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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a vizitat ieri o expoziție consacrată realizărilor 

obținute în domeniul cercetării științifice,
ingineriei tehnologice, progresului tehnic
Tovarâțul Nlcolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
vizitat, in cursul zilei de joi, ex
poziția realizărilor obținute în 
domeniul cercetării științifice, 
Ingineriei tehnologice și al pro
gresului tehnic, organizată cu 
prilejul lucrărilor Plenarei Con
siliului Național pentru Știință 
și Tehnologie.

in această vizită, secretarul 
general ai partidului a fost în
soțit de tovarășul Manea 
Mănescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Lina Cio- 
banu, Ion Dincă, Emil Drăgă- 
nescu, Paul Niculescu, Gheor- 
ghe Oprea, Nlcolae Glosan șl 
de tovarășii Mihai Marinescu șl 
Angelo Miculescu, vlceprim- 
mlniștri ai guvernului.

Sosire* 1* Palatul sporturilor și 
culturii — unde a fost organizată 
expoziția — a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. a celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului și sfatului a 
fost salutată cu deosebită căldură și 
însuflețire de un mare număr de 
cercetători, proiectanți și alti specia
liști care, prin prelungite aplauze 
și urale. au dat expresie sentimen
telor de sinceră stimă și profundă 
recunoștință fată de secretarul gene
ral al partidului, pentru atentia sa 
neelăbită acordată propășirii activi
tății de cercetare științifică si dez
voltare tehnologică, de ridicare a â- 
cestora la nivelul cerințelor cincina
lului afirmării plenare a revoluției 
tehnlco-științifice In toate domeniile 
de activitate.

Cu aceste sentimente a fost întîm- 
pinat tovarășul Nicolae Ceaușescu de 
președintele Consiliului Național 
pentru Știință si Tehnologie. Ion 
Ursu. de miniștri, președinții acade
miilor de științe, directori generali ai 
institutelor centrale de cercetare, rec
tori ai unor Institute de învățămînt 
superior, membri ai Biroului Exe
cutiv al C.N.Ș.T.

Exprimînd gîndurile si sentimente- 
1* celor peste 150 000 lucrători din 
domeniul științei și tehnologiei, pre
ședintele C.N.Ș.T. a adresat cele mai 
vii mulțumiri secretarului general al 
partidului pentru onoarea deosebită 
pe care le-o face vizitind ex
poziția, care înmănunchează e- 
forturile și căutările asidue al® 
oamenilor de știință și specialiș
tilor îndreptate spre creșterea con
tinuă a aportului științei și tehnolo
giei la soluționarea problemelor de 
bază ale dezvoltării economico-sociala 
a tării in lumina Programului parti
dului, a Directivelor celui de-al 
XI-lea Congres al P.C.R. El a infor
mat despre măsurile care au fost 
luate pină acum în vederea transpu
nerii în practică a indicațiilor date 
de secretarul general al partidului 
pentru mai buna organizare a cerce
tării științifice Si tehnologice, apro
pierea unităților de cercetare și 
Inginerie tehnologică de locurile de 
«roducție, pentru Îmbunătățirea, in 
Wtlnuare, a profilului institute

lor de cercetare, proiectare teh
nologică, in funcție de nevoile 
economiei naționale, de cerințele 
concrete ale producției. în același 
timp, vorbitorul a subliniat hotărîrea 
unanimă a lucrătorilor din acest im
portant domeniu de activitate de 
a-și intensifica eforturile pentru în
deplinirea integrală a planului anual,

inclusiv a celui de introducere a pro
gresului tehnic, de a întreprinde 
toate măsurile necesare in vederea 
sporirii contribuției cercetării știin
țifice la reducerea cheltuielilor de 
producție, a consumurilor de materii 
prime și materiale, combustibil, ener
gie, la ridicarea necontenită a efi
cienței economice.

Secretarul general al partidului 
este invitat să viziteze expoziția ce 
reunește realizări reprezentative din 
toate domeniile, prezintă soluții pe 
care cercetarea științifică și ingineria 
tehnologică românească urmează să 
le dea unor probleme de maximă 
importanță ale producției materiale 
in actualul cincinal. Expoziția pune 
în evidentă, cu precădere, metodele și 
mijloacele folosite în vederea înfăp
tuirii obiectivelor fixate de conduce
rea partidului și statului, personal da 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — redu
cerea cheltuielilor materiale de pro
ducție, valorificarea superioară a re
surselor de materii prime și materiale 
indigene, precum și a subproduselor 
rezultate din procesele de fabricație, 
realizarea de noi produse, cu caracte
ristici superioare de înlocuitori ai 
materialelor deficitare, elaborarea de 
tehnologii eficiente, menite să ducă 
la o creștere substanțială a pro
ductivității muncii, a gradului de 
mecanizare si automatizare a lucrări
lor. organizarea Si programarea pro
ducției si muncii, care să asigure 
îmbunătățirea condițiilor de lucru, u- 
tilizarea integrală * capacităților de 
producție.

Miniștrii de resort, conducătorii u- 
nitâților de cercetare și proiectare, 
specialiștii au prezentat secretarului 
general al partidului rezultatele obți
nute in înfăptuirea planului de cer
cetare științifică, dezvoltare tehnolo
gică și introducerea progresului teh
nic in diferite domenii de activitate, 
realizări care atestă creșterea conti
nuă a aportului științei și tehnologiei 
românești la solutionarea probleme
lor complexe ale dezvoltării econo- 
mico-sociale a patriei noastre în cin
cinalul revoluției tehnico-științifice.

Standurile industriilor extractivă, 
energetică și metalurgică — primele 
pe care secretarul general al parti
dului le-a vizitat — oglindesc efor
tul specialiștilor din aceste dome
nii îndreptate spre elaborarea unor 
metodologii si tehnici noi de investi
gare. care să pună în valoare noi 
surse de minereuri utile, de exploa
tare si de valorificare superioară a 
tuturor bogățiilor subsolului, a resur
selor energetice. în acest con
text. au fost prezentate utilaje 
Si instalații noi. de mare ran
dament. intre care combine de 
extracție a cărbunelui și sisteme 
moderne de susținere a abatajelor, 
procedeele moderne de injecție cu 
apă. gaze și alte substanțe de com
bustie subterană, în scopul creșterii 
factorului final de recuperare a ză
cămintelor de țiței, aplicarea unor 
tehnologii avansate de elaborare a 
oțelurilor.

Schemele și diagramele oglindesc 
eforturile pe care energeticienii din
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țara noastră le depun pentru mate
rializarea indicației cuprinse in Di
rectivele Congresului, de folosire pe 
scară largă a combustibililor inferi
ori pentru producția de energie elec
trică. Sint scoase în evidență pro
gresele înregistrate in reducerea 
consumurilor în producția, transpor
tul și distribuirea energiei electrice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ce
rut cercetătorilor energeticieni să 
definitiveze și să aplice de îndată 
cele mai eficiente soluții care să a- 
șigure sporirea gradului de siguran
ță in exploatarea agregatelor ener
getice și liniilor de transport al e- 
nergiei electrice.

în dialogul cu specialiștii din me
talurgie, secretarul general al parti
dului. relevina rezultatele obținute, 
a arătat că este necesar să se în
treprindă. în continuare, măsuri in 
vederea obținerii un^i producții su
perioare celei planificate de lamina
te de otel și a indicat să fie' grăbite 
lucrările de construcție a laminoru
lui de țevi de la uzinele ..Republica" 
dih București și a altor obiective.

Semnificative sint realizările obți
nute in cercetarea științifică- și ingi
neria tehnologică din domeniul chi
miei. în actualul cincinal, pe baza 
tehnologiilor elaborate de cercetăto
rii din acest domeniu, reuniți în In
stitutul central de chimie — unita
te apreciată atit în tară, cit și pes
te hotare pentru aportul său la pro
gresul general al chimiei — vor fi 
realizate 86 la sută din volumul to-

’ (Continuare în pag. a III-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, a primit, in ziua de 
5 mai. delegația Partidului Comunist 
din Japonia, formată din tovarășii 
Tomio Nishizawa, vicepreședinte al 
Prezidiului Permanent al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
din Japonia. Itaru Yonchava. mem
bru al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C. din Japonia, și Choiu Ugai, 
membru al C.C. al P.C. din Japonia, 
care face o vizită in tara noastră, 
la invitația C.C. al P.C.R.

I<a întrevedere au luat parte tova
rășii Ilie Verdet. membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R.

Oaspeții au adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut călduros 
din partea tovarășului Kenji Miya
moto. președintele Prezidiului Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist din Japonia, a celorlalți tovarăși 
din conducerea partidului. împreună 
cu urări de succes poporului român 
in eforturile sale de a lichida cit 
mat grabnic urmările distrugătorului 
cutremur -de la 4 martie, de a con

Pîrghii hotărîtoare ale dezvoltării economiei 
și sporirii venitului național - temelie sigură 
a ridicării nivelului de trai al oamenilor muncii 

REALIZAREA la termen si cu 
ÎNALTĂ EFICIENȚĂ A INVESTIȚIILOR

An de an înfăptuim ample și com
plexe programe de investiții pentru 
accelerarea dezvoltării economice și 
sociale a țării. în concepția partidu
lui nostru, realizarea cu consecvență 
a acestor susținute și mobilizatoare 
programe de investiții se detașează 
ca un obiectiv fundamental al politi
cii noastre economice. Aceasta este 
calea prin care se asigură progresul 
rapid și multilateral al economiei 
naționale și. totodată, capacitatea sa 
de a face față nevoilor crescinde ale 
oamenilor muncii, de a contribui din 
■plin la ridicarea nivelului lor de trai.

Pentru țara noastră — țară so
cialistă în curs de dezvoltare — 
înfăptuirea unui vast program de 
investiții a constituit și consti
tuie un imperativ vital. în ac
tualul cincinal se realizează un 
volum de investiții fără pre
cedent, aproape tot atit de mare 
cit în cele trei cincinale anteri
oare luate la un loc.

De fapt, numai simpla enunțare a 
structurii unui program de investiții 
— anual sau cincinal — oferă dovada 
cea mai convingătoare asupra core
lației organice ce există între crește
rea puterii economice a tării și satis
facerea in tot mai Inine condiții a ne
voilor materiale și spirituale ale în
tregului popor. Programele de inves
tiții preconizate de partid au avut 
întotdeauna în vedere construirea și 
modernizarea acelor obiective și ca
pacități productive de care depinde 

tinua neabătut prbgramul de dezvol
tare a societății socialiste multilate
ral dezvoltate in patria sa. Membrii 
delegației au relevat faptul că mo
dul in care poporul român învinge 
greutățile provocate de cutremur do
vedește superioritatea orînduirii so
cialiste.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis, la rîndul său. 
tovarășului Kenji Miyamoto, condu
cerii P.C. din Japonia, comuniștilor 
japonezi salutări, tovărășești, precum 
și cele mai bune urări de succes.

în cursul întrevederii au fost evi
dențiate cu satisfacție raporturile de 
prietenie, colaborare și solidaritate 
militantă dintre P.C.R., și P.C.J. și 
a fost, reafirmată dorința comună 
de a extinde aceste relații în folosul 
ambelor popoare, al întăririi priete
niei și cooperării dintre România și 
Japonia, al cauzei păcii și socialis
mului.

Schimbul de păreri a reliefat iden
titatea de vederi dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist din Japonia în problemele fun
damentale ale vieții internaționale 
și mișcării comuniste și muncito

dezvoltarea in ritm înalt a ramurilor 
care creează venit național, aceasta 
constituind chezășia sigură a sporirii 
mai rapide a avuției naționale, a ri
dicării nivelului de trai al oamenilor 
muncii. Concomitent cu această ori
entare fermă spre ramurile produc
tive, importante fonduri de investiții 
sint alocate pentru construirea de lo
cuințe, edificii sociale, așezăminte 
culturale și de sănătate.

Aceste două laturi esențiale ale ori
cărui plan de investiții Ie regăsim 
cu pregnantă și în fizionomia planu
lui din acest an. îndeplinirea lui va 
permite :

punerea în funcțiune în 1977 a 
unui număr de 550 de capacități 
industriale și agrozootehnice im
portante, dezvoltarea și reutila- 
rea la un înalt nivel tehnic și in
tr-o proporție însemnată a nu
meroase unităti existente. Tot
odată. se vor construi circa 
220 000 de apartamente, nume
roase cămine pentru nefamlliști, 
noi spitale, creșe și policlinici, va 
spori considerabil întreaga bază 
materială a sectoarelor sociai- 
culturale. 

rești. S-a subliniat necesitatea res
pectării independentei și dreptului 
fiecărui partid de a-și stabili de sine 
stătător linia politică, de a hotărî 
singur asupra modalităților de tre
cere la socialism pe baza condițiilor 
specifice — istorice, naționale, eco
nomice și sociale — din țara res
pectivă. Totodată, a fost mani
festată hotărîrea celor două partide 
de a milita pentru întărirea unită
ții și solidarității dintre toate forțele 
revoluționare, democratice, progre
siste in lupta împotriva imperialis
mului și colonialismului, pentru 
pace, democrație și progres social. 
S-a subliniat, de asemenea, necesi
tatea de a se acționa cu mai multă 
hotărîre pentru instaurarea unei noi 
ordini economice și politice interna
ționale, pentru recunoașterea dreptu
lui fiecărui popor la dezvoltare 
liberă de sine stătătoare, pentru so
lutionarea in interesul popoarelor a 
marilor probleme care confruntă o- 
menirea.

întrevederea s-a desfășurat tntr-o 
atmosferă caldă, tovărășească, in 
spiritul prieteniei «xistente între cele 
două partide.

Este clar, deci, că prin însăși struc
tura sa programul de investiții reflec
tă concludent unitatea inseparabilă 
intre progresul economic accelerat și 
creșterea nivelului de trai al popu
lației.

Dar, așa cum este cunoscut, inves
tițiile sint o pîrghie puternică de dez
voltare economică și socială numai in 
condițiile în care fondurile materiale 
și financiare alocate sint folosite ra
tional, cu inaltă eficientă economică, 
în repetate rînduri tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat necesitatea 
realizării unei eficiente economice 
cit mai ridicate a fondurilor investi
te, atrăgînd atentia că fiecare leu 
cheltuit trebuie să contribuie la spo
rirea producției materiale și a pro
ductivității muncii sociale, la creș
terea venitului național. Creșterea 
substanțială a eficienței economice 
cu care sint construite noile obiective 
și capacități productive constituie, de 
fapt, chintesența sarcinilor trasate de 
secretarul general al partidului tu
turor factorilor angajați in realizarea 
investițiilor. întrucît pe această bază
(Continuare în pag. a IV-a)

Istoria de ieri si
3

a poporului român, 
vital al scrisului

Intre anul Unirii 
Principatelor si cel al 
unirii tuturor români
lor în 1918 cade anul 
afirmării Independen
tei României, eveni
ment vital pentru e- 
xistența ființei națio
nale a poporului ro
mân, nucleul dinamic 
în lumina căruia isto
ria noastră își contu
rează personalitatea și 
măreția.

Pentru deșteptarea 
geniului creator româ
nesc în arte, științe, 
în cunoașterea lumii, 
toate aceste trei cea
suri istorice au o im
portantă hotărîtoare. 
căci geniul este tăi
nuit in popor. în acest 
popor de țărani care 
erau aurul cel mai cu
rat al tării, cum îi nu
mește un istoric în 
acea vreme, dar el 
trebuia afirmat și re
cunoscut ca atare in 
ochii săi proprii și în 
ochii celorlalți.

Iar această recunoaș

tere a dreptului nostru 
de a fi români în ce 
facem, de a ne cînta 
bucuriile si suferințe
le. etosul nostru natio
nal in opere de mare 
valoare, această lumi
nă, nouă resurectională

însemnări de 
loan ALEXANDRU

infuzată întregii istorii 
a poporului nostru a 
răsărit pe cerul patriei 
odată cu dobîndirea 
independentei Româ
niei. încoronare a unui 
efort multisecular al 
poporului nostru. •' în 
urma sacrificiilor și 
luptelor și perseveren
tei pentru a ne păstra 
limba și rînduielile 
spirituale ctitorite aici 
de strămoșii noștri.

Fructe ale. indepen
dentei României, de-o 
înaltă spiritualitate, și 
frumusețe, slnt.șiaces-

de uzi 
obiectul

nostru
te personalități origi
nale, expresia geniului 
național, afirmate în
literatură si arte, în
ceputul unei renașteri 
naționale ce-i numără 
pe Alecsandri, Emi- 
nescu, Coșbuc, Crean
gă, Caragiale, Gri- 
gorescu, Andreescu, 
Luchian, Ciprian Po- 
rumbescu, 
Maiorescu 
alții.

Enescu, 
și atîția

Tot acum vor apă
rea marii noștri isto
rici Xenopol. Onciu, 
Iorga, care pe temeiul 
izvoarelor vor străve- 
dea in sinteze pe 
epoci măreția poporu
lui român în continui
tatea si coeziunea in
terioară. acel fir roșu 
neîntrerupt ce străba
te istoria noastră de la 
Decebal pînă astăzi.

Deșteptarea geniului 
national la valorile 
noastre autohtone, fap-
(Contînuare 
în pag. a V-a)
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r A
Cucerirea independentei in urma 

războiului din 1877—1878 a schimbat 
in mod fundamental destinele po
porului și a marcat o piatră de hotar 
în dezvoltarea României — intrată 
astfel în concertul statelor europene 
suverane, recunoscută ea atare de 
puterile străine pe parcursul anilor 
1878—1880, și dobindind dreptul de a 
dispune în mod liber de politica sa 
internă și externă.

Consecințele noului statut al Româ
niei au fost multiple, manifestîn- 
du-se amplu In perioada ce a ur
mat pe cele mai diverse planuri — 
politic, economic, social. cultural. 
Una din urmările imediate ale răz
boiului din 1877—1878 a fost reuni
rea Dobrogei — după aproape cinci 
secole de Înstrăinare — cu patria- 
mumă. La finele lui noiembrie 1878, 
trupele noastre luau în stăpinire 
străvechiul pămînt românesc dintre 
Dunăre și mare, încărcat de atîtea 
vestigii și amintiri scumpe istoriei 
naționale. Odată cu independenta se 
înfăptuia. așadar, și o etapă impor
tantă a unității naționale.

în seara căderii Plevnei. marele 
patriot C. A. Rosetti adresase mulți
mii de bucureșteni entuziaști, adu
nați în fata locuinței lui. un scurt 
și înflăcărat discurs în care, după 
ce saluta victoria armatei române, 
spusese: „Am luat Pleyna externă, 
e adevărat, acum, însă, ne mai rămîne 
ca să luăm Plevna internă". Această 
afirmație semnifica un drum de re
forme si lupte tinzînd spre înfăptui
rea năzuințelor de progres politic, 
economic și social al tării.

De o importanță deosebită printre 
urmările cuceririi independenței sînt 
Înfăptuirile pe planul modernizării 
vieții de stat. Cu toate limitele fi
rești pe care le implica procesul de 
consolidare a pozițiilor burgheziei — 
care era marea beneficiară a noilor 
stări de lucruri. în dauna moșierimii 
conservatoare — nu putem să nu 
remarcăm un șir întreg de acte 
politice de mare însemnătate. Astfel, 
în iunie 1884 a fost modificată Con
stituția din 1866 și, totodată, s-a a- 
doptat o nouă lege electorală ee lăr
gea într-o oarecare măsură corpul 
electoral.

Un alt capitol important al conse
cințelor independenței îl constituie 
progresele din sfera economiei. în
lăturarea barierelor impuse de 
Poarta Otomană a constituit un 
puternic stimulent pentru dezvolta
rea accelerată a industriei româ
nești, avîntul forțelor de producție, 
dezvoltarea relațiilor de producție 
capitaliste. O mare importanță au a- 
vut în această privință abolirea po
liticii liberului schimb. Convenția 
comercială cu Austro-Ungaria înche
iată în 1875 — ca o manifestare de 
independentă fată de Poarta Otoma
nă — adusese însă, după o aplicare 
de 10 ani. grave prejudicii economice 
țării, Înăbușind in fapt industria na

țională. în noile condiții, România 
independentă a denunțat în 1886 con
venția cu Austro-Ungaria. S-au suc
cedat un șir de acte legislative meni
te să încurajeze propășirea industriei 
naționale. Roadele acestor măsuri 
s-au reflecțat în accelerarea ritmului 
de dezvoltare industrială. Dacă în cele 
două decenii premergătoare adoptă
rii legii de încurajare a industriei 
din 1887, media fabricilor înființate 
era de 8,2 pe an, în perioada 1887— 
1893 această medie a crescut brusc 
la 14 fabrici înființate pe fiecare an, 
iar în perioada 1893—1906 media a

totodată. In unele împrejurări, de 
interesele moșierimii exportatoare 
de cereale. Ca urmare. în decenii
le de după cucerirea independenței 
s-a intensificat pătrunderea in țară 
a capitalului străin, care a ajuns să 
acapareze poziții tot mai puternice 
în economia națională. La sfirșitul 
secolului al XlX-lea și începutul se
colului al XX-lea, România continua 
să rămină o țară cu economie pre
cumpănitor agrară, aflată ineă în 
prima fază a dezvoltării capitaliste.

O deosebită importantă a avut fap
tul că rapida dezvoltare a indus-

ochi“ — cum spunea un contemporan, 
sporindu-și combativitatea împotriva 
exploatării moșierești. Aflată în fața 
unei țărânimi întoarse de pe front cu 
conștiința că are dreptul la o viață 
mai bună si mai dreaptă în tara pe 
care ea o făcuse, de fapt, indepen
dentă. stăpînirea a fost silită să abo
lească. la numai patru ani după 
război, măsurile silnice introduse de 
conservatori, în 1872 în legea tocme
lilor agricole.

Semnificativ pentru starea de spi
rit a foștilor ostași-țărani din 1877— 
1878 este faptul că, în toate răs-

Coordonate, trasaturi, momente fundamentale ale epopeii neatîrnării 
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prefaceri progresiste in viata 
economico-socială a României

crescut la 18 fabrici pe an. Progrese 
evidente s-au realizat, totodată. în 
dezvoltarea transporturilor, a căi
lor de comunicație. în august 1879 
începe construirea liniei ferate Bu- 
zău-Mărășești — prima linie ferată 
executată de statul român. în aceste 
împrejurări aveau să se nască minu
nata creație tehnică a lui Anghel 
Saligny din 1895 — podul transdanu- 
bian de la Cernavoda — și, mai apoi, 
portul Constanța.

Un rol important în dezvoltareai 
economică l-a avut înființarea Băncii 
Naționale a României (1880), cu o 
treime din capital deținut de stat, 
precum și a numeroase alte bănci.

în același timp au apărut tot mai 
evidente manifestări ale racilelor 
capitalismului — dezvoltarea inegală 
a ramurilor industriale, mari dispro
porții în repartiția geografică a for
țelor de producție etc. : sistemul fi
nanciar purta amprenta unui accen
tuat caracter de clasă, constituind 
un mijloc de exploatare suplimen
tară a celor ce muncesc. Politica e* 
conomică slujea în primul rînd sco
purile marii burghezii, ținînd seama,

triei a dus la crearea unor impor
tante detașamente de muncitori in
dustriali calificați. S-a lărgit astfel 
baza soeială a mișcării muncitorești, 
care spre sfirșitul secolului trecut 
se afirma puternic pe arena vieții 
politice drept cea mai înaintată forță 
socială în societatea românească. 
Un moment decisiv în acest sens 
l-a constituit înființarea în 1893 a 
Partidului Social-Democrat al Mun
citorilor din România, călăuzit de 
ideologia marxistă. Așadar, pe teme
lia independentei naționale s-a ac
celerat procesul care a adus. încă de 
la finele secolului al XlX-lea, clasa 
muncitoare și partidul ei în fruntea 
mișcării revoluționare a societății 
românești.

Cealaltă clasă de bază a societății 
noastre — țărănimea — a intrat, la 
rîndul ei, într-un proces de radi
calizare politică. Dînd principalele 
sacrificii de singe și jertfe materiale 
în războiul pentru cucerirea indepen
dentei, țărănimea română a devenit 
mai conștientă de rolul ei în viata 
națiunii, ,.s-a înălțat în propriii ei

coaiele țărănești, tncepînd cu cela 
din 1888 și terminînd cu cele de la 
1907, țăranii veterani ai războiului dc 
independență au fost printre princi
palii agitatori și luptători.

între consecințele dobîndirii inde
pendenței se cuvine subliniată în
florirea deosebită a instrucțiunii pu
blice și culturii naționale, apariția u- 
nei importante pleiade de creatori de 
seamă in toate domeniile științei, li
teraturii. artei, ca marii savanți Victor 
Babes, Cantacuzino, Gh. Marinescu, 
Emil Racoviță. Iuliu Baraș, istoricii 
Xenopol, Iorga, scriitorii Caragiale, 
Slavici, Mgcedonski. Coșbuc. Vla- 
huță, Șt. O. Iosif, pictorii Nicolae 
Grigorescu, Ion Andreescu. Ștefan 
Luchian, muzicienii Ciprian Porum- 
bescu, George Enescu și multi, multi 
alții. Concomitent — și pe fundalul 
creșterii-'mișoării muncitorești — au 
apărut si asemenea reprezentanți ai 
gindirii, literaturii și artei proletare 
ca Dobrogeanu-Gherea, Neculuță, 
Păun-Pincio, Constantin Miile, Anton 
Bacalbașa. Nu putem să nu amintim 
și înflorirea presei.

în condițiile internaționale create 
după Congresul de la Berlin, Româ
nia fusese pusă în fața unor mari 
dificultăți în opțiunile ei de politică 
externă. Ca stat independent, ea 
avea, desigur, de aici înainte liber
tatea de a-și orienta politica exter
nă într-un sens sau altul, finind sea
ma, bineînțeles, de interesele majore 
ale națiunii și de raporturile inter-, 
naționale complexe de pe continen
tul european. însă în acest context 
s-au făcut auzite puternic în țară, 
voci care cereau tact si înțelepciune. 
Mihail Kogălniceanu spunea astfel, 
în 1883, „Noi nu trebuie să avem 
predilecție pentru nici o putere în 
parte... Numai avînd o politică româ
nească și neangajîndu-ne nici către 
unii, nici către alții, numai asa pu
tem scăpa din această furtună mare, 
care din zece in zece ani izbucnește
pe marea Europei, și care ar putea 
pune in pericol statul român".

★
Implantarea stindardului româ

nesc,’ în 1878, pe zidurile anticului 
Tomis marcase continuarea procesu
lui ireversibil început în 1859, al fău
ririi statului național unitar român, 
proces ce avea să-și găsească încu
nunarea la 1 decembrie 1918, prin 
mărețul act al unirii Transilvaniei 
cu România. De altminteri, curjpd 
după ce tunurile noastre cuceriseră 
neatirnarea și zguduiseră milioanele 
de conștiințe românești de pretutin
deni, ziarul socialist cu nume sem
nificativ „Dacia viitoare" scria, în
trezărind vremurile ce aveau să
vină :

„Junime română ! Străbunii noștri 
ne-au conservat limba și pămîntul 
strămoșesc ; părinții noștri, genera- 
țiunea care se duce au făcut unirea, 
independența și mult lucrat-au pen
tru libertate 1 Acum e rîndul nostru, 
nouă ne este dat a complecta unita
tea națională, a întări libertatea și 
a face ca egalitatea să nu fie un van 
nume".

Istoria a arătat că mișcarea noastră 
muncitorească s-a dovedit la înălți
mea marilor sale răspunderi. în-

multe de- 
cla- 
ma- 
dus 
din

tr-gdevăr, după mai 
cenii, in cursul cărora politica 
selor exploatatoare și politica 
rilor puteri imperialiste au 
la ciuntirea gravă și în cele 
urmă la compromiterea independen
ței, cucerite prin grelele jertfe ale 
maselor largi, poporul român și-a do- 
bindit deplina independență sub stea
gul Partidului Comunist Român, în 
anii revoluției populare și ai con
strucției socialiste, cînd a devenit 
pentru prima oară singur și intru to
tul stăpîn pe destinele sale. A în
ceput astfel, o nouă epocă în viața 
națiunii, epoca împlinirii celor mai 
înalte aspirații de libertate și pro
gres ale poporului, a înfloririi multi
laterale a României socialiste.

Matei IONESCU
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In aceste zile, în sălile Muzeului militar central Foto : E. Dichiseanu

Batalioanele eroice
Cum trec mereu cîntînd de nemurire 
Eroicele, mari batalioane !
De către Plevna vin, de Ia Smirdan, din Rahova, 
împrăștiind oștirile dușmane.

Că nu le-au stat în cale nici negurile grele, 
Redutele cumplite nu i-au putut opri ;
Se văd înaintînd, din noaptea seculară 
Spre-ai Libertății noastre, puternici zori de zi.

Pe steagurile lor de gloanțe ciuruite 
Se-arată-al jertiei singe înconjurat de nimb. 
Și vin, cu soarele, în zarea eternei dimineți 
Și cresc, și se-mplinesc, și se petrec prin Timp.

Sînt văile sonore și munții în albastru 
Nemărginit cuprins în calea lor, 
Și ierburile-noată în rouă amintirii 
Și ilorile le-aștern imens, ceresc covor,

Și-un plai mai sus al Patriei s-arată, 
Gură de rai chemîndu-i cu iubire...
Batalioanele eroice de la Smîrdan, și Opanez, șl Grivița 
Cum trec spre el cîntînd de nemurire !

Dumitru BĂLĂEȚ

„CRONICA Di LA PLEVNA"
„Dacă cineva vrea 

eu adevărat să scrie o 
carte despre un erou, 
el trebuie să fie po
porul român. Această 
carte, numai ea, ar 
trebui scrisă. In nu
mele adevărului (drep
tul Ia independență, 
libertate, unitate și în
florire ca națiune de 
sine stătătoare — n.n.) 
în care crede acest 
popor de cînd s-a năs
cut" — se spune in 
„Cronica de la Plev
na".

Piesa lui Mircea 
Bradu și Dumitru 
Chirilă, premiată la 
concursul Radiotele- 
viziunii pe 1976 și pre
zentată in premieră 
de către Teatrul TV, 
fructifică această idee. 
„Cronica de la Plevna" 
are în centru figura 
lui Moise Groza. După 
ce și-a terminat sta
giul obligatoriu în ar
mata austro-ungară, 
unde a dobîndit gradul 
de sublocotenent, Moi
se Groza s-a hotărit să 
treacă, înfăptuind visul 
vieții și ascultind de 
„glasurile inimii", in 
rindurile armatei ro
mâne. Patru ani mal 
tirziu, Moise Groza, 
devenit ofițer al sta
tului major, se va dis
tinge pe cîmpul de 
luptă, eu deosebire la 
atacul redutei Grivița. 
Cum e consemnat in 
„Cartea de Istorie", 
Groza, ajuns căpitan 
(și apoi distins cu cele 
mai inaltc decorații), 
s-a aflat alături de lo- 
cotment-colonelul S. 
Voinescu și maiorul 
AI. Candiano Popescu, 
„în fruntea trupelor 
românești care au a- 
tacat a patra oară re
duta, cucerind-o și 
păstrind-o. împotriva 
unor puternice con
traatacuri turcești".

Atenția acordată a- 
cestei personalități 
este, cum spuneam. în 
piesa lui Mircea Bradu 
și D. Chirilă, o moda
litate de a vorbi des

pre eroismul poporului 
român. Căci Moise 
Groza este privit tot 
timpul ca un expo
nent și ca un autentic 
reprezentant al aces
tuia. Unirea tuturor 
românilor, nutrită de 
el, este de fapt idea
lul măreț visat lucid 
de toți românii. Mai 
mult : concomitent cu 
bătălia pentru cuceri
rea Griviței, Moise 
Groza duce o luptă nu 
mai puțin dramatică 
pe frontul convingeri
lor celor mai intime. în 
numele unei etici su-

Teatru 
la televiziune

perioare, al ideii, pe 
deplin confirmate de 
viață, că mai presus de 
orice este credința, 
idealul de libertate al 
poporului. O calitate 
deosebită a „Cronicii..." 
este modul subtil in 
care autorii convertesc 
mereu datele și tonul 
unei biografii roman
țate in viguroasă bio
grafie dramatică, bio
grafie al cărei fir roșu 
este lupta oamenilor 
aflați „sub vremi" pen
tru schimbarea sbartei 
lor. episoadele perso
nale fiind utilizate pen
tru reliefarea unor 
notabile semnificații 
politice.

Tulburătoare sînt in 
această piesă jocul 
perspectivelor, releva
rea convingătoare, de 
un patetism sobru, a 
faptului că realită
țile de azi ale poporu
lui român (indepen
dența, libertatea, uni
tatea și înflorirea sa) 
sînt aspirații străvechi 
și unanime, asemeni 
gîndulul la o nouă or
dine pe glob, mai bună, 
asemeni dorinței de 
pace și prietenie cu 
toate popoarele lumii.

Vorbind despre sen
surile piesei am vor
bit implicit despre ca
litățile ideatice, adin- 
cimea și coerența spec
tacolului, realizat in 
regia lui C. Dini- 
schiotu și N. Cosmes- 
cu. Montarea (care * 
beneficiat și de buna 
contribuție a scenogra
fului Virgil Luscov) 
relevă eforturi eviden
te, in parte reușite, în 
direcția autenticității 
unor scene de masă, 
creării unor secvențe 
care să exprime mo
ralul excelent, entu
ziasmul, credința în 
noblețea cauzei pen
tru care luptau, a os
tașilor români. Ima
ginea colectivă a po
porului român, a dem
nității și a năzuințelor 
sale este bine susținu
tă de portretele indi
viduale realizate de 
l'oma Dimitriu, Mar
gareta Pogonat, ori de 
Gh. Simonca, Cornel 
Coman, C. Diplan, Ce
zar# Dafinescu și, prin 
contrast, mai apăsat 
sau mai fin. de Ște
fan Radof, or Val Săn- 
dulescu și C. Băltăre
ții.

Partitura generoasă 
a lui Moise Groza a 
găsit în adîncimea, fi
nețea și modernitatea 
jocului, th expresivita
tea privirii neliniștite 
și scrutătoare, în li
niștea aparentă a ges
turilor, in inteligenta 
și subtilitatea tonului 
și frazării, în patetis
mul sobru al lui Geor
ge Mottoi un inter
pret pe măsură : Moise 
Groza—Mottoi reali
zează aici una din cele 
mai bune realizări ac
toricești ale Teatrului 
TV din ultima vreme, 
iar „Cronica de la 
Plevna" constituie u- 
nul din cele mai bune 
texte dramatice noi, 
revelate de același 
teatru.
Natalia STANCU

Iarba e bună și grasă, 
plină de sevă, pe co
linele domoale prin

tre care alunecă leneș pî- 
rîul Buoov și neînsemnații 
lui afluenți. Ieșiseră din 
Mausoleul luptătorilor ro
mâni de la Grivița cople
șiți de solemnitatea peleri
najului la un osuar de 
eroi și se găseau în plină 
natură, înfrățiți cu soarele, 
cu seninul, cu viața. îi în
conjura o liniște netulbu
rată decit de zumzetul gi- 
zelor ce colindau florile 
cîmpului și de cite un trac
tor ce trecea departe, pe 
drum, spre Opanez ori 
spre Plevna. Se lăsau cu
prinși de această tihnă no
bilă a zilei frumoase, în 
sufletele lor era și muzeu 
și natură, cînd cineva s-a 
aplecat, la întîmplare, spre 
rădăcina ierbii, a scormo
nit puțin pămîntul cu de
getele și s-au trezit ținind 
în palme cîteva alcătuiri 
lunguiețe și grele, metal 
erodat de vreme și înfră
țit cu pămînt. Le-au șters 
puțin și le-au contemplat 
înfiorați de adevăr. Erau 
plumbi. Erau cartușe trase. 
Erau gloanțe vechi de o 
sută de ani. Erau boabe 
din grindina aducătoare de 
moarte care bătuse cerno
ziomul de sub iarba de 
astăzi, unghie cu unghie, 
lncît și după un veac, ori
unde te aplecai, găseai re
licve. în clipa aceea, bolta 
șenină a devenit cupola u- 
nui Incomensurabil muzeu 
și toate lecțiile de istorie 
s-au strîns în plumbii de 
sub rădăcina ierbii. Iar ti
nerii, veniți din România 
pe urmele strămoșilor, în
țelegeau că te poți intilni 
cu trecutul doar aplecîn- 
du-te, la propriu, în cău
tarea lui. Așa cum gîndi- 
torul își sprijină fruntea 
îngreunată, cum violonis
tul se înclină ușor înspre 
partea viorii, cum omul în 
avînt desface larg brațele, 
tot astfel și seva istoriei, 
ca să urce pină la inimi, 
își cere atitudinea ei. Iar 
atitudinea este aceea de a 
te apleca asupra urmei 
înaintașilor, cu smerenie și 
răbdare, pînă ce simți că 
te regăsești cu ei.

Eceea ce fac cu deo
sebire în aceste Zile 
premergătoare săr

bătoririi centenarului In

dependenței nenumărate 
grupuri de compatrloți de 
toate virstele, ce se pregă
tesc spiritual pentru marea 
sărbătoare, vizitînd mu
zeele și locurile istorice, 
într-un pelerinaj continuu 
al regăsirii glorioșilor 
precursori. Chiar întim- 
plarea amintită, cu găsirea 
gloanțelor ce pavează sub 
stratul de iarbă colinele 
Griviței și Plevnei, am a- 
flat-o de la un asemenea 
grup ; vizitau Muzeul mi
litar central, priveau ma
cheta cimpului de luptă, 
cu emoția celor ce au vă
zut aievea locurile, repre
zentate, contemplau dra
pelele ciuruite de șrapnele 
ca și cum le-ar fi văzut 
fluturînd in luptă, admi
rau poarta Vidinuluî ruptă 
de obuz românesc ca și 
cum atunci ar fi trosnit 
blindajul ei, se priveau 
ochi in ochi cu Mărăcinea- 
nu și cu Giurăscu, cu ma
iorul Ene și cu soldatul 
Șerbănescu Dimitrie, cu 
căpitanul Murgescu — în- 
tîiul ofițer de-al nostru 
decorat cu „Ordinul Ana" 
pentru bravura scufun
dării monitorului turcesc 
— ochi in ochi cu anonimii 
străpunși în învălmășeala 
de pș creasta redutei, ca 
și cum toți aceștia n-ar fi 
fost chipuri pe litografii, 
ca și cum ar fi dispărut 
dintr-odată notorietatea 
lor de arhetipuri ale unor 
nume intrate în legendă, 
redevenind oameni cu- 
noscuți, din jur, rude sau 
colegi de contingent, cu 
care împărți și tranșeea, și 
fiertura, și ploaia măruntă, 
și primejdia.

Regăsirea eroilor cu ur
mașii se petrecea în at
mosfera pomenită, a vene
rației șl aplecării cu răb
dare asupra obiectelor din 
vitrine, asupra filelor în
gălbenite de vreme, asupra 
conținutului nenumărate
lor rînduri pe care le poți 
descifra din originale, și 
nu doar din observarea 
aspectului lor general. Pă- 
trunzînd în intimitatea 
gindurilor și micilor obi
ceiuri ale celor de acum o 
sută de ani, personalitatea 
acestora se întrupa și mai 
convingătoare, așa cum a 
fost ea, vie și complexă, 
în memorabila perioadă. 
Prin ei, prin oamenii epo
cii ale căror urme le con

servă eu respect muzeul, 
prin aplecare răbdătoare 
asupra acestor urme, în
suși idealul înaintașilor 
strălucește și mai viu, si 
mai complex, așa cum a 
fost, scump lor, așa cum 
este scump și nouă.

Mal întii, înțelegi bine, 
aplecindu-te asupra 
mărturiilor existen

te și in Muzeul militar 
central, că actul de la 
9 Mai 1877 n-a fost o iz
bucnire spontană și in- 
timplătoare, ci momentul 
bine chibzuit, pregătit și 
dorit al unei evoluții con
tinue din acea jumătate 
de secol. Conștiința unirii 
și libertății, nestinsă în 
nici un veac, amintirea 
gloriei străbune, devenise 
după 1848 preocupare in
sistentă și permanentă atît 
în gindirea și acțiunea 

factorilor politici, cit și in 
simțirea curentă a fiecărui 
om. în anul următor revo
luției s-a înființat o școa
lă militară, după încă un 
an — dorobanții de județe 
și grănicerii ; imediat 
după Unire, ca răspuns la 

manevrele de intimidare 
făcute de turci la graniță, 
ne-am exprimat hotărârea 
de a rezista prin cunoscu
ta concentrare de la Flo- 
rești ; anii ’60 au fost fo
losiți pentru întărirea oas- 
tei naționale, incepînd cu 
dotarea ei cu regulamente 
și terminînd cu înfiriparea 
unui început de marină, 
de la cumpărarea celor 
mai bune tunuri pînă la 
înființarea unui arsenal 
autohton al oștirii. Erau 
măsuri minimale ale unui 
tinăr stat care nu mai ad
mitea ingerința, măsuri 
ce corespundeau unei na

zuinți de rhasă, la rîndul el 
expresia concluziei logi
ce că, după Unire, pasul 
istoriei firesc și obligato
riu era Indfependența.

Cînd a fost să izbucneas
că războiul, cînd toate în
cercările de a folosi vocea

rațiunii au fost acoperite 
de oprimator prin aprinde
rea tunurilor, precauțiile 
militare ale statului au 
fost însutite prin efortul 
întregului popor. Aplecați 
asupra filelor ingălbenite 
descifrăm : „...Vasile Cris- 
tea, din Zlătuoaia — 1 
cal... Gheorghe Eminovici, 
din Cocoreni — 1 cal...
D. P. Jorjan, tipograf 
— 40 de lei, lucră
tori culegători ai Monito
rului Oficial — 3 lei pe
lună din august pînă la 
terminarea războiului..." și 
tot așa pînă la acea sumă 
fabuloasă care totalizează

ofrandele populației pen
tru front : 11 227 098 lei.
Ca să înțelegem mai bine 
acest cuantum, față de 
valoarea monedei la acea 
dată, e de menționat că 
totalul contribuțiilor vo
luntare din timpul campa

niei au depășit, și nu cu 
puțin, ci cu 2 milioane de 
lei, valoarea rechizițiilor. 
Contribuția era oferită cu 
atîta participare sufle
tească incit, în cazul obiec
telor de valoare, ele erau 
și botezate cu nume de 
bun augur. Brăilenii și-au 
numit două tunuri de mare 
calibru plătite din sub
scripția lor „Teribilul" și 
„Infatigabilul". Iar cînd or
ganele militare le-au tele- 
grafiat vești despre eficiența 
celor două arme, primarul 
a tipărit de îndată știrea, 
ca pe un mare eveniment 
al urbei.

Exponatele te mai 
cheamă să con.st.ati cu 
mindrie că întregul 

popor, și în primul rînd ță
rănimea si proletariatul în 
curs de închegare, priveau 
imperativul independentei 
cu nestrămutată hotărîre.

nu ca pe o formulare ab
stractă, ci ca pe o cucerire 
care trebuie apărată fără a 
pregeta asupra sacrificiilor. 
Ideea apărării independen
tei declarate străbate toate 
actele, acțiunile si declara
țiile. de la distincția insti
tuită de conducerea de stat 
și care purta acest nume, 
pînă la epistola citită de în
vățătorul satului tărăncii 
analfabete, de la ordinele 
de zi ale comandanților mi
litari oină la articolele în
flăcărate din presă. Este de 
remarcat, de altfel, că pro
clamarea independentei a 
declanșat în mod spontan o 

înviorare a tipăriturilor. 
Tara era setoasă de știri și 
idei, apar multe publicații 
noi. din care două ziare mi
litare. Apărea, de aseme
nea. tinărul periodic „So
cialistul". pe a cărui primă 
pagină, din primul număr, 
citim : „Azi e timpul cînd 
românii în avîntul și entu
ziasmul suvenirilor trecute, 
iau armele pentru a-Si apă
ra independenta".

Emulația patriotică, par
ticiparea — fizică, materia
lă sau morală — la cuceri
rea și apărarea independen
ței antrenau pe toți fiii na
țiunii. de dincoace și de 
dincolo de munți, Vizitato
rii intilnesc în muzeu bo
gate dovezi, cum sint ordi
nele de front și scrisori o- 
ficiale care citează actele 
de eroism ale românilor 
din Transilvania și Banat, 
obiecte și imagini legate de 
participarea la campania 
din 1877—78 a voluntarilor 
de dincolo de Carpați, nu
meroase ordine si medalii. 
Un loc central îl ocupă fi
gura bănățeanului Moise 
Grozea, unul dintre vestiții 
luptători din acea armată 
de viteji.

Crezînd în dreptatea cau
zei. intelegînd că se deschi
de o pagină din cartea re
nașterii, simțind întreaga 
națiune cu ei, românii se 
luptau. Și se luptau. Și se 
luptau. Nimie nu evocă mai 
emoționant flacăra inimilor 
lor de eroi decît scrisorile 
primite si mai ales scrisori
le trimise de militari acasă. 
File galbene, file cenușii, 
file albastre, palide de vre
me. Rinduri de grijă, rin- 

Tiuri de liniștire, relatări 
căutat calme ale unor în
cleștări dirze, formule co
mune si. dintr-odată. ex
plodează din furnicarul rân
durilor jerba deciziei de 
erou, a hotăririi. premedi
tate, de a se jertfi. Este a- 
devărat că neprevăzutul 
luptelor impune adesea ho- 
tărîri spontane, gesturi ca
pitale. jertfa instantanee. 
Dar, apleeîndu-te asupra 
corespondentei, constați cu 
fior că Ei. cel mai bravi 
dintre bravi, reflectau din 
timp și lucid, se pregăteau 
pe îndelete să ia urma ce
lor căzuți pe cîmpul de bă
taie. Altminteri cum s-ar 
împăca aceste două scrisori 

ale maiorului Dimitrig Giu
răscu ? Prima : „De aici a 
mai plecat un regiment la 
Plevna (...) unde oastea se 
bate vitejește, dar se topeș
te ca ceara" : si a doua > 
„Dragă Marica I Mîine ple
căm spre Rahova, fii însă 
pe pace că suntem multi 
pentru acest oraș (...) Nu te 
închiesta dacă nu vei primi 
curind scrisori, știi și vezi 
cum merg poștele noastre 
improvizate" : un creion al
bastru, al destinatarei pro
babil. a subliniat cuvintele 
de încurajare ; același cre
ion. probabil după ce și cel 
mai, intirziat curier ar fi 
putut ajunge, a adăugat pe 
fila epistolei cuvîntul „ul
tima". E cunoscută și scri
soarea căpitanului Nicolae 
Valter Mărăcineanu prin 
care își anunța mama că în 
ziua următoare e hotărit să 
se jertfească pentru patria 
de curind independentă. 
Iată, în expoziția consacra
tă Centenarului, o nouă 
scrisoare a aceluiași erou, 
păstrată în patrimoniul mu
zeului : „28 August / Plev
na / Dragă Costică, / Du-ta 
te rog la redacția jurnalu
lui Românul și dă alătura
ta scrisoare lui Costinescu. 
Peste două zile poate voi fi 
mort, căci miine începem 
atacul...". Fără echivoc. Și 
este știut că, peste două 
zile, căpitanul Mărăcineanu 
murea in mod legendar.

Aplecat asupra acestor 
sacre mărturii, am 
pierdut mftna grupu

lui cafe-si amintea în șoap
tă de vizita la Grivița șl 
Plevna. I-am căutat trece
rea prin cartea de impresii 
a muzeului. Care să fi fost? 
Acești elevi ai liceului de 
mecanică fină care au no
tat : „Glorie eternă eroilor 
căzuți, care prin lertfa lor 
au deschis drum spre o via
ță liberă" ? Muncitorii de la 
„Timpuri Noi" ? Ceferiștii 
de la regionala București ? 
Anonimii care n-au scris 
decit șase cuvinte — „Eroi 
au fost, eroi sint încă" ? 
Sau grupul din comuna 
Budești — Ilfov al cărui re
prezentant a transcris, ca 
un imperativ. îndemnul 
poetului : „De vrei să știi 
copile cine-am fost, istoria 
învat-o pe de rost".

Sergiu ANDON
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(Urmare din pag. I)
tal al investițiilor industriei chimice, 
în industria prelucrării țițeiului, de 
pildă, se construiesc 30 de noi insta
lații ce vor permite o creștere impor
tantă a ponderii de materii prime 
pentru petrochimie, o chimizare mai 
adincă a benzinelor șl produselor a- 
romate obținute prin reformarea ca
talitică, iar în industria de sinteză, 
fibre chimice și cauciuc, vor fi apli
cate 37 tehnologii noi. originale. Con
comitent cu diversificarea gamei sor
timentale. noile tehnologii asigură, 
pentru aceleași produse, o diminuare 
cu 15—40 la sută a costului investi
ției și eu 5—20 la sută a consumuri
lor de materii prime, materiale, ener
gie. Specialiștii din ramura chimiei 
informează despre activitatea depusă 
în vederea diversificării și sporirii 
intr-un ritm rapid în actualul cincinal 
a producției de pesticide, lărgirii sor
timentelor de bunuri de larg consum, 
medicamente, detergenți. a paletei de 
pigmenți și coloranți. Sînt remarcate 
succesele dobîndite în lărgirea sorti
mentului de produse destinate diver
selor ramuri industriale, repere pen
tru instalațiile de foraj de mare a- 
dincime, pentru materialul rulant, 
articole tehnice din cauciuc.

în același timp, este scoasă în evi
dență atenția deosebită pe care o a- 
cordă institutul central valorificării 
metalelor obținute din concentrate 
de minereuri sărace, a minereurilor 
de la Roșia Poieni și Moldova Nouă, 
a zăcămintelor de sulf, a unor me
tale rare.

Secretarul general al -partidului, re- 
marcind activitatea rodnică desfășu
rată de cercetătorii și proiectant!! din 
industria chimică, le-a recomandat 
să-și intensifice preocupările pentru 
sporirea în continuare a rezistenței 
cauciucului, îndeosebi a celui destinat 
fabricării anvelopelor — sursă de ob
ținere de importante economii — pre
cum și a diferitelor garnituri din cau
ciuc și materiale plastice. în acest 
context, este subliniată necesitatea e- 
laborării de către specialiști a unor

MARILE ECONOMII DE ENERGIE SI COMBUSTIBIL
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se adună prin strădania tuturor, 
la fiecare loc de muncă, la fiecare utilaj

Ca urmare a indicațiilor date de secretarul general al partidului la 
Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din decembrie 1976, 
sub îndrumarea comitetului județean de partid, a celor mu
nicipale și orășenești, cu sprijinul efectiv al acestora. în fiecare" 
unitate economică din județul Cluj s-au întocmit bilanțuri pentru fie
care agregat și instalație, însoțite de planuri de măsuri privind opti
mizarea consumurilor de combustibili și energie electrică, economisirea 
acestora pentru a se reduce consumurile sub cotele repartizate și nor
mele stabilite. După primul trimestru al anului, se poate aprecia că, 
acolo unde organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii au ac
ționat cu hotărire, rezultatele nu au întirziat să apară.

Iluminatul reprezintă o proporție 
mică fată de cantitatea de energie 
și combustibil ce se consumă în pro
cesul de producție la întreprinderea 
„Industria sirmei" din Cîmpia Turzii, 
Oamenii din această unitate indus
trială au reținut sensul cuvintelor 
rostite de secretarul general al par
tidului la Conferința pe țară a uni
tăților de control al oamenilor mun
cii și anume că picătură cu picătură 
se face lacul și că activitatea de con
trol începe la locul de muncă și se 
exercită în primul rînd de partici- 
panțil la realizarea producției. Veri
ficarea fiecărui utilaj, a fiecărui a- 
gregat, întocmirea bilanțurilor ener
getice au pus în evidență posibilitățile 
de reducere în acest an a consumu
lui de combustibil cu 3 315 tone și de 
energie electrică cu 2 875 MWh. în 
fiecare secție se remarcă preocuparea 
pentru a găsi șl aplica soluții care 
să dea putință obținerii unor pro
ducții mai ridicate, cu un consum 
mai mic de combustibil și energie.

Iată, la trăgătoria de oțel tare nr. 
1, un grup de tehnicieni a reușit să 
■xecute modificări constructive la 
nstalația de patentare nr. 9, care 
iu dus la desființarea a două arză- 
oare de gaze naturale : aici s-a 
istalat si un pilot de supraveghere 
utomată a flăcării, ceea ce asigură 
i economie de 100 tone combustibil 
onvențional pe an. La aceeași 
istalație s-au adus și unele îmbu- 
rtățirl la acționarea înfășurătoare- 
h. Urmarea 7 S-au dezafectat 64 

norme privind tehnologia de fabrica
ție, obligatorii pentru unitățile pro
ducătoare, întăririi în fabrici a con
trolului pe fluxul tehnologic, pe fie
care șarjă in parte.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut chimiștilor să-l informeze 
despre modul în care se înde
plinesc programele de realizare 
a coloranților și valorificare a plante
lor medicinale.

în compartimentele rezervate cer
cetării și ingineriei tehnologice 
din construcția de mașini sînt în
fățișate, prin intermediul unor gra
fice și tabele, succesele înregistrate în 
aplicarea în producție a unor tehno
logii modeme, de mare eficientă, me
nite să asigure, pe lingă o folosire e- 
ficientă a metalului, o productivitate 
ridicată și realizarea de produse com
petitive, cu un grad tot mai ridicat de 
complexitate, de înaltă ținută calita
tivă și tehnică. în acest sens, au fost 
înfățișate procedeele de turnare de 
precizie, care asigură reducerea cu 
70—90 la sută a adaosurilor de prelu
crare, tehnologii de sudare de mare 
productivitate și cu consumuri mult 
mai mici de energie și metaL

Cercetătorii și proiectanții rapor
tează tovarășului Nicolae Ceaușescu 
despre succesele obținute pe linia, 
transpunerii în practică a sarcinilor 
trasate de partid, privind tipizarea 
produselor, reducerea consumurilor 
materiale, creșterea randamentelor, 
diversificarea, înnoirea și moderni
zarea producției.

în construcția de autovehicule este 
subliniată eficiența noii concep
ții modulare de realizare a 
unui anumit număr de punți, 
care oferă posibilitatea asamblării pe 
acestea a unei game largi de remorci, 
containere, autotrenuri și alte mijloa
ce de transport. în construcția de 
nave, prin definitivarea unor tehno
logii de prefabricate și preasamblare 
a tubulaturii și altor repere se înre
gistrează o creștere a gradului de sa
turare a vaselor înaintea lansării, 
fapt ce duce la reducerea cu 10—20 
la sută a manoperei, precum și a 
consumului de metal.

Remarcînd realizările obținute în 
lărgirea gamei de mașini, utilaje și 

motorașe, inclusiv cuplajele de in
ducție. scontindu-se pe o economie de 
400 MWh. La laminorul III se lu
crează la reducerea excesului de aer 

Două întreprinderi din județul Cluj, față în față
la cuptoarele cu propulsie, pentru 
eliminarea pierderilor cauzate de 
diluarea gazelor arse ce preincălzeau 
aerul de combustie. Se preconizează 
o reducere a consumului cu cel 
puțin 180 tone combustibil con
vențional pe an. Tot aici, în vede
rea economisirii energiei electrice, 
s-a trecut la organizarea laminării 
în campanii lungi, pe seama căreia 
se va obține o economie anuală de 
500 MWh. După opinia ing. Eugen 
Corobeanu. la reușita acestei acțiuni 
pot contribui furnizorii de tagle. prin 
livrări ritmice si la mărimi optime.

Exemplele ar putea continua, căci 
planul cuprinde 25 de astfel de mă
suri gospodărești, tehnice și organi
zatorice, a căror aplicare este urmă
rită sistematic, cu bune rezultate.

★
La întreprinderea constructoare de 

mașini „Tehnofrig“ din Cluj-Napoca, 
tot o mare consumatoare de com
bustibil și energie electrică, facem 
investigații pe aceeași temă. însoțiți 
de ing. Florian Jurcă, responsabilul 
compartimentului energetic din uni
tate, începem raidul în secția com- 

instalații, în elaborarea de noi tehno
logii, secretarul general al partidului 
recomandă să se treacă, cu operativi
tate, la introducerea în fabricația de 
serie a prototipurilor care și-au 
dovedit din plin utilitatea pen
tru economia noastră națională, 
paralel cu continuarea efortului pen
tru creșterea substanțială. într-un 
termen cit mai scurt, a randamentu
lui motoarelor. Sistemele noi de uti
laje pentru fabricile de piine, a re
marcat secretarul general al partidu
lui, permit să se realizeze unități 
moderne de panificație.

în tehnica de calcul, reține atenția 
minicalculatorul universal „Indepen- 
dența-100", realizat cu 3 luni mai de
vreme în cinstea centenarului cuce
ririi Independenței de stat a Româ
niei, pentru culegerea și prelucrarea 
primară a datelor și pentru telepre- 
lucrarea lor, avînd o gamă foarte 
largă de aplicații — conducerea de 
procese tehnologice, calcule tehnico- 
științifice, de gestiune — fără a ne
cesita condiții speciale de climati
zare.

Specialiștii din domeniul fizicii și 
ingineriei nucleare prezintă tovară
șului Nicolae Ceaușescu rezultatele 
obținute în înfăptuirea programului 
de aplicații ale tehnicii nucleare în 
economie și viața socială. în acest 
cadru se înscriu analizorul cu raze 
x de fluorescentă destinat prospectă
rii zăcămintelor de metale neferoase, 
aparate portabile, care în numai 30 
de secunde măsoară grosimea stratu
lui de depuneri interioare la con
ducte sau a nivelului fluidelor în re
cipiente închise, precum și noi in
stalații cu laser.

Sint vizitate, în continuare, standu
rile rezervate metrologiei, matema
ticii, informaticii.

în sectorul economiei forestiere 
sint Înfățișate grafice și machete 
care redau eficiența unor tehnologii 
modeme de exploatare și valorifi
care mai bună a masei lemnoase, 
de fabricare a unor furnire cu în
sușiri estetice superioare - folosind e- 
sențe indigene, de debitare a lemnu
lui de foioase, care permite crește
rea gradului de utilizare la 80 la

presoare. Era ora 10 dimineața <și lu
minile ardeau, cu toate că cea mai 
mare parte a mașinilor-unelte sînt
dotate și cu iluminat scurt. în
hala de utilaj alimentar. lu
crurile stăteau la fel. Ne apa
re in cale tovarășul Andrei Albu.
membru al comitetului de partid. Și el 
recunoaște că in hală ard lumini fără 
rost, că mai funcționează „în gol“ 
mașini-unelte. Ne spune că organizația 
de partid se va ocupa de aceste pro
bleme. Facem un popas și la centrala 
termică. Cazanele mergeau din plin, 
fără ca la pupitrul de comandă să 
fie cineva. Șeful de sală Toma Pe- 

iov și fochiștii erau prin curte și 
ne spun că fac muncă patriotică ! 1 
Șeful compartimentului energetic, 
însoțitorul nostru, se uită la panoul 
de comandă, apasă pe un buton și 
oprește unul din cazane, pentru că, 
spunea el, era supraîncălzit.

Aflăm că, numai cu două zile în 
urmă, în întreprindere se efectuase 
un control din partea Inspectoratului 
teritorial al Ministerului Aprovizio
nării Tehnico-Materiale și Controlu
lui Gospodăririi Fondurilor Fixe, care 
a făcut observații mai ample, 
autorizate. Se consemnează că, numai 
într-o lună, repartiția de gaze a 
fost depășită cu 196 mii mc, iar nor
ma globală cu 1,8 la sută, respectiv, 
cu 2,1 tone combustibil convențional. 
La energie electrică, pierderile însu
mează 208 MWh față de repartiția 
dată și de 15,5 la sută în comparație 
cu norma de consum. Din procesul 
verbal încheiat rezultă că pierderile 
se datorează :

• Menținerii în funcțiune a două 
cazane tip locomotivă, cu randament 
scăzut, care numai în luna ianuarie au 
consumat în plus 32 mii mc gaze na-

sută, de folosire a deșeurilor ca ma
terii prime in producția de plăci.

Secretarul general al partidului s-a 
interesat de stadiul în care se află 
lucrările de proiectare a unor uni
tăți destinate valorificării deșeurilor 
de cinepă și in.

în domeniul construcțiilor se in
formează că preocuparea centrală a 
tuturor celor ce lucrează in acest 
sector o constituie elaborarea — așa 
cum o cere conducerea partidului și 
statului, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — a unor soluții care să 
permită reducerea greutății con
strucțiilor industriale, folosirea unor 
materiale ușoare, care să asigure 
atît diminuarea consumurilor și a 
costului investițiilor, cit și creșterea 
gradului de rezistență a obiective
lor. Cercetătorii arată că în această 
arie de preocupări au definitivat 
unele soluții care oferă posibilitatea 
și garanția realizării de acoperișuri 
ușoare, cum sînt cele cu structuri pe 
cabluri, diverse elemente de beton 
armat cu agregate ușoare, precum 
și tehnologii pentru construcția de 
locuințe din panouri mari, proiecta
te pentru zone seismice, cît și solu
ții de remediere a unor 
ale clădirilor. Aceleași 
sînt de mare actualitate 
cercetarea și ingineria 
din industria materialelor de con
strucții. Ultimele realizări in acest 
domeniu se referă la elemente din 
beton armat cu fibre de sticlă, foar
te subțiri, rezistente și fără metal, 
produse refractare cu caracteristici 
superioare pentru industria sticlei și 
noi materiale izolatoare.

Prezentindu-i-se diferite sisteme 
de încălzire a halelor industriale, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a indi
cat specialiștilor să găsească soluții 
mai puțin costisitoare, care să per
mită reducerea volumului de tubu
latură, a consumului de metal.

Sînt vizitate, apoi, standurile insti
tutelor de 
tehnologică 
unde sint 
le,

degradări 
preocupări 
și pentru 

tehnologică

unor subproduse și de-
Nicolae Ceaușescu exa- 
minîștrii, cu alti factori 

pentru
reducere a 
prime, rna- 
Acestea au 
indicațiilor

cercetare și inginerie 
din industria ușoară, 
remarcate, între alte- 

noile tehnologii de filare cu 
rotor și aerodinamică, capabile să a- 
sigure o creștere a productivității 
muncii de trei și, respectiv, opt ori 
față de metoda clasică, agregate 
pentru spălat care permit o redu
cere de 50 la sută a consumului de 
apă și energie electrică și o produc
tivitate ridicată, diverse procedee 
originale ce conferă însușiri calita
tive superioare țesăturilor. confec
țiilor, tricotajelor, sticlăriei, artico
lelor de pielărie. Sînt oglindite, de 
asemenea, rezultate obținute în do
meniul realizării unor înlocuitori, al 
valorificării 
șeuri.

Tovarășul 
minează cu 
de răspundere programul 
gospodărirea și dezvoltarea resurse
lor energetice și cel de 
consumurilor de materii 
teriale și combustibili, 
fost elaborate pe baza 
secretarului general al partidului și 
prevăd executarea. în perioada 
1977—1980. și in perspectivă, a unui 
complex de lucrări de cercetare ști
ințifică, inginerie tehnologică, pro
iectare. investiții șf producție, avînd 
drept scop prmgpal diminuarea 
consumurilor și vâsbrificarea uiior 
noi surse de energie.

Apreciind lucrările ce s-au făcut 
pină în prezent, în aceste domenii, 
secretarul general al partidului a 
precizat că este necesar să se alcă
tuiască echipe de specialiști care să 
stabilească soluții pentru reduce
rea în continuare a consumurilor 
de energie și combustibili în toa
te domeniile. Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-au fost prezentate, de 
asemenea, rezultate obținute din pro
gramul de cercetare și valorificare a 
unor noi surse de energie.

Cercetătorii din domeniul trans
porturilor prezintă, printre realizări
le lor, instalații pentru controlul și 
semnalizarea automată a circulației 
trenurilor în stații și între statii. alte 
realizări menite să contribuie la 
modernizarea continuă a circulației 
feroviare și a transporturilor, in ge
neral.

turale. (Este vorba de cele ce le 
găsisem nesupravegheate) • Pierde
rii de agenți termici neizolati sau cu 
izolații neîntreținute, ceea ce a dus 
la un cohșum suplimentar de gaze 
naturale de 49 mii mc • Funcțio
nării „în gol" sau cu încărcare 
redusă a unor cuptoare de trata
mente termice, care a provocat o 
pierdere însemnată de gaze naturale. 
• Exploatării „în gol“ a unor 
mașini-unelte. La data și ora contro
lului. au fost găsite în această si
tuație, prin sondaj, trei mașini-u
nelte, cu o putere instalată de 25,4 
kW.

Inspecția s-a încheiat cu sancționări 
contravenționale la nivelul conducerii 
întreprinderii și cu un plan de mă
suri și acțiuni suplimentare, menit 
a pune capăt risipei de combustibili 
și energie și a asigura încadrarea în 
repartiții și in normele de consum.

Iată și rezultatul : după controlul 
efectuat de inspectoratul teritorial, 
organizația de partid, conducerea în
treprinderii au analizat neajunsurile 
constatate și pentru înlăturarea lor 
s-au luat un șir de măsuri tehnice 
și organizatorice. Ca urmare, după 4 
luni, întreprinderea „Tehnofrig" se 
încadrează în consumul de combus
tibil normat, iar în ce privește ener
gia electrică înregistrează o ușoară 
depășire.

Problema gospodăririi raționale a 
combustibililor și energiei are nu nu
mai aspect economic, ci este și o 
chestiune de conștiință. In această 
privință, organizația de partid are 
datoria să desfășoare în continuare o 
intensă muncă politico-educativă 
pentru a întrona o strictă disciplină 
în ce privește utilizarea judicioasă a 
energiei electrice, în vederea respec
tării întocmai a normelor de consum 
stabilite.

Alexandru MUREȘAN
corespondentul „Scinteii"

Au fast vizitate, de asemenea, 
standurile rezervate domeniilor să
nătății. biologiei și oceanografiei.

Cercetătorii, specialiștii din dome
niul agriculturii au reunit în stan
dul consacrat acestui important sec
tor al economiei naționale rezultate 
semnificative din activitatea lor. 
Secretarul general al partidului este 
informat despre modul în care teh
nologiile moderne de lucrare a pă- 
mintului. soiurile superioare de 
plante și rase de animale, sistemele 
de întreținere a culturilor puse la 
punct în cîmpurile experimentale și 
în laboratoarele de cercetări au in
fluențat vizibil sporurile de produc
ție agricolă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
comandat specialiștilor ca noile so
iuri de cereale, plante tehnice să 
fie cultivate și recoltate separat 
pentru a se putea determina cu mai 
multă exactitate producția obținută 
și calitățile fiecărui soi.

In încheierea vizitei. mulțumind 
pentru prețioasele indicații date 
fiecărui domeniu al cercetării, to
varășul Ion Ursu a asigurat pe se
cretarul general al partidului că toți 
oamenii de știință, marea armată a 
specialiștilor din acest domeniu, con- 
știenți de înalta misiune socială ce le 
revine, niu-și vor precupeți eforturile 
pentru transformarea științei si teh
nologiei românești în pîrghii de bază 
pentru înnoirea economiei naționale. 
Președintele Consiliului National 
pentru Știință și Tehnologie a 
asigurat că cercetătorii vor trans
pune în programe concrete de 
acțiune îndrumările date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu și cu oca
zia acestei vizite de lucru, pentru a 
ridica rezultatele muncii de cerce
tare la nivelul condițiilor create. în
crederii de care se bucură slujitorii 
științei în tara noastră, pentru afir
marea deplină a științei si tehnolo
giei românești în marea operă de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pe pămintul 
României.

PLENARA CONSILIULUI NATIONAL
PENTRU ȘTIINȚA Șl TEHNOLOGIE
Telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu

în atmosfera entuziastă, mobiliza
toare. de înaltă răspundere creată de 
întilnirea de lucru pe care secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a avut-o cu oa
meni de știință, cercetători, ingineri 
tehnologi, proiectanți. specialiști și 
cadre de conducere din ramurile de 
bază ale economiei, științei și teh
nologiei. în timpul vizitei făcute la 
expoziția realizărilor din domeniul 
științei. tehnologiei și progresului 

- "-tehnic, la Palatul sporturilor si-cul
turii din Capitală s-au desfășurat, 
joi după-amiază. lucrările Plenarei 
Consiliului Național pentru Știință si 
Tehnologie.

La lucrări a participat tovarășul 
Gheorghe Oprea, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. viceprim-ministru al guver
nului.

în deschiderea lucrărilor. Ion 
Ursu, președintele C.N.Ș.T., a 
prezentat raportul Biroului execu
tiv al Consiliului cu privire la mă
surile de îmbunătățire a planului și 
de perfecționare a activității de cer
cetare științifică, dezvoltare tehnolo
gică și de introducere a progresului 
tehnic pe anul 1977 și pe perioada 
1978—1980.

Pe marginea raportului au luat 
cuvîntul Ion Crișan. directorul gene
ral al Institutului central de cerce
tări pentru construcțiile de mașini, 
Gheoi-ghe Caranfil. adjunct al mi
nistrului industriei chimice. Valeriu 
Cristescu. directorul general al Insti
tutului central de cercetare, proiec
tare si directivare in construcții. Su
tana Gâdea, ministrul educației și 
învățămintului, Valeriu Ceoceonică, 
directorul general al Institutului cen
tral de cercetări pentru electronică, 
electrotehnică, automatică. mașini- 
unelte și mecanică fină. Dan Radules
cu. adjunct al ministrului minelor, 
petrolului și geologiei, acad. Ion An
ton, vicepreședinte al C.N.Ș.T.. recto
rul Institutului politehnic Timișoara. 
Iancu Drăgan. directorul general al 
Institutului central de cercetări meta
lurgice. Gavril Muscă, director ge
neral adjunct al Institutului central 
de chimie, Constantin Teodorescu, 
directorul general al Institutului na
țional pentru creație științifică și 
tehnică. Călin Mihăileanu, directorul 
general al Institutului central de

Muncă rodnică, succese de prestigiu
Capacități noi în funcțiu' 

ne pe platforma industrială 
a Slatinei. Zilele acestea, pe plat
forma industrială a orașului Slatina 
au intrat in funcțiune laminorul de 
benzi la cald și cel de-al doilea lami
nor de benzi la rece. în legătură cu 
această realizare de prestigiu a teh
nicii- românești, ing. Gheorghe Rădu- 
lescu, directorul general al Centralei 
industriale de metale neferoase Sla
tina. ne-a spus : ..Laminorul de benzi 
la cald este primul de acest fel con
struit în țară. A fost proiectat de 
IPROLAM și la execuția Iui au 
conlucrat mai multe unități, între 
care I.C.M. Reșița, I.M.G. București, 
uzinele „23 August" -din Capitală. 
„ProgresuT'-Brăila și „1 Mai“-Ploiești. 
Instalațiile electrice și de automati
zare au fost produse de către „Elec- 
trotehnica“-București și întreprinde
rea de aparataj electric Alexandria. 
Noul laminor produce bandă și tablă 
de dimensiuni ce variază între 5 și 
150 mm. Prin punerea în funcțiune a 
acestui obiectiv se reduc în totalitate 
importurile de benzi și table. Cel 
de-al doilea- laminor de benzi la rece 
are o capacitate importantă de pro
ducție, e| fiind, de asemenea, primul 
laminor de acest fel construit în țară 
și al doilea în dotarea întreprinderii 
de la Slatina. (Em. Rouă).

„Peneș Curcanul" — un 
nou microraion vasluian. 
Aproape de centrul orașului Vaslui

cercetări energetice, acad. Aurel 
Moga, președintele Academiei de 
științe medicale, Florin Tănăsescu, 
directorul Institutului de cercetări și 
proiectări pentru industria electro
tehnică.

In prima sa ședință, plenara a a- 
probat „Programul pentru gospodă
rirea și dezvoltarea resurselor ener
getice" și a adoptat propunerile de 
îmbunătățire a statutului pentru or- 
ganizareă activității și promovarea 
per.sonatnlui de cercetare.

în încheierea lucrărilor, plenara a 
adoptat textul unei telegrame adre
sate tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al P.C.R.. președintele 
Republicii Socialiste România, în 
care se spune :

Participanții Ia Plenara Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnologie, 
întrunită astăzi, 5 mai 1977, aflațl 
încă sub puternica impresie a eveni
mentului prilejuit de participarea 
dumneavoastră la expoziția organi
zată cu ocazia plenarei, vă adresează, 
in numele cercetătorilor, inginerilor 
tehnologi, cadrelor didactice, al tutu
ror .specialiștilor care își desfășoară 
activitatea în. domeniul științei și teh
nologiei din tara noastră, cele mal 
calde și profund respectuoase mulțu
miri pentru dialogul pe care l-ați 
purtat cu realizatorii unor produse, 
tehnologii și sisteme care sprijină 
introducerea progresului tehnic în 
economie și viața socială a tării, pen
tru indicațiile de cea mai mare în
semnătate teoretică și' practică pe 
care ni le-ați dat.

Vă mulțumim, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. pentru 
faptul că v-ați aflat astăzi. împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu. din 
nou în mijlocul nostru, pentru aten-, 
ția și sprijinul statornic pe care ni 
le acordați, care constituie pentru 
oamenii de știință și tehnică din tara 
noastră, de toate naționalitățile, pro
fesiunile și calificările, puternice 
imbolduri în slujirea devotată, cu 
întreaga ființă, a țării, a partidului 
nostru comunist.

Ca urmare a indicațiilor pe care ni 
le-ați dat. Plenara Consiliului Na
țional pentru Știință si Tehnologie a 
dezbătut căile de îndeplinire si depă
șire a prevederilor planului pe anul 

se ridică un nou microraion de lo
cuințe. _ Pină acum s-au si con
struit circa 300 de apartamente noi 
în blocurile numerotate cu D-uri. 
Alături, la ..turnuri", la blocurile T-9 
și T-9 bis, constructorii din e- 
chipa lui N. Mititelu lucrează la 
interioare. în timp ce Gheorghe 
Enache cu zidarii săi dau zor 
cu finisările. Ambele blocuri sînt 
pregătite pentru a fi predate la cheie 
zilele acestea si nu la sfîrșitul lunii 
iunie, cum era stabilit, deci cu 
aproape două luni mai devreme. 
S-au deschis noi puncte de lu
cru la un nou grup de blocuri ce 
însumează peste 300 de apartamente. 
Tinînd seama că s-au dat in func
țiune o grădiniță, o creșă. o centrală 
termică si alte obiective sociale, prac
tic s-a conturat noul microraion de 
locuințe „Peneș Curcanul", aici pe 
locurile unde s-a născut Constantin 
Turcanu. eroul vasluian din războ
iul pentru independentă. Circa 1000 
de apartamente vor fi puse la dis
poziția oamenilor muncii pină la fi
nele anului in această zonă a orașu
lui. (C. Lăl-uci).

Jubileul filatoarelor din 
Zalău. urm® fu 6 ani> c°n_ 
structorii de pe șantierul Fila
turii de bumbac din Zalău își ri
dicau căștile în semn de bucurie. O 
bucurie justificată de îndeplinirea 
angajamentului de a termina lucră
rile de construcție în cinstea săr
bătorii muncii și de posibilitatea de 
a-și invita colegii să treacă la mon

1977 și pe perioada 1978—1980, de 
sporire a contribuției pe care oame
nii muncii din sectoarele noastre de 
activitate sînt hotăriți să o aducă ia 
înlăturarea pagubelor pricinuite de 
cutremurul de la 4 martie, la solu
ționarea mai eficientă a sarcinilor 
.dezvoltării prin forțe proprii a eco
nomiei noastre naționalei. în lumina 
telurilor stabilite de Programul parti
dului și de Directivele Congresului 
al XI-l<-a.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că. în numele tutu
ror lucrătorilor din activitatea de 
cercetare științifică, dezvoltare teh
nologică și de introducere a pro
gresului tehnic, plenara a adoptat 
următorul angajament : în anul 1977, 
colectivele de oameni ai muncii din 
unitățile de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică din întreaga 
țară vor realiza economii de circa 680 
milioane lei fată de cheltuielile cu
rente planificate, de 130 milioane lei 
la fondurile de investiții si de circa 
23 milioane lei valută. Aceste econo
mii se vor utiliza la solutionarea 
unor obiective si sarcini suplimentare 
de cercetare, inginerie tehnologică si 
progres tehnic, legate de diminuarea 
pagubelor pricinuite de cutremur. In
clusiv la repararea unor stricăciuni 
în unitățile economice, precum si la 
procurarea de materiale, piese și 
subansamble necesare realizării sar
cinilor de introducere a progresului 
tehnic.

Totodată, ne angajăm să muncim 
astfel îneît planul de introducere a 
progresului tehnic pe anul în curs să 
fie realizat cu 1—3 luni înainte de 
termen.

însuflețiți de minunatul dumnea
voastră exemplu, de luptător neobo
sit pe frontul făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate și al 
înaintării României spre comunism, 
vă făgăduim, mult stimate si iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom 
face totul spre a îndreptăți marele 
sprijin și încrederea pe care ni le 
acordați, că nu vom precupeți nici 
un efort in munca pentru îndepli
nirea sarcinilor ce ne stau în față, 
de înfăptuire și depășire a cincina
lului afirmării depline a revoluției 
tehnico-științifice in întreaga viață 
a națiunii noastre socialiste.

tarea utilajelor. Sînt 6 ani de cînd 
un nou colectiv de muncă — cel al 
filatoarelor — se alătură tânărului de
tașament al muncitorilor de pe plat
forma industrială a reședinței Să
lajului. Zilele trecute, pe poarta fa
bricii a ieșit cea de-a 1 500 000-a 
bobină de fire din producția acestui 
an, fiecare încărcată cu 54 000 metri 
fir, din care se vor țese 5 metri pîn- 
ză. în numele tovarășilor de muncă, 
filatoarea Nina Șerban raportează 
realizarea peste planul pe patru luni 
din acest an a 15 tone fire. (I. Mure- 
șan).

Se întrec minerii, coni
venți în a consemna zi de zi, deca
dă cu decadă, lună de lună noi re
zultate de prestigiu în întrecere, mi
nerii țării anunță noi succese. Iată, 
prezentate succint, cîteva din cele 
mai recente :

• Colectivele exploatărilor minie
re Vulcan si Uricani, din bazinul Văii 
Jiului, au înscris în graficele de pro
ducție peste 25 000 tone de cărbune 
cocsificabil, extras peste prevederile 
de plan la zi, de la începutul anului,

• Prin sporirea randamentului ac
tivității productive, formațiile de lu
cru de la mina Paroșeni. declarată 
unitate model pe bazin, au extras de 
la începutul lunii aprilie o cantitate 
suplimentară de cărbune care poate 
constitui combustibilul necesar ter
mocentralei electrice din localitate 
pentru producerea a 4,6 milioane 
kWh energie electrică.
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Comuniștii unesc energiile creatoare
ale marii

S-a 
întîmplat 
la Piatra 
Mare

La înapoierea dintr-o excursie 
In masivul Piatra Mare, tînăra 
Viorica I. din Brașov a rămas, 
la un moment dat, în 
grupului. Rătăcindu-se. 
I. a început să coboare ... 
tîmplare. Alunecînd. a căzut de 
la o înălțime de circa 15 metri 
pe un platou izolat, fracturin- 
du-și picioarele. Din fericire, 
strigătele ei de ajutor au fost 
auzite de patru elevi care toc
mai coborau pe firul unei văi 
din apropiere. Doi dintre ei au 
rămas pe loc. iar ceilalți doi au 
coborît în fugă pînă la cabana 
Dîmbu Morii, de unde au anun
țat ..Salvamontul“. Exact la 
miezul nopții. salvamontiștii 
Richard Schuler și Radu 
Popescu din Brașov, 
cu Florin Dumbravă și 
Stancu din Predeal au reușit să 
ajungă la locul unde se găsea 
V.I.. dar prin întunericul beznă, 
coborîrea rănitei se dovedea prea 
periculoasă. Atunci, salvamon
tiștii au hotărît să rămînă lîngă 
fată pînă dimineața, acordîndu-i 
toate îngrijirile. în jurul unui 
foc de tabără. Cînd s-a luminat 
de ziuă, ei au reușit. în condiții 
deosebit de dificile, să o coboare 
cu coarda și să o transporte la 
spital.

urma 
Viorica 
la în-

Stan 
împreună 

Dan

Poveste 
cu ciubote

La sfîrșitul lunii septembrie 
1976 a fost expediat din Rm. 
Vilcea. cu destinația întreprinde
rea comercială cu ridicata tex- 
tile-incăltăminte Bacău, contei- 
nerul 
nerul 
minte 
citată 
rece care se apropia. Dar a tre
cut toamna anului trecut, s-a 
dus și iarna acestui an. a venit 
primăvara si — in sfirșit ! — 
la 5 aprilie 1977, după mai bine 
de 6 (șase) luni de zile, a sosit 
și conteinerul la destinație, tn 
plin secol al vitezei, conteine
rul cu pricina a străbătut dis
tanța respectivă cu circa —2.5 
kilometri pe zi ! Dar surprizele 
nu s-au oprit aici. La deschide
rea conteinerului s-a constatat 
că perechile de încălțăminte 
erau, degradate. ,Ac.um,„ vorba 
e : cine plătește ?

cu numărul 37244. Contei- 
era incărcat cu 
bărbătească, atit de soli- 
atunci pentru

incălță-

sezonul

| Cum, nu vrei 
să te plimbi 
cu mine?

I. C., un tînăr de la întreprin
derea de vagoane din Drobeta 
Turnu Severin, avea o prietenă 
care lucrează la complexul meș
teșugăresc din cartierul Kiseleff. 
într-o zi, I. C. s-a dus și a invi
tat-o „imediat" la plimbare. 
Fata 1-a spus că nu poate „ime
diat", pentru că programul nu 
s-a terminat. Cum și responsa
bilul unității l-a rugat să aștep
te pînă la oi"a de închidere, tî- 
nărul n-a găsit alt mijloc de 
„răzbunare" decît să demonteze 
siguranțele de la tabloul central, 
lăsînd întreaga 
mină. Dar s-a 
în cazul său.
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sectie fără lu- 
făcut lumină și
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Pe
pielea lui...

— Și cum zici că vrei haina ? 
Scurtă sau lungă ? Neagră sau 
maro ? Cu sau fără 
Guler simplu sau cu 
Cordon dintr-o bucată 
două ? La doi sau trei 
turi ?...

în fața acestui potop de în
trebări, chilipirgiul era și mai 
convins că are de-a face cu un 
om serios, care-i va procura o 
haină din piele pe cinste. Nici 
n-apuca să se dezmeticească 
bine, că „omul serios" li și- 
poruncea :

— Ridică-te în picioare. Stai 
drept. Pieptul înainte si umerii 
înapoi. S-a făcut. Stai jos. 
Acum știu exact ce model de 
haină îți trebuie. Dacă o vrei 
mai repede, dai matale 3 000 
lei pe loc. dacă nu, 
rînd, pe listă, cu o 
1 000 sau 2 000...

Credulul se învoia, 
aștepta... Ca și alții, 
anunțăm pe această 
furnizorul de haine din piele, 
numele adevărat Nicolae Iaco- 
bescu din Dumbrava-Timiș. aș
teaptă acum să dea seama in 
fața legii. Cu alte cuvinte, să 
simtă escrocheriile... pe pielea 
lui 1

Fără 
tîrguială

în autoturismul IMS cu nu
mărul de înmatriculare 1-GL- 
3018. V. D. din Galați incărcase 
5 persoane și 13 purcei. V.D. 
și-a frecat miinile de bucurie. 
Ciștig gras. Adică bănuți înca
sați sub formă de bacșiș de fie
care cap de persoană și de fie
care coadă de purcel.

— Încotro 7
— La tirgul de la 

unde...
Ultimul cuvlnt a fost 

de „guițatul" purceilor, 
pe semne, să-și vîndă 
șoriciul. Așa se face că 
aceea, tot ciubucul incasat 
V.D. a trebuit să-l dea pe 
mendă, și încă ceva pe deasu
pra. Fără tîrguială !
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Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
Scinteii"
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Tovarășul loan Setz. secretar al 
Comitetului municipal de partid Me
diaș. ne-a prezentat, printr-n compa
rație sugestivă, una din reputatele 
unitătl ale orașului : „întreprinderea 
«Automecanica» — ne-a spus dinsul
— este pentru municipiul nostru ceea 
ce -2.3 August» este pentru Capi
tală...".

Constructorii autofrigoriferelor. au- 
tobetonierelor și autocisternelor ro
mânești își prezintă „cartea de mun
că" — universul bogat al preocupă
rilor — încă de la intrarea în între
prindere. unde numeroase panouri, 
gazeta centrală de perete, ca și alte 
gazete ilustrează inițiativele si suc
cesele muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor de aici, spiritul lor de 
exigentă, neîmpăcarea cu lipsurile. 
Și tot acolo, prin panoul fruntașilor, 
sînt prezentați oamenii de frunte ai 
colectivului, dintre care amintim pe 
Avram Lascu. 
Knall. Teofil 
Vasile Blăjan. 
ciun. Helmuth 
ter. Nicolae Botoc.

Anul acesta a debutat bine la 
„Automecanica". în primul trimestru 
fusese realizată o producție globală 
suplimentară de peste 12 milioane 
lei. întrucit cifra in sine nu spune 
mare lucru, gazdele se grăbesc să a- 
mintească un fapt revelator : în ia
nuarie și februarie depășirea a fost 
de 1.3 milioane lei. iar in martie — 
diferența, adică... 11 milioane I Aces
te milioane, exprimate în alte uni
tăți. in unități fizice, mai înseamnă 
că aici au fost fabricate peste plan 
157 de autovehicule, din care 30 auto- 
betoniere pentru București si Zimni- 
cea și. tot pentru zonele calamitate. 
35 autocisterne pentru lapte si 90 au- 
tofrigorifere și autoizoterme.

— Cu alte cuvinte. într-o singură 
lună — o depășire de aproape zece 
ori a... depășirilor din cele două luni 
anterioare...

— Avem acoperirea faptelor pentru 
a spune că întregul colectiv a ac
ționat si acționează cu înaltă respon
sabilitate 
spirit de
— spune 
secretarul 
întreprindere. Așa a fost întotdeauna 
la noi : in 1970. cînd fabrica a fost 
inundată și nu s-a lucrat aproape o 
lună, am incheiat anul cu o depășire 
de 5 milioane lei ; în 1975. cînd am 
fost din nou loviți de urgia apelor, 
am depășit planul cu 43 milioane lei. 
La greu — fie că greul se ivește, la 
noi.
gem 
mai 
tele 
guri ... __ . ...

Maistrul loan Litschel. membru al 
Consiliului oamenilor muncii de na
ționalitate germană, secretar adjunct 
al comitetului de partid, adaugă : 
„Este vorba de un element esențial : 
atitudinea conștientă, inaintată față 
de îndatoririle ce ne revin in fiecare 
împrejurare. De această dată Media
șul n-a fost lovit de seism. Pe noi 
.însă, pp'oȘmenii.......... . ’
afectat profund, 
plin. Doar este 
tării noastre, de 
și fiecare dintre 
este român, german 
s-a aflat acolo unde a fost nevoie, a 
muncit cu devotament, cu abne
gație".

Cu multe argumente poate fi sus
ținută afirmația că preocuparea prio
ritară a organizației de partid o con
stituie. la ora actuală, mobilizarea 
întregului colectiv la realizarea unor 
produse cu parametri tehnico-eco- 
nomici cît mal înalți. redueîndu-se. 
în același timp, importurile. Si de a- 
ceastă dală activitatea se desfășoară 
pe un plan larg, pentru a cuprinde 
întreg colectivul și a pune cit mai 
deplin în valoare competenta profe
sională. pasiunea pentru nou a oa
menilor. Iată, organizația de bază din 
atelierul de proiectare — după cum 
am aflat de la secretarul acesteia, 
ing. Alexandru Lupșan — și-a în
scris între obiectivele activității de zi 
cu zi antrenarea proiectanților la gă
sirea de soluții moderne pentru reali
zarea unor vehicule cu sarcină utilă 
de transport sporită. în condițiile 
unui consum cît mai redus de metal. 
S-au încetățenit aici, ca o regulă, 
analiza exigentă. în fiecare săptămi- 
nă. a modului cum isi îndeplinesc

sarcinile grupele de proiectare, stu
diul sistematic al tehnologiilor actua
le. punîndu-se un accent deosebit pe 
procedeele de mare eficientă, exami
narea cauzelor care au generat unele 
insuccese (pentru că au mai fost si 
insuccese), urmărindu-se riguros a- 
plicarea în practică. în secțiile de fa
bricație. a soluțiilor optime.

...în secția „370-furgoane" a fost 
organizată o expoziție comparativă de 
piese și componente ale unor mașini, 
in ideea — înscrisă de altfel pe mai 
multe panouri din secție și din între
prindere — de a stimula propunerile

Vasile Florea. Gerhard 
Konya. Ioan Bolinth, 
Kosa Erno. Aurel Cră- 
Gaber. Gerlinde Hen-

muncitorească și într-un 
deplină solidaritate umană 
tovarășul Gligor Medesan. 
comitetului de partid din

fie oriunde in tară — ne strîn- 
și mai mult rindurile. sintem 

Uniți, mai puternici, iar rezulta- 
sînt deosebite. Cum sintem si
că vor fi si in ’77 I

Mediașului., el ne-a 
l-am resimțit din 
vorba de capitala 
alte orașe ale țării 
noi. indiferent dacă 

sap maghiar,

la „Automecanica^
Mediaș

muncitorilor și tehnicienilor în di
recția promovării tehnologiilor mo
derne. a ridicării nivelului tehnic al 
produselor. Consemnăm doar unul 
din concludentele rezultate obținute : 
în execuția furgonetei frigorifice pe 
șasiu TV. consumul de metal a scă
zut de la 621 kg la numai 93 kg. Cu 
o asemenea realizare te poți prezen
ta cu fruntea sus nu numai la o ex
poziție, de secție sau întreprindere !

De altfel, antrenarea cît mai mul
tor specialiști la aplicarea initiative! 
„Fiecare inginer si tehnician să re
zolve în afara orelor de serviciu o 
problemă tehnică sau de organizare 
superioară a muncii", repartizarea in 
secții a unor ..teme de lucru" pri
vind promovarea tehnologiilor mo
derne. mai buna organizare a locu-

rilor de muncă — acțiuni a că
ror desfășurare a fost încredințată 
unor membri ai activului de partid 
— consultările largi care au loc îna
intea aplicării unor procedee noi sînt 
doar cîteva din modalitățile genera
lizate de Organizațiile de partid și 
acum larg folosite tn întreaga uzină, 
în felul acesta a devenit bine cunos
cut în uzină colectivul secției cister
ne — incluzînd pe inginerul Dionisie 
Bucur, maiștrii principali loan An- 
drâs. Zaharia Cîrțan. Iosif Szatmary, 
precum si ne muncitorii ArtimOn Bo- 
ieru. Ion Roșea. Iosif Taff. Constan
tin Ifrimelea. Vasile Armeanu I — 
care a aplicat prin inovații, raționali
zări si simplificări circa 30 de soluții 
constructive la autocisterne si autobe- 
toniere. reducind consumul de metal, 
în medie, cu 150 kg 
îndoială că in aceste 
sește, de asemenea, 
baterilor ce au avut 
organizații de bază din întreprindere, 
care au examinat în cadru! adunări
lor lor generale contribuția comuniș
tilor la introducerea noului tn oroce- 
sul de fabricație, la crearea climatu
lui propice stimulării 
creație tehnică proprie, 
manifestărilor de rutină 
ta te.

Așadar, „cu totii ne 
forțele", „la greu ne strîngem si mai 
mult rindurile..." 
spus, și ceea ce 
rul Anton Peleanu. președintele con
siliului oamenilor muncii din între
prindere. adică faptul că tot ceea ce 
se realizează la „Automecanica" este 
rodul strădaniei comune a marii fa
milii muncitorești de români, ger
mani. maghiari de aici, care acțio
nează într-o deplină unitate pentru 
înfăptuirea sarcinilor trasate de 
partid.

pe vehicul. Fără 
rezultate se regă- 
și eficienta dez- 
loc în numeroase

efortului de 
combaterii 

și eomodi-
concentrăm

inseamnă. altfel 
sublinia ingine-

Maria BABOIAN

Rezultate remarcabile
in industria Capitalei

Oamenii muncii din 
întreprinderile indus
triale bucureștene. pu
ternic mobilizați de or
ganele și organizațiile 
de partid, au încheiat 
primele patru luni ale 
acestui an cu realizări 
deosebite. Ca urmare a 
folosirii mai bune a 
resurselor existente în 
fiecare unitate, a in
troducerii unor tehno
logii noi și perfecțio
nării celor existente, 
precum și a gospodări
rii mai bune a mate
riilor prime, materiale
lor și combustibililor, 
în această perioadă 
planul producției glo
bale industriale a fost 
depășit cu l 190 mili
oane lei. iar cel al pro
ducției marfă — cu 833

milioane lei. Aceste 
sporuri s-au concreti
zat în produse deosebit 
de Solicitate de econo
mia națională : 1 490
tone oțel superior, 1 300 
tone țevi din oțel fără 
sudură. 930 tone mașini 
și utilaje tehnologice, 
transformatoare și au- 
totransformatoare de 
putere insumlnd 8 930 
kVA, motoare cu arde
re internă și motoa
re electrice totalizind 
16 200 CP și. respectiv, 
3 100 kW, mijloace de 
automatizare electro
tehnice în valoare de 
peste 18 milioane Ipi. 
950 mașini electronice 
de calculat, mijloace 
de automatizare elec
tronice în valoare de 
aproape milioane

lei. 45 autoutilitare. 33 
autobuze ș.a. Au mai 
fost realizate peste 
plan diferite bunuri de 
consum : 19 800 televi
zoare. 575 000 mp țesă
turi. 321 000 produse 
tricotate, confecții tex
tile în valoare de a- 
proape 15 milioane lei. 
586 000 perechi încălță
minte. 7 180 tone uleiuri 
comestibile și altele. A- 
ceste sporuri de pro
ducție au fost obținute 
îndeosebi pe seama 
creșterii productivității 
muncii, planul la acest 
indicator fiind depășit 
eu 2(8' la sută. Totoda- 
tS.’'-k^Pcinile de eiport 
au fOst depășite cu 8.6 
la sută. (Dumitru Tir- 
cobh

Principala și cea mai e- 
videntă caracteristică defi
nitorie sub raport artistic 
a poeziei române de azi e 
diversitatea. Orientată, a- 
semenea întregii culturi, de 
principiile umanismului re
voluționar. creația lirică de 
azi tinde, in chip firesc, să 
capteze toate sursele de 
poezie existente în cuprin
surile fără sfirșit ale realu
lui și. în consecință, expe
rimentează toate modurile, 
toate tehnicile poetice po
sibile. în spațiul ei 
pot găsi 
atitudini 
umane, 
respinse 
nirii civilizate (rasiste, șo
vine. agresiv obscurantiste), 
dar. în climatul ideologico- 
spiritual creat mai cu sea
mă în anii 
Congresul al 
P.C.R. încoace, 
lurile artistice, toate ini
țiativele 
inovațiile pe tărimul ex
presiei 
deplină libertate, 
cu efecte în planul realiză
rii variate (și ele) de la caz 
la caz. în funcție de posibi
litățile fiecărui poet, de ca
pacitățile și limitele obiec
tive ale fiecărei formule 
poetice.

încercînd să distingem în 
vastul și complicatul 
leidoscop de structuri 
ce cîteva 
listice 
servăm 
actuală 
treaga 
universale. Ne 
fata unui mozaic de forme, 
în care putem recunoaște 
cam toate marile stiluri ale 
artei moderne. Majoritatea 
poeților români contempo
rani sînt naturi romantice. 
Nestoru.1 poeziei românești 
de astăzi. Alexandru Philip- 
pide. susține că orice poet 
se naște romantic si devine 
în cele din urmă clasic. Mai 
nimerit ar fi. poate, a spu
ne că o seamă de poeți își 
strangulează romantismul 
congenital, adoptînd moda
litatea clasică, iar alții și-l 
disimulează, apelînd la tot 
felul de măști antiromanti- 
ce. Grosso modo, se poate 
vorbi de romantici impe- 
tuoși. ca Mihai Beniuc. Eu
gen Jebeleanu. Emil Botta. 
Meliusz Jozsef. Maria Ba- 
nuș. loan Alexandru. Ion 
Gheorghe, Adrian Pâunes- 
cu și romantici mai mult 
sau mai puțin „calmi", a- 
plecați spre reverie, me
lancolie, rememorare, me
ditație : Zaharia Stancu (în 
Cîntec șoptit și Sabia 
timpului). Radu Boureanu, 
A.E. Baconsky, Veronica 
Porumbacu. Aurel Gughia- 
nu, Szemler Ferenc. Va
sile Nicolescu. Petre Stoi
ca. Gheorghe Tomozei. Ana 
Blandiana. Gh. Pi lut. Con
stanța Buzea. George 
boiu. George Ist.rate. 
mitru M. Ion. Mircea 
nescu ș.a. Numaidecît 
buie specificat că înăuntrul 
fiecăreia din aceste cate
gorii diferențierile sînt atît 
de pregnante Incit aproape 
împing în penumbră notele 
comune. M. Beniuc este 
eruptiv, melopeic. folclo-

nu-și 
loc. prin definiție, 
și concepții antl- 
antisociale. idei 

de conștiința ome-

trecuti de 
IX-lea 
toate sti-

creatoare.

Ia 
al

toate

proliferează în
Natural,

ca- 
liri- 
sti- 
ob-

configuratii 
reprezentative, 
că poezia noastră 
rezumă aproape in- 
istorie a poeziei 

găsim in

Al- 
Du-
Di- 
tre-

ric. Eugen Jebeleanu — 
plastic, vizionar, făuritor 
de viziuni terifiante. Emil 
Botta — fantast și specta
cular. Ion Gheorghe — tu- 

. multuos. convulsiv, sar
castic, loan Alexandru, din 
contră, patetic la 
sacerdotal, jubilant, 
de „imne". Adrian 
nescu — grandilocvent cu 
gratie, discursiv, fără (în 
poemele izbutite) pierderea 
ingenuității. De altfel, clasi- 
ficația implică o inevitabilă 
doză de arbitrar. Nimeni, 
și un poet mai puțin ca 
oricine, nu rămine același, 

în rindurile clasiclzanți- 
lor („clasicizanți" fiind acei 
ce respectă, obișnuit, ca
noanele prozodice tradițio
nale șl comunică stări de

modul 
autor 
Pâu-

tat noi atitudini lirice, de
cise de propria lor evolu
ție naturală, fără a-și. în
străina individualitățile. Ce 
caracterizează stilistic si 
situează istorico-literar 
creația poeților despre care 
e vorba (ca de altfel și a 
altora, cu care unii dintre 
ei au vădite afinități; a Iui 
Ion Gheorghe, mai ales) 
este... impuritatea. în opo
ziție cu confrații lor care 
își interzic programatic 
profesarea a tot ce ar pu
tea semăna cu discursul 
sau reportajul, amintitii 
poeți apelează cu perseve
rență. cu ostentație chiar, 
tocmai la acele tehnici 
poetice care împrumută di
verse procedee speciilor 
publicistice. Tipică în acest

Diversitatea
structurilor lirice 

în creațiaA

contemporană
---------------------  Dumitru
conștiință bine definite) 
pot fi identificare naturi 
predominant contemplati
ve (diferite, evident, unele 
de altele) : M.R. Paraschi- 
vescu. Alfred Margul 
Sperber, " 
Horvath Imre. 
Petre Ghelmez. 
Hagiu, Liviu Călin : 
turi interiorizante : 
Brad. Tiberiu Utan, 
ria Zileru ; naturi 
luptoase, euforice și 
talgice : Ion Horea, Al. An- 
drițoiu. Emil Mânu ; naturi 
ludice. unele orientate spre 
baladesc: Radu Stanca,
Nina Casian. Tudor George.

Nu toți clasicizanții, apoi, 
se realizează in marginile 
stilului neoclasic tradițio
nal. Unii scriu o poezie 
îndatorată simbolismului 
(Ștefan Augustin Doinaș, 
Leonid Dimov. Cezar Bal
tag. Mircea Ciobanu. Dinu 
Flâmînd ș.a.), cultivă poe
mul expurgat de orice a- 
necdotică și descripție, 
caută cuvîntul privilegiat, 
incantatoriu, estimat 
stare, dacă e pus în 
fericite, să genereze 
absolută. Diametral 
acestei direcții este orienta
rea proprie unor poeți ca 
Geo Dumitrescu. Ion Ca- 
raion, D. Stelaru și în ge
nere a liricilor descinși din 
„poeții blestemați". Rebeli, 
odinioară (în timpul războ
iului). excentrici, demiti- 
zanți, iconoclaști, acești 
corifei ai boemei lirice de 
acum trei-patru decenii au 
imortalizat starea de spirit 
de atunci a lor și a genera
ției căreia aparțin în poe
me de vibrație pe cît de 
dezordonată pe atit de in
tensă. Ulterior, ei au adop

Alfred
Emil Giurgiuca, 

Aurel Rău, 
Grlgore 

na- 
Ion 
Ho- 
vo- 

nos-

a fi în 
relații 
poezia 
opusă

MICU----------------------
sens e activitatea lui Geo 
Dumitrescu. După depăși
rea. în cursul anilor postbe
lici. a inconformismului a- 
gresiv și cam teatral din 
perioada debutului, autorul 
Libertății de a trage cu 
pușca a rămas un partizan 
al esteticii „ferestrei des
chise". Deschizînd larg „fe
reastra înțelesurilor adînci", 
poemele lui — ample, flu
viale — îmbrățișează „spa
ții întinse, case și oameni", 
„grădinile mari ale tării, 
ale Pămîntului". „impune" 
prin definiție. întrucît nu 
ezită. în disprețul tuturor 
canoanelor puriste, să des
crie. să nareze, să instru
iască. ele nu-și anulează 
prin aceasta condiția speci
fică. lirismul.

O constelație distinctă 
formează poeții porniți din 
avangardism. în genere 
(Gellu Naum. Aurel Baran- 
ga. Constantin Nisipeanu 
ș.a.). nu. desigur, fără di
ferențieri individuale pu
ternice. Un poet ca Virgi] 
Teodorescu scrie si versuri 
de strictă organizare clasi
că, de factură meditativă si 
exultantă. O sursă de „poe
zie neîntreruptă" este so
cialul. „Declarîndu-se încă 
în deceniul al 4-lea poet 
proletar, el glorifică în anii 
noștri în stil whitmanian 
libertatea, evocă poetic tra
gedia orașelor crîncen lo
vite de flagelul războiului, 
comentează sarcastic si 
amar evenimente si pri
veliști din infernul crema
toriilor naziste sgu. în alte 
ppepn,e cîntă peiftgiul in
dustrial socialist, exprimă 
credința în capacitatea o- 
mului de a se făuri ne sine 

conformitate

perfecționa-

poetl din 
noi: Nichi- 
Marin So-

priul ideal de 
ra umană.

O seamă de 
generațiile mai 
ta Stănescu.
rescu. Mircea Ivănescu. Ce
zar Ivăneseu ș.a. s-au re
alizat în tipare stilistice 
inedite. Nicbita Stănescu. 
bunăoară, neoromantic în e- 
sență. se exprimă uneori în 
„dulcele stil clasic" sau, 
mai propriu spus, afectează 
întrebuințarea acestuia : se 
joacă de-a stilul clasic. își 
face din ceea ce numește 
„stil clasic" (de fapt este 
ultramodern) un vehicul al 
comunicării în clipe în care 
e obosit de celelalte stiluri. 
Căci le stăpînește pe toa
te. Nichita Stănescu e. la 
ora actuală, poetul român 
cel mai intens, mai obsesiv 
preocupat de a realiza poe
zie cu cele mai diferite și 
neobișnuite mijloace. Poe
zia lui Marin Sorescu are 
ca principală sursă... apoe
ticul. Unul dintre volumele 
sale se intitulează Tușiți. 
Acest poet e. înainte de ori
ce. un artist ultralucid. de- 
mi tizan.t. sacrileg, rebel fată 
de normele poetice și fată 
de orice norme convențio
nal stabilite sau devenite 
convenții, persiflant. încli
nat spre bufonerie, vorbitor 
in dodii, amator de asociații 
năucitoare. Apoetice, poe
mele sale realizează poeti
cul pe de-a-ndoaselea. prin 
deplîngerea subtextuală a 
absenței lui. Adică orin 
dovedirea existentei unor 
surse de poezie chiar și a- 
colo unde nimeni nu s-ar 
fi gîndit că pot să existe 1

Considerată sub aspectul 
procesului genetic, poezia 
românească de azi apare 
așadar ca un imens labora
tor in care se experimen
tează cele mai variate mo
duri lirice, de la căle tra
diționale, modernizate, la 
cele mai noi și insolite. 
Natural, nu toate experi
mentele se dovedesc real
mente creatoare. Nu apar 
capodopere în fiecare zi. și 
nici măcar în fiecare an. 
însă marea varietate stilis
tică a poeziei de azi con
figurează un tablou liric 
întins. în care fiecare poet 
aduce tonul său original 
în marele imn închinat tă
rii și oamenilor ei. Se poa
te astfel vorbi de o auten
tică resurecție a poeziei 
patriotice, a iubirii de țară, 
ce răsună insă în voci 
distincte, conform notei 
originale a personalității 
creatoare a fiecărui poet în 
parte, inconfundabilă cu a 
celorlalți. Din cuptoarele 
poeților ies însă, și nu doar 
din cînd în cînd. cristale 
de-o puritate cerească și de 
o tărie în măsură să re
ziste acțiunii erozive a 
timpului. încununarea unor 
creații lirice românești cu 
prestigioase premii inter
naționale. precum Taormi
na, acordat lui Eugen Jebe
leanu pentru „Surîsul Hiro- 
șimei", sau Herder, decer
nat în 1975 lui1 Niehita Stă
nescu. echivalează cu con
sacrarea valorilor poeziei 
contemporane românești pe 
plan mondial.

(Urmare din pag. I)

Secția monta) locomotive a întreprinderii bucureștene „23 August

Au trecut două săptămîni de cînd. 
In cadrul ansamblului de locuințe 
ridicat la intersecția noii Colentine 
cu șoseaua Mihai Bravu. a fost inau
gurat. in prezenta secretarului general 
ai partidului, unul dintre cele mai 
reprezentative obiective prevăzute în 
programul de dezvoltare și moderni
zare a rețelei comerciale a Capitalei 
— magazinul universal „Bucur-Obor". 
De atunci, magazinul este vizitat in 
fiecare zi de cel puțin 12(T000 de 
cumpărători. La contabilitate, acest 
fapt înseamnă, seară de seară. înca
sări de 4,2—4,3 milioane lei. într-o 
singură zi, numai la unitatea de con
fecții pentru bărbați s-au vindut 
mărfuri în valoare de 1.2 milioane 
lei.

O aglomerație de n-ai unde arunca 
un ac — ai spune imediat _ in fața 
unor asemenea cifre. Pătrunzînd însă 
in magazin constați cu surprindere 
că aproape nicăieri cumpărătorul 
nu se simte în nici un fel stînjenit de 
cel venit in urma sa. Nicăieri lume 
grăbită. Pentru că nicăieri nu se aș
teaptă. Aproape pretutindeni marfa 
te intimpină in așa fel incit, dintr-o 
privire, te-ai și oprit la ceea ce cauți. 
Și aceasta — in ciuda faptului că. in 
magazinul deschis aici, la poarta de 
ieșire spre litoral, intr-una din cel* 
mai cunoscute zone bucureștene pen
tru tradițiile ei comerciale, a unui 
magazin in care — așa cum spune și 
un proaspăt anunț afișat într-o vitri
nă — se găsesc „de toate pentru 
toată tara".

Trecind prin fața diverselor stan
duri. cele mai multe alcătuite din 
zeci și sute de sortimente din aceeași 
grupă de produse, ai impresia că te 
afli într-o uriașă expoziție care îți 
Incintă ochiul la fiecare pas si — îna
inte ori după ce ai ajuns la ceea ce 
iți trebuie — te îndeamnă mereu să 
vezi un raion sau altul și să revii 
pentru a le revedea mai în detaliu 
altădată. Ne aflăm doar în ccl mai 
mare complex comercial din cite a 
avut Bucurestiul vreodată.

o suprafață 
cu circa 10 000

decît magazinul 
trecut, 
căruia

Disnu- 
totală de 

mp mai 
„Unirea". 
„Bucur- 
functio-

nînd de
42 000 mp. 
mult
inaugurat 
Obor". în 
nează în ... 
desfacere specializate, este, de fapt, 
cel mai mare magazin din tară. Cu 
toate acestea, magazinul care ni se 
înfățișează astăzi, așa cum l-au gîn- 
dit proiectantii de la Institutul „Pro-

anul
cadrul 

prezent 106 unități de

cum!ect“-București și IPROCOM si 
l-au realizat constructorii din cadrul 
Centralei de construcții-montaj a 
Capitalei, apare în calea cumpără
torului în ținuta caracteristică a uni
tăților comerciale pe care le va pu
tea întilni el pe oricare nouă arteră 
bucureșteană. Firesc, deoarece, aici 
nu interesează, în primul find, di
mensiunile ca atare, ci funcționalita
tea. De aceea, proiectantii au căutat 
să adopte soluții care să impună — 
într-un asemenea „labirint" de maga
zine — atributele unui comerț mo
dern. civilizat : accesibilitate, simpli
tate și operativitate in servirea cum
părătorilor.

încadrat într-un patrulater format

de auto- 
ieșiri și 
de mar-

mentare, organizată pe bază 
servire, cu două intrări si 
cu un mare număr de case 
cat. care, pe lingă mărfurile de con
sum curent (laptele se livrează la 
domiciliu), dispune de raioane spe
cializate pentru produse dietetice, 
produse pentru copii, sucuri-răcori- 
toare. produse tip „Gospodina", ar
ticole de menaj, uz casnic si gos
podăresc ; 
centru se 
în 
tărie cu circa 300 de locuri, cumpă
rătorului i se deschid, deodată. în 
față zeci de magazine — care, prin- 
tr-o riguroasă specializare, creează

la parter. în al cărui 
află o terasă dispusă 

două trepte, pentru o cofe-

UCUR-OBOR"
120000 de cumpărători pe zi
din blocuri de locuințe ce deschid 
noua perspectivă a Colentinei. com
plexul comercial ocupă primele două 
niveluri ale acestora, precum și în
treaga lor curte interioară, care alcă
tuiește. de fapt, magazinul central, 
în felul acesta, din oricare parte ar 
intra în el. cumpărătorii pot trece 
oricînd cu ușurință spre marele ba
zar din interior, pot circula prac
tic nestînieniti dintr-o parte în alta, 
efectuînd într-un timp scurt toate 
cumpărăturile de care au nevoie, de 
la ac pînă la cel mai nou tip de 
televizor. Sau pînă la cea mai nouă 
garnitură de mobilă, pentru că, în 
curînd, Ia parterul și mezaninul blo
cului 3. situat pe latura dinspre Ha
lele Obor, vor mai fi date în folo
sință alte șase unități de desfacere 
însumînd peste 3 000 mp. între care o 
expoziție de mobilă cu vînzare din 
depozit, o marochinărie, un raion de 
cosmetice, o unitate C.E.C. pentru 
toate operațiile de plată.

Drumul cumpărătorului spre marfa 
dorită — asa cum ni-1 prezintă tova
rășul Aurel Iacobescu. directorul ma
gazinului — este simplu : la subsolul 
magazinului central îl așteaptă o uni
tate de desfacere a mărfurilor ali-

lmpresia unei diversificări fără pre
cedent : aici se pot cumpăra cele mal 
diverse articole de sticlărie și cera
mică (in mijlocul raionului respectiv 
se află expusă o masă cu tot „tacî- 
mul“ necesar într-o gospodărie), arti
cole de galanterie pentru bărbați, fe
mei și copil. încălțăminte, confecții, 
textile, tricotaje, cosmetice, marochi- 
nărie. gablonțuri. ceasuri, umbrele, 
jucării, articole tehnico-sanitare. arti
cole de plajă, sport-turism. aparate 
de radio și televizoare ș.a.m.d. fiecă
ruia din articolele enumerate 11 este 
rezervată o unitate de desfacere eta
lon. organizată pe bază de autoser
vire. în care se află toate sortimen
tele produselor respective. în raionul 
de confecții pentru femei, spre exem
plu, se află standuri speciale, unde 
firme de prestigiu ca „Mondiala" din 
Satu Mare. întreprinderea de confec
ții Arad sau întreprinderea de con
fecții și tricotaje București. își eta
lează diversele serii scurte șl noutăți 
de sezon. Tot aici vor avea loc. cu 
concursul vînzătoarelor care vor de
veni prezentatoare, parăzi ale modei 
pentru cunoașterea de către pubiicul 
larg a mărfurilor existente în maga
zin, a noutăților pe care le aduce el

In fiecare săptămînă. în sfirșit. o altă 
serie de unități similare. în care se 
desfac diverse produse industriale 
grele (căzi de baie, boilere, mașini 
de cusut, metalo-chimice etc.), se 
află dispuse în părțile laterale ale 
magazinului central.

Pretutindeni, cumpărătorul ajunge 
direct și rapid la mărfurile care-1 in
teresează. aflate — grație Simplității 
mobilierului comercial, executat la în
treprinderea de industrie locală din 
Rădăuți — ca într-o expoziție din 
care ai, într-adevăr. oricînd ce alege. 
Pretutindeni deci, o ambiantă speci
fică unei activități comerciale non
stop, organizată pe principii moderne 
— autoservire, expunere liberă a măr
furilor, plata direct la vînzător. casă 
de comenzi, transport la domiciliu. La 
aceasta contribuie desigur în bună 
măsură și modul de aprovizionare a 
magazinului, camioanele cu mărfuri 
fiind dirijate pe o galerie subterană 
cu două benzi de circulație direct spre 
depozitele de la subsol ale acestuia, cu 
o suprafață de circa 10 000 mp. dotate 
cu întreaga gamă de instalații și uti
laje pentru păstrarea și transportul 
produselor. Dar. așa cum observa in
terlocutorul nostru, dincolo de toate 
âceste condiții create, o asemenea 
ambiantă trebuie să însumeze și pri
ceperea și arta de 
rul. Primele două 
în acest sens, un 
facții. dar și cu 
pentru ceea ce mai trebuie făcut în 
continuare Pentru că, dincolo de gri
jile servirii curente. încă de pe 
acum, se impun firesc și preocupările 
de perspectivă : studierea atentă a 
cerințelor cumpărătorilor. îmbunătă
țirea sistemului de informare a lor. 
prezentarea cît mai bună a mărfuri
lor căutate de ei. Bunăoară. în aceste 
zile, în toate unitățile se vor crea 
standuri speciale pentru articolele 
solicitate în sezonul cald. Un dome
niu în care s-a făcut mult, dar care 
rămine permanent de actualitate, este 
acela al comportării omului de fa 
tejghea fată de cumpărători. în acest 
scop, au fost pregătit! 1 550 de lucră
tori tineri — în marea lor majoritate 
femei, care, deși la început de drum, 
dună cum ne snunea directorul uni
tății. nu vor precupeți nimic pentru 
ca firma „Bucur-Obor" să fie mereu 
la înălțime.

Dumitru TÎRCOB
corespondentul „Scinteii”

a servi cumpărăto- 
săptămîni au fost, 
examen. Cu satis- 
conciuzii practice

Se creează noi și importante resurse 
atit pentru sporirea avuției naționale, 
cît și pentru ridicarea mai rapidă a 
bunăstării poporului.

Iată rațiunea pentru care această 
ștrinsă și directă legătură care există 
între efortul de investiții, sporirea 
eficienței mijloacelor financiare și 
materiale alocate și creșterea gene
rală a nivelului de trai trebuie să fie 
bine cunoscută și înțeleasă de fiecare 
om al muncii, de fiecare cetățean și, 
cu deosebire, de factorii angajați în 
realizarea investițiilor, chemați să 
acționeze energic, cu înaltă răspun
dere. atit in vederea materializării 
la timp și în condiții exemplare a 
fiecărei investiții, cît și pentru gos
podărirea riguroasă a noilor obiec
tive și capacități construite.

Care sînt de fapt. în această lumi
nă. sarcinile primordiale ce revin 
factorilor care acționează în acest do
meniu de majoră importantă ?

Problema numărul unu constă. In
discutabil. în punerea în funcțiune la 
termen și chiar mai devreme a tutu
ror noilor investiții planificate. Așa 
cum s-a arătat, avem de finalizat. în 
acest al doilea an al cincinalului, sute 
și sute de capacități noi din chimie, 
metalurgie, industria constructoare de 
mașini, economia forestieră si indus
tria materialelor de construcții, in
dustria bunurilor de larg consum, că
rora li se adaugă și o serie de res
tante din anul precedent. Or. este 
absolut necesar ca marile eforturi ma
teriale pe care le face societatea 
noastră să dea roade cit mai bune și 
cit mai repede cu putință. Planul de 
investiții este unitar, nu se poate re
nunța la îndeplinirea cu maximă ri
goare a uneia sau alteia dintre pre
vederile sale 1

Esențiale sînt. în acest sens, con
centrarea și mobilizarea eforturilor 
tuturor celor ce participă la procesul 
de realizare a investițiilor în scopul 
accelerării, prin toate mijloacele, a 
ritmului de realizare a noilor obiec
tive productive stabilite. Pentru în
deplinirea acestor sarcini majore în
credințate de partid, ministerele titu
lare, beneficiarii, prâiectanții, con
structorii. furnizorii de utilaje teh
nologice și de materiale de Construc
ții au datoria să conlucreze nemij
locit și permanent, cu înalt spirit de 
răspundere. în vederea soluționării 
neîntîrziate a tuturor problemelor 
legate de punerea în funcțiune la 
termen a tuturor obiectivelor eco
nomice prevăzute. Practic, aceasta 
înseamnă — pe șantiere — concen
trarea tuturor forțelor pentru in
tensificarea ritmului de construcție, 
iar acolo unde se impune, pentru în
lăturarea grabnică a restanțelor și în
cadrarea In graficele de execuție. Tot
odată. printr-o neslăbită conlucrare 
între constructori și montorl. să se a- 
slgure fronturile de lucru necesare și 
să se urgenteze montajul tehnologic. 
Hotărîtoare pentru îndeplinirea aces
tor sarcini sînt organizarea mai bună

a muncii pe șantiere, valorificarea su
perioară a potențialului uman și teh
nic existent. Aceasta presupune adop
tarea unor programe cuprinzătoare 
de măsuri menite să ducă la întă
rirea ordinii și disciplinei în muncă, 
folosirea la capacitatea maximă a 
utilajelor de construcții, sporirea 
gradului de industrializare a lucră
rilor, a exigentei față de nivelul lor 
calitativ.

Obligații mari revin șl furnizorilor 
de utilaje tehnologice, care au de 
livrat un volum însemnat de utilaje 
și instalații, în strinsă corelație cu 
grafitele de montaj ; ei au datoria 
să lichideze grabnic orice restanțe și 
să acorde maximă exigență și răs
pundere calității fiecărui utilaj și e- 
chipament livrat șantierelor.

A doua problemă, care se pune cu 
aceeași fermitate, o constituie atinge
rea in ccl mai scurt timp a parame
trilor proiectați la noile capacități 
de producție. Este bine cunoscut că 
realizarea mai grabnică a acestor pa; 
rametri reprezintă una din căile im
portant* pentru creșterea suplimen
tară a producției, a venitului na
țional. pentru ridicarea mai rapidă 
a nivelului de trai 
muncii.

al oamenilor

Un calcul arată 
o lună durata de 
rametrilor proiectați la obiecti
vele prevăzute să intre în func
țiune în acest an. se poate rea
liza o producție suplimentară de 
circa 4 miliarde de lei.

că reducind cu 
atingere a pa-

economice. cu sprijinul minis- 
și centralelor, să se aplice 
hotărite pentru scurtarea du
de atingere a indicatorilor 

atit a

De aceea. în lumina sarcinilor tra
sate în repetate rînduri de conduce
rea partidului, este necesar ca în noile 
unități 
terelor 
măsuri 
ratelor
tchnico-economici aprobați 
celor cantitativi, cît și a celor calita
tivi. Se impun, în această privință, 
acțiuni ferme, precise, Vizînd pregăti
rea din vreme a forței de muncă, or
ganizarea superioară a procesului de 
producție, exploatarea cu grijă a ma
șinilor și instalațiilor.

Accentuăm responsabilitatea pe care 
o au centralele și ministerele, deoa
rece practica a verificat pe deplin 
faptul că ori de cîte ori noile unltăti 
au primit de la început un sprijin 
concret și eficient, In toate proble
mele privind organizarea și desfășu
rarea in bune condiții a activității 
productive, rezultatele valoroase nu 
s-au lăsat așteptate.

în calitatea lor de conducător po
litic al intregii activități desfășurate 
pe șantiere și in noile unități econo
mice. organizațiile de partid sînt che
mate să cunoască permanent, zl de zl 
evoluția lucrărilor de construcții' 
montaj și situația îndeplinirii indica 
torilor proiectați, să acționeze cu fer 
mitate și răspundere pentru finaliza 
rea măsurilor stabilite, astfel ca t 
fortul de investiții din acest an â 
se materializeze cît mai rapid a 
creșterea avuției naționale, In ri(- 
carea nivelului de trai al poporulL
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Joi a sosit în Capitală delegația 
Adunării Naționale a Reprezentanți
lor Populari a Republicii Populare 
Chineze, condusă de tovarășul Saifu
din. membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, vicepre
ședinte al Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale, care, la invitația 
Marii Adunări Naționale, face o vizită 
oficială de prietenie în țara noastră. 
Din delegație fac parte tovarășii Liao 
Cen-ci și Paojiletai. membri ai C.C. 
al P.C. Chinez, membri ai Comitetu
lui Permanent al Adunării Naționale, 
Guo In-fu, membru al Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale, 
Cen Hao-su și Cian Fen-ven, deputați 
ai Adunării Naționale a Reprezentan
ților Populari a R. P. Chineze.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întîmpinată de to
varășii Nieolae Giosan, membru su
pleant al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele Marii 
Adunări Naționale. Aneta Spornic, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale. Vasile Potop, membru al C.C. 
al P.C.R., secretar al M.A.N.. Ion 
Popescu-Puțuri, membru al C.C. al 
P.C.R., președintele Asociației de 
prietenie româno-chineză, Eleonora 
Cojocaru, membru al C.C. al P.C.R.. 
vicepreședintă a Comisiei pentru in
dustrie și activitatea economico-fi- 
nanciară a M.A.N., Radu Voinea, pre
ședintele Comisiei pentru învătămînt. 
știință și cultură a M.A.N., deputați, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, activiști de partid si 
de stat.

Au fost prezenți Li Tin-ciuan, am
basadorul R. P. Chineze la București, 

:i mbri ai ambasadei.
★

îrt cursul după-amiezii, delegația 
Adunării Naționale a Reprezentanți
lor Populari a R. P. Chineze, con
dusă de tovarășul Saifudin. membru 
supleant al Biroului Politie al C.C. 
al P.C. Chinez, vicepreședinte al Co
mitetului Permanent al Adunării Na
ționale. a avut o întrevedere la 
Marea Adunare Națională cu tova
rășul Nieolae Giosan. membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. președintele 
Marii Adunări Naționale.

în timpul convorbirilor S-au rele
vat cu satisfacție relațiile bune de 
prietenie frățească, solidaritate mili
tantă și colaborare multilaterală care 
s-au statornicit și se dezvoltă conti
nuu între Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Chinez. între 
Republica Socialistă România si Re
publica Populară Chineză. între po
poarele român si chinez. în context 
s-au evidențiat ca momente de în
semnătate istorică în evoluția rela
țiilor româno-chineze vizita oficială

dinde prietenie în R. P. Chineză, 
anul 1971, a delegației de partid și 
guvernamentale române conduse de 
tovarășul Nieolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, schimbul de mesaje 
dintre tovarășul Nieolae Ceaușescu și 
tovarășul Hua Kuo-fen, președintele 
C.C. al P.C. “ 
siliului de 
prilejuri cu 
nic dorința 
partide, popoare și țări de a dezvol
ta pe un plan superior prietenia și 
colaborarea lor multilaterală.

în cadrul informărilor reciproce 
privind activitatea și preocupările 
actuale ale forurilor legislative din 
cele două țări prietene au fost evi
dențiate importanta și utilitatea 
schimburilor de experiență între 
Marea Adunare Națională și Adu
narea Națională a Reprezentanților 
Populari a R. P. Chineze.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă caldă, tovărășească, au 
luat parte Aneta Spornic, vicepre
ședinte al M.A.N., loan Ceterchi, 
președintele Consiliului Legislativ, 
Vasile Potop, secretar al M.A.N., Du
mitru Coliu și Radu Voinea, pre
ședinți de comisii ale M.A.N., Ștefan 
Pascu. vicepreședinte al Asociației 
de prietenie româno-chineză, Iuliu 
Fejes. secretar de comisie a M.A.N.

Au participat_Li Tin-ciua_n, amba
sadorul R. P. “ ' 
și membri ai

Chinez, premierul Con
stat al R. P. Chineze, 
care s-a afirmat puter- 
și hotărîrea celor două

Chineze la București, 
ambasadei.

★
Marii Adunări Națio-Președintele .. __ _ _ ......

nale, Nieolae Giosan. a oferit joi poa
ra un dineu în onoarea delegației 
Adunării Naționale a Reprezentanți
lor Populari a R. P. Chineze, con
dusă de tovarășul Saifudin.

Au participat tovarășii Ion Dincă, 
Gheorghe Oprea, Iosif Banc. Con
stantin Dăscălescu, vicepreședinți și 
secretari ai M.A.N., președinți de co
misii ai M.A.N., membri ai conduce
rii Asociației de prietenie româno- 
chineză, deputați în M.A.N., precum 
și Constantin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

A luat parte Li Tin-ciuan, amba
sadorul R. P. Chineze la București.

în timpul dineului, desfășurat in
tr-o atmosferă de caldă prietenie, 
tovarășii Nieolae Giosan și Saifudin 
au toastat pentru dezvoltarea conti
nuă a prieteniei româno-chineze, a 
colaborării pe diverse planuri, a so
lidarității militante între Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist Chinez. între popoarele român 
și chinez. în sănătatea tovarășilor 
Nieolae Ceaușescu și Hua Kuo-fen, 
pentru pace și înțelegere între po
poare. (Agerpres)

Președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste România, 
Nieolae Giosan. a adresat o telegra
mă de felicitare președintelui Adu
nării Legislative din Costa Rica, 
Elias Soley Soler, cu prilejul alegerii 
sale în această funcție.

★
La invitația Consiliului General 

A.R.L.U.S., în ziua de 5 mai ș.c„ a 
sosit în Capitală delegația Asociației 
de prietenie sovieto-română. condusă 
de G. A. Makeev, președintele Co
mitetului Central al Sindicatului lu
crătorilor din administrația de stat 
a U.R.S.S., membru al 
Consiliului Central al 
Sovietice, al conducerii 
Asociației de prietenie 
mână, care va face o vizită de prie
tenie în tara noastră.

în aceeași zi. la invitația Asociației 
de prietenie sovieto-română, a ple
cat la Moscova o delegație A.R;L.U.S., 
condusă de tovarășul Titu Georgescu, 
prorector al Universității din Bucu
rești. membru al Consiliului General 
A.R.L.U.S., care va face o vizită de 
prietenie în U.R.S.S.

★
Joi după-amiază a avut loc la Aca

demia „Ștefan Gheorghiu" deschide
rea cursului destinat cadrelor sindi
cale din unele țări din America La
tină, organizat de Uniunea Generală 
a Sindicatelor din România. Parti
cipă sindicaliști din Argentina, Co
lumbia. Ecuador, Mexic, Peru. Vene
zuela, precum și reprezentantul Con
gresului permanent pentru unitatea 
sindicală din America Latină.

Ca și celelalte manifestări asemă
nătoare organizate de U.G.S.R. pen
tru cadrele sindicale din numeroase 
țări, acest curs reprezintă o contri
buție la continua întărire a prieteniei 
și colaborării sindicatelor și oameni
lor muncii din România cu sindicatele 
și oamenii muncii din America Latină.

★
La Muzeul tehnic din București a 

fost deschisă, joi, expoziția perma
nentă „Henri Coandă", organizată de 
instituția gazdă fn colaborare cu De
partamentul aviației

*
Joi după-amiază, 

trai al municipiului 
loc dezvelirea bustului voievodului 
moldovean Petru Rareș.

(Agerpres)

Prezidiului 
Sindicatelor 
centrale a 
sovieto-ro-

civile.

In Parcul een- 
Suceava a avut

A apărut; „ERA SOCIALISTĂ“ nr. 9/1977

Mulțumesc foarte mult Excelenței Voastre pentru deosebit de amabilele 
felicitări și bunele urări transmise cu ocazia zilei mele de naștere.

IULIANA

Vizita ministrului afacerilor externe
al Malayeziei

Tovarășul Ion Pătan, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a avut, joi, o 
întrevedere cu Tengku Ahmad Rit
hauddeen, ministrul afacerilor exter
ne al Malayeziei, care se află într-o 
vizită în țara noastră.

în timpul întîlnirii a fost apreciat 
stadiul actual al relațiilor economice 
româno-malayeziene. evidențiindu-se 
posibilitățile existente ale celor două 
țări de a lărgi și diversifica schimbul 
de mărfuri, colaborarea și cooperarea 
in producție, pe baze reciproc avan
tajoase.

La întrevedere au luat parte Marin 
Trăistaru, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, alte persoane 
oficiale.

Au participat, de asemenea, Raja 
Tan Șri Aznam Bin Haj Ahmad, 
ambasadorul Malayeziei în România, 
alte persoane oficiale, care însoțesc 
pe ministrul malayezian al afacerilor 
externe în vizita în țara noastră.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială.

în aceeași zi. ministrul afacerilor 
externe. George Macovescu. a oferit 
un dejun în onoarea ministrului afa
cerilor externe al Malayeziei. Tengku 
Ahmad Rithauddeen. în timpul deju
nului. miniștrii de externe, subliniind 
raporturile prietenești dintre cele 
două țări, au toastat în sănătatea
președintelui Republicii Socialiste
România. Nieolae Ceausescu, a Ma
iestății Sale Tuanku Yahya Putra 
Ibni Al-Marhum Sultan Ibrahim, su
veranul Malayeziei. a primilor mi
niștri român și malayezian, 'pentru 
dezvoltarea și întărirea continuă a re
lațiilor româno-malayeziene. în inte
resul celor 
generale a 
naționale.

două popoare, al cauzei 
păcii si înțelegerii inter-

★
diminetii au continuat

Recepție oferită de ambasadorul
R. S. Cehoslovace

Cu prilejul celei de-a XXXII-a 
aniversări a eliberării Cehoslovaciei 
de sub ocupația fascistă, ambasado
rul acestei țări la București, Lumir 
Hanak, a oferit joi o recepție în sa
loanele ambasadei.

Au participat Emil Bobu. membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Ion Pătan, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al 
ministru 
dorescu. 
Adunări 
Trandafir Cocîrlă, 
tescu, miniștri, 
și Eugen Jebeleanu, vicepreședinți ai 
Consiliului Național al Frontului Uni

C.C. al P.C.R.. viceprim- 
al guvernului. Virgil Teo- 

vicepreședinte al Marii 
Naționale. Neculai Agachi, 

Constantin Stă- 
Gheorghe Petrescu

tății Socialiste. Constantin Oancea. 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. general-colonel Marin Nico- 
lescu. adjunct al ministrului apărării 
naționale, conducători ai unor mi
nistere și instituții centrale, organiza
ții de masă și obștești, reprezentanți 
ai vieții culturale și artistice.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București si 
alți membri ai corpului diplomatic.

★
Cu același prilej, ambasadorul R. S. 

Cehoslovace la București. Lumir Ha- 
nak, a depus, joi dimineața, coroana 
de flori la Monumentul eroilor lup
tei pentru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism, precum și la 
Monumentul eroilor sovietici din Ca
pitală-

Otel și cibernetică
în cursul 

convorbirile oficiale între miniștrii a- 
facerilor externe ai celor două țări.

După-amiază. oaspetele si persoa
nele oficiale care îl însoțesc au ple
cat intr-o vizită prin tară, spre 
Brașov.

(Agerpres)

CALLATIS" IN PRAGUL LANSĂRII
Muncitorii, inginerii și tehnicienii 

Șantierului naval Mangalia au înde
plinit înainte de termen angajamen
tul luat in cinstea centenarului Inde
pendenței de stat a României de a 
termina lucrările de montai, pentru 
lansarea mineralierului „Callatis", 
de 55 000 tdw, primul din seria da 
nave de mare tonaj prevăzute a se 
construi in acest șantier.

Raportînd acest succes, într-o tele
gramă adresată secretarului general 
al Partidului Comunist Român,

tovarășul Nieolae Ceaușescu. se spu
ne, între altele : Colectivul Șantieru
lui naval Mangalia, în frunte cu co
muniștii, asigură conducerea de partid 
și de stat, pe dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nieolae 
Ceaușescu, că și în viitor va participa 
cu întreaga sa capacitate profesio
nală, pasiune, energie și putere de 
muncă pentru înfăptuirea politicii 
partidului și statului nostru, pentru 
traducerea in viață a prevederilor 
istoricelor hotărîri ale Congresului 
al XI-lea al P.C.R.

Manifestări consacrate centenarului Independenței
CONCERT CORAL

La rubrica „Centenarul Indepen
dentei de stat a României" sînt in
serate articolele : „Partidul Comunist 
Român în fruntea luptei poporului 
pentru afirmarea deplină a suvera
nității și independenței patriei" ; 
„Cucerirea independenței — rod al 
luptei seculare a poporului român" ; 
„Armata română în războiul de in
dependentă. Colaborarea militară ro- 
mâno-rusă" ; „Respectarea indepen
dentei și suveranității naționale — 
principiu fundamental al relațiilor 
internaționale contemporane". La ru
brica „9 mai — Ziua victoriei asu
pra fascismului" este publicat arti
colul „învățămintele istoriei". In 
continuare sint inserate articolele :

„Unitatea de nezdruncinat dintre po
porul român și naționalitățile conlo
cuitoare" ; „Creșterea productivității 
muncii prin 
planificării" ; „Semnificații social-e- 
conomice ale dezvoltării zonei mon
tane".

La rubrica „Consultații" este publi
cat articolul „Neopozitivismul și pro
blemele filozofiei contemporane a 
științei", iar la rubrica „Creația li- 
terar-artistică" articolul „Arta în 
viata spirituală a societății noastre 
socialiste". Revista mai cuprinde ru
bricile : „Realități acute în lumea ca
pitalului". „Cărți și semnificații", 
„Revista revistelor" și „Cuvîntul ci
titorilor".

prisma perfecționării

Sub auspiciile Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, la Ateneul 
Român, a avut loc. joi după-amia
ză, un concert dedicat centenarului 
Independenței de stat a României. 
Și-au dat concursul Corul de stat 
din Moscova, dirijat de Vladislav So
kolov. artist al poporului al U.R.S.S., 
Corul mixt ai Radiodifuziunii bul
gare. dirijat de Mihail Miikov, ar
tist emerit, și Corul Ansamblului ar
tistic „Doina" al Armatei Republieii 
Socialiste România, dirijat de gene- 
ral-maior Dinu Stelian, artist al po
porului. Si colonel Sergiu Eremia. 
Programul a cuprins lucrări corale 
cu carațțer eroic, revoluționar, pre
cum și cunoscute cintece populare.

Au asistat Miu Dobrescu. pre
ședintele Consiliului Culturii și E- 
ducatiei Socialiste. general-maior 
Gheorghe Gomoiu. adjunct al minis
trului apărării naționale și secretar 
al Consiliului Politic Superior al ar
matei. Constantin Oancea. adjunct al 
ministrului afacerilor externe, repre-

zentantl ai unor instituții culturale, 
oameni de artă si cultură, un nu
meros public.

Au fost prezenți V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice. Petăr 
Danailov Hristov, ambasadorul R.P. 
Bulgaria, membri ai celor două am
basade.

Concertul se repetă in ziua de 8 
mai la București, tot la Ateneul Ro
mân. și la 7 mai. la Casa de cultură 
a sindicatelor din Ploiești.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT © SPORT • SPORT • SPORT

Start în „Raliul Independenței"
Joi s-a dat startul In ..Raliul Inde

pendentei", competiție organizată de 
Automobil Clubul Român. Consiliul 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport prin federația de specialitate, 
in cinstea sărbătoririi centenarului 
Independenței de stat a României. E- 
chipajele plecate din județe vor sosi 
in Capitală pentru a participa la mo
mentul festiv al pornirii în raliu, care 
va avea loc simbătă dimineața in 
Piața Mihail Kogălniceanu. Coloana

de 50 de autoturisme se va deplasa 
apoi pe traseul Giurgiu-Ruse-Plevna.

A doua zi. caravana se va îndrepta 
spre alte locuri istorice de pe teri
toriul Bulgariei, unde se vor depune 
coroane și jerbe de flori la mormin
tele eroilor români căzuti in războiul 
din 1877—1878.

Sosirea în „Raliul Independenței" 
va avea loc duminică seara in Piața 
Libertății din București.

(Agerpres)

Campionatul mondial 
de hochei

Azi, în „Cupa Davis"

PRIMELE JOCURI DINTRE TENISMANII ROMÂNI

Șl CEI CEHOSLOVACI
._  al 21-lea etaj al hotelului „In

tercontinental" — în sala „Hora" — 
s-a efectuat ieri la ora 12 tragerea la 
sorți .pentru partida România—Ceho
slovacia din grupa A europeană a 
„Cupei Davis". Cu mare interes au 
urmărit stabilirea ordinii desfășurării 
jocurilor reprezentanții ambelor fe
derații. arbitrii și alți oficiali, zia
riștii acreditați pentru această parti
dă ; era și foarte firesc, deoarece 
viitoarei învingătoare dintre cele 
două puternice formații i se oferă 
toate șansele să meargă mai departe 
în noua ediție a „Cupei Davis".

Pentru astăzi, întîia zi de între
ceri, sorții au decis ca primele ra
chete ale celor două echipe, Ilie Năs- 
tase și Jan Kodes, să joace fiecare 
contra secunzilor respectivi. Astfel, 
de la ora 14, Dumitru Hărădău ii va 
întilni pe Jan Kodes, laureat la Ro
land Garros (1970—1971) și Wimble
don (1973). Deci, un meci foarte greu 
pentru mai tînărul nostru reprezen-

partea sa toc-

în cîteva rînduri
• Pe lacul Snagov se vor disputa 

vineri si simbătă întrecerile celei 
de-a doua ediții a Campionatelor bal
canice de caiac-canoe. competiție la 
care și-au anunțat participarea spor
tivi din Bulgaria. Iugoslavia și 
România.

• O selecționată de gimnastică a 
R. P. Chineze, alcătuită din 40 de 
sportivi și sportive, va evolua intre 
6 și 10 iulie la Londra. în cadrul 
unei demonstrații internaționale, 
care va avea loc în celebra arenă 
,.Wembley", gimnaștii din R.P. Chi
neză vor concura alături de membrii 
echipei Angliei.

• Pe stadionul municipal din To
rino, în prezenta a peste 70 000 de 
spectatori, s-a disputat prima „man
șă" a finalei competiției europene de 
fotbal „Cupa U.E.F.A.". în care s-au 
întîlnit echipa locală Juventus și for
mația spaniolă Atletico Bilbao. Echi
pa italiană a Învins cu scorul de 
1—0 (1—0). golul fiind înscris în mi
nutul 14 de Tardelli. Meciul retur se 
va desfășura în. ziua de 18 mai la 
Bilbao.

tant, care are totuși de 
mai avantajul energiei tinerești. Va 
fi apoi rindul Iui Ilie Năstase 
joace împotriva lui Jiri Hrcbcc, față 
de care faimosul-nostru jucător are 
un palmares net favorabil ; 7—1.

Conform tradiționalei programări, 
simbătă, in cea de-a doua zi a par
tidei, de la ora 15. va avea loc me
ciul de dublu. Căpitanii „nejucători" 
ai echipelor — Constantin Năstase și. 
respectiv. Antonin Bolart — vor a- 
nunța componența perechilor de ju
cători abia cu o oră înainte de în
ceperea jocului, totuși, e aproape si
gur că vom asista la o confruntare 
între cuplurile Ilie Năstase—Ion Ti
riac și Jan Kodes—Jiri llrebec ; re
zultatul meciului de dublu va avea 
probabil multă greutate in deciderea 
echipei ce se va califica în turul ur
mător. • /

în sfîrșit, duminică, de la ora 14, 
jocul „derbi" al întregii întreceri, 
dată fiind înalta valoare internațio
nală a celor doi ași din tenis. Ilie 
Năstase și Jan Kodes. Mai departe, 
ultimul joc al meciului. între Dumi
tru Hărădău și Jiri Hrebec.

Reamintim că arbitrul principal al 
meciului România—Cehoslovacia este 
Otto Heydrich (Austria).

V. M.

să

VIENA 5 (Agerpres). — Comenta
torii sportivi ai agențiilor Internațio
nale de presă, prezenți la campiona
tul mondial de hochei pe gheată 
(grupa A) de la Viena subliniază re
zultatele surprinzătoare înregistrate 
în meciurile dintre pretendentele la 
medalii. Se remarcă astfel că echipa 
Suediei, care in prima parte a com
petiției reușise să întreacă cu 5—1 
redutabila echipă a U.R.S.S.. a sufe
rit miercuri seara o categorică în- 
frîngere cu scorul de 0—7 (0—3, 0—3, 
0—1) in fața formației Canadei I După 
o evoluție neconvingătoare in primul 
tur al campionatului, hocheistii ca
nadieni au jucat în acest meci foarte 
bine si. infirmind toate pronosticu
rile, au obținut o victorie netă.

La rindul ei. reprezentativa Ceho
slovaciei, învinsă in primul ioc eu 
6—1 de formația U.R.S.S.. și-a luat 
revanșa, ciștigind partida din turneul 
final cu scorul de 4—3 (3—0. 1—3. 
0—0). .după ce la un moment dat con
ducea cu 4—0 I

In urma acestor rezultate, disputa 
pentru cucerirea titlului de cam
pioană a lumii a fost relansată si se 
prevede un final pasionant in actuala 
ediție a campionatului.

în clasamentul turneului pentru 
locurile 1—4, pe primul loc a trecut 
apum selecționata Cehoslovaciei — 13 
puncte, urmată de echipele Suediei 
— 12 puncte, U.R.S.S. — 12 puncte și 
Canadei — 11 puncte.

Pentru locurile 5—8, selecționata 
Finlandei a învins cu scorul de 7—2 
(4—0, 0-2, 3—0) echipa R.F. Ger
mania.

„Cupa Dinamo" la ciclism
întrecerea ciciistă pentru „Cupa 

Dinamo" s-a încheiat ieri cu victoria 
lui Ilie Valentin (Dinamo), care a 
realizat timpul de 9 h 17'23”. Pe locu
rile următoare s-au clas-at I. Butaru 
(Dinamo) la 2” și E. Imbuzan („Vo
ința" București) la 5”. Ultima etapă a 
cursei, disputată pe șoseaua Bucu
rești — Alexandria — București (130 
km) a revenit lui Nicolaie Savu (Di
namo). cronometrat cu timpul de 
3h 19’42”.

• GALAȚI. La Teatrul dra
matic din Galați a avut loc pre
miera spectacolului cu piesa 
„Sîngele" de Horia Lovinescu. 
Regia : Zoe Anghel Stanca ; sce
nografia : Victor Crețulescu. în 
distribuție : Dimitrie Bitang, 
Ștefan Hagimă, Liliana Lupan. 
Mihai Mihail. Carmen Maria 
Strujac. Leonard Calea ș.a. Mu
zeul de artă contemporană ro
mânească din Galați și filiala 
U.A.P. din localitate au deschis 
la Galeriile de artă expoziția 
„Lupta pentru independentă na
țională reflectată in arta con
temporană". (Dan Plăeșu). • 
CLUJ. Colectivul Teatrului de 
păpuși din Cluj-Napoca a pre-

zentat fn premieră spectacolele : 
„Cele trei domnițe" de Dumi
tru Văcariu — secția română, 
..Poveste despre pămîntul țării" 
de Mircea Vaida — secția ma
ghiară. La faza interjudețeană, 
care se va desfășura în munici
piul Cluj-Napoca, între 11—13 
mai, vor participa teatrele de 
păpuși din Tg. Mureș, Alba Iu
lia, Baia Mare și Cluj-Napoca. 
(Alex. Mureșan). • CARAȘ-SE- 
VERIN. Tradiționalele serbări 
populare de primăvară, în zo
nele cu mult liliac — comuna 
Eftimie Murgu, Carașova, Șasea 
Montană — au atras și în acest 
an zeci de mii de oameni ai 
muncii din județ. La Bocșa, cu

SESIUNI ȘTIINȚIFICE
Joi, a avut loc, în București, la 

Muzeul de istorie al Republicii So
cialiste România, simpozionul consa
crat aniversării centenarului inde
pendenței de stat a României „Liber
tatea națională și independenta sta
tală a României in conștiința tinere
tului și studenților", organizat de Co
mitetul Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist și Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști din 
România. La simpozion au participat 
peste 300 de tineri din întreaga țară, 
muncitori, țărani, elevi și studenți. 
militari, cercetători, cadre ale U.T.C 
și U.A.S.C.R., precum și numeroși 
invitați.

In referatele prezentate și în dezba
teri, participanții la simpozion au re
levat totala adeziune a tineretului și 
studentimii fată de politica Partidu
lui Comunist Român, atașamentul 
și dragostea nețărmurită față de 
tovarășul Nieolae Ceaușescu, secreta
rul general ai partidului, au evocat 
cu sentimente de profundă mindrie 
patriotică tradițiile minunate de mun
că și luptă ale poporului, ale clasei 
muncitoare, ale partidului nostru, 
pentru eliberare socială și națională, 
pentru independenta patriei, au 
------------------------ }-----------------------

sesiunii 
de la 
dedi- 
Inde- 
Timp

subliniat sarcinile și răspunderile ce 
revin tinerei generații de a fi demnă 
continuatoare a înaintașilor, contri
buind activ, Împreună cu întregul 
popor, la înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XI-lea, a Programului 
Partidului Comunist Român, la edi
ficarea societății socialiste și comu
niste pe pămintul României.

★
Ieri au început lucrările

științifice a cadrelor didactice 
Academia de studii economice 
cate aniversării centenarului 
pendenței de stat a României, 
de două zile, cit vor dura lucrările a-
oestei reuniuni, vor fi , prezentata 
peste 250 de comunicări tratînd mul
tiple aspecte ale acestui glorios mo
ment din istoria poporului nostru, 
consecințele sale asupra dezvoltării 
economice si sociale a tării. în cadrul 
ședinței inaugurale au fost prezenta
te, printre altele, comunicările „Inde
pendența României — permanență a 
istoriei noastre naționale", „Efortul 
economic ai României în războiul de 
independență". „Creșterea rolului 
conducător al P.C.R. in procesul fău
ririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării României spre 
comunism", „Fundamentele econo
mice ale independentei României so
cialiste". „Suveranitatea și indepen
dența, principiu fundamental al cola
borării economice internaționale a 
Republicii Socialiste România cu sta
tele lumii". Astăzi, în încheierea reu
niunii, va avea loc simpozionul 
„Creșterea susținută a eficienței eco
nomice — scop permanent și criteriu 
de apreciere a calității activității de 
conducere", la care își vor da con
cursul cercetători și specialiști de la 
Institutul de proiectări pentru indus
tria ușoară și „Electrