
PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe trimișii senatorului american

Edward Kennedy

CREȘTEREA SUSȚINUTĂ
A PRODUCTIVI TĂ ȚII MUNCII

întregul nostru popor, strîns unit 
în jurul partidului, se pregătește să 
sărbătorească gloriosul centenar al 
Independenței de stat a României, 
eveniment politic bogat în semnifi
cații, prilej de manifestare a înaltu
lui patriotism al tuturor oamenilor 
muncii — români, maghiari, germani 
Si de alte naționalități — care trăiesc 
și muncesc pe aceste meleaguri. Iar 
un domeniu deosebit de fertil și con
vingător al afirmării practice, de 
zi cu zi, a patriotismului il con
stituie, fără îndoială, cel econo
mic, al producției materiale nemijlo
cite. al muncii susținute pentru pro
gresul economiei și creșterea nivelu
lui de trai al întregului popor — 
făurirea unei vieți de bunăstare pen
tru toți cei ce muncesc fiind obiec
tivul fundamental și esența întregii 
politici a partidului nostru. Pre
tutindeni se muncește cu spor, co
lectivele de oameni ai muncii acțio- 
nind cu hotărîre, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, pentru ampli
ficarea succeselor de prestigiu obți
nute în primele patru luni ale anu
lui, pentru realizarea neabătută a 
programului de dezvoltare economi- 
co-socială a țării. In acest sens, un 
loc central in ansamblul preocupări
lor îl ocupă 
ductilității 
de creștere 
pe această 
porului.

Să reflectăm asupra acestei corela
ții. Este un fapt bine cunoscut că iz
vorul esențial al creării venitului na
țional il constituie munca depusă in 
sfera producției materiale. Evident, 
creșterea venitului național depinde 
nemijlocit nu numai de vdliimul 
acestei munci, ci și de eficienta cu 
care este ea utilizată, adică, de ni
velul productivității muncii. Iată un 
calcul sugestiv :

dacă in 1970 un singur procent 
de creștere a productivității 
muncii reprezenta un spor abso
lut de producție industrială dc 
2.7 miliarde lei, in 1975 acest 
spor s-a ridicat la 5 miliarde 
lei. iar in 1977 — la 6,5 mili
arde lei 1

Concluzia este limpede : cu cit este 
mai mare ritmul de creștere a pro
ductivității muncii, cu atit se reali
zează un spor mai inalt de produc
ție. de venit național, in acest fel 
creîndu-.se resurse sporite pentru 
dezvoltarea si perfecționarea forțelor 
de producție si. totodată, noi posibi-

sporirea susținută a pro- 
muncii. sursă principală 
a venitului național si. 
bază, a bunăstării po-

lități pentru aplicarea de noi măsuri 
pe linia îmbunătățirii continue a con
dițiilor de viață ale oamenilor muncii, 
pentru creșterea nivelului de 
al poporului.

După cum se știe, secretarul 
ral al partidului a subliniat, că 
condiții ca prevederile cincinalului in 
domeniul ridicării nivelului de trai 
să fie nu numai îndeplinite, ci și de
pășite, creindu-se posibilitatea unei 
creșteri mult mai mari a retribuției 
oamenilor muncii. Așa insă cum bine 
cunoaștem din proprie experiență, 
nimeni nu ne oferă în dar aceste re
surse pentru creșterea necontenită a 
nivelului de trai, pentru ridicarea 
gradului de civilizație materială și 
spirituală a întregului popor. Aceste 
resurse ni le creăm singuri, prin mun
ca noastră de zi cu zi. Și, evident, cu 
cit această muncă este mai eficientă, 
mai bine organizată, cu cit randa
mentul în activitatea fiecăruia este 
mai mare, cu atît aceste izvoare sînt 
tot mai bogate, spre binele nostru, al 
tuturor. Cerința obiectivă a creșterii 
necontenite a productivității 
este și mai elocventă 
dăm prin prisma unei 
nomice fundamentale :

ritmul de creștere _______ ___
tătii muncii trebuie să devanse
ze ritmul de creștere a retri
buției.

Altfel spus, pentru a asigura, pe mai 
departe, creșterea susținută a retri
buției. trebuie să asigurăm, inainte 
de toate, o temelie economică solida, 
printr-un plus de organizare, prin- 
tr-un plus de productivitate. O atare 
realitate obiectivă trebuie să fie bine 
înțeleasă de către fiecare colectiv 
pentru a"i stimula'p'e'tbti lucratorii 
să acționeze cu înalt simț de răspun
dere și exigentă gospodărească in 
vederea valorificării tuturor posibili
tăților de creștere a productivității 
muncii.

Aceste posibilități sint practic in
epuizabile, .întrucit sporesc mereu pe 
măsura introducerii progresului teh
nic. creșterii calificării. organizării 
superioare a producției. Se poate 
spune că electiv in fiecare uni
tate economică, absolut in fiecare 
unitate există rezerve de creștere a 
productivității muncii incă nevalori
ficate. Tocmai de aceea, conducerea 
partidului a stabilit un șir de măsuri 
in vederea desfășurării unei acțiuni 
organizate — incepind de la minis
tere și pînă la nivelul fiecărei uni
tăți — pentru identificarea si valori-

trai

gene- 
avem

muncii 
dacă o abor- 
corelații eco-

a productivi-

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit. în cursul zilei de miercuri, 
pe Dale Stuart De Hann și Jerry 
Marvin Tuinker. trimiși ai senatoru
lui american Edward Kennedy.

La întrevedere a luat parte Geor
ge Macovescu. ministrul afacerilor 
externe.

A participat, de asemenea. Harry 
Barnes jr„ ambasadorul S.U.A. la 
București.

Oaspeții au transmis președintelui

Nicolae Ceaușescu un mesaj cordial 
din partea senatorului Edward Ken
nedy. urările sale de succes poporu
lui român in efortul de înlăturare 
cit mai grabnică a urmărilor seis
mului de la 4 martie, împreună cu 
asigurarea interesului său
față de dezvoltarea în continuare 
relațiilor dintre Statele Unite 
România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu

constant
a 
Și

a
adresat, la rîndul său. un salut cor-

dial senatorului Edward Kennedy, 
mulțumind pentru inițiativa între
prinsă de acesta. împreună cu alti 
congresman! care a dus la adopta
rea de către Congres și confirma
rea de către președintele S.U.A. a 
hotăririi privind acordarea unui a- 
jutor umanitar României. pentru 
preocuparea manifestată și contribu
ția adusă la extinderea colaborării 
româno-americane.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosfera cordială.

APLICAREA CUCERIRILOR
GÎNDIRII ȘTIINȚIFICE
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poarta largă a progresului tehnic
Realizări și obiective ale

în domeniul construcțiilor de
cercetării și proiectării tehnologice

mașini

principalele 
cercetare și

ficarea operativă, pe bază de progra
me concrete de măsuri, a noi posi
bilități de creștere suplimentară a 
productivității muncii, atît in acest 
an, cit și în perspectivă. Sintetizind 
acum concluziile desprinse din aceas
tă vastă acțiune desfășurată sub di
recta îndrumare a organelor locale 
de partid, în acest an programele de 
măsuri stabilite indică posibilitatea 
majorării peste plan a productivității 
muncii cu circa 3 la sută in indus
trie și 5 la sută în construcții-mon- 
taj. Iată dimensiunile mai concrete 
ale acestui spor :

în acest an, prin creșterea supli
mentară a productivității muncii 
în industrie cu 2—3 la sută se 
asigură un spor de producție de 
circa 12 miliarde lei. Adică, tot 
atît cit ar produce, in întregul 
an, 20 de unități de talia între
prinderii de strunguri automate 
din Tirgoviște 1

asemenea sporuri sint pe deplinCă
realizabile o dovedesc rezultatele în
registrate in primele patru luni ale 
anului in numeroase judele — Cluj. 
Harghita, Hunedoara, Neamț. Timiș 
ș.a. — care au depășit planul la acest 
indicator cu 2,5—4 la sută. Esențial 
este ca asemenea realizări de presti
giu să fie amplificate in lunile ur
mătoare, ca identificarea si valorifi
carea resurselor de creștere a pro
ductivității muncii să devină o acțiu
ne permanentă a fiecărui colectiv, a 
tuturor organizațiilor de partid. în 
acest sens, un accent cu totul deo
sebit trebuie pus, in continuare, pe 
promovarea susținută a progresului 
tehnic, prin extinderea mecanizării 
și automatizării proceselor de pro
ductiv, a tehnologiilor avansate. Așa 
cum a stabilit conducerea partidului, 
pe această cale urmează să se asi 
gure 70—80 la sută din sporul supli 
mentar al productivității muncii.

Măsurile 
movării sil 
nic se vor 
pe planul 
muncii numai 
insolite de o 
care să' vizezi 
de muncă la 
organizarea științifică a producției și 
a muncii in fiecare întreprindere și 
la fiecare loc de muncă, trecerea in 
mai mare măsură a personalului au
xiliar in activitatea direct, productivă, 
perfectionarea necontenită a pregă
tirii cadrelor.

întreaga societate, cu toții sintern

întreprinse pe liniă pro 
.ținute a progresului teh 
solda eu efectele scontate 

creșterii productivității 
și numai dacă vor fi 
serie de alte măsuri 
‘ reducerea volumului 
operațiunile auxiliare,

interesați în sporirea mai rapidă a 
productivității muncii, convinși fiind 
că pe această bază se asigură creș
terea mai susținută a venitului na
țional și a nivelului de trai al po
porului. Să facem totul, să nu pre
cupețim nimic pentru înfăptuirea 
exemplară a angajamentelor asumate 
in vederea creșterii suplimentare a 
productivității muncii in acest an și 
în întregul cincinal. Numai in con
dițiile unei puternice creșteri a pro
ductivității muncii se poate asigura 
lichidarea decalajelor ce ne mai des
part de statele avansate din punct do 
vedere economie. Un calcul arată că 

în măsura în care se realizează 
un singur procent peste nivelul 
planificat de creștere a produc
tivității muncii în 
cincinal, 
calajului 
poate fi 
ani inai

aceasta, bineînțeles, cu efecte di- 
ridicării

anii acestui 
obiectivul lichidării de- 

industriei românești 
realizat in medie cu 5 
devreme.

Si
recte, binefăcătoare asupra 
nivelului de trai al întregului popor 
—, telul suprem al politicii partidului 
nostru.

Nu de mult, analizind 
aspecte ale activității de 
proiectare tehnologică in industria 
construcțiilor de mașini, organul de 
conducere colectivă din institutul 
nostru central a consemnat rezulta
tele pozitive obținute in aplicarea in 
practică a indicațiilor secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, făcute cu prilejul 
consfătuirilor de lucru din 30 sep
tembrie și 28 octombrie 1976 cu pri
vire la legarea mai strinsă a muncii 
de creație tehnică de obiectivele ma
jore ale dezvoltării acestei ramuri in 
actuala etapă. După cum este cunos
cut, pe baza acestor indicații planu
rile de lucru ale institutelor noastre 
pe anul în curs au fost supuse unei 
analize minuțioase în ideea concen
trării eforturilor asupra celor mai 
importante sarcini de progres tehnic 
ale ramurii : asimilări de produse 
noi. elaborarea și . introducerea de 
tehnologii noi, și îmbunătățite. Pe 
această linie, în planul de cercetări 
pe anul 1977 au fost incluse 20 de 
teme noi. din care o bună parte cu 
termene de finalizare chiar în acest 
an. iar ca urmare a accelerării ritmu
rilor de lucru, ciclul mediu de cerce- 
tare-valorificare a fost redus cu 8.5

citeva importante instituteluni. Deși
din rețeaua construcțiilor de mașini 
au avut de suferit pagube de pe 
urma cutremurului din 4 martie, 
cercetătorii și proiectanții noștri au 
răspuns chemării conducerii partidu
lui in același mod ca și colectivele 
din intreprinderi ; prin.tr-o muncă 
plină de abnegație. întirzierile provo
cate de cutremur au fost compensate 
încă inainte de sfîrșitul primului tri
mestru și. in același timp, colecti
vele din toate institutele, sub condu
cerea organizațiilor de partid, și-au

Inq. Ion CR1ȘAN 
director general al Institutului 

central de cercetări 
pentru construcțiile de mașini

asumat sarcini noi. dorind să-și spo
rească contribuția la efortul general 
de dezvoltare economică accelerată a 
țării.

Aceste angajamente se referă în 
bună parte la lucrări legate direct 
de continuarea neabătută, intr-un 
ritm accelerat, a programelor de 
creare de noi capacități de produc
ție in industria constructoare de ma
șini. a procesului dinamic de dezvol
tare a acestei ramuri hotăritoare 
pentru progresul general si creșterea 
eficienței economiei noastre. Este 
ilustrativ în acest sens modul in care 
institutele de cercetare și proiectare 
s-au angajat să participe la concep
ția proceselor tehnologice moderne 
și la realizarea echipamentelor indus
triale necesare creșterii capacității dc 
producție a întreprinderii de autotu
risme din Pitești, la un nivel tehnic 
superior dotărilor anterioare din im
port. Programele’ c'ompiexe de lUcrVi 
care au fost puse de acord în acest 
scop se bazează pe cooperarea strin- 
să a institutelor de specialitate: tehno
logie de prelucrări, de sectoare calde, 
de sudură, mașini-unelte, mașini de 
ridicat, mijloace de transport con
tinuu. astfel ca in final să se reali-

concepție sută la sută ro- 
noi linii tehnologice, mult 

actuale.

zeze. prin 
mânească, 
mai productive decît cele 
pentru turnare și forjare, prelucrare 
automată, echipamente de control 
automat și de asamblare selectivă, 
automate de montaj ș.a. Pe aceeași 
linie se înscriu angajamentele luate 
de institutele tehnologice privind a- 
bordarea unor programe integrate de 
cercetare și proiectare produse — pro
iectare tehnologică — pregătire a fa
bricației. destinate unor intreprinderi 
amplasate pe noile platforme indus
triale ale tării ; aceste programe au 
drept țel scurtarea maximală a dura
tei de demaraj a unei noi intreprin
deri, reducerea timpului care se 
scurge intre punerea in funcțiune a 
noilor capacități și începerea fabrica
ției curente a noilor produse din pro
filul acestor întreprinderi, chiar in 
condițiile de „lipsă de tradiție"
racteristice acestor noi centre indus
triale. Astfel de angajamente se re
feră, printre altele, la noile fabrici 
de aparatură pneumatică și hidrau
lică de la Bistrița și Focșani, de me
canisme de 
slui ș.a.

Cu toate 
pină acum, 
in evidență

ca-

acționare de la Va

progresele Înregistrate 
analiza amintită a scos 

... _____ _ necesitatea unei contri
buții mai mari a unităților de cer
cetare și inginerie tehnologică la rea
lizarea și dezvoltarea marilor obiec
tive ale industriei constructoare de 
mașini. Astfel, s-au stabilit măsuri 
urmărind contribuția mai directă a 
institutelor specializate pe anumite 
grupe de produse la definirea teme
lor pentru fabricile noi. Totodată, s-a 
reliefat cerința pregătirii din vreme 
a produselor noi destinate a fi fabri
cate în întreprinderile noi sau care 
se dezvoltă, cpncepînd aceste pro
duse ia nivelul tehnic ridicat care să 
asigure deplina lor 
după ce noua Întreprindere va 
pusă în funcțiune. S-a impus tot : 
mult convingerea, pornind de la 
periența ciștigată în ultimii 2—3

competitivitate
i fi 
mai 
ex- 
anl.

(Continuare în pag. a Il-a)

Am nețărmurită încredere

intr-una din secțiile întreprinderii timișorene de aparate electrice de masurat

Bilanț rodnic 

in industria bihoreana
Hotăriti să cdntribuie cu toa

te forțele la înlăturarea cit mai 
I grabnică a efectelor seismului de 
' la 4 martie si să intimpine ma- 
' rile evenimente aniversare din 
■ luna mai cu noi succese in pro- 
I ductie. oamenii muncii — ro- 
i mâni, maghiari și de alte na

ționalități — din unitățile eco
nomice ale județului Bihor au 
pășit în cea de-a cincea lună a 
anului cu un spor la producția 

( globală industrială de 171 mili
oane lei. obținut in cea mai 

| mare parte pe seama creșterii 
. productivității muncii. Desfășu

rată cu mult entuziasm, ampla 
intrecere socialistă declanșată la 
începutul acestui an a creat 
condiții ca Bihorul să furnizeze 
peste plan economiei naționale. 

: în cele patru luni, peste 540 tone 
motorină. 699 tone oțel brut, 
4 860 tone alumină calcinată. 
2 000 tone bauxită. 125 000 mp 
țesături, mașini-unelte pentru 
aschierea metalelor in valoare 
de 1.3 milioane lei. mobilier din 
lemn insumind 9.5 milioane lei. 
precum și alte produse. Totoda
tă. colectivele de muncă biho- 
rene au pus la dispoziția șan- 

f tierelor din zonele calamitate, 
peste sarcinile de plan. 1 200 
tone ciment. 10 000 mp plăci din 
azbociment. 85 000 cărămizi. 279 
mc cherestea si 4 337 mo uși și 
ferestre din lemn.

