînd 
statele membre decid examinarea 
problemei dezarmării în cadrul unei 
sesiuni speciale, care este chemată să 
constituie un punct de cotitură in 
eforturile îndreptate spre oprirea 
cursei înarmărilor si trecerea cu ho- 
tărîre la dezarmare.

Pornind de la însemnatele răspun
deri ce revin Organizației Națiunilor 
Unite în domeniul dezarmării. Româ
nia acordă o mare importantă con
vocării sesiunii speciale a O.N.U. 
consacrate dezarmării din 1978 și se 
pronunță, totodată, pentru organi
zarea unei conferințe mondiale des
tinate opririi cursei înarmărilor, și 
îndeosebi a înarmărilor nucleare.

După părerea guvernului român, 
această sesiune specială este chemată 
să adopte măsurile necesare care șă 
permită Organizației Națiunilor Unite 
să joace un rol mat activ în reali
zarea dezangajării militare si dezar
mării ca parte integrantă a procesu
lui de făurire a unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale, care 
să asigure condițiile necesare pen
tru dezvoltarea liberă si independentă 
a tuturor statelor, fără nici un amestec 
din afară, extinderea largă a colabo
rării neîngrădite dintre toate națiu
nile. Importanța pe care o are con
vocarea sesiunii speciale a Națiuni
lor Unite pornește și de la faptul 
că O.N.U. este încă departe de a-și 
fi îndeplinit misiunea ce i-a fost în
credințată în domeniul dezarmării.

Negocierile de dezarmare au fost 
scoase, treptat, de sub egida Orga
nizației Națiunilor Unite, iar cele 
care au continuat, sub o formă sau 
alta, să beneficieze de îndrumarea 
O.N.U., au fost in fapt golite de con
ținutul lor firesc. La peste trei de
cenii de la înființarea sa. Organiza
ția Națiunilor Unite nu a putut să-și 
exercite competențe directe privind 
negocierile din domeniul dezangajă
rii militare si dezarmării. Probleme
le dezarmării. în primul rînd ale 
dezarmării nucleare, nu au devenit 
incă obiectul unor măsuri hotărite și 
decisive din partea guvernelor, care 
să asigure reducerea și lichidarea 
armamentelor și să pună omenirea 
la adăpost de pericolul unui nou răz
boi. Tratatele și convențiile interna
ționale încheiate, deși au avut o anu
mită contribuție la crearea unui cli
mat de înțelegere, nu s-au dovedit a 
fi de natură să slăbească cursa înar
mărilor sau să asigure aplicarea unor 
măsuri efective de dezarmare, nu a- 
ting bazele înarmărilor. îndeosebi ale 
înarmării nucleare.

Intilnire la Havana
HAVANA 3 (Agerpres). — La Ha

vana a avut loc o intilnire a repre
zentanților partidelor comuniste din 
țările bazinului Caraibilor — Cuba, 
Republica Dominicană. Guatemala, 
Guyana, Haiti, Porto Rico și Vene
zuela. Participantii au procedat la 
un schimb de păreri asupra situației 
social-economice și politice din re
giune, precum și a întăririi solidari
tății și colaborării dintre aceste 
partide.

DIN LUMEA CAPITALULUI

Ce înseamnă „tratamentul-șoc“ pentru „industriile bolnave"

TRA TAMENTUL - PENTRU PROFITURI
ȘOCUL - PENTRU MUNCITORI

RECESIUNEA IN SIDERURGIA VEST-EUROPEANĂ

în presa franceză, expresia „indus
trii bolnave" este de largă circulație 
în momentul de față și definește de
teriorarea situației din diverse ra
muri productive, ca manifestare ca
racteristică a crizei si recesiunii eco
nomice. cu grave implicații sociale. 
Unul dintre „cazurile" cele mai ur
gente, aflat în centrul preocupărilor 
guvernamentale, îl constituie indus
tria siderurgică, care — scrie A.F.P, 
— „a devenit marele bolnav".

Care sînt simptomele „bolii" ? în 
primul rînd. reducerea spectaculoasă, 
în ultimii cinci ani, a investițiilor, 
ceea ce a frinat -considerabil eforturile 
de modernizare în acest sector. Ca 
urmare, competitivitatea sa se ero
dează continuu, firmele franceze tre
buind să facă față unei concurente 
acerbe din partea celorlalți producă
tori de pe piața capitalistă. „Un sfert 
din Întreprinderile siderurgice fran- 
ceze nu mai sînt competitive și tre
buie închise sau modernizate" — se 
estimează într-un raport oficial. Tot
odată. datoriile contractate, pe an
samblu. de firmele acestei industrii 
au atins 34 miliarde de franci, sumă 
ce depășește cifra lor totală de afa
ceri : ca urmare, multe întreprinderi 
se află într-o situație financiară pre
cară.

„Criza otelului" se reflectă în mod 
dramatic pe plan social. De curind, 
grupul Sacilor-Sollac, unul din „ceț 
trei giganți" ai industriei siderurgice, 
a anuntat că va suprima, in următorii 
trei ani. 9 200 locuri de muncă, dintre 
care 4 000 chiar în cursul acestui an. 
în total, peste o zecime din numărul 
lucrătorilor din ramura siderurgică, 
adică un efectiv de circa 16 000 de 
oameni, urmează să îngroașe rîndu- 
rile șomerilor in această țară. Se a- 
preciază că, pentru prima dată in ul
timele trei decenii, siderurgia fran

Imobilismul din domeniul negocie
rilor de dezarmare a permis ampli
ficarea cursei înarmărilor, dezvolta
rea. diversificarea și acumularea u- 
nor arsenale nucleare și convențio
nale cu o imensă forță de distruge
re. Cursa înarmărilor și-a arătatspi- 
rala sa vertiginoasă în special în 
Europa, unde, mai mult decit în 
oricare altă parte a lumii, se află o 
nemaiintilnită concentrare de forțe 
armate și armament modern, inclu
siv armament nuclear.

Tabloul îngrijorător pe planul înar
mărilor si al dezarmării demonstrea
ză că strategia, modalitățile de a- 
bordare. regulile și procedurile fo
losite. cu toate eforturile ce s-au 
depus, nu au fost cele mai potrivite, 
nu și-au dovedit eficienta, nu au 
dat rezultatele cerute de popoare.

Convocarea sesiunii speciale a A- 
dunării Generale a O.N.U. consa
crate dezarmării reprezintă o recu
noaștere de către Națiunile Unite a 
faptului că a venit timpul să se ac
ționeze cu hotărire pentru asiguna- 
rea unei securități egale si reale 
pentru toți, prin adoptarea unor mă
suri eficiente de dezarmare generală 
și completă, în primul rînd nuclea
ră, sub un control internațional 
strict și eficace.

Animat de dorința de a-și aduce 
contribuția, alături de celelalte gu
verne ale lumii, la realizarea dezar
mării generale, și în primul rînd a 
dezarmării nucleare, guvernul român 
a prezentat la cea de-a XXX-a se
siune a Adunării Generale a Orga
nizației Națiunilor Unite documentul 
„Poziția României în problemele dez
armării. in primul rind ale dezar
mării nucleare și in instaurarea unei 
păci trainice în lume", în care expune 
un program cuprinzător de măsuri 
imediate și de perspectivă; care. în 
concepția sa. reprezintă pași reali pe 
calea dezarmării și propune convo
carea unei sesiuni speciale a Adună
rii Generale a O.N.U. dedicată pro
blematicii dezarmării. ,

în opinia guvernului român, prima 
sesiune specială a Adunării Gene
rale a O.N.U. dedicată dezarmării, 
care va avea loc în mai—iunie 1978, 
constituie un for de sine stătător, în 
măsură a adoptă hotâriri de impor
tanță crucială pentru pacea și secu
ritatea mondială. în acest sens, se
siunii speciale ii revine sarcina de a 
dezbate și adopta principii,, decizii 
și măsuri pentru o nouă eră de ne
gocieri — era dezarmării concrete, 
reale. Adunarea generală este în 
măsură să-și ducă la îndeplinire a- 
ceastă sarcină, fiind organul in care

Legalizarea Partidului 
Socialist Unificat 

din Catalonia (comunist)
MADRID 3 (Agerpres). — Parti

dul Socialist Unificat din Catalonia 
(comunist) a fost legalizat marți de 
către guvernul spaniol. Acest partid 
își desfășoară activitatea pe baza 
unui statut asemănător cu cel al 
Partidului Comunist din Spania, le
galizat la 9 aprilie a.c.

ceză este nevoită să recurgă la, un 
asemenea „tratament-șoc" de conce
dieri masive. Firește, efectele crizei 
au început să se manifeste din plin 
și în diverse sectoare ale industriei 
de prelucrare, dependente de produc
ția siderurgică.

Iată de ce. examinînd. încă o dată, 
„dosarul" economico-social al side
rurgiei. guvernul de la Paris a anun
tat. recent, adoptarea unui nou „plan 
national al otelului", potrivit căruia 
statul urmează, în esență, să-și asu
me însemnate sarcini financiare in 
vederea restructurării acestei indus
trii și sporirii capacității sale compe
titive. Comentind implicațiile sociale 
ale noului plan al otelului, revista 
„L’EXPRESS" scrie : „Caracteristica 
planului rezidă în două cifre care 
nu au fost date publicității : salariile 
în siderurgia franceză trebuie să sca
dă de la nivelul actual de 30 la sută 
din prețul de cost la nivelul de 20 la 
sută în 1980". Este vorba deci — așa 
cum se exprima un comentator — de 
efectuarea unui tratament la un 
„preț" deosebit de dureros pe plan 
social — căci oamenii muncii simt 
consecințele șocului, în timp ce se 
caută păstrarea în proporții maxime 
a profiturilor. De altfel, este simpto
matic că tocmai cînd noul plan al o- 
țelului făcea obiectul dezbaterilor-m 
Adunarea Națională, peste 5 000 «de 
muncitori siderurgiști din bazinul Lo
rena au organizat la Paris o amplă 
demonstrație de protest împotriva 
concedierilor, cerind îmbunătățirea 
condițiilor de trai.

Observatorii de presă își exprimă 
însă in mod deschis scepticismul in 
legătură cu efectele economice ale 
noilor măsuri, mai ales in actuala 
conjunctură de pe piața mondială a 
oțelului. Siderurgia a devenit, după 
cum se știe, o „industrie bolnavă" in 
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sînt reprezentate toate statele mem
bre ale O.N.U., beneficiind de un re
gulament de procedură în aceeași 
măsură democratic și elastic. care 
poate acomoda interesele tuturor.

Pentru reușita deplină a sesiunii 
speciale, un rol important revine 
Comitetului pregătitor al acesteia. în 
activitatea Comitetului pregătitor 
trebuie să se asigure condițiile ne
cesare pentru participarea largă, pe 
baze egale, a tuturor statelor in toa
te formele de lucru și pe întregul 
parcurs al negocierilor, evitîndu-se 
practica blocurilor, a grupărilor în
chise.

în concepția guvernului român, Co
mitetului pregătitor i-ar reveni sar
cina de a elabora proiectele următoa
relor documente de bază :

1. Ordinea de zi, care trebuie să fie 
clară, precisă si la obiect pentru a 
pune în evidentă pericolul cursei 
înarmărilor, lacunele concrete ale ne
gocierilor de pină acum in domeniu] 
dezarmării, stabilirea măsurilor ce 
trebuie întreprinse în viitor. Avem în 
vedere ca sesiunea specială să proce
deze la dezbateri privind : situația 
care s-a creat pe planul înarmărilor, 
nucleare și convenționale, stadiul și 
rezultatele negocierilor de dezarmare; 
măsurile ce urmează a fi întreprinse 
de către O.N.U. pentru scoaterea din 
imobilism a negocierilor de dezarma
re. pentru realizarea unor acorduri 
viabile care să ducă la dezarmarea 
generală și completă, in principal la 
dezarmarea nucleară, la destindere, 
cooperare, pace și securitate ; rolul 
O.N.U. în domeniul dezarmării.

2. Declarația sesiunii speciale, care 
șă cuprindă principiile negocierilor de 
dezarmare, telurile și prioritățile a- 
cestora, tactica și strategia, menite să 
ghideze desfășurarea tuturor tratati
velor privitoare la dezarmare.

3. Programul de acțiune eșalonat 
în timp, conținind măsurile concrete 
ce trebuie întreprinse in domeniul 
dezarmării nucleare si conventionale, 
pentru întărirea încrederii și" coope
rării dintre state.

4. Mecanismul de negocieri, care să 
prevadă crearea unor structuri viabi
le. investite cu autoritate deplină și 
totodată suple, cu reguli si proceduri 
de lucru democratice. Aceste structuri 
trebuie să ofere posibilitatea ca la 
negocierile de dezarmare să participe, 
pe bază de egalitate, toate statele in
teresate.

Exprimi,nd aceste considerente de 
ordin general, guvernul român este 
hotărit să-și aducă întreaga sa con
tribuție la pregătirea si desfășurarea 
în condiții optime a sesiunii speciale 
a Adunării Generale a O.N.U.. astfel 
ca aceasta să reprezinte o cotitură in 
eforturile pentru realizarea dezarmă
rii genergle și totale, și in primul rind 
a celei nucleare.Amplă mișcare grevistă în Suedia

.STOCKHOLM. — Greva celor 1,3 
milioane de muncitor^ și funcționari 
suedezi — cea mai amplă din 1909 — 
declanșată la chemarea sindicatelor, 
este pe punctul de a se extinde. Con
federația sindicatelor suedeze a a- 
nunțat că dacă eforturile de medie
re întreprinse de guvern nu vor da 
rezultate pozitive pînă miercuri, vor 
fi declarate greve selective' in do
meniul serviciilor și al industriei 
transporturilor.

Muncitori protestînd împotriva Intențiilor patronatului de a închide un 
mare centru siderurgic din Lorena

Fotografie din săptămînalul „L’Express"

majoritatea tarilor Pieței comune. 
Sub presiunea dificultăților finan
ciare și concurentei nimicitoare de pe 
piața capitalistă, activitatea majori
tății întreprinderilor siderurgice din 
Europa occidentală se va restrînge. 
în Marea Britanie forurile responsa
bile negociază cu sindicatele modali
tățile desființării a 50 000 locuri de 
muncă dintr-un efectiv total de 
200 000 de salariat!. în același timp, 
în Belgia, de pildă, proporția este și 
mai mare: 25 000 de virtuali șomeri 
dintr-un total de 60 000 de lucrători. 
Situația este cu atit mai alarmantă 
cu cit „planul anti-criză“ adoptat de 
către „cei nouă", la începutul acestui 
an. în domeniul siderurgiei, s-a do
vedit inoperant.

TEHERAN — La Palatul Saada- 
bad din Teheran a avut loc reuniu
nea festivă a Comitetului național 
iranian constituit în cinstea aniver
sării centenarului Independenței de 
stat a României. La această manifes
tare au participat membrii comite
tului, alcătuit din personalități de 
frunte ale vieții politice iraniene, 
reprezentanți ai presei, oameni de 
cultură. Reuniunea a fost prezidată 
de prințesa Asrah Pahlavi. A luat 
parte ambasadorul țării noastre la 
Teheran, Alexandru Boabă.

CAIRO. — în complexul cultural- 
sportiv ..Zamalek" din capitala Egip
tului a fost deschisă expoziția de fo
tografii „Centenarul Independenței 
de stat a României" sub patronajul 
lui Sayed Zaki, secretar al C.C. al 
Uniunii Socialiste Arabe, președintele 
Asociației de prietenie egipteano-ro- 
mâne, și al ambasadorului României 
la Cairo, Petru Burlacu.

ANKARA. — în prezenta președin
telui Senatului Turciei, Tekin Ari- 
burun, a secretarului general la Pre
ședinției republicii, Fuat Bayramo- 
glu, a altor personalități oficiale, la 
cinemateca din Ankara au început 
„Zilele filmului românesc". Au parti
cipat membri ai corpului diploma
tic. oameni de cultură Și artă, ziariști 
și o numeroasă asistentă.

VARȘOVIA — „Lupta pentru in
dependență a românilor oglindită în 
artele plastice", este tema expozițieiînceperea convorbirilor cu privire la normalizarea relațiilor dintreR. S. Vietnam și S. U. A.

PARIS 3 (Agerpres). — La Paris 
au început marți convorbirile vietna- 
mezo-americane asupra normalizării 
relațiilor dintre cele două țări. Prima 
rundă de negocieri a avut loc marți 
dimineața la Ambasada R.S. Vietnam 
din capitala Franței. Delegația viet
nameză este, condusă de Van Thyen, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, iar delegația americană de Ri
chard Holbrooke, secretar de stat ad
junct pentru problemele Asiei orien
tale și Pacificului.

într-un editorial consacrat acestor 
convorbiri, ziarul „Nhan Dan", organ 
al C.C. al P.C. din Vietnam, sublinia
ză că politica externă a guvernului 
vietnamez are ca obiectiv extinderea 
relațiilor de prietenie cu alte state pe 
baza respectării independenței, suve
ranității, egalității si avantajului re
ciproc. înlre Vietnam și S.U.A.. con
tinuă ziarul, au rămas trei probleme 
principale nerezolvate : normalizarea 
relațiilor, furnizarea de informații in 
legătură cu militarii americani dispă
ruți în război și contribuția S.U.A. 
pentru vindecarea rănilor războiului 
si refacerea economică postbelică a 
Vietnamului.

Convorbiri economice 
româno - marocane

RABAT 3 (Agerpres). — O delega
ție econbmică română condusă de 
Bujor Almășan, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice In
ternaționale, care a efectuat o vizită 
in Maroc, a avut convorbiri cu con
ducerile unor ministere economice și 
a fost primită de primul ministru al 
guvernului marocan.

în cursul convorbirilor au fost e- 
xaminate stadiul actual și perspecti
vele schimburilor comerciale și coo
perării economice bilaterale, stabi- 
lindu-se măsuri vizînd dezvoltarea 
lor.

Zugrăvind acest peisaj — în culori 
negre și la propriu si la figurat — al 
industriei furnalelor. publicația 
„NOUVEL ECONOMISTE" precizea
ză adevăratele dimensiuni ale crizei, 
anticipînd apariția unui lung cortegiu 
de „sectoare economice sinistrate" : 
„Astăzi e rindul siderurgiei., Miine al 
construcțiilor și lucrărilor publice, in
dustriei aeronautice, textile si așa mai 
departe, alimentind un uriaș fluviu 
al concedierilor"... Și, desigur, o a- 
gravare a tensiunii sociale, ca urma
re a intensificării luptei maselor 
populare pentru apărarea, drepturilor 
lor legitime la muncă si \ asigurarea 
unor condiții elementare de viață.

Viorel POPESCU 

deschise la Clubul internațional de 
presă și carte din orașul Torun (Po
lonia).

BRUXELLES. — „Semnificația 
centenarului Independenței de stat a 
României" și „Principiile politicii in
terne și externe ale României socia
liste" au constituit temele întîlnirii 
cu, reprezentanții presei belgiene, or
ganizată de ambasada țării noastre 
din Bruxelles. Au participat preșe
dintele Asociației generale a presei 
din Belgia și vicepreședintele Uniu
nii profesionale a presei, redactori 
șefi ai principalelor cotidiane locale, 
precum și ai radioteleviziunii.

RIO DE JANEIRO. — La Univer
sitatea din Rio de Janeiro a fost or
ganizat un simpozion, avind ca temă 
semnificația evenimentului istoric de 
la 1877. Ambasadorul țării noastre, 
Nieolae Ghenea, a făcut o comuni
care privind centenarul Independen
ței de stat a României.

BERNA. — Ambasada țării noas
tre a organizat o seară românească. 
Ambasadorul român, Dan Enăchescu, 
a vorbit despre importanta actului 
independentei. A fost prezentat, apoi, 
un program artistic susținut de o 
formație a Asociației de prietenie 
româno-helvetică.

MONROVIA. — în capitala Libe
riei a avut loc o manifestare cultu
rală organizată de Colegiul’ Africa 
de vest. Despre semnificația eveni
mentului a vorbit ambasadorul 
României, Petrachi Trofin.

Comunicat la încheierea convorbirilor
dintre delegațiile

ROMA 3 (Agerpres). — în urma 
convorbirilor de la Roma între o de
legație a Partidului Comunist Italian 
condusă de Enrico Berlinguer, secre
tar general al P.C.I., și o delegație a 
Partidului Comunist Francez condusă 
de Georges Marchais, secretar gene
ral al P.C.F., a fost dat publicității 
un comunicat care .reafirmă actuali
tatea deplină a Declarației comune 
a P.C.I. și P.C.F. difuzată la 15 no
iembrie 1975, cuprinzînd poziția aces
tora de a acționa pe căi proprii pen
tru socialism.

Cele două partide și-au exprimat, 
de asemenea, dorința de a contribui 
la căutarea de soluții pozitive capa
bile să determine ieșirea Italiei și a 
Franței din situația de criză, pe baza 
respectării’ democrației și a libertății. 
Comunicatul relevă că in cursul con
vorbirilor s-a exprimat voința celor 
două părți de a contribui activ la 
realizarea de acorduri și acțiuni uni
tare cu forțele democratice, populare, 
socialiste și creștine din Franța, ita
lia si din ansamblul țărilor Europei 
occidentale pentru a consolida și a 
contribui, la nivel general european 
și international, la progresul țauzei 
destinderii, la reducerea negociată și

ORIENTUL MIJLOCIU
• Convorbirile președintelui Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei la Damasc și Riad • Declarații ale regelui Iordaniei 

în timpul vizitei în S.U.A.
BEIRUT 3 (Agerpres). — Președin

tele Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei. Yasser Arafat, se află la 
Riad. în Arabia Saudită, pentru con
vorbiri cu oficialitățile acestei țări, a 
anuntat un purtător de cuvînt pales- 
tinean citat de agenția U.P.I. Ante
rior, Arafat a vizitat Damascul, unde 
a examinat situația din Orientul A- 
propiat împreună cu oficialități si
riene.

★
Comitetul Executiv al Organizației 

pentru Eliberarea Palestinei a numit 
55 membri ai Consiliului Central al 
Organizației, a anuntat un purtător 
de cuvînt palestinean. citat de agen
ția U.P.I. Se precizează că 14 dintre 
aceștia au fost selecționați din partea 
grupărilor militare ale organizațiilor 
palestinene, 13 sint independenți, 4 
reprezintă sindicatele palestinene. iar 
8 comunitățile palestinene din Liban, 
Iordania si Egipt. Ceilalți 15 sint, in 
același timp, și membri ai Comitetu
lui Executiv.

Purtătorul de cuvînt a precizat că 
noul consiliu se va întruni la 12 mai.

HOUSTON 3 (Agerpres). — Pacea 
în Orientul Apropiat trebuie să se 
bazeze ne retragerea Israelului din te
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Secretarul general al 
C.C al P.C.U.S., Leonid Brei- 
nev, l-a primit pe Vo Nguyen Giap, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. din Vietnam, viceprim-mi- 
nistru și ministrul apărării naționale 
al R. S. Vietnam. Cu acest prilej a 
avut loc un schimb de opinii pri
vind dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două țări, ca și unele probleme in
ternaționale de interes comun.

Spania și Kampuchia au 
stabilit, începînd de marți. relații 
diplomatice la nivel de ambasadă, a 
anuntat Ministerul spaniol de Ex
terne.

La Academia agricolă ucrai
neană din Kiev, membru colec
tiv al Asociației de prietenie 
sovieto—română, a avut loc o 
adunare festivă dedicată împli
nirii a 15 ani de la încheierea 
procesului de cooperativizare a 
agriculturii României, la care au 
participat V.N. Moroz, vicepre
ședinte al Asociației ucrainene 
de prietenie si relații culturale 
Cu străinătatea, membri ai con
ducerii filialei republicane a 
A.P.S.R., precum si consulul ge
neral român la Kiev. Au vorbit 
acad. G.A. Bogdanov, rectorul 
Academiei, prof. C.l. Lebedev, 
decanul Facultății de fiziologie 
Si biochimie, si Alexandru Un
gur. consul general român.

La Bangkokau luat sfîr?it lu_ 
crările celei de-a III-a reuniuni a 
Comisiei Economice și Sociale O.N.U. 
pentru Asia și Pacific (ESCAP). în 
timpul dezbaterilor, numeroși vorbi
tori s-au pronunțat pentru instaura
rea unei noi ordini economice inter
naționale.

BONN 4 (Agerpres). — în cadrul 
vizitei pe care o întreprinde in R. F. 
Germania, delegația de activiști ai 
P.C.R., condusă de Constantin Dră- 
gan, membru al C.C. al P.C.R.. a fost 
primită de președintele Partidului 
Comunist German. Herbert Mies.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nieolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, a fost transmis un salut prie
tenesc și urări de succes tovarășului 
Herbert Mies, conducerii P.C. Ger-, 
man, comuniștilor din R. F. Germa
nia în activitatea pusă în slujba in
tereselor maselor muncitoare vest- 
germane, promovării cauzei păcii și 
securității în Europa și în lume.

Mulțumind, tovarășul Herbert Mies 
a rugat să se transmită tovarășului 
Nieolae Ceaușescu din partea sa. a 
conducerii P.C. German un salut fră
țesc și cele mai cordiale urări de suc
ces in activitatea desfășurată de po
porul român, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, pentru fău
rirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

în cadrul convorbirii a avut loc un 
schimb reciproc de informații cu pri
vire la activitatea celor două partide, 
exprimindu-se, totodată, hotărîrea de 
a dezvolta și- adinei raporturile de 
colaborare dintre Partidul Comunist

P. C. I. și P. C. F.
controlată a armamentelor, la coo
perarea economică, științifică, tehni
că. culturală. Cele două partide, se 
spune apoi in document, „vor men
ține legătura pentru a urmări pro
blemele referitoare la alegerea prin 
sufragiu universal direct a Parla
mentului (vest)-european".

Delegațiile P.C.F. și P.C.I. și-au ex
primat dorința ca viitoarea reuniune 
de la Belgrad în problemele secu
rității și cooperării în Europa „să 
contribuie în mod eficace la aplicarea 
integrală ă deciziilor Actului final 
al Conferinței de la Helsinki de către 
toate statele semnatare ale documen
tului" — menționează comunicatul.

Secretarii generali ai celor două 
partide au procedat, de asemenea, la 
un schimb de informații și de opinii 
în legătură cu problemele mișcării 
muncitorești internaționale. în cursul 
întrevederilor a fost reafirmată ho- 
tărirea P.C.I. și P.C.F. „de a acțio
na, pe baza totalei independențe a 
fiecărui partid, pentru intensificarea 
relațiilor internaționale între toate 
partidele și toate forțele ce luptă 
pentru pace, progres social, demo
crație și socialism".

ritoriile ocupate, recunoașterea drep
turilor poporului palestinean și pe 
garanții reciproce de securitate, a de
clarat, la Houston, regele Hussein al 
Iordaniei, aflat într-o vizită în S.U.A. 
El a arătat că odată ce Israelul s-ar 
retrage din teritoriile arabe ocupate, 
populației ar trebui să i se dea posi
bilitatea de a-și alege liberă propriul 
său viitor, fie într-un stat indepen
dent, fie intr-o federație cu Iordania, 
fie în orice altă formă. Hussein a 
menționat că ar saluta prezența Na
țiunilor Unite in zonă în perioada de 
tranziție pină la elaborarea structu
rilor finale ale sistemului de pace, 
adăugind că Iordania este gata să-și 
aducă contribuția la o reglementare 
justă si durabilă in Orientul Apropiat 
și să-și asume obligațiile care i-ar 
reveni printr-un acord vizind instau
rarea păcii în zonă.

DAMASC 3 (Agerpres). — Vicepre- 
mierul și ministrul de externe al Si
riei. Abdel Halim Khaddam. a reve
nit la Damasc după turneul între
prins în Arabia Saudită, Kuweit, 
Bahrein, Qatar și Emiratele Arabe 
Unite. în cursul vizitelor, vicepremie- 
rul a remis șefilor celor cinci state 
arabe mesaje din partea președinte
lui Hafez Al Assad.

Convorbirile oficiale !n* 
tre delegațiile de partid și guverna
mentale ale R.D.G. și R. P. Mongole, 
conduse de Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al R.D.G.. și 
de Jumjaaghiin Tedenbal. prim-se- 
cretar al C.C. al P.P.R.M., președin
tele Prezidiului Marelui Hural Popu
lar al R. P. Mongole, au început la 
Berlin.

La Pekin avj avu^ ^oc c°nv°r* 
biri între Ciun Fu-sian, ministrul 
poștelor și telecomunicațiilor, și
S. Astrain. director general al Con
sorțiului International al Comunica
țiilor prin Satelit (INTELSAT), a- 
flat într-o vizită la Pekin. S-a dis
cutat prpblema participării Chinei la 
INTELSAT.

Convorbiri norvegiano- 
ungare. au încePut con* 
vorbirile oficiale între primul minis
tru al Norvegiei, Odvar Nordli, și 
Gyorgy Lazar, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Ungare.

Președintele S.U.A., Jimnf>y 
Carter, a amînat intrarea în vigoare 
a unei reforme a sistemului ame
rican de asistentă socială, prevăzută 
initial pentru începutul lunii mai. 
Aminarea. a spus președintele, a fost 
determinată de faptul că ’ va fi ne
cesară o restructurare totală a siste
mului asistentei sociale.

Ministrul francez al co
merțului, Andre Rossi, a declarat
la Washington că Statelor Unite le 
revine o mare parte din responsabili
tatea pentru deficitele comerciale 
alarmante înregistrate de țările 
membre ale Pieței comune.

Român și Partidul Comunist German, 
în interesul celor două partide, al po
poarelor din cele două țări, al cauzei 
păcii, socialismului și securității în 

’ Europa și în lume.
La întrevedere, care s-a desfășurat 

într-o atmosferă caldă, tovărășească, 
au participat Karl-Heinz Schroeder, 
secretar al Direcțiunii P.C. German, 
și Ion Morega, ambasadorul Româ
niei la Bonn.

în cursul vizitei în R. F. Germa
nia, delegația de activiști ai P.C.R. a 
avut întîlniri la comitetele regionale 
din Bavaria-sud și Renania-nord ale 
P.C. German, la Comitetul raional de 
partid Prenzberg și a participat la 
manifestările organizate cu ocazia 
zilei de 1 Mai la Miinchen și Pren
zberg.

DE PRETUTINDENI
• ÎNVĂTÂMÎNTUL IN 

LUME. De la 420 de milioane 
în 1965, numărul elevilor și stu
denților in întreaga lume a a- 
juns la 532 milioane în 1973 — 
se arată în ultimul Anuar sta
tistic al UNESCO. Creșterea 
anuală cea mai accentuată — 7 
la sută — s-a produs în siste
mul invățămîntului superior, în 
timp ce în școlile elementare șl 
medii aceasta a fost de 2.4 și, 
respectiv, 3,9 la sută. Pe conti
nente, sporurile cele mai spec
taculoase s-au înregistrat în 
țările latino-americane și afri
cane, unde numărul elevilor a 
crescut cu 5,8 la sută pe an, în 
timp ce in țările arabe acest 
procentaj s-a ridicat la 6,1 la 
sută. Fenomene pozitive se 
observă în țările in curs de 
dezvoltare in domeniul școlari
zării feminine, ponderea fetelor 
cuprinse in sistemul de învăță- 
mint în perioada arătată cres- 
cînd în aceste țări de la 40 la 
43 la sută. Semnificativă este 
evoluția cheltuielilor pentru în- 
vățămint, care au crescut în 
lume de la 40,3 dolari, pe lo
cuitor, în 1965, la 89,6 do
lari in 1973. în acest domeniu 
sini însă deosebit de evidente 
discrepanțele între țările dez
voltate și cele în* curs de dez
voltare. Dacă in S.U.A., de pil
dă, cheltuielile respective sint 
de 413,5 dolari, in Africa ele 
ajung doar la 12,6 dolari — 
fiind de 32 de ori mai mici.

• PENTRU STUDIE
REA CURENTILOR MA
RINI. Potrivit cercetătorilor, In 
ciuda existenței celor mai mo
derne aparate este incă destul 
de dificil să se studieze curenții 
de suprafață ai mărilor. Iată 
de ce oamenii de știință de la 
Institutul de cercetări oceano- 
logice din Kaliningrad au re
actualizat și adaptat o veche 
metodă marinărească i de la 
bordul vaselor de cercetare 
sint lansate în diferite re
giuni ale Atlanticului „sticle 
poștale" cu mesaje care con
țin rugămintea de a se co
munica locul și data cînd au 
fost găsite. în funcție de aceste 
precizări, se pot stabili cu 
destulă exactitate traseul șl vi
teza curentului respectiv.

• PUBLICITATE Șl 
VIOLENTĂ. 204 milioane da 
dolari, la atîta se ridică profi
turile nete realizate in 1976 de 
trei din principalele canale de 
televiziune americane de pe 
urma publicității. Față de 1975, 
aceasta reprezintă un spor de 
36 la sută. în felul acesta a spo
rit și mai mult influența ma
rilor corporații care își fac re
clamă și care dispun, practic, 
de puteri dictatoriale în ce pri
vește programele televiziunii 
— axate tot mai mult pe crimi
nalitate și violență. Ținînd sea
ma că media de vizionare pe 
familie a acestor programe este 
de 6 ore și 18 minute, nocivita
tea emisiunilor determinate d« 
motive publicitare apare cu 
atit mai evidentă.

• „GABROVO ’77“. 
Luna aceasta, în centrul indus
trial Gabrovo va avea loc a 
Xî-a ediție a „Festivalului na
țional al umorului și satirei". 
Festivalul se va desfășura la 
Casa umorului și satirei. Cu a- 
cest prilej se va organiza o gală 
internațională de filme comice 
pentru marele și micul ecran, 
în timpul festivalului se va 
deschide pentru prima dată 
expoziția internațională „Umo
rul și satira in pictură". Se 
prevede, de asemenea, organi
zarea unei expoziții de măști 
bulgărești și străine, precum și 
a unei expoziții cu tema „Umo
rul și satira in literatură". Un 
salon de caricatură și o expo
ziție „foto-rîs“ vor întregi pro
gramul manifestărilor.

• MANUSCRISE DE 
VALOARE. Cu prilejul îm
plinirii unui secol și jumătate 
de activitate a cunoscutei edi
turi pariziene Hachette, la Bi
blioteca națională a Franței s-a 
deschis o expoziție de manu
scrise autografe de o excepțio
nală valoare, între care „Me
moriile" lui Saint Simon, „Cu
getările" lui Pascal, „Ocolul 
lumii în 80 de zile" de Jules 
Verne etc. La acestea se a- 
daugă un șir de manuscrise 
inedite de Sainte-Beuve, Hugo, 
Littre, Lamartine, Michelet etc.

• MUZEUL TEATRU
LUI DIN ATENA, închis 
multă vreme din cauza dificul
tăților financiare, și-a redeschis 
porțile. El cuprinde o colecție- 
unicat de exponate ce ilustrea
ză istoria formării și a dezvol
tării artei teatrale grecești. De 
asemenea, muzeul a fost îmbo
gățit cu un nou pavilion pentru 
conservarea manuscriselor pie
selor de teatru puse în scenă 
din cele mai vechi timpuri șl 
pînă astăzi.
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