(Agerpres)

Coordonate, trasaturi, momente fundamentale ale epopeii neatîrnârii

8. Puternicul ecou internațional al vitejiei 
poporului român în războiul independenței

In numeroase momente ale Istoriei 
țării noastre, vitejia celor mai buni 
fii ai poporului român pe cimpurile 
de luptă pentru măreața cauză a li
bertății și independentei naționale s-a 
bucurat de calde aprecieri din partea 
celor mai luminate spirite din Euro
pa. Deosebit de puternic a fost răsu
netul in opinia publică internaționa
lă al eroismului românesc in războ
iul pentru Independența de stat a 
României din 1877—1878 : pentru în
treaga lume civilizată era limpede 
că lupta poporului român pentru se
cularele și deplin întemeiatele sale 
aspirații la independenta de stat, 
ajuta și celorlalte popoare balcanice, 
de care il legau tradiții de prietenie 
frățească cu adinei rădăcini istorice, 
în Îndeplinirea arzătoarelor lor nă
zuințe de libertate. Nu întîmplător, 
unul dintre primele ecouri in presa 
străină — o corespondență publicată 
de ziarul francez „L'Estafette" — 
scotea în evidentă faptul că „Româ
nia, participind la război, n-a făcut

decii să continue tradiția istorică. Ea 
întotdeauna a luptat pentru civiliza
ție, pentru cauza europeană".

O semnificație deosebită capătă, 
din perspectiva secolului ce s-a scurs 
de atunci, cuvintele de profundă pre
țuire pe care le-au avut personalități 
de frunte ale vieții politice din di
ferite țări pentru faptele de arme ale 
românilor pe fronturile de luptă ale 
războiului antiotoman.

In primul plan se situează, desi
gur. caldele elogii aduse de inalte 
personalități din țara aliată in 
războiul de independență — Rusia. 
Țarul Alexandru sublinia intr-o scri
soare către domnitorul Carol al 
României : „Mă bucur de strălucita 
bravură cu care a participat la lupte 
armata voastră", iar marele duce 
Nicolae scria aceluiași destinatar, 
după căderea Plevnei : „Rezultatele 
strălucite care s-au obținut la Plev
na sint datorite în mare parte coo- 
perațiunei bravei armate române... 
îmi tac o plăcere cu totul deosebită

d-a exprima aceste sentimente, pre
cum și satisfacția profundă de care 
am fost cuprins văzind confraterni- 
tatea de arme dintre trupele rusești 
și române, care a stabilit noi legături 
intre cele două popoare", in timp ce 
generalul rus Krîlov arăta intr-un 
ordin de zi : „Luptele de la Teliș. 
Gorni-Dubnik, Semeret. Trestenik, 
precum și diferite expedițiuni încre
dințate de mine cavaleriei române 
au dovedit intr-un mod strălucit bra
vura, ținuta perfectă și exactitudi
nea în serviciu ale brigadelor de ro
șiori și călărași, precum și ale arti
leriei călărețe române. Pleeînd. duc 
o sinceră mulțumire, dobindită prin 
onoarea ce am avut de a comanda 
aceste trupe de elită".

Și in alte țări ale Europei, perso
nalități de recunoscut prestigiu au 
făcut aprecieri pline de căldură des
pre vitejia dovedită in acele impre- 
jurări de fiii poporului român. 
Este elocvent mesajul pe care 
ministrul de externe ăl Italici

din acea epocă. Deprctis, îl trans
mitea poporului român, mesaj prin 
care sublinia că vitejia armatei ro
mâne merită „intr-adevăr admirația 
lumii întregi și stima italienilor". O 
înaltă personalitate spaniolă a 
fimpuluj. ducele Don Carlos, după 
ce a vizitat pozițiile românești 
din fața Plevnei. a relevat calitățile 
de dirzenie și abnegație ale armatei 
române, virtuțile ostașilor și ofițerilor 
ei. arătind că „atitudinea românilor 
este destul ca să dea țării lor o le
gitimă mîndrie și să asigure împli
nirea tuturor aspirațiilor ei pentru 
viitor".

Merită subliniată, ca un fapt rele
vant. prezenta numeroasă, in zonele 
marilor bătălii ale războiului de la 
1877—1878, a corespondenților de pre
să din aproape întreaga Europă — 
unii scriind și pentru ziare america
ne. Apariția si răsnindirea t/degrafu-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Parcul „Drumul Taberei" din Capitalâ, in aceste zile însorite de primdvarâ Foto : S. Cristian

Am încredere în vii
torul țării rrțele.

Am încredere în 
faptul că. îndeplinind 
hotărârile Partidului 
Comunist Român, vor 
fi depășite orice greu
tăți s-ar ivi. am în
credere în dezvoltarea 
armonioasă, spre mai 
bine, a vieții și a 
muncii cinstite a în
tregului nostru popor. 
Cred. deci, in ceea ce 
crede cu fermitate în
treaga suflare româ
nească.

Situația prin care 
am trecut la 4 martie 
a dovedit că fiecare 
membru al societății 
noastre este, prin fap
tele. prin atitudinea 
lui. o însemnată parte 
a ceea ce se cheamă 
și reprezintă națiunea. 
Țara. Și sint pe de
plin convins că breas
la artiștilor plastici — 
care a demonstrat un 
atașament viu la po
litica partidului și a 
strălucit prin talent și 
muncă în toate mani
festările dinăuntru și 
de peste hotare — este 
ferm hotărită să mun
cească si să gindească 
in spiritul generoase
lor idei care stau la 
baza procesului de de- 
săvîrșire a societății 
socialiste multilateral 
dezvoltate in România. 
Sintern. cu toții, pen
tru o artă sinceră, vi
guroasă si înălțătoare, 
o artă care să contri
buie efectiv la îmbo
gățirea sufletească a 
poporului nostru. Și 
am certitudinea că 
plasticienii vor fi la 
înălțime, in continua
re. atît pentru a mar
ca tot mai viu si mai 
inăltător sărbătorirea 
a o sută de ani de la 
dobindirea indepen
dentei. cit si pentru a 
omagia republica la 
aniversarea a treizeci 
de ani de la procla
mare. Există statorni
cit climatul fertil in 
care fiecare pictor.

i sculptor sau grafician 
iși pune in valoare ta
lentul, potentele sale 
creatoare. Desigur, re
alizarea artistică se 
înfăptuiește uneori 
cu greutăți sau pie
dici. Este un lucru pe 
care nimeni nu-1 as
cunde. Dar important 
este nu numai că re
cunoaștem că nimic

nu se dezvoltă fără 
luptă, ci că ne acest 
teren al înfruntărilor 
noi găsim soluțiile 
care ne conduc la re
zolvări de esență su
perioară. că lupta de 
opinii este, in tara 
noastră, terenul per
fecționărilor continue.

Nu ne-am lăsat co
pleșiți sub apăsarea 
forțelor oarbe ale na
turii. ci. dimpotrivă, 
elaborăm mari planuri 
in a ne înzestra capi
tala tării și tara cu 
noi si impunătoare 
edificii. Vom avea un 
București cu o arhi
tectură specifică epo
cii pe care o trăim. 
Dacă înaintașii noș-

Constantin PILIUȚĂ

tri, acum un veac, 
cinstind izbinda in 
războiul pentru in
dependență, au dat Po
dului Mogoșoaiei de
numirea de Calea Vic
toriei. se cuvine azi, 
in urma tuturor biru
ințelor epocii noastre, 
să avem in Capitală o 
arteră magistrală care 
să se cheme Calea 
Victoriei Socialismu
lui. Alături de arhi- 
tecti și constructori, 
care vor prefigura 
noul centru politic și 
administrativ al capi
talei tării, artiștii plas
tici sint chemați să 
întregească marele an
samblu arhitectonic cu 
opere monumentale, cu 
lucrări apte să dea și 
mai mare strălucire 
acestui impunător an
samblu edilitar, prefi
gurat de secretarul 
general al partidului.

Dar nu numai Bucu- 
reștiul se va innoi in 
chip magistral. Vom 
avea o tară cu orașe 
structural refăcute. 
Reconstrucția. siste
matizarea si moderni
zarea orașelor noastre 
vor constitui o inepui
zabilă sursă de suges
tii pentru artiști in 
direcția valorificării 
practice, cu si mai 
mult folos, a nobilei 
lor profesii.

Vorbind despre con
tribuția breslei noas
tre la înfrumusețarea 
cadrului ambiant ur

ban. cred că nu este 
lipsit de interes ca in 
comisiile speciale de 
arhitectură si con
strucții ce vor lucra la 
proiectare și sistema
tizare să fie prezenți 
si artiștii plastici, așa 
incit de la inceput să 
se gindească si la am
plasarea monumente
lor. a fintinilor monu
mentale, a pereților 
destinați decorării. Sint 
convins că aportul 
plasticienilor va adău
ga un plus de preg
nantă amprentei tim
pului nostru la ceea 
ce vom face in plan 
arhitectonic.

Munca noastră este 
un travaliu de mare 
concentrare si dăruire. 
De fapt, nimic nu se 
face ușor. Iți trebuie 
ani întregi de eforturi 
pentru a ajunge la 
o exprimare care să 
te convingă și să 
convingă. Tot ce este 
făcut peste noapte, 
tot ce e împrumut 
sau modă poate șoca, 
dar nu te poate con
vinge.

Artistul adevărat tre
buie să șe educe 
in spiritul unei arte 
inspirate din idealuri
le socialiste ale po
porului. din viata și 
munca sa eroică, să 
dea viată unei arte si
tuate ferm pe pozițiile 
marxist-lepiniste. ale 
principiilor umanis
mului revoluționar, ale 
eticii și echității so
cialiste. Participarea 
plenară a breslei 
la Festivalul național 
„Cmtarea României" 
dovedește tocmai ata
șamentul tuturor crea
torilor plastici la nă
zuințele de mai bine 
ale întregului nostru 
popor. Știm cu totii că 
poporul are in miinile 
sale destinele Româ
niei socialiste. In con
științele noastre este 
puternic întipărită ide
ea de nestrămutat a 
bimilenarei existențe 
a poporului nostru pe 
acest pămint. Avem 
un partid al faptei. 
Nimic nu poate opri 
poporul nostru din 
mersul său avintat că
tre un viitor tot mai 
luminos si mai fericit, 
voința lui de a birui.

Am nețărmurită în
credere in viitorul 
tarii mele.
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159 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI KARL MARX

Politica Partidului Comunist Român
expresie a marxismului creutor

Poporul nostru, alături de clasa 
muncitoare și forțele progresiste de 
pretutindeni, cinstește astăzi, cu sen
timente de vie prețuire, împlinirea a 
159 de ani de la nașterea lui Karl 
Marx — gînditorul genial și condu
cătorul revoluționar care cu o rară 
devoțiune și-a dăruit intreaga viață 
și activitate luptei de eliberare socia
lă și națională a proletariatului. Fr. 
Engels nota pe bună"dreptate despre 
marele său prieten și colaborator că 
„adevărata chemare a vieții lui Marx 
era să participe intr-un fel sau altul 
la eliberarea proletariatului".

în istoria gindirii sociale și a 
luptei revoluționare, K. Marx a 
dobîndit imense merite prin e- 
laborarea, împreună cu Engels, 
a materialismului dialectic și is
toric, transformarea socialismu
lui din utopie în știință, înte
meierea partidului politic al pro
letariatului — partidul comu
nist. Descifrînd în mod științi
fic legile dezvoltării societății, 
fundamentînd misiunea istorică 
a clasei muncitoare de a se eli
bera pe sine și odată cu aceas
ta întreaga societate din ex
ploatarea și asuprirea capitalis
tă. necesitatea organizării sale 
intr-un partid politic propriu. 
Marx a contribuit într-un mod 
esențial la trezirea conștiinței de 
clasă a proletariatului, la înar
marea lui spre a obține victoria 
în lupta revoluționară.

Continuată și dezvoltată de 
Lenin în noile împrejurări is
torice de la începutul secolu
lui. mereu îmbogățită prin a- 
portul tuturor detașamentelor 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale. învățătura 
marxistă se afirmă in zilele 
noastre ca un instrument teo
retic de neprețuit în opera de 
transformare revoluționară a so
cietății. Asemenea profunde pre
faceri revoluționare, cum sînt 
transformarea socialismului în
tr-un sistem mondial, creșterea 
puternică a forțelor democrati
ce. progresiste, in frunte cu parti
dele comuniste în diferitele țări 
ale lumii, accentuarea crizei ge
nerale a capitalismului. Intrată 
într-o nouă fază, schimbarea tot 
mai accentuată a raportului mon
dial de forte în favoarea pro
gresului și păcii constituie tot atîtea 
strălucite confirmări ale marxismu
lui. ale vitalității sale.

Anul acesta, aniversarea nașterii 
lui Marx are loc în condițiile im
portantelor succese obținute de țara 
noastră în construcția socialistă, în 
ajunul unei sărbători scumpe poporu
lui nostru : împlinirea a 100 de ani 
de la cucerirea Independenței de stat 
a României. Este firesc, în a- 
ceste împrejurări, să evocăm a- 
tenția pe care au acordat-o clasicii 
marxismului istoriei noastre na
ționale. aprecierile lor elogioase la 
adresa luptei pline de abnegație des
fășurate de-a lungul secolelor de 
poporul român pentru a-si apăra 
dreptul la o viată liberă și îndepen-1’ 
dentă. în condițiile Specifice secolu
lui trecut, cînd realizarea aspirațiilor 
de libertate ale românilor întîmpina 
împotrivirea unor mari imperii ale 
vremii. Marx și Engels au condam
nat orice acțiune de „încălcare fla
grantă a drepturilor poporului moldo- 
valah", au apreciat hotărîrea poporu
lui de a-și făuri statul său national 
unitar de sine stătător.

Pentru comuniștii români este un 
temei de îndreptățită satisfacție 
faptul că. încă de la începuturile ei. 
mișcarea noastră socialistă si-a însu
șit ideile marxismului. Aceasta a 
grăbit dezvoltarea mișcării muncito
rești, a favorizat organizarea încă 
acum aproape un secol a partidului 
revoluționar, marxist, al clasei mun
citoare din România — unul 
cele mai vechi din 
față de învățătura 
citatea de a o 
s-au afirmat ca

noilor concluzii ale practicii sociale, 
a cuceririlor cunoașterii științifice, 
înțelegerea în acest spirit a concep
ției materialismului dialectic si isto
ric corespunde însăși viziunii înte
meietorilor săi. Sînt concludente 
în acest sens cuvintele lui Marx care, 
referindu-se la cucerirea puterii po
litice de către clasa muncitoare, 
arăta : „Noi n-am afirmat niciodată 
că pentru a atinge acest scop tre
buie folosite iit toate cazurile mij
loace identice. Noi știm că trebuie 
să se tină seama de instituțiile, mo
ravurile si tradițiile existente in di-

social și a înfloririi personalității 
umane.

In spiritul viziunii umaniste pro
prie marxismului, partidul nostru 
desfășoară o vastă activitate pentru 
formarea omului nou, activitate ce 
are ca un îndreptar deosebit de pre
țios Codul etic adoptat de Congresul 
a.1 XI-lea, cuprinzătorul Program de 
măsuri în domeniul muncii politi- 
co-ideologice si cultural-educative.

Este cunoscută atenția deosebită 
pe care Marx a acordat-o întăririi 
solidarității internaționale a celor ce 
muncesc, ca o premisă a victoriei in 

lupta revoluționară. Analizînd 
factorii în măsură să-i asigure 
trăinicia, el n-a pregetat să in
siste asupra necesității respec
tării independentei tuturor na
țiunilor, a egalității lor în drep
turi. subliniind că lupta pentru 
statornicirea unor relații inter
naționale noi, intemeiate pe a- 
ceste principii,’ are un caracter 
revoluționar. în acest sens, Ma
nifestul constitutiv al Asocia
ției internaționale a muncitori
lor cerea ca „legile simple ale 
moralei, echității care trebuie 
să reglementeze relațiile dintre 
persoanele particulare să devină 
legi supreme în relațiile dintre 
națiuni. Lupta pentru o aseme
nea politică externă face parte 
din lupta generală pentru elibe
rarea clasei muncitoare".

Această idee marxistă își spo
rește însemnătatea în zilele 
noastre, cind eliberarea din ro
bia colonialistă a zeci de națiuni 
noi, afirmarea tot mai puterni
că a voinței popoarelor de a se 
dezvolta liber, de sine stătător, 
consacră principiul respectării 
independenței popoarelor drept 
un factor deosebit de progresist 
al contemporaneității, o condiție 
a înfloririi fiecărei națiuni și 
totodată a întăririi solidarității 
internaționale.

Pornind de la acest adevăr, 
partidul nostru situează la baza 
relațiilor sale internaționale

principiile respectului independen
ței naționale și egalității în drep
turi a fiecărei națiuni, dezvol
tă în acest spirit legăturile de 
prietenie și colaborare cu toate țările 
socialiste, ou toate partidele comunis
te și muncitorești, amplifică relațiile 
cu partidele socialiste și social-demo- 
crate, cu partidele democrate, cu miș
cările de eliberare națională, cu for
țele democratice și progresiste din.în
treaga lume, militează pentru înfăp
tuirea unei noi ordini economice si 
politice internaționale, a unei lumi 
mai bune și mai drepte.

Sărbătorind împlinirea a 159 de 
ani de la nașterea lui Karl Marx, 
poporul nostru își reafirmă cu pu
tere hotărârea de a-și consacra toate 
forțele Înfăptuirii politicii-,interne și,. 
externe, a .Partidului Comunist Ro
mân —' calea sigură a înfloririi 
României socialiste, a sporirii con
tribuției ei lâ creștere® Torțelor‘so
cialismului, la cauza păcii și priete
niei între popoare.

Pe terenurile cooperativelor agricole din județul Dîmbovița se însămînțează ultimele suprafețe cu porumb 
Foto : E. Dichiseanu

SEMĂNATUL PORUMBULUI 
poate și trebuie să fie încheiat

în citeva zile
Pină la 4 mai. potrivit datelor centralizate la Ministerul Agriculturii 

și Industriei Alimentare au fost insămintate 2 243 000 hectare cu po
rumb — 81 la sută din suprafața planificată. Se lucrează intens mai 
ales în județele situate in Moldova și Transilvania, unde lucrările sint 
intirziate. Cu prilejul raidului anchetă am căutat răspuns la întrebările: 
1) ce suprafață a rămas de insămințat ; 2) ce se Întreprinde pentru în
cheierea grabnică a lucrărilor si respectarea normelor tehnice 7 Iată ce 
ne relatează corespondenții noștri.
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DIVERS
Tîterasii din

9 9

Porumbești
Despre satul Porumbești, ju

dețul Satu Mare, se spune că 
este leagănul literelor și țitera- 
șilor. Deși in alte zone țitera a 
devenit un instrument mai rar 
întilnit, la fiecare a treia casă 
din Porumbești găsești cel pu
țin o literă șl un titeraș. Ser
bările școlare, nunțile sau se
rile de dans la clubul satului 
sint de neconceput fără forma
țiile de țiterași. Există insă in
tre formațiile de țiterași de aici 
una foarte originală. Este vorba 
de formația „Mako“. Ea este al
cătuită dintr-o singură familie: 
tată, fii, nepoți, strănepoți. Ve
teranul formației este Andrei 
Maico, care cîntă și „solo-voce“. 
Țiterele sint confecționate chiar 
de ... meșterii țiterași. Ca o 
riozitate : țitera, cu cit e 
veche și mai... folosită, cu 
cintă mai frumos. Cea mai
che literă o are insusi vetera
nul formației.

cu- 
mat 
atit 
ve-
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dintre 
lume. Fidelitatea 
marxistă, capa- 
aplica creator 
trăsături 

minante de-a lungul întregii 
Iuții a mișcării muncitorești 
tara noastră, evoluție care avea să 
fie ridicată pe o treaptă superioară 
prin crearea Partidului Comunist 
Român, în mai 1921. Și tocmai ase
menea trăsături, continuu amplificate 
pe măsura maturizării politice și îm
bogățirii experienței de luptă a parti
dului. au avut un rol determinant în. 
desfășurarea victorioasă a luptei re
voluționare a celor ce muncesc, stră
lucit încununată prin edificarea o- 
rinduirii socialiste în patria noastră.

Partidul nostru a conceput si 
concepe teoria revoluționară nu ca 
ceva încheiat, ca o sumă de adevă
ruri absolute, ci ca o învățătură vie, 
care se îmbogățește continuu pe baza

do- 
evo- 

din

ferite țări. în fiecare parte a lumii 
misiunea noastră prezintă aspecte 
speciale, iar muncitorii de acolo tin 
seama de apest lucru".

Cerința abordării în spirit creator 
a teoriei revoluționare se ridică cu și 
mai mare acuitate în zilele noastre, 
cînd asistăm la o atît de largă diver
sificare a condițiilor în care acti
vează partidele comuniste si munci
torești. la atît de profunde transfor
mări revoluționare sociale si na
ționale în întreaga lume, la uimi
toare progrese ale cunoașterii știin
țifice. în acest sens sublinia tovarășul 
Nicolae Ceausescu necesitatea ca 
„activitatea fiecărui partid să se ba
zeze pe studierea aprofundată. în 
spiritul teoriei științifice a iui Marx, 
Engels. Lenin, a realităților concrete 
din fiecare țară, a particularităților 
specifice ale fiecărui popor si etape 
istorice. Numai astfel Uh partid'poate 
deveni cu adevărat exponentul clasei 
muhCitoăre din rinduriîe căreia s-a 
ridicat, al poporului' în mijlocul 
căruia acționează. Numai astfel el 
poate asigura înfăptuirea cu succes a 
sarcinilor revoluției și construcției 
socialiste in tara respectivă".

în acest fel a acționat și acționează 
Partidul Comunist Român, deosebit 
de concludentă fiind perioada inau
gurată de Congresul al IX-lea. Fap
tul că această perioadă s-a înscris 
drept cea mai fertilă, cea mai bo
gată in înfăptuiri din intreaga istorie 
a construcției socialiste se datorește 
intr-o măsură decisivă tocmai activi
tății laborioase desfășurate de partid 
pentru cunoașterea aprofundată a 
realităților, a schimbărilor intervenite 
în viata economico-socială. preocu
pării sale permanente de a înlocui 
acele structuri sau metode care s-au 
perimat cu altele noi. corespunzătoa
re etapei actuale. Gîndirea creatoare 
a partidului și-a găsit o strălucită 
întruchipare în Programul adoptat 
de Congresul al XI-lea, pe bună 
dreptate apreciat drept „expresia 
marxismului creator in România".

Corespunzător concepției marxiste 
potrivit căreia edificarea noii socie
tăți presupune în primul rind o pu
ternică bază tehnico-materială, parti
dul nostru acționează pentru dez
voltarea și modernizarea forțelor 
de producție în industrie si agricul
tură. pentru atingerea unor indicatori 
de inaltă eficientă economică. Con
comitent, el acordă o atenție deose
bită perfecționării relațiilor de pro
ducție. pentru ca acestea să-si păstre
ze permanent — așa cum preconiza 
Marx — rolul de stimuli ai forțelor 
de producție, adîncirii democrației 
socialiste, ca premisă a progresului

Paul DOBRESCU

în ultimele zile. în județul CLUJ 
viteza zilnică la semănatul porum
bului s-a ridicat la 4 500 — 4 800 hec
tare. Ca urmare, pină la 3 mai au 
fost insămintate 31 488 hectare din 
cele 45 100 destinate acestei culturi. 
Peste 40 de cooperative agricole au 
încheiat semănatul. Lucrările sînt mai 
avansate în unitățile din consiliile 
intercooperatiste Cîmpia Turzii, Cea- 
nu Mare. Cluj. Apahida. Mociu.

Se remarcă îndeosebi eforturile de
puse de mecanizatorii de la S.M.A. 
Cîmpia Turzii, care și în acest an au 
imprimat un ritm ridicat la semănat, 
executind lucrări de calitate supe
rioară. De altfel, trei unități din 
cele servite de această stațiune — 
Cimpia Turzii, Luna, Luncani — au 
terminat această lucrare. In unitățile 
din consiliile intercooperatiste Mihai 

•Viteaza. Ceanu Mare ș.a., mecaniza
torii lucrează fie în două schimburi, 
fie ir. schimburi prcTtingite. Ne-am 
oprit la unele unități din cadrul con
siliului intercooperatist Apahida. In 
toate unitățile s-a organizat asistență 
tehnică de către 3 echipaje pe trei 
rute bine stabilite, astfel îneît orice 
defecțiune este repede înlăturată.

Din discuția avută cu tovarășul 
ing. Remus Chiorean, director gene
ral al direcției agricole județene, am 
reținut : „Odată cu ritmul alert din 
ultimele zile la semănat, țin să re
marc că atenția cea mai mare se dă 
calității semănatului. Aproape peste 
tot terenurile au fost bine pregătite, 
lucrîndu-se suplimentar cu combina- 
torul. Din controalele efectuate a re
zultat că nu s-a înregistrat rabat la 
calitate. Ca regulă generală, specia
liștii îndrumă și urmăresc semănatul 
în tot cursul zilei, de la începerea 
lucrului pină la încetarea Iui. Aceasta 
ne creează convingerea că vom ter
mina semănatul în județ în următoa
rele cîteva zile si. totodată, vor fi 
realizate și lucrări de bună calitate". 
(Al. Mureșan).

Fărăoani. Brătila și Sarata s-a în
cheiat semănatul porumbului, aceas
tă lucrare fiind pe terminate și în 
cele din Mărgineni, Letca Veche, Bog- 
dănesti. Sascut-sat. Urechești. Răcă- 
ciuni și altele.

Sînt și din cei care lucrează în 
ritm prea lent la semănatul porumbu
lui. în vreme ce la Găiceana, Blaga, 
Dealul Morii, mecanizatorii si țăranii 
cooperatori nu mai pridideau cu mun
ca. alături, la Plopana, din cele a- 
proape 883 hectare planificate nu s-au 
semănat decît 250 hectare. în ace
eași situație se află și cooperative
le agricole din 
Mărăști, Lipova. 
s-au însămînțat 
din suprafețele 
Baltă).

Odobești. Parincea, 
Ardeoani. unde nu 
decît 28—38 la sută 

planificate. (Gh.
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O „colecție"
Unul dintre cei mai activi șl 

pasionați corespondenți volun
tari ai ziarului nostru — pensio
narul Irlmie Mureșan din Baia 
Mare — ne istorisește povestea 
unei „colecții" mai puțin obiș
nuite. „De fapt — ne scrie el — 
a ciștiga un autoturism la Loto- 
Pronosport nu mai constituie azi 
o noutate. Dar iată un caz în 
care nu e vorba de o singură 
mașină, ci de trei, toate cîștigate 
de familia Anucăi M. din Baia 
Mare. La început, unul din 
membrii familiei a ciștigat un 
..Fiat", a doua oară un alt mem
bru al familiei a adus acasă o 
..Skoda", iar zilele trecute, 
chiar ea. Anuca M„ a cîștigat o 
„Dacia 1300". O adevărată „co
lecție".

Ploscarul
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Căciulata — una din stațiunile de renume de pe valea Oltului
Foto : Gh. Vinjilă

Semănatul porumbului s-a făcut pe 
64 la sută dip suprafețele prevăzute a 
se cplțiva în cooperativele a- 
gricole din judgtul BACAlI. La 
direcția agricolă am fost informați 
că viteza zilnică de lucru se depă
șește și. în cel mult 5 zile, se va 
încheia semănatul pe întreaga supra
față de circa 50 000 hectare prevă
zută.

Datele de pe teren confirmă că 
mecanizatorii, lucrătorii din I.A.S., 
țăranii cooperatori sint hotărîti să 
traducă în fapt măsurile stabilite. în 
fermele Măldărăști și Tătărăști ale 
I.A.S. Sascut, bunăoară, lucrau pe 
cîmp peste 30 de tractoare și mașini 
agricole. Aflat printre oameni, pen
tru a veghea la calitatea lucrărilor, 
ing. Radu Chițu, directorul tehnic al 
întreprinderii, ne-a informat că 
datorită bunei organizări a muncii. în 
unele ferme, semănatul porumbului 
s-a încheiat. Bine este organizată 
munca și în unitățile din raza de ac
tivitate a S.M.A. Traian. Ing. Gheor- 
ghe Vernica, directorul stațiunii, ne 
spunea că la pregătirea patului ger
minativ se lucrează zi și noapte, iar 
la semănat, în schimburi prelungite. 
De altfel. în cooperativele agricole

Din suprafața planificată în jude
țul ARAD pentru a fi însămințată 
cu porumb s-a realizat 65 la sută. 
Peste tot se acționează pen
tru încheierea acestei lucrări. La 
Semlac. Nădlac, Vinga și in alte 
cooperative agricole am reținut 
nenumărate fapte semnificative des
pre modul cum acționează mecani
zatorii și cooperatorii la semănatul’ 
porumbului. Ing. Francisc -f,
președintele ' cooperativei agricole 
din Vinga, aflat încă de dimineață 
în cîmp, ne informa că toate forțele 
mecanice sînt concentrate pe ulti
mele suprafețe planificate cu aceas
tă cultură. „Mi-ar fi greu și aș fi 
nedrept — spunea interlocutorul 
nostru — să evidențiez pe cineva. 
Pentru toți mecanizatorii noștri nu 
există altă deviză decît «Timpul de 
lucru — ziua-lumină, viteza zilnică 
depășită, lucrări de calitate supe
rioară» și toți se țin de cuvînt". A- 
ceeași preocupare și mobilizare de 
forțe umane și mecanice am con-- 
semnat și în cooperativele agricole 
din Peregul Mare și Peregul Mie, 
care au încheiat deja semănatul po
rumbului, ca de altfel și în unitățile 
aparținînd consiliilor intercooperatis
te Arad, Șiria, unde realizările de 
pină acum sînt mult peste media 
județului, atingind între 80—90 la 
sută. In schimb, în unitățile din 
consilii intercooperatiste ca cele 
din Socodor, Chioroc, Chișineu-Criș 
și Sinleani realizările sint cuprinse 
doar între 30 și 50 la sută. (Constan
tin Simion).

Roncov,

în pragul deschiderii sezonului turistic
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însetat
ca-Fabricarea de rachiuri în 

zâne și instalații improvizate este 
strict interzisă. O știe toată lu
mea. Chiar și Ion Ploscaru, din 
orașul Beclean, județul Bistrița- 
Năsăud. Numai că Ploscaru și-a 
ziș că el n-o să fabrice decît... 
o ploscă de țuică. Si cum a zis, 
așa a făcut, A fabricat numai o 
ploscă. Dar tocmai de aici i s-au 
tras ponoasele, pentru că asta 
i-a deschis pofta pentru canti
tăți industriale. Așa se face că, 
în scurt timp, a ajuns la dami- 
geană, apoi la butoi, și apoi...

Nu
se învățase*
minte...
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(Urmare din pag. I)

:ă abordarea programelor integrate 
ie cercetare-proiectare-produs-tehno- 
ogie, bazate pe o largă colaborare 
litre institutele de specialitate, poate 
isigura rezolvarea pe bază de con
cepție proprie, deci fără a se recurge 
a licențe, a intregii pregătiri tehnice 
tecesare echipării și intrării în func- 
iune a noilor întreprinderi din nu
meroase domenii ale tehnologiei con- 
emporane de vîrf.

O altă orientare-cheie a activității 
e cercetare și proiectare tehnologică 
in industria constructoare de mașini 

■ constituie reducerea cheltuielilor 
lateriale, pornind de la convingerea 
ermă că, in actuala etapă de dez- 
oltare a industriei noastre, cele mai 
lari rezerve pentru reducerea chel- 
îielilor materiale de producție, in 
lecial a consumurilor de materii 
rime, materiale, energie, se află în 
indirea științifică și tehnică. în con- 
eptia proprie a specialiștilor noștri, 
ezultatele obținute în ultimele luni 
infirmă justețea acestei teze. Astfel, 
rogramele de cercetare abordate în 
istitute prelimină realizarea, pe 
ircursul cincinalului, a unei econo- 
ii de circa 500 mii tone metal, din 
ire cea mai mare parte pe calea 
■rfectionării tehnologiilor și repro- 
ctării produselor.
In ce privește creșterea coeficien
tul de utilizare a metalului prin 
irfectionări tehnologice, accentul a 
st pus pe prevenirea pierderilor, 
spectiv pe reducerea deșeurilor 
că din primele faze ale procesului 
> fabricație. In acest sens sint de 
marcat lucrările institutului tehno- 
îic de specialitate privind turnarea 

precizie și forjarea precisă, avind 
ept tintă reducerea drastică a 
laosurilor de prelucrare, astfel în- 
; în unele cazuri să șe poată chiar

renunța integral la prelucrarea prin 
așchiere, iar pe ansamblul pro
ducției de piese turnate — să se ob
țină reduceri de greutate de 10—20 
la sută. Deosebit de important este 
faptul că în proiectarea noilor capa
cități de turnătorii și forje, precum și 
a dezvoltărilor se merge in mare 
parte pe linia extinderii acestor me
tode avansate de economisire a me
talului. încă în cursul acestui cinci
nal vor fi puse în funcțiune noi tur-

tional de promovare a înlocuirii me
talului cu mase plastice la scara în
tregii economii, inițiativele cercetă
torilor și proiectantilor din construc
ția de mașini în acest domeniu au 
căpătat noi valențe, iar lucrările 
efectuate în strinsă colaborare cu 
institutul de resort al industriei chi
mice confirmă posibilitățile mari care 
se deschid in această direcție. Se 
poate afirma că. prin folosirea ma
selor plastice la construcția pieselor

Aplicarea cuceririlor 
gindirii științifice

nătorii de precizie, precum și ate
liere de forje echipate pentru forjare 
cu adaosuri mici de prelucrare.

O importantă sursă de economii o 
constituie perfectionarea metodelor 
de debitare a tablelor și. în acest 
sens, sînt avansate lucrările privind 
implementarea, în două mari între
prinderi constructoare de mașini, a 
unor sisteme de debitare cu calcula
tor electronic integrat. In felul 
acesta, o tehnologie de mare eficien
ță. aplicată pină în prezent numai în 
domeniul fabricației corpurilor de 
nave, este „transferată" în construc
ția de mașini obișnuite. Faptul că 
din studiile preliminare a reieșit po
sibilitatea reducerii consumurilor cu 
10—15 la sută atestă marea eficientă 
economică a acestui procedeu.

în urma lansării programului na-

portante din structura mașinilor, pro
blema a intrat într-o nouă fază : nu 
mai e vorba — ca în trecut — de în
registrarea unor economii marginale, 
ci de implementarea unei concepții 
noi în proiectarea mașinilor și a or
ganelor de mașini. Prin omologarea 
unor repere reprezentative — lagăre 
de alunecare, rotoare pentru pompe 
centrifugale, palete pentru motoare 
pneumatice, piese de etanșare, coli
vii de rulmenți ș.a. — se realizează 
economii de sute de tone de metal 
încă din anul 1977 și. ceea ce e mai 
important, s-au creat premise pentru 
o largă generalizare a acestor solu
ții în perioada următoare.

Dar cele mai importante rezerve 
de reducere a consumurilor de metal 
au fost puse în evidentă prin, repro- 
iectarea produselor. în special în ca

zul produselor mari consumatoare de 
metal — ca, de exemplu, utilaj petro
lier, utilaj minier, mijloace de trans
port — prin repunerea pe planșetă a 
proiectelor elaborate în anii trecuți, 
prin revederea lor prin prisma ex
perienței tehnologice actuale, prin 
adîncirea calculelor de dimensionare, 
făcind apel la calculatorul electronic, 
s-au putut obține reduceri de consu
muri de mii de tone pe an la fie
care grupă de produse reproiectate, 
concomitent cu creșterea substanțială 
a parametrilor de exploatare. Faptul 
că aplicarea unor programe de calcul 
ar putea duce la reducerea cu 15—20 
la sută sau chiar mai mult a greută
ții proprii a unor organe de mașini 
de largă utilizare dă o indicație asu
pra efectelor economice scontabile în
tr-un viitor apropiat.

Se cuvine să subliniem însă că re
zultatele obținute pină acum pe 
această linie nu reprezintă decît o 
etapă a unui proces ce trebuie con
tinuat cu și mai multă perseverență. 
Există încă numeroase pierderi de 
metal pe care cercetarea și proiecta
rea tehnologică pot și trebuie să le 
lichideze fără intîrziere. Nu este 
vorba atit de metode noi care ar tre
bui puse la punct, cit de aplicarea 
hotărită și generalizată a celor expe
rimentate cu bune rezultate în ulti
ma perioadă.

întelegîndu-și profund sarcinile și 
răspunderile, dovedind înaltă exi
gență în muncă, urmărind cu stă
ruință valorificarea muncii lor în 
producție, colectivele de lucrători din 
institutele de concepție tehnică ale 
industriei constructoare de mașini 
sint hotărîte să-și aducă o contribu
ție și mai mare la înfăptuirea obiec
tivelor majore ce revin oamenilor 
muncii din această ramură în actua
lul cincinal.

Invitație
J

Atît românii, cit 
mai ales oaspeții de 
peste hotare au în
ceput să compare fru
moasele noastre sta
țiuni balneare. înșirui
te pe valea Oltului, 
pe malurile riurilor O- 
lănești și Govora, cu 
cele de pe valea Pra
hovei, asemuindu-le 
CU o uzină de sănă
tate în aer liber. In 
orice caz. cuvintele de 
apreciere — scrise in 
toate limbile globului 
in cărțile de onoare 
ale caselor de odihnă 
din această parte a 
țării — exprimă satis
facția tuturor turiști
lor pentru tratamentul 
și odihna din timpul 
sejurului, admirația 
pentru frumusețile na
turale și ospitalitatea 
de care s-au bucurat.

Am vizitat și noi 
toate cele patru fru
moase stațiuni balnea
re din Vilcea. cu o ca
pacitate anuală de 
peste 150 000 de locuri 
(numai în hoteluri tu
ristice. vile, sate de 
vacantă și hanuri) și 
am rămas cu cele mai 
frumoase impresii des
pre modul cum sînt 
ele organizate și gospo
dărite. Nu intrăm însă 
în detalii, pentru că 
altul este scopul în
semnărilor de fată. Și 
anume, să răspundem 
pe larg la întrebarea : 
pentru ce vin oamenii 
la Olănești. Govora. 
Călimănesti și Căciu- 
lata ? Un prim răs
puns. desigur in
complet. este legat de 
largile posibilități de 
tratament și de profi
laxie a unor boli reu
matice, cardiovascu
lare. ale căilor hepa
tice și renale. Intr-a

pe valea Oltului
devăr. în toate stațiu
nile de pe valea Oltu
lui există zeci de iz
voare naturale pentru 
tratamentul intern și 
zeci de alte ape ter
male pentru băi, al că
ror efect miraculos 
este cunoscut în multe 
din țările lumii. înce- 
pind încă din anul 
trecut, o mare parte 
din această ..materie 
primă" naturală — iz
voarele — a fost cap
tată și îndreptată spre 
cea mai nouă stațiune 
de odihnă și tratament 
din Căciulata. Pen
tru dezvoltarea acestei 
stațiuni, statul a in
vestit peste 150 mili
oane de lei. Complet 
nouă, nedată încă to
tal în folosință, stațiu
nea dispune de 4 mari 
pavilioane de odihnă și 
tratament, cu o capaci
tate de peste 1 200 de 
locuri într-o singură 
serie.

Se dezvolta și cele
lalte stațiuni de pe va
lea Oltului. La Olănești, 
de exemplu, in anul a- 
cesta și în anii imediat 
următori, vor fi puse 
la dispoziția publicu
lui încă 2 000 de locuri 
în 4 hoteluri turistice 
diferite : hotelul țăra
nilor cooperatori, al 
organizațiilor sindicale, 
al cooperației meșteșu
gărești și. în fine, al 
patrulea, al oficiului 
județean de turism.

Spuneam că trata
mentul complex pentru 
tămăduirea unui întreg 
șir de afecțiuni con
stituie doar unul din
tre motivele pentru 
care, anual, sute de 
mii de oameni se în
dreaptă spre valea Ol
tului. Multi turiști.

poate cei mai multi, 
nu vin însă în stațiu
nile amintite neapărat 
pentru cură, ci sînt a- 
trași și de frumusețile 
naturale din partea lo
cului, de posibilitățile 
minunate pentru odih
nă. de mulțimea mo
numentelor istorice, de 
artă, unice în țara 
noastră. Din acest an, 
cum ne informa tova
rășul Sandu Marin, di
rectorul oficiului ju
dețean de turism, atit 
pentru turiștii veniți 
să-și petreacă întregul 
concediu pe valea Ol
tului, cit și pentru alte 
zeci de mii, care se 
află în tranzit, sînt or
ganizate asemenea ex
cursii încit fiecare 
să-și poată forma o 
impresie cit mai clară 
despre Vilcea și despre 
regiunile pitorești din 
jur.

Invitația noastră pe 
valea Oltului nu e fă
cută insă numai pen
tru zilele de concediu, 
cit mai ales pentru tu
rismul așa-numit de 
tranzit, pentru drume
ție. Aproape de mari 
centre muncitorești — 
București. Sibiu, Tg. 
Jiu. Ploiești, Pitești 
ș.a.m.d. — frumoasele 
stațiuni din Vîlcea sint 
tot atît de accesibile ca 
și cele de pe Valea 
Prahovei, pot fi vizi
tate la sfîrșitul fiecărei 
săptămini. fie folosin- 
du-se mijloace de 
transport personalei fie 
numeroasele autobuze 
și trenuri care trec 
prin această zonă.

Timpul drumețiilor 
a sosit, valea Oltului 
vă așteaptă.

Gh. GRAURE

I

Mai fusese condamnat de două 
ori pentru furt, și toată lumea 
credea că, în sfîrșit, se învățase 
minte. Numai el, Gheorghe 
Jivu, din comuna Vladimirescu, 
județul Arad, nu era convins 
că-i venise mintea la cap. După 
ce a stat el cit a stat ca un 
mielușel, într-o zi a ieșit la 
plimbare cu bicicleta. Cum pe
dala el de zor, s-a apropiat de 
o trecătoare, Maria B. în clipa 
în care a trecut pe lingă ea, 
i-a și înhățat poșeta din mină. 
Apoi, după ce a golit-o de bani, 
a aruncat-o pe marginea dru
mului. A fost prins și condam
nat la 4 ani închisoare.

I Fără felinar
I
I
I
I
I
I
I

Ziua în amiaza mare, Petru 
I Scridon, din Mureșenii Birgău- 

lui, județul Bistrița-Năsăud, a 
I tras căruța in apropierea bufe- 
I tului, a intrat înăuntru și a în

ceput să se cinstească. Și s-a 
I tot cinstit el așa, pină cind l-a 
| apucat noaptea. Cînd a văzut 

că riscă să rămină ultimul in 
I local, s-a încumetat, in sfirșit, 
| să iasă afară. Cu chiu, cu vai, 

a urcat in căruță :
— Diii, căluții !
Atit a apucat să zică, după 

care s-a lăsat în vota bidiviilor, 
I in nădejdea c-or să-l ducă sin- 
I guri acasă. Dar Scridon a ajuns 

la spital. Neavind felinar, că- 
I ruța a fost lovită de o autobas

culantă.
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Ce-si face
9

omul
cu mîna lui

Faptul, deși incredibil, s-a în- 
tîmplat : M. C. din Rădești — 
Galați a dat foc, cu propria 
mină, casei în care locuia. Au 
fost distruse bunuri în valoare 
de vreo 30 000 lei. „Ideea" cu 
focul i-a venit după o discuție 
foarte... aprinsă avută cu soția 
și socrul său, imediat după în
toarcerea sa de la bufetul satu
lui, unde zăbovise cam multi
șor. în afară de pagubele sufe
rite, M.C. s-a trezit trimis și in 
fata instanței de judecată, sub 
învinuirea de „distrugere cali
ficată in dauna avutului perso-

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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IERI S-AU DESCHIS LUCRĂRILE SESIUNII ȘTIINȚIFICE

„Lupta seculară a poporului român
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

pentru independentă națională44
spațiul aerian al României, aș dori
a vă transmite dumneavoastră și, _______ ______ ...

al României sincerele mele salutări. Doresc, de asemenea, să

Survolînd
prilej pentru 
porului frate 
vă urez multă sănătate, progres și fericire poporului frate al României.

Cu cea mai înaltă considerație.

să mă folosesc de acest 
prin dumneavoastră, po- U. R. S. S.

Miercuri. în aula Academiei „Ștefan 
Gheorghiu" s-au deschis lucrările se
siunii științifice avînd ca temă „Lup
ta seculară a poporului român pentru 
independență națională". Reuniunea 
este organizată de Academia Repu
blicii Socialiste România, Academia 
de științe sociale și politice. Academia 
„Ștefan Gheorghiu", Ministerul Apă
rării Naționale, Ministerul Educației 
și învățămintului și Institutul de stu
dii istorice și social-politice. La lu
crări participă activiști de partid și de 
stat, oameni de știință din țara noas
tră. precum și invitați din U.R.S.S., 
Bulgaria, Iugoslavia. China. Cehoslo
vacia, Cuba, R. D. Germană, Mongo
lia, Polonia, Ungaria. Austria. Franța, 
Anglia, R.F. Germania, Grecia, Tur
cia, Italia, S.U.A. și Suedia.

în prezidiul ședinței de deschidere 
au luat loc tovarășii : Ion Dincă. mem
bru al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei. Leonte 
Răutu, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., rectorul 
Academiei „Ștefan Gheorghiu". Ște
fan Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretar al C.C. al P.C.R., ge
neral-colonel Ion Coman. membru 
supleant 
cutiv al 
părării 
membru

al Comitetului Politic Exe- 
C.C. al P.C.R., ministrul a- 
nationale. Ștefan Mocuța, 
supleant al Comitetului Po-

litic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al Comitetului județean Cluj 
al P.C.R., Theodor Burghele. pre
ședintele Academiei Republicii Socia
liste România, Suzana Gâdea. minis
trul educației și învățămîntului, Mih
nea Gheorghiu, președintele Acade
miei de științe sociale și politice, și 
Ion Popescu-Puțuri, directorul Insti
tutului de studii istorice 
politice.

Cuvîntul de deschidere a 
de prof. univ. dr. docent 
Gheorghiu. In continuarea 
au fost prezentate 
„Lupta pentru libertate, unitate si 
independență națională — permanen
tă a istoriei poporului român" (prof, 
dr. Ștefan Ștefănescu. directorul In
stitutului de istorie „Nicolae Iorga"), 
„Partidul Comunist Român — con
tinuatorul celor mai bune tradiții de 
luiptă pentru suveranitate si inde
pendentă națională" (Ion Popescu- 
Puțuri). „Războiul de independentă 
— 'cauză a întregului popor român" 
(Ștefan Mocuța). „Apărarea inde
pendenței și suveranității naționale 
în doctrina militară a României so
cialiste" (general-colonel Ion Co- 
man). „Manifestări de solidaritate ale 
românilor din Tara de Sus în spri
jinul războiului de independentă" 
(Alexandru Iliescu — prim-secretar 
al Comitetului județean Suceava al 
P.C.R.). „Primele bătălii ale războiu
lui de independentă (Calafat si Brăi-

fost rostit 
Mihnea 

lucrărilor 
comunicările :

la)“ (Iancu Radu, primarul orașului 
Calafat, Și Dumitru Bălan, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Brăila al P.C.R.) și „Politica Româ
niei de afirmare a principiilor su
veranității și independentei naționale 
ca norme de bază ale relațiilor inter
naționale contemporane" (Stefan An
drei).

Lucrările sesiunii au continuat în 
trei secțiuni : Lupta poporului român 
pentru unitate statală și indepen
dentă națională ; Armata română în 
războiul din 1877—1878 și însemnăta
tea internațională a acestuia : Inde
pendenta și suveranitatea — princi
pii de bază ale dezvoltării societății 
contemporane. Comunicările pre
zentate în secțiuni de participantii 
români și străini au relevat aspec
tele politice, militare, economice si 
sociale ale evenimentului istoric pe
trecut în urmă cu un secol, contribu
ția eroică a armatei române, alături 
de cea rusă, la triumful luptei de 
eliberare de sub dominația otomană 
a popoarelor din Balcani, ecoul in
ternațional al evenimentelor din 
1877—1878, precum si o serie de pro
bleme majore ale independentei si 
suveranității în epoca contemporană.

în aceeași zi. în holul Academiei 
„Ștefan Gheorghiu" au fost deschise 
o expoziție de carte si una de docu
mente consacrate aceluiași eveniment 
istoric.

Vernisajul expoziției „Cucerirea Independenței
României 1877-1977“

(Agerpres)

La Biblioteca Academiei Republicii 
Socialiste România a avut loc, 
miercuri, vernisajul expoziției „Cen
tenarul Independentei României — 
1877—1977“. Cu acest prilej, acad. 
Șerban. Cioculescu a relevat, in

cuvîntul de deschidere, importanta și 
semnificațiile anului 1877. an in care 
s-a văzut împlinit, cu mari jertfe, 
idealul libertății și independentei 
nutrit de veacuri de poporul român, 
ideal de demnitate națională păstrat

cu grijă peste ani și înscris la loc 
de seamă in Programul Partidului 
Comunist Român.

în imagine: un aspect din expoziție.

Foto : S. Cristian

Puternicul ecou internațional al vitejiei
poporului român

(Urmare din pag. I)

lui, ca mijloc de transmitere rapidă 
a știrilor, a fost din plin folosită 
pentru a reflecta cuprinzător și, 
uneori, cu uimitoare promptitudine 
luptele vitejești în care s-au evi
dențiat virtuțile militare ale ostași
lor români. Astfel, la puține zile 
după data istorică de 9 Mai 1877, 
corespondentul ziarelor „La France" 
și „Le Constitutionnel" din Paris co
munica cititorilor săi că „Poporul 
român, cu deosebită bucurie si plin 
de încredere, a sărbătorit proclama- • 
rea Independenței". „Drapelul roșu, 
galben și albastru desfășurat — in
forma corespondentul ziarului „La 
republique franțaise" — flutură pe 
redutele turcești". în timp ce revista 
spaniolă „LTllustracion espafiola y a- 
mericana" arăta că „pentru cine vrea 
să studieze filozofic ce se intimplă pe 
țărmurile Dunării, ceea ce trebuie să 
atragă mal mult atenția lui este stea
gul tricolor care se ridică lingă cel 
rusesc". '

Toate fazele gloriosului război pen
tru neatîrnare și-au găsit în presa 
internațională o largă oglindire. în- 
" ițită de aprecieri elogioase la adresa 
comportamentului soldaților si ofițe
rilor români. Un larg răsunet) a avut 
eroismul ostașilor români în presa 
rusă a vremii. Astfel, publica
ția „Petersburgskie vedomosti" scria: 
„Acum, cînd armata principelui 
Carol și-a primit botezul de foc, 
cînd prin faptele sale sub Plevna 
șl Rahova a arătat frumoasele sale 
calități, între Rusia și România s-a 
format o legătură care este creată nu 
numai prin tratate, dar și prin în
frățirea de arme", iar un alt impor
tant „Journal de St. Petersbourg" 
sublinia, într-un reportaj de pe 
cîmpul de luptă, că „tinerii soldați 
români se luptă foarte bine".

Firește. în spațiul limitat al unui 
articol de ziar nu pot fi nici pe 
departe reproduse toate aceste apre
cieri. Ne vom mărgini, prin urmare, 
doar la cîteva, legate îndeosebi de 
momentele esențiale ale războiului.

Ocupindu-se de primele asal
turi împotriva redutelor Grivița 
I și II. care apărau Plevna. Lachman, 
corespondentul ziarului „Bund" din 
Berna și al „Gazetei de Chicago" 
(America), martor ocular la bătălii, 
scria : „Mi-ar trebui mult timp ca 
să numesc pe toți bravii... Niciodată 
n-aș fi crezut să văd atîta bravură 
la o trupă care pînă atunci nu cu-

noscuse focul..." Cu aceeași ad
mirație, corespondentul ziarului 
„L’Independance beige" arăta cu 
privire la ostașii români : „Cu o 
indirjire de necrezut s-au arun
cat în această vale a morții, res
pinși. zdrobiți, decimați de focul uci
gător al unui inamic acoperit, neezi- 
tînd nici un moment, avansind me
reu, lăsind in urma lor un lung sir 
de morți și de muribunzi ; au fost 
acte de eroism care nu se pot po
vesti", în vreme ce „Memorial diplo
matique" din Paris sublinia că „în 
numeroasele lupte care au inundat 
cu singe vecinătățile Pievnei, ro
mânii s-au condus cu un eroism că
ruia Europa întreagă îi aduce 
omagiu".

Strălucita izbîndă repurtată prin 
cucerirea de către armata română a 
redutei Grivița I a fost proclamată 
cu toată vigoarea de presa interna
țională ca o confirmare a unui ade
văr ce se impunea tuturor, adevăr 
exprimat astfel de ziarul vienez ,,Die 
Presse" : „Armata română se poate 
bucura de toată onoarea", pe cînd 
ziarul „La France" sublinia că la 
Plevna armata română „și-a tăcut 
datoria în mod nobil. Aceasta promi
te pentru viitorul său. O felicităm", 
iar „Imparcial" din Madrid arăta că 
„efectul moral produs în sufletul tru
pelor românești de ultimele operații 
este excelent — toată lumea e mar
toră că armata românească știe să se 
bată", ziarul grecesc „Stoa" recoman- 
dînd armata română ca „model de 
urmat de către popoarele Orientului".

Numeroase elogii, pline de aceeași 
încărcătură entuziastă, au recoltat 
faptele de arme săvîrșite de români 
și în alte bătălii : cucerirea fortâreței 
Rahova a fost apreciată, bunăoară, de 
ziarul „Politik" din Praga în aseme
nea termeni : „Multe avantaje/ oferă 
ocuparea acestei localități, este insă 
incontestabil că Armata română a 
dat o nouă dovadă de vitejie", în 
timp ce cunoscutul cotidian parizian 
„Le Temps" sublinia în comentariul 
referitor la același moment că Româ
nia „poate, pe bună dreptate, să se 
arate mindră de acea mică armată, a 
cărei bravură și disciplină au 
cut cu mult așteptările celor 
buni amici ai naționalității 
ne". Ziarul englez „Morning
după ce relata tratativele purtate de 
parlamentarii 
tanții armatei 
menționeze că 
de turci in fața românilor înseamnă

mai mult decit un steag — înseamnă 
o recunoaștere".

Recunoașterea aceasta a trebuit să 
fie. ulterior, cucerită si printr-o lun
gă. dîrză și. nu o dată, patetică luptă 
diplomatică. Dar nimic nu mai putea 
întuneca in fața lumii adevărul pe 
care — printre alte mărturii 
elocvente ale epocii — îl exprima cu 
atîta tărie ziarul „Der Osten" din 
Viena : „Bărbăteasca pășire a Româ
niei pe cimpul de război a schimbat 
cu o singură lovitură situația statu
lui român... Eroii care tin sus și tare 
pe cîmpurile de luptă ale Bulgariei 
drapelul român, care e împodobit cu 
lauri nemuritori, nu-și varsă în zadar 
singele lor. România liberă și inde
pendentă va ocupa cu mindrie un loc 
în concertul european si măreața ei 
faptă, impreună cu numele ei. vor fi 
imprimate în inimile generațiilor vii
toare".

Profetice cuvinte cărora prezentul 
nostru socialist, prestigiul si autori
tatea crescînde de care se bucurft 
România socialistă în lumea contem
porană nu fac decit să le demonstre
ze deplina, luminoasa întemeiere 1

Victor BIRLADEANU 
Silviu ACHIM

între
mai 

româ- 
Post",

otomani cu reprezen- 
române, nu uita să 
„steagul alb fluturai

Locotenent colonel 
MENGISTU HAILE MARIAM 

Președintele
Consiliului Militar Administrativ Provizoriu 

și al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Etiopia

Vizita ministrului afacerilor externe

Miercuri a sosit în Capitală mi
nistrul afacerilor externe al Malaye- 
ziei, Tengku Ahmad Rithauddeen, 
care, la invitația ministrului aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România. George Macovescu. face o 
vizită în tara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
ministrul malayezian a fost salutat 
de George Macovescu. ministrul a- 
facerilor externe, de alte persoane 
oficiale.

Erau prezenți Raja Tan Sri Aznam 
Bin Haj Ahmad, ambasadorul Ma- 
layeziei în România, membri ai am
basadei.

exprimîndu-se 
le dezvolta si 
domeniile. în 
celor două țări

au fă- 
opinil 
vieții

înnoiri în peisajul
letonian

★
în aceeași zi au început convorbi

rile oficiale între ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România. George Macovescu. și mi
nistrul afacerilor externe al Malaye- 
ziei. Tengku Ahmad Rithauddeen.

în timpul convorbirilor, desfășu
rate într-o atmosferă cordială, prie
tenească. a fost relevată cu satisfac
ție evoluția pozitivă a relațiilor

româno-malayeziene. 
dorința comună de a 
amplifica în toate 
avantajul reciproc al 
și popoare. al cauzei păcii, cooperării
și înțelegerii internaționale.

Cei doi miniștri de externe 
cut. totodată, un schimb de 
privind aspecte actuale ale 
politice internaționale.

Au participat Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. Marcel Dinu, Octavian Bărbu- 
Iescu. Traian Chebeleu, directori în 
M.A.E.

Au luat parte Raia Tan Sri Aznam 
Bin Haj Ahmad, ambasadorul Ma- 
layeziei în România. Khalid Bin 
Abdul Karim, subsecretar pentru pro
bleme generale, asistent special al 
ministrului afacerilor externe. M. M. 
Sathiah. secretar asistent principal 
în M.A.E., Tengku Zaman Bin Tengku 
Hariff. consilier, și Ahmad Fuzi Bin 
Haj Abdul Razak, secretar Ia Am
basada Malayeziei.

Cronica zilei
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Gheorghe Apostol a fost numit in 
calitatea de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socialiste 
România în Republica Argentina, în 
locul tovarășului Mihai Bălănescu, 
care a fost rechemat în centrala 
M.A.E.

BRAȘOV : Schimb

La întreprinderea de tractoare din 
Brașov a avut loc ieri o ședință de 
lucru privind problemele reducerii 
consumurilor 
productivității muncii. Au participat 
cadre de conducere și specialiști din 
întreprinderile constructoare de ma-

specifice și creșterii

„România turistică"
In vederea unei mai bune cu

noașteri de către public a servi
ciilor oferite de oficiile județene 
de turism, precum și pentru 
popularizarea unor noi zone in. 
care oamenii muncii iși pot pe
trece concediul de odihnă. Mi
nisterul Turismului inaugurează 
astăzi. 5 mai. în sălile hotelu
lui „Nord", o expoziție de foto
grafii. pliante și ghiduri intitu
lată „România turistică". După 
ce va sta la dispoziția publicu
lui din București pînă la 11 mai, 
oferindu-i posibilitatea să cu
noască noutățile pregătite pen
tru actualul sezon estival, expo
ziția va fi deschisă in continua
re in orașele Cluj-Napoca. Hu
nedoara. Alba Iulia. Sibiu. Tîr- 
gu Mureș si în alte localități.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 6, 7 

șl 8 mai. în țară : deși temperatura ae
rului va înregistra o scădere la începu
tul intervalului, vremea va rămîne rela
tiv caldă. Cerul ya fi schimbător. Vor 
cădea ploi locale )care vor avea șl ca
racter de averse însoțite de descărcări 
electrice, iar izolat de grindină, mai 
frecvent în sudul și vestul țării. Vîntul 
va prezenta intensificări trecătoare din 
sectorul estic pînă la 40 km/oră, în su
dul țării. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 4 și 14 grade, izolat mai 
coborîte în estul Transilvaniei și în nor
dul Moldovei, unde pe alocuri se va pro
duce brumă, iar maximele între 16 și 24 
grade, local mai ridicate. In București : 
temperatura aerului va înregistra o scă
dere, în prima parte a intervalului, dar 
vremea se va menține relativ caldă. Ce
rul va fi schimbător, favorabil aversei 
de ploaie și descărcărilor electrice. Vînt 
cu intensificări de scurtă durată.

Manifestări omagiale
închinate centenarului independenței
Sub egida Universității București 

a avut loc sesiunea științifică de co
municări consacrată aniversării glo
riosului centenar al Independenței de 
stat a României, Deschisă de prof, 
dr. George Ciucu, rectorul universi
tății. reuniunea a prilejuit prezen
tarea unor comunicări privind im
portanta excepțională a actului me
morabil de acum o sută de ani pen
tru întreaga istorie modernă a pa
triei. Printre cele peste o sută de 
lucrări prezentate de academicieni, 
cadre didactice si studenți de la pri
ma universitate a țării s-au aflat 
..Conceptul de independență in gîn- 
direa conducerii P.C.R.. a secretaru
lui . general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu“. ..O sută de ani 
de la cucerirea Independenței de stat 
a României". „Independența naționa
lă — permanentă a istoriei poporu
lui român".

Aniversarea centenarului Indepen
denței de stat a României prile- 
iuieste în toate orașele și comunele

județului Timiș bogate manifestări o- 
magiale consacrate trecutului istoric 
si prezentului socialist al patriei 
noastre. La Lugoj, comitetul muni
cipal de partid a organizat un sim
pozion. în cadrul căruia activiști de 
partid din localitate și oameni de 
știință de la Universitatea din Ti
mișoara au vorbit despre cucerirea 
independentei de stat, năzuință a 
luptei seculare a poporului român. 
Manifestări omagiale au avut loc și 
în numeroase întreprinderi și comu
ne. unde artiști amatori au prezen
tat în fata tovarășilor lor de mun
că spectacole literar-muzicale. în or
ganizarea bibliotecii județene, la Ti
mișoara s-a deschis expoziția docu
mentară „Centenarul Independenței 
României, 1877—1977". Centenarul 
Independenței de stat a României 
este marcat si de apariția unor lu
crări literare evocatoare ale epopeii 
războiului de la 1877, tipărite de edi
tura „Facla".

(Agerpres)

(Agerpres)

Prin decret prezidențial, tovarășul 
Dumitru Niculescu a fost numit în 
calitatea de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar 
liste România în 
locul tovarășului 
a fost rechemat

al Republicii Socia- 
Republica India, în 
Petre Tănăsie, care 
în centrala M.A.E.

de experiență

șlni și institutele de specialitate din 
județ, reprezentanții organelor loca
le de partid și ai Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini. Dez
baterile, în încheierea cărora a luat 
cuvîntul tovarășul Virgil Trofin, prim 
secretar al Comitetului județean de 
partid Brașov, au evidențiat expe
riențe pozitive în domeniile reducerii 
consumurilor de materii prime, ma
teriale. combustibil și energie elec
trică, folosirii mai depline a capaci
tăților de producție, creșterii produc
tivității muncii. (Nicolae Mocanu).

Dumbrăvi răcoroase 
de mesteceni și ste
jari. coline și văi în
sorite, stînci abrupte, 
țărmul cu plaje largi 
și nisip auriu ce se 
întind dincolo de ori
zont — acesta este 
peisajul cu care-și în- 
timpină oaspeții R.S.S. 
Letonă, una din 
pubjicile 
un înalt 
voltare 
grară.

Dar tocmai bizuin- 
du-se pe aceste reali
zări. eforturile de dez
voltare continuă 
tot mai susținute, 
creează sectoare 
producție noi. se dez
voltă cele existente'. 
Letonia nu a tost prin 
tradiție o producătoare 
de cereale. Acum este, 
în urmă cu cîtiva ani, 
pe teritoriul unui col
hoz din raionul Elga. 
se ridica un obelisc 
în cinstea celui de-al 
1 000 000-lea hectar de 
pămînt drenat în a- 
ceastă republică. La 
fundamentul monu
mentului a fost pusă 
o capsulă in care se 
află actul predării pă- 
mintului către benefi
ciar. precum și nu
mele celor care au 
participat la amenajă
rile funciare din re
publică. Iar munca 
le-a fost răsplătită. Pe 
aceste terenuri se ob
țin in prezent recolte 
de 4 000—5 000 kilo
grame cereale la hec
tar. Numărul unități
lor agricole ce obțin 
asemenea recolte spo
rește an de an. deși 
condițiile climaterice 
de aici nu sînt din
tre cele mai favorabi
le culturii cerealelor.

Dezvoltarea impetu
oasă a noii ramuri din 
agricultura acestei re
publici nu a trecut 
însă nicidecum pe pia
nul al doilea dome
niul tradițional, creș
terea vitelor. Vestiții 
crescători de vite din. 
Letonia expediază în 
fiecare an în diferite 
zone ale U.R.S.S. sau

re-
sovietice cu 
grad de dez- 
industrial-a-

sint
Se 
de

în alte țări ale lumii 
30 000 de vite din rase 
selecționate. Problema 
obținerii unor rase de 
cit mai înaltă produc
tivitate constituie una 
din preocupările de 
seamă a crescătorilor 
de aici.

Am putut să ne con
vingem de acest lucru 
la Institutul de cerce
tări științifice pentru 
zootehnie Sigulda. care 
dispune de cinci ferme 
experimentale cu rase 
dintre cele mai valo
roase de vaci de lapte. 
Din „zestrea" mate
rială a institutului

NOTE DE DRUM

fac parte 30 000 hec
tare de teren, o fabri
că de medicamente o 
statie de montă, un 
centru de calcul. Aici 
își desfășoară activi
tatea sute de cercetă
tori, dintre care nu
meroși savanti de re
nume. Una din fer
mele institutului a 
realizat o producție 
medie de lapte de 5 000 
litri pe vacă furajată, 
iar specialiștii consi
deră că există toate 
condițiile ca ea să a- 
jungă anul acesta la 
5 200 litri, ceea ce, în
mulțit cu 3 600. cît re
prezintă numărul vagi
lor, oferă o imagine a 
acestui uriaș „rîu de 
lapte" ce își are aici 
izvoarele. în afară de 
aceasta, ferma dispu
ne de un puternic 
sector avicol. Se e- 
fectuează cercetări in
tense pentru selecțio
narea unor rase de 
păsări pentru carne. 
Aici producția curen
tă se împletește cit 
se poate de strins cu 
cercetarea. Pe lîngă 
perfecționarea raselor 
de animale specifice 
locurilor, cum ar fi 
rasa brună de vaci 
sau rasa albă de porci, 
se experimentează a- 
nimala din Canada,

Olanda. Danemarca și 
alte țări cu îndelun
gată tradiție in creș
terea animalelor.

Ferma este prevă
zută cu un întreg „ar
senal" de mașini, 
cepînd cu cele

în
de 

tracțiune, pînă la cele 
mai complicate : peste 
o suta de tractoare. 63 
automobile, dintre care 
40 autocamioane, circa 
50 motoare electrice. 
Sint mecanizate toate 
procesele ce absorb o 
mare cantitate de mun
că : hrănirea animale
lor, adăpatul, mulsul, 
între altele, ferma dis
pune de un carusel 
automat care mulge 
100 vaci pe oră, de 
trei ori pe zi. Iar re
zultatele obținute pe 
cele „două fronturi" 
— știința și producția, 
răsplătesc cu dărnicie 
munca oamenilor. Nu
mai în ultimii cinci 
ani. realizările fermei 
au fost aplicate in 
peste 85 de mari uni
tăți agricole pentru 
creșterea animalelor. 
In afară de faptul că 
anul trecut ferma a 
obținut pe „frontul" 
producției un benefi
ciu de 4 500 000 ruble.

Peisajul letonian 
continuă să se îmbo
gățească aici la Sigul
da. Se află în stadiu 
de finisare lucrările 
unui nou complex in
dustrial cu 
măr de 600 
fost recent 
lucrările de 
a centrului 
trativ al fermei, 
un club.
grădiniță de copii, un 
mare magazin. Iar în 
apropiere, printre mes
teceni și stejari, se 
înaltă blocurile de lo
cuințe ale zootehniști- 
lor-cercetători. Care 
îmbină de minune tra
diția și noul, pe care 
le pun în slujba cau
zei creșterii continue 
a nivelului de trai al 
poporului.

Florea 
_ CEAUȘESCU

*

un nu- 
vaci, au 
încheiate 

construire 
adminls- 

cu 
bibliotecă,
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Cei 11 boxeri români 
pentru campionatele europene

Biroul federației de box a hotărît 
ca la campionatele europene, pro
gramate la Halle (R.D. Germană) în
tre 28 mai și 5 iunie a.c., să parti
cipe o formație completă de pugi- 
liști români. Ieri, biroul federal a 
discutat și a definitivat lista celor 
11 boxeri care vor efectua începînd 
de astăzi un stagiu de pregătire pen
tru apropiatele campionate europe
ne. în ordinea categoriilor, aceștia 
sint : Al. Turei din Cluj-Napoca (ca
tegoria 48 kg.). Ibrahim Faredin din 
Constanța (51 kg.), Teodor Dinu de 
la Dinamo (54 kg.), Gheorghe Oțe
le» de la Steaua (57 kg.), Simion Cu- 
|ov de la Dinamo (60 kg.), Calistrat 
Cuțov de la Dinamo (63,500 kg.), Va- 
sile Cicu de la Dinamo (67 kg.), Va-

sile Didea de Ia Dinamo (71 kg.), 
Constantin Chiracu din Galați (75 
kg.), Ion Gyiirffi de la Dinamo (81 
kg.) și Mircea Dan Simon de la Di
namo (peste 81 kg.).

Conducerea tehnică a fost încre
dințată maestrului Ion Popa, antre
nor federal, secundat de Constantin 
Dumitrescu, Constantin Nour (acesta 
ca antrenor al boxerului Mircea Dan 
Simon) și dr. Paul Radovici.

în cele 24 de zile care au mai ră
mas pînă la începerea campionatelor 
europene, se cere tuturor pugiliștilor 
și tehnicienilor din lot efort neîntre
rupt de pregătire, efectuat cu maxi
mă ambiție sportivă, pentru repre
zentarea cu cinste a boxului româ
nesc la întrecerea pentru centurile 
de campioni ai continentului nostru.

FOTBAL : Joc-școală 
al echipei noastre 

reprezentative
Ieri, echipa reprezentativă a Româ

niei a efectuat un joc-școală pe sta
dionul Steaua. în compania echipei 
Autobuzul.

In acest ultim joc de antrenament 
dinaintea partidei România — Iu
goslavia din preliminariile campiona
tului mondial a fost aliniată la în
ceput următoarea formație : Cris
tian — Cheran. Sătmărcanu. Sameș, 
Vigu — Romilă. Boloni. Iordănescu — 
Lucescu, Georgescu. Zamfir. Pe par
curs au mai jucat și ceilalți compo- 
nenți ai lotului — Windt, Ștefănescu, 
Mehedințu, Anghelini, Bălăci. Troi, 
Crișan. Jucătorul Dumitru este pe 
mai departe indisponibil.

Vineri după-amiază, lotul nostru 
reprezentativ va pleca spre Zagreb.

A

i ÎTE R RI
• Duminică se vor desfășura în

trecerile primei etape a returului 
turneului final al campionatului di
viziei A de rugbi. Pe stadionul Olim
pia din Capitală, cu începere de la 
ora 9.00. va avea Toc jocul dintre 
echipele bucureștene Dinamo și 
R. C. Grivița roșie. Iată programul 
meciurilor din țară : Știința Petro
șani—Steaua ; C.S.M. Sibiu—Politeh
nica Iași ; Farul Constanta—Rul
mentul Bîrlad.

• Echipa feminină de volei a Româ
niei participă începînd de vineri. 6 
mai. la turneul internațional de la 
Miinster, turneu de calificare pentru 
campionatele europene ce vor avea loc 
anul acesta în Finlanda între 25 sep
tembrie și 3 octombrie. Alături de e- 
chipa României vor mai participa la 
acest turneu selecționatele Belgiei, 
Israelului și R.F. Germania. Din lot 
fac parte. între altele. Mariana Io- 
nescu. Maria Enache, Carmen Puiu, 
Silvia Pașca si Victoria Georgescu.

HOCHEI!
Cehoslovacia — U.R.S.S. 4—3

VIENA 4 (Agerpres). — Aseară, la 
Viena. în campionatul mondial de 
hochei pe gheață (grupa A), turneul 
primelor patru clasate, echipa Ceho
slovaciei a întrecut cu scorul de 4—3 
(3—0. 1—3, 0—0) echipa U.R.S.S. Au 
marcat : Martinec, Novak. J. Holik, 
Ebermann. respectiv Harlamov, Mi
hailov. Balderis.

Tot ieri, într-un alt meci, selecțio
nata S.U.A. a învins cu scorul de 
4—1 (1—1, 3—0. 0—0) echipa R. F. 
Germania. Golurile au fost marcate 
de Debol, Miller. Heaslip și Schnei
der, respectiv Philipp.

a campiona- 
A) se va des-

• Viitoarea ediție 
tului mondial (grupa 
fășura între 26 aprilie și 14 mai la 
Praga. întrecerile grupelor B și C 
ale campionatului mondial se vor 
disputa anul viitor la Belgrad (16—27 
martie) și, respectiv, într-un oraș din 
Spania, cu începere de la 15 martie. 
Campionatul mondial rezervat echi
pelor de juniori, aflat la a doua edi
ție. va avea loc la sfîrșitul acestui 
an (18—31 decembrie) în Canada, cu 
participarea formațiilor U.R.S.S., 
Cehoslovaciei, Suediei, S.U.A.. Fin
landei. R. F. Germania și Canadei. 
Cea de-a opta echipă participantă 
va fi cîștigătoarea meciului de baraj 
dintre selecționatele Poloniei și El
veției.

Rado Tvrdici, căpitanul reprezenta
tivei iugoslave.

Selecționata europeană a obținut 
victoria cu scorul de 116—108 (62—59), 
avîndu-i ca principali realizatori pa 
italianul Della Fiori (22 puncte), spa
niolul Rullan (17 puncte) și ceho
slovacul Srabanec (13 puncte). Din 
formația gazdă s-au evidențiat Jer- 
kov și Tvrdici. care au înscris 31 și, 
respectiv, 14 puncte.

• HUNEDOARA. Teatrul „Va
lea Jiului" din Petroșani a pre
zentat în premieră piesa „Rap
sodia transilvană", a dramatur
gului I. D. Sîrbu din orașul Pe- 
trila. Spectacolul a avut loc pe 
scena Casei de cultură din Deva, 
evocînd acțiunile patriotice în
treprinse de românii transilvă
neni, de locuitorii Țării Hațe
gului in perioada fierbinte a 
anului 1877. La Simeria a în
ceput să se desfășoare „Festiva
lul culturii și educației socialis
te". al formațiilor artistice de 
amatori din localitățile situate 
pe Valea Streiului. Actuala e-

ditie — dedicată centenarului In
dependenței de stat a României
— a debutat cu vernisajul expo
ziției itinerante „Independența
— năzuință de veacuri a po
porului român", urmat de sim
pozionul „Sprijinul populației 
din Transilvania în desfășurarea 
războiului de independență din 
1877—1878". Programul festivalu
lui cuprinde, pînă la 8 mai, ex
puneri și dezbateri, spectacole 
folclorice, evocări istorice și 
montaje literare, serbări in aer 
liber. (Sabin Ionescu). • DOLJ. 
„Independența — permanență a 
istoriei poporului român“. Sub

acest generic a fost organizată, 
la Casa de cultură din Parcul 
Poporului din Craiova, o expo
ziție de documente, stampe, 
hărți, fotografii, ordine și me
dalii, care prezintă lupta pentru 
cucerirea independenței de stat, 
participarea maselor populare 
din Oltenia Ia acest mare act is
toric. (Nicolae Băbălău). • IAȘI. 
La Iași, în sălile „Victoria", la 
Casa sindicatelor și la Palatul 
culturii sint deschise trei expo
ziții : de artă plastică, artă fo
tografică și artă populară. Ex
pun artiști plastici și fotografi 
din județele Iași, Bacău, Neamț,

Vaslui și Botoșani. O altă expo
ziție i 
pictorul 
satul

organizată de 
Hatmanu. în 

natal. comuna

Scobinți. (Manole Corcaci). 
• MEHEDINȚI. La Ponoarele, 
într-un pitoresc cadru natural, 
a avut loc tradiționala „sărbă
toare a liliacului". Peste 30 000 
de iubitori de frumos din loca
litățile județului și din țară și-au 
dat întîlnire aici. Pe estradele

special amenajate, formațiile 
artistice evidențiate la faza ju
dețeană a Festivalului național 
„Cintarea României" au prezen
tat un spectacol literar-muzical- 
coregrafic, o paradă a portului 
popular. La muzeul „Porțile de 
Fier" s-a deschis o expoziție de 
artă populară și artizanat, în 
care sint expuse costume popu
lare specifice unor zone ale ju
dețului, cusături de mină, în
crustați! în lemn, ceramică și ar
tizanat, creații ale artiștilor 
populari. (Virgiliu Tătaru). • 
SATU MARE. Ultima premieră 
a secției române a Teatrului de

• Au fost alcătuite grupele primu
lui turneu final al campionatului 
mondial de fotbal pentru echipe de 
juniori, care se va desfășura în Tu
nisia între 27 iunie și 10 iulie. Cele 
16 formații calificate din fazele pre
cedente au fost repartizate în patru 
grupe, după cum urmează : grupa A 
(la Tunis) : Tunisia. Spania. Mexic 
și Franța ; grupa B (la Tunis) : Ma
roc. Ungaria, Honduras și o echipă 
din America de Sud : grupa C (la 
Sousse) : Coasta de Fildeș. Italia, 
Iran și o echipă din America de Sud ; 
grupa D (la Sfax) : Austria. U.R.S.S., 
Irak și o echipă din America de Sud. 
Finala competiției a fost programată 
la 10 iulie la Tunis.

• Peste 4 000 de spectatori au ur
mărit la Split meciul de baschet din
tre echipa locală lugoplastika și o 
selectidnată europeană, organizat cu 
ocazia retragerii din activitatea com- 
petitională a cunoscutului jucător

Nord Satu Mare este piesa „O- 
rașul nostru" de Thornton Wil
der. (Octav Grumeza). • VÎL- 
CEA. Așezămintele culturale din 
județ au găzduit o serie de ma
nifestări culturale în cadrul „De
cadei literaturii beletristice" : 
dezbaterea „Războiul pentru in
dependentă oglindit în poezia 
lui Vasile Alecsandri", recitalul 
de versuri patriotice „Eroi au 
fost, eroi sînt încă", un schimb 
de opinii ale unor critici literari 
cu spectatorii pe tema „Accente 
sociale în poezia lui George Ba- 
covia" etc. (Ion Stanciu). 
• BACĂU. în municipiul Bacău

au fost organizate mai multe 
expoziții documentare și de artă 
dedicate centenarului Indepen
denței de stat a României. Con
comitent cu deschiderea acestora, 
la casa de cultură a sindicatelor 
si la cluburile muncitorești de 
la combinatul de îngrășăminte 
chimice, C.P.L., I.A.S. „Avico
la" au avut loc expuneri pe tema 
„Războiul de independență — 
cauză a întregului popor român. 
Contribuția băcăoanilor la cu
cerirea victoriei în războiul de 
la 1877". (Gheorghe Baltă).

Corespondenții „Scînteii1

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 4 MAI 19771 
Extragerea I: 33 17 9 24 12 8.
Extragerea a Il-a: 5 21 26 27 10. 
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 

883 479 lei.

tv
16.00
16.05
16.40

17,00

19.20
19.30
19.30

PROGRAMUL I

Telex
Teleșcoală : Dicționar școlar 
Muzică de promenadă cu fanfara 
„Ondine" din Geneva (Elveția) 
Seara Televiziunii cehoslovace t 
„Sub semnul zilelor noaștre". (Do
cumentar realizat de Televiziunea 
din Praga) ; 17.30 „Sărbătoare la 
Detva" : 18,05 Slovacia. (Poem ci
nematografic) ; 18,35 Melodii, me
lodii... (Program de divertisment 
realizat de Televiziunea din Praga) 
1001 de seri
Telejurnal
Centenarul Independenței. F» 
urmele Istoriei. Episodul 2 : „Sub 
steagul gloriei străbune"
Ora tineretului

Televiziunii cehoslovace.
Film artistic : „15 vieți" — pro
ducție a Televiziunii cehoslovace. 
Premieră pe țară. în distribuție : 
Jan Triska, Eva Matejkova, Ivan 
Paluch. Josef Cierny. Regia : Karol 
Spisak

22.20 Telejurnal

20,10
21,10 Seara

PROGRAMUL II

20,10 Concertul orchestrei simfonice a 
Hadiotelevizlunii. Dirijor : iosit 
Conta. Solist : Ion Voicu. Iși dă 
concursul corul „Madrigal", dirijat 
de Marin Constantin

21,20 Telex
21,25 Un fapt văzut de aproape (re

portaj)
21,45 Emisiune de știință : 40 de minut# 

despre limitele imaginii
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Manifestări consacrate aniversării 
centenarului Independenței 

de stat a României

ROMÂNIA SPRIJINĂ FERM ÎNTĂRIREA COOPERĂRII 
DINTRE TARILE 1N CURS DE DEZVOLTARE

U.N.C.T.A.D.: Intervenția reprezentantului român

GENEVA

Lucrările adunării O. M. S.
Cuvintul ministrului sănătății al României

MOSCOVA 4 (Agerpres). — Atașa
tul militar, aero și naval al tării 
noastre în. Uniunea Sovietică, gene- 
ral-maior Gheorghe Dinculescu, a 
oferit, la 4 mai. o gală de filme, cu 
prilejul aniversării centenarului Inde
pendenței de stat a României.

Au participat general de armată 
A. T. Altunin, adjunct ăl ministru
lui apărării al U.R.S.S., generali și 
ofițeri superiori sovietici, funcționari 
superiori din M.A.E. al U.R.S.S.. re
prezentanți ai conducerii centrale a 
Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mănă, atașați militari, aero și navali 
străini acreditați la Moscova.

A luat parte Gheorghe Badrus, am
basadorul României in U.R.S.S. Ata
șatul militar român a evocat luptele 
duse de poporul nostru de-a lungul 
istoriei pentru a-și apăra ființa na
țională. pentru dreptul de a fi liber 
in tara sa, evidențiind luptele pentru 
dobindirea independentei tării.

Cei prezenți au vizionat filmele 
..Independența — năzuință de 
veacuri a poporului român". „Ba
lada pentru independență" și „Dru
mul apelor spre lumină".

Cu același prilej, in holul ambasa
dei a fost prezentată o fotoexpoziție 
consacrată centenarului Independen
tei de stat a țării noastre.

KIEV. — La „Casa ofițerilor" din 
Kiev a avut loc o seară festivă a re
prezentanților oamenilor muncii din 
capitala Ucrainei consacrată cente
narului Independenței de stat a 
României.

în prezidiul adunării au luat loc : 
G. I. Vascenko, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. din Ucraina, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Ucrainei, alți mem
bri ai conducerii superioare de 
partid și de stat, miniștri, conducă
tori ai unor instituții centrale, gene
rali și ofițeri superiori, alt.e persoane 
oficiale, precum și Alexandru Un
gur, consulul general al României la 
Kiev.

în cuvintul lor. O. I. Kasianenko, 
ministrul industriei ușoare, președin
tele filialei republicane a Asociației 
de prietenie sovieto-română. și 
Alexandru Ungur, consulul general 
român, au relevat semnificația eve
nimentului sărbătorit, drumul glo
rios de luptă al poporului român 
pentru independență, eliberare na
țională și socială, precum și succe
sele dobindite, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, in con
struirea societății socialiste multila
teral dezvoltate în patria noastră.

Au fost evidențiate dezvoltarea con
tinuă a relațiilor dintre România și 
Uniunea Sovietică în spiritul vechilor 
tradiții de prietenie și colaborare din
tre popoarele celor două tari, contri
buția deosebită la dezvoltarea acestei 
colaborări a intîlnirilor și convorbiri
lor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul L. I. Brejnev.

SOFIA. — în cadrul „Zilelor cul
turii românești", organizate in R. P. 
Bulgaria, la Sofia a avut loc verni
sajul unei expoziții de artă grafică 
românească. In alocuțiunile rostite, 
Peio Berbenliev, vicepreședinte al 
Comitetului pentru artă si cultură 
din R. P. Bulgaria, și Tamara Dobrin, 
vicepreședinte al Consiliului Na
tional al Frontului Unității So
cialiste. vicepreședinte al Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste, 
au relevat insemnătatea istorică a 
cuceririi Independenței de stat a 
României, reflectarea in artele plas
tice a luptei poporului român pentru 
neatirnare și progres social. Au mai 
fost prezenti academicianul Sava 
Ganovski. președintele Asociației de 
prietenie bulgaro-română. și amba
sadorul României la Sofia. Trofin 
Simedrea.

în aceeași zi. atașatul militar aero 
și naval de pe lingă Ambasada 
României la Sofia, colonel George

Ionescu. a organizat o gală de filme 
cu tematică militară.

ROMA. — La „Academia di Roma
nia" din Roma a avut loc un simpo
zion pe tema- „Independenta de stat 
a României — factor de seamă in 
dezvoltarea relațiilor cultural-știin- 
țifice româno-italiene".

PARIS. — în localul Universității 
„Sorbonne-Nouvelle" din Paris a fost 
inaugurată expoziția fotodocumen- 
tară „A 100-a aniversare a Indepen-' 
denței de stat a României". Decanul 
Facultății de italiană și română al 
universității pariziene, Mario Fusco, 
a subliniat cu acest prilej năzuința 
și lupta de veacuri pentru unitate și 
independență a poporului nostru, vi
tejia de arme a armatei române in 
1877, prietenia călită in momente 
grele ale istoriei intre popoarele ro
mân și francez.

ATENA. — Sub auspiciile Ministe
rului Culturii și Științelor al Greciei, 
la Centrul cultural municipal din 
Atena s-a deschis o expoziție de 
artă populară românească, precum 
și expoziția de fotografii „Centenarul 
Independentei de stat a României, 
1877—1977".. Cu acest prilej, Constan
tin Trypanis, ministrul culturii și 
științelor, a vorbit in fata unei nu
meroase asistente despre cultura și 
istoria poporului român, relevind bo
gatele sale tradiții, prietenia strinsă 
care leagă dintotdeauna popoarele 
grec și român. A luat, de asemenea, 
cuvintul ambasadorul român Ion 
Brad.

La vernisaj au fost prezenti doam
na Ioanna Tsatsos, soția președinte
lui Republicii Elene, primarul Ate
nei. alte oficialități, precum si mem
bri ai corpului diplomatic acreditați 
la Atena.

CAIRO. — O expoziție de foto
grafii ilustrînd aspecte din lupta po
porului român pentru independență 
s-a organizat și la Cairo de atașatul 
militar aero și naval al României in 
Republica Arabă Egipt. A fost pre
zentată. de asemenea, o gală de fil
me documentare sub genericul „In
dependența — năzuință de veacuri a 
poporului român".

ANKARA. — La ambasada ță
rii noastre din Ankara a avut loc 
o conferință de presă, in cadrul că
reia au fost evocate cele mai im
portante momente ale luptei poporu
lui român pentru independență.

DAMASC. — La Clubul ofițerilor 
din Damasc, atașatul militar aero și 
naval al țării noastre în Siria a ofe
rit o gală de filme românești cu te
matică militară. A fost vernisată, de 
asemenea, o expoziție de fotografii 
și de carte românească.

CIUDAD DE MEXICO. — Cu ace
lași prilej, la Ambasada României 
din Ciudad de Mexico a avut loc o 
seară culturală, urmată de o gală de 
filme românești, la care au partici
pat membrii coloniei române din 
Mexic.

SYDNEY. — în sala „OTC" din 
Martin Place, in centrul orașului 
Sydney, a fost deschisă expoziția de 
fotografii „Centenarul Independenței 
de stat a României”.

La deschidere au participat membri 
ai parlamentului, oameni de artă, 
ziariști, un numeros public. Cu a- 
ceeași ocazie a fost deschisă și o 
expoziție . de artizanat românesc.

WELLINGTON. — în holul cen
tral al Bibliotecii municipale din 
Wellington, capitala Noii Zeelande, 
a fost deschisă expoziția de fotogra
fii „Centenarul Independenței de stat 
a României". La deschidere au par
ticipat membri ai parlamentului, ai 
Asociației culturale Noua Zeelandă 
— România, ziariști, un numeros 
public.

GENEVA 4 (Agerpres). — La Geneva continuă lucrările primei se
siuni a Comisiei U.N.C.T.A.D. pentru cooperare economică intre țările in 
curs de dezvoltare.

Luînd cuvintul in cadrul dezbateri
lor. șeful delegației române, ambasa
dorul Constantin Ene, a subliniat im
portanta cooperării economice intre 
țările in curs de dezvoltare pentru 
accelerarea dezvoltării economice și 
sociale independente a acestor țări. 
Cooperarea economică intre țările in 
curs de dezvoltare se afirmă ca o 
trăsătură specifică a relațiilor econo
mice internaționale, a continuat vor
bitorul. menționind că in cadrul dife
ritelor acțiuni de cooperare bazate 
pe principiile deplinei egalități in 
drepturi și avantajului reciproc, aceste 
țări isi pot satisface multe din nece
sitățile lor de materii prime, de pro
duse industriale, de tehnologie și mij
loace financiare, redueîndu-se astfel

dependenta lor economică de țările 
dezvoltate. Vorbitorul a relevat că 
experiența cooperării economice a 
României cu alte țări in curs de dez
voltare demonstrează existenta unei 
largi game de forme de cooperare re
ciproc avantajoasă.

în încheiere, reprezentantul român 
a subliniat că România’sprijină cu 
hotărîre întărirea solidarității țărilor 
in curs de dezvoltare, afirmarea vo
inței lor comune pe plan mondial, cu 
convingerea că întărirea solidarității 
dintre țările în curs de dezvoltare 
servește unor obiective supreme ale 
lumii contemporane — eliminarea 
subdezvoltării și instaurarea noii or
dini economice internaționale.

GENEVA 4 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul in cadrul lucrărilor celei 
de-a XXX-a adunări a Organizației 
Mondiale a Sănătății. dr. Nicolae 
Nicolaescu. ministrul sănătății al 
României, s-a referit la preocuparea 
constantă a partidului și statului pen
tru perfecționarea rețelei de unități 
sanitare și creșterea continuă a ni
velului asistenței medicale. în con
tinuare, vorbitorul a arătat că in pre
zent se impune ca O.M.S. să-și îm
bunătățească activitatea pe linia 
sprijinirii tuturor țărilor în curs de 
dezvoltare, pentru pregătirea cadre
lor naționale. în special pe continen
tul african. Reprezentantul român a 
arătat că O.M.S. trebuie să-și inten
sifice controlul asupra aplicării co
recte a programelor de sănătate a- 
doptate de Adunarea Generală, să

acționeze mai rapid pentru dezvol
tarea bazei materiale a ocrotirii să
nătății in fiecare țară in curs de 
dezvoltare. Ministrul român a rele
vat că trebuie găsite noi căi și me
tode de colaborare intre statele mem
bre. arătind, în același timp, posibi
litățile mari care pot fi valorificate 
in colaborare cu tara noastră. atit 
pentru realizarea unor programe de 
cercetări biomedicale, cit si în asis
tența sanitară propriu-zisă.

în încheiere, ministrul român a a- 
dresat tuturor delegaților călduroase 
mulțumiri pentru ajutorul material 
și moral acordat României ca ur
mare a seismului din 4 martie, ară
tind că aceasta este o dovadă eloc
ventă a solidarității umane, o reflec
tare a prestigiului de care se bucură 
România in lume.

Un raport al secretarului general al 0. N. U. 
în problema cipriotă

Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a transmis Consiliului de 
Securitate un raport in legătură cu 
evoluțiile intervenite în problema 
cipriotă. în document se arată că 
este necesară o sporire a eforturilor 
fiecărei părți în vederea realizării 
unor negocieri fructuoase. Referin- 
du-se la rundele de convorbiri care 
au avut loc recent la Viena, în pre

zența secretarului general și a repre
zentantului O.N.U. in Cipru, in ra
port se arată că in ciuda eforturilor 
nu a fost posibil să se ajungă la un 
stadiu de la care să pornească pro
cesul efectiv al negocierilor. Secre
tarul general al O.N.U. iși exprimă 
hotărîrea de a continua eforturile 
îndreptate spre soluționarea situației 
cipriote.

„Trebuie lichidat neocolonialismul tehnologic 
în domeniul sănătății" - declară directorul 

general al O.M.S.
Organizația Mondială a Sănă

tății și-a fixat drept obiectiv 
principal ca, pină în anul 2000, 
toți locuitorii Terrei să poată be
neficia de o situație sanitară 
care să contribuie la creșterea 
bunăstării sociale și productivi
tății economice — a declarat di
rectorul general al O.M.S., doc
torul Halfdan Mahler (Dane
marca).

El s-a referit la necesitatea 
elaborării unei tehnologii adec
vate pentru asigurarea sănătății

in țările in curs de dezvoltare, 
privind. între altele, crearea u- 
nor industrii farmaceutice, asi
gurarea vaccinurilor și a perso
nalului calificat necesar. Intr-o 
perioadă in care se depun mari 
eforturi pentru consolidarea in
dependenței depline a tuturor 
statelor, in domeniul politic — 
este de neconceput, a menționat 
directorul general al O.M.S.. să 
continuăm să tolerăm neoco
lonialismul tehnologic în planul 
asigurării sănătății.

DE PRETUTINDENI
• DIN NOU DES

PRE „MAREEA NEA
GRĂ** DE LA EKOFISK. 
Odată cu blocarea erupției sur
venite la platforma de foraj 
submarin „Bravo", din zona 
Ekofisk, în Marea Nordului, 
specialiștii, concentrindu-și a- 
cum atenția asupra evoluției 
„mareei negre", reconsideră in 
bună parte temerile inițiale in 
ce privește eventualitatea unui 
dezastru ecologic in regiunea 
respectivă. Potrivit unor ex- 
perți din partea companiei 
„Philipps Petroleum" și ai a- 
genției norvegiene pentru com
baterea poluării, cantitatea to
tală de țiței scursă s-ar ridica 
la numai 12 (100 de tone, ceea ce 
ar infirma estimările din timpul 
celor 12 zile ale erupției care se 
refereau la pierderi zilnice de 
circa 4 000 de tone. La rindul 
său. un expert francez in pro
blemele petrolului a arătat că, 
dat fiind faptul că țițeiul din 
Marea Nordului este mai 
„ușor", evaporarea pinzei de 
petrol de la Ekofisk, de pe a- 
cum fragmentată in părți mai 
mici, se va produce înainte ca 
petele respective să atingă 
coastele. Doar gudroanele con
ținute in țiței, a precizat el. nu 
pot dispărea pe cale naturală, 
existind riscul ca acestea .să se 
depună in zonele de litoral.

agențiile de presă transmit:
Intîlnire. Hua Kuo-fen, pre

ședintele C.C al P.C. Chinez, pre
mier ai Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, s-a intîlnit cu Albert Ber
nard Bongo, președintele Republicii 
Gaboneze, cu care a avut o convor
bire cordială, prietenească, informea
ză agenția China Nouă.

Relații bulgaro-etiopiene. 
Todor Jivkov. prim-secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al R.P. Bulgaria, a 
avut o întrevedere cu Mengistu Haile 
Mariam, președintele Consiliului Mi
litar Administrativ Provizoriu al E- 
tiopiei. care a efectuat o vizită de 
prietenie la Sofia. După cum infor
mează agenția B.T.A.. au fost exa
minate posibilitățile extinderii in 
continuare a colaborării dintre cele 
două țări, precum și probleme in
ternaționale actuale, o atentie deo
sebită fiind acordată situației din A- 
frica. luptei împotriva imperialismu
lui. colonialismului și neocolonialis- 
mului. Miercuri, delegația etiopiană 
a sosit in vizită oficială la Mos
cova.

Consiliul O.N.U. pentru 
Namibia 3 dat publicității laVie- 
na o declarație în care subliniază că 
guvernul Republicii Sud-Africane a 
creat in Namibia o situație similară 
stării de război, ceea ce constituie un 
act de agresiune împotriva poporului 
namibian. Declarația cere organizații
lor din sistemul Națiunilor Unite să-și 
mobilizeze resursele în vederea .spri
jinirii luptei de eliberare a popofttlui 
namibian, condusă de S.W.A.P.O.

Convorbiri. Secretarul gene
ral al Partidului Comunist Francez, 
Georges Marchais. care a întreprins 
o vizită in Italia la invitația secre
tarului general al P.C. Italian. En
rico Berlinguer, a avut o întrevedere, 
la Roma, cu Bettino Craxi, secretar 
general al Partidului Socialist Ita
lian. în cadrul convorbirilor, infor
mează agenția ANSA, s-a procedat 
la un schimb de opinii cu referire 
îndeosebi Ia situația politică din 
Franța și Italia, abordindu-se si o se
rie de probleme ale situației din Eu
ropa.

Partidul Comunist din
Spania a prezentat oficial Comi

siei electorale centrale lista celor 32 
de candidați ai partidului din par
tea circumscripției electorale Madrid. 
Printre candidați se află secretarul 
general al P.C.S.. Santiago Carrillo. 
Marcelino Camacho, responsabil al 
Secretariatului național de coordo
nare a Comisiilor Muncitorești.

La cea de a 14-a ediție a 
Festivalului internațional de 
folclor de la Efes — Turcia, 
grupul folcloric ..Săbărelul". al 
Casei de cultură din Buftea, a- 
primit trofeul ..Zeița Artemis", 
simbolul tradițional al acestei 
manifestări. Solii muzicii și 
dansului popular romanesc au 
fost călduros aplaudați.

Demonstrații. Forțele isra- 
eliene au intervenit cu bom
be lacrimogene pentru a împrăș
tia demonstrații ale populației arabe 
în trei orașe — Nablus. Ramallah și 
Jenin — din teritoriul de la vest de 
Iordan .aflat sub ocupația Israelului. 
Demonstrațiile au fost organizate în 
semn de protest față de împușcarea 
de către forțele israeliene a unui ti- 
năr și a unei femei arabe în cursul 
unor incidente produse marți la 
Qabatiya.

Societate mixtă italo-so- 
Vietică. Fa ^°'ma a luat ființă o 
societate mixtă pe acțiuni italo-sovie- 
tică „Enital S.P.A.". Din. ea fac parte 
patru mari firme de import-export, 
precum și societatea italiană „Lom- 
bardmet".

Referendum. La 30 mai- în
Bangladesh va avea loc un referen
dum. El urmează să reprezinte un 
vot de încredere față de președin
tele tării și față de noul program 
politic, a anunțat șeful statului. Ziaur 
Rahman, intr-o cuvîntare radiodifu
zată. Programul politic in 19 puncte 
propune. între altele. încurajarea in
dustrializării tării și o serie de mă
suri pe plan social.

Populația S.U.A. potrivit 
statisticilor oficiale publicate la 
Washington este in prezent de 216 
milioane locuitori. Din ianuarie 1976 
pină in ianuarie 1977. rata creșterii 
populației a fost doar de 7 la mie.

în comunicatul privind vi- 
zita oficială in Norvegia a lui Gyor- 
gy Lazar, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Ungare, se relevă 
că in cadrul convorbirilor purtate cu 
primul ministru al Norvegiei. Odvar 
Nordli. s-a exprimat, dorința de ex
tindere a relațiilor pe plan economic, 
industrial și tehnic, precum și in 
alte domenii.

Tratative vietnamezo- 
americane. La Paris a avut loc 
a doua rundă a tratativelor dintre 
reprezentanții R. S. Vietnam și ai 
S.U.A. privind normalizarea relații
lor bilaterale. Luînd cuvintul in ca
drul unei conferințe de presă, con
ducătorul delegației vietnameze. Phan 
Hien, adjunct al ministrului aface
rilor externe al R.S.V., a relevat că 
delegația S.U.A. a anunțat partea 
vietnameză despre faptul că Statele 
Unite nu vor pune piedici în calea 
primirii Republicii Socialiste Viet
nam in O.N.U. Totodată, el a subli
niat necesitatea lichidării embargou
lui american asupra comerțului cu 
R.S.V.

Inundații în Rrazilia. Un 
număr de 25 000 de persoane din 
Recife (nord-cstul Braziliei) au ră
mas fără adăpost ca urmare a inun
dațiilor provocate de creșterea neaș
teptată a apelor a două fluvii. Inun
dațiile au început vinerea trecută, 
prin revărsarea fluviilor Rio Capi- 
beripe și Rio Beberipe. afectînd 17 
localități din statul Pernambuco. A- 
pele au început, să scadă abia marți. 
Autoritățile locale au luat măsuri 
urgente pentru vaccinarea populației 
sinistrate împotriva febrei tifoide, 
distribuirea de alimente si îmbrăcă
minte. Recolta pe mari suprafețe a- 
gricole a fost compromisă și nume
roase intreprinderi au fost avariate.

care nu se mai

0 APĂ 
GHEAȚĂ**.

LA

• DROGURILE PE 
BANCA ACUZĂRII.
nou episod semnificativ in ce 
privește flagelul stupefiantelor 
in țările occidentale il relatează 
agenția A.F.P. De lurii. la tri
bunalul din Lons le Saunier, 
localitate in estul Franței, a în
ceput procesul a 15 tineri im
plicați in consumul și traficul 
de droguri. Rețeaua ai cărei 
membri erau, și care a plasat 
intr-un an 500 kg hașiș, 4 kg 
heroină și cam 600 pastile 
L.S.D., a fost lichidată in ianua
rie anul acesta, șefii bandei 
reușind insă să scape. în ce 
privește tinerii arestați și aduși 
in fața instanței, in timpul au
dierilor, aceștia au mărturisit 
că s-au angajat in acțiunile de 
vinzare ilegală a stupefiantelor 
ca să-și facă rost de banii ne
cesari procurării drogurilor de 

puteau dispensa.

„DE
Aisbergurile din 

zonele polare ar putea să li
vreze lumii apă potabilă și să 
transforme deșerturile neferti
le in regiuni agricole. Deși la 
prima vedere utopică, pentru 
experții din lumea întreagă a- 
ceastă idee este considerată 
întru totul de domeniul posibi
lului. De pe acum, un grup de 
oameni de știință din Australia 
a încheiat prima fază a unui 
proiect de cercetări privind ob
ținerea de apă potabilă prin 
topirea ghețarilor Antarcticei. 
S-a calculat că un singur ais
berg cu un volum de un kilo
metru cub ar fi suficient să ali
menteze cu apă potabilă timp 
de cinci ani un oraș ca Ade
laide cu 850 000 de locuitori. Cel 
mai mare aisberg descoperit 
pină acum este de mărimea 
Belgiei. Pentru transportarea 
lor se preconizează folosirea 
forțelor naturale — viatul și 
curenții marini...

ÎN ȚĂRILE CARE ȘI-AU DOBÎNDIT INDEPENDENȚA POLITICĂ

SUVERANITATEA ASUPRA RESURSELOR NAțlONALE- 
condiție fundamentală a progresului economico-social

De cea mai mare însemnătate este instaurarea noii ordini eco
nomice, care să garanteze promovarea unei colaborări internațio
nale echitabile, respectarea dreptului fiecărui popor de a fi stăpîn 
pe bogățiile naționale și pe destinul sau, să asigure condiții pentru 
progresul economic și social mai rapid al popoarelor rămase 
în urmă.

NICOLAE CEAUȘESCU
Analizind procesele fundamentale 

ale vieții internaționale. în expunerea 
prezentată la ședința comună a foru
rilor supreme de partid și de stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia 
că trăsătura caracteristică a prefa
cerilor progresiste din lumea con
temporană o constituie afirmarea tot 
mai puternică a voinței și hotăririi 
popoarelor de a pune pentru tot
deauna capăt politicii imperialiste de 
dominație și asuprire, de a se dez
volta liber, deplin stăpine pe bogă
țiile lor naționale, de a le folosi in 
scopul propriei dezvoltări.

Este știut că întinse zone ale glo
bului, unde trăiesc două treimi din 
populația lumii, se găsesc in stare 
de subdezvoltare. Decenii de-a rin- 
dul. jefuirea resurselor materiale 
și umane de către monopolurile 
imperialiste a împiedicat popoare
le subjugate dc colonialism să-și 
dezvolte forțele de producție, in
dustria, agricultura, știința, să-și 
asigure un nivel de viață de
cent. Nimeni și niciodată nu va pu
tea calcula valoarea exactă a preju
diciilor aduse popoarelor de stăpi- 
nirca colonială.

Dar spolierea și irosirea resurse
lor naturale nu a incetat odată cu 
cucerirea independenței politice de 
către fostele colonii, intrucit mono
polurile au păstrat poziții dominante 
in economia tinerelor state. Vechiului 
colonialism i-a luat locul, in cele mai 
multe cazuri, neocolonialismul, cu pro
cedee mai rafinate, cu noi forme de 
dominație — acorduri economice în
robitoare, exploatarea prin export 
de capital, comerț neechitabil, pre
siunea organismelor financiare, pro

filurile trusturilor atingind nive
luri incredibile. Poate fi aminti
tă in acest sens activitatea mono
polurilor „Anaconda" și „Kennecott", 
care, in șase decenii de exploatare 
a cuprului chilian, au realizat pro
fituri de aproape 11 miliarde dolari, 
depășind astfel valoarea întregii pro
ducții materiale realizate in Chile 
timp de patru secole. în aceeași 
perioadă, trusturile petroliere străi
ne au stors din Venezuela un 
profit de 50 miliarde dolari ! 
După calcule efectuate de specialiști 
ai U.N.C.T.A.D., profiturile monopo
liste in țările in curs de dezvoltare au 
fost. în medie, de 3—5 ori mai mari 
decît in statele de origine ale firme
lor respective.

Or, toate acestea au lipsit și 
lipsesc in continuare țările in 
cauză de elementele vitale ce alcă
tuiesc suportul material al exercitării 
independentei. Iată de ce. impe
rativul primordial al lichidării sub
dezvoltării este reintegrarea re
surselor naturale in patrimoniul 
național, pentru ca ele să poată 
fi utilizate, pentru prima oară in is
toria acelor țări, in folosul dezvoltării 
economice și sociale neatirnate. al ri
dicării gradului de civilizație al po
poarelor. România socialistă a susținut 
dintotdeauna necesitatea recuperării 
bogățiilor naționale, considerind-o nu 
numai un act de justiție, ci și pre
misa fundamentală pentru înlătura
rea relațiilor de inegalitate și asu
prire imperialistă, pentru afirmarea 
independenței țărilor in curs de dez
voltare, pentru progresul lor econo
mic și social. De altfel. pro
pria experiență istorică a poporului

român confirmă cu prisosință rolul 
hotăritor al preluării bogățiilor na
ționale. Prin trecerea, in iunie 1948, 
a principalelor mijloace de producție

controlată de statele respective. Este 
grăitor faptul că în Siria, Algeria, 
Irak, Angola. Mozambic. Somalia, 
Venezuela și ' altele statul deține 
acum principalele sectoare econo
mice, ceea ce a permis elabo
rarea și înfăptuirea unor planuri 
de dezvoltare armonioasă. Practic, 
aproape toate monopolurile petro
liere din Africa au fost supuse, 
intr-o măsură sau alta, naționaliză
rii. Au fost incluse in sectorul de 
stat exploatarea diamantelor din An
gola și Guineea, minele de cupru și 
zinc din Algeria, plantații si indus
trii prelucrătoare din Somalia. R.P. 
Congo. Guineea-Bissau. zăcămintele 
de petrol și fier din Venezuela, mari 
suprafețe de pămint din Peru. Pana

• Marșul impetuos spre „cea de-a doua inde
pendență**

• O aspirație generală: folosirea resurselor proprii 
în scopul lichidării decalajelor economice

• România socialistă — sprijinitor activ al efortu
rilor țărilor care au pășit pe calea dezvoltării 
de sine stătătoare

în proprietatea socialistă a întregu
lui popor, s-a asigurat suvera
nitatea deplină asupra resurselor 
naturale, iar succesele obținute in 
cei 29 de ani care au trecut de 
atunci au fost posibile tocmai dato
rită faptului că statul socialist a 
concentrat in miinile sale toate pir- 
ghiile si mijloacele, orientindu-le in 
scopul fructificării la maximum a e- 
fortului propriu al poporului român 
in utilizarea rațională a tuturor avu
țiilor sale.

Prin lupta forțelor progresiste, de
mocratice, a maselor populare, pro
cesul recuperării a cîștigat continuu 
în intensitate și amploare, ajungîn- 
du-se acum ca aproximativ jumătate 
din industria extractivă existentă in 
țările în curs de dezvoltare să fie

ma și Costa Rica, industrii de bază, 
bănci și societăți de asigurare din 
Siria. Irak, Birmania. Aceste măsuri 
se dovedesc de o importantă vitală 
pentru țările respective. Astfel, pen
tru Venezuela petrolul înseamnă 
nouă zecimi din venitul bugetar, un 
sfert din valoarea produsului națio
nal și 92 la sută din cea a expor
tului.

Procesul restabilirii suveranității 
asupra resurselor naționale se mani
festă cu vigoare pe toate continen
tele. constituie un atribut al prefa
cerilor contemporane și are un pu
ternic caracter antiimperialist.

Desigur, problemele pe care le ri
dică recuperarea avuțiilor, modul de 
abordare și intensitatea acțiunilor in 
această direcție se caracterizează

prințr-o mare diversitate, depinzind 
de condițiile concrete ale fiecărei tari 
sau grupuri de țări, de gradul dez
voltării economice si sociale, de ac
țiunile politice ale guvernelor, de 
momentul inițierii procesului etc. O 
primă categorie din evantaiul larg 
de forme întilnite in desfășurarea 
procesului de preluare a bogățiilor 
naționale este exproprierea, imediată 
sau pe etape a firmelor străine, că
rora. in unele cazuri, li s-au plătit 
compensații. în majoritatea statelor 
în curs de dezvoltare este tot mai 
evidentă preocuparea de a impune 
capitalului străin limite dictate de 
interesul național. Cel mai ade
sea. capitalul străin este obli
gat să se asocieze cu cel națio
nal (ultimului revenindu-i. de regulă, 
o participare majoritară) în cadrul 
unor intreprinderi mixte. La aseme
nea forme se adaugă sporirea impo
zitelor sau redevențelor. limitarea 
transferului de profituri în străină
tate. obligația de a reinvest! o parte 
din profituri, de a incorpora in pro
dusul finit un anumit procent de ma
terii prime și semifabricate națio
nale, asigurarea de condiții cores
punzătoare pentru transferul de teh
nologie și altele.

Cum era de așteptat, naționalizările 
efectuate de țările în curs de dezvol
tare au intimpinat impotrivirea acer
bă a monopolurilor și exponenților 
acestora. Este suficient să amintim de 
rolul pe care l-au avut monopolurile 
„I.T.T.", „Anaconda" și „Kennecott" 
în organizarea complotului din Chile 
împotriva guvernului Allende, care 
naționalizase filialele locale ale aces
tor corporații, tn ciuda diferitelor di
ficultăți și obstacole, marșul spre cu
cerirea „celei de-a doua independen
țe" — cea economică — continuă să 
se dezvolte, in consens cu interese
le popoarelor. Nu incape indoialâ 
că recuperarea bogățiilor naționale 
este nu numai în interesul popoare
lor din țările respective, ci si în in
teresul întregii comunități internațio
nale, căci prin preluarea resurselor, 
statele in cauză iși sporesc potenția
lul economic și. implicit, capacitatea 
de a fi parteneri în schimburile de 
valori pe plan internațional, ceea ce

creează condiții pentru înfăptuirea 
unei colaborări rodnice, reciproc 
avantajoase. Or. tocmai realizarea 
unei cooperări echitabile, egale in 
drepturi, luarea in considerare a in
tereselor reciproce trebuie să stea la 
baza noii ordini economice și politice 
internaționale, la a cărei edificare 
sint chemate să contribuie toate sta
tele.

Condiție primordială pentru realiza
rea operei de industrializare — cheia 
depășirii subdezvoltării — trecerea 
resurselor naturale in patrimoniul na
țional nu înseamnă insă soluționarea 
automată a problemelor complexe cu 
care sint confruntate statele in curs 
de dezvoltare. Rezolvarea acestor 
probleme presupune, totodată, for
marea de cadre naționale de specia
liști. adoptarea de măsuri adecvate 
privind organizarea muncii și pro
ducției moderne, crearea in acest 
sens a unor' structuri corespunzătoa
re exigențelor revoluției tehnico-ști- 
ințifice contemporane. Principiile e- 
ticii internaționale reclamă nu nu
mai ca procesul recuperării bogă
țiilor naționale să nu fie boicotat, ci 
ca țările in curs de dezvoltare să se 
bucure de asistența necesară, de 
sprijin tehnologic din partea celor 
avansate economic.

Este’ știut că țara noastră, care nu 
a exploatat niciodată alte popoare, 
dezvoltă ample relații de prietenie și 
solidaritate cu statele care au trecut 
pe calea propășirii dc sine stătătoare, 
acordîndu-le sprijin, sub multiple 
forme și pe multiple planuri în va
lorificarea resurselor lor naționale, 
potrivit intereselor de progres ale 
acestora. Promovarea de către Româ
nia a unei cooperări multilaterale și 
mereu in creștere cu statele angajate 
pe calea dezvoltării de sine stătă
toare. ajutorul direct, pozițiile adop
tate in diversele foruri internaționale 
atestă din plin consecvența pozițiilor 
românești referitoare la necesitatea 
de a se acționa ferm pentru apă
rarea intereselor țărilor in curs de 
dezvoltare.. pentru crearea in lume a 
unui climat propice dezvoltării și 
conlucrării fructuoase intre toate po
poarele.

Vasile OROS

© SOARELE, VINTUL 
SI APA - SURSE DE 
TERMOFICARE. mai- 
ginca Vienei va fi construită o 
clădire experimentală termofi- 
cată cu ajutorul a trei surse 
energetice naturale diferite : 
energia solară, eoliană și geo- 
termică. Clădirea, cu 9 etaje, va 
fi prevăzută cu colectori ai 
energiei solare, motoare dc vint 
și o instalație pentru valorifi
carea apelor termale. Sub aco
perișul de .sticlă al imobilului 
va fi amenajată o grădină de 
legume pentru consumul loca
tarilor, oxigenul eliberat de 
plante fiind utilizat in sistemul 
de condiționare a aerului din 
încăperile de lucru. în pofida 
acestor triple sisteme de incăl- 
zire, proiectanții au prevăzut, 
ca o supapă de siguranță, o in
stalație de racordare a imobilu
lui la sistemul orășenesc dc dis
tribuire a energiei. 1

• RECICLAREA... PO
RUMBEILOR CĂLĂTORI. 
Spitalul din Devonport (Marea 
Britanic) a hotărit. din rațiuni 
de eficiență și economie, să 
folosească porumbei călători ca 
mijloc de transport al eșantioa
nelor de singe pentru analize 
pină la laboratorul aflat la o 
distanță de 3 km. Conducerea 
spitalului apreciază că această 
inițiativă prezintă un dublu a- 
vantaj : pe de o parte, porum
belul parcurge distanța in nu
mai 5 minute, în timp ce cu 
mașina este nevoie de 10 mi
nute ; pe de altă parte, intre- 
ținerea a 12 porumbei costă cu 
25 la sută mai ieftin decit uti
lizarea de autovehicule.

• STATUILE REGĂ
SITE. Recent, 30 de sculpturi
ale catedralei Notre Dame, 
considerate pierdute in timpul 
Revoluției franceze, au fost re
găsite in cursul unor lucrări 
efectuate la un hotel din cen
trul Parisului. Prețioasele o- 
pere de artă care împodobeau 
portalul meridional al vestitei 
catedrale fuseseră demontate și 
oferite unui spital din vecină
tate pentru a fi utilizate drept 
material de construcție. Achi
ziționate de un iubitor de artă, 
ele au fost ascunse' cu grijă in 
peretele unei clădiri ridicate in 
același an. 1796. în 1885, pierzîn- 
du-se speranța că vor fi regă
site. in nișele rămase goale ale 
catedralei au fost introduse 
copii după vestitele statui. A- 
cum, după atiția ani. se creează 
posibilitatea ca locul copiilor să 
fie luat de originale.
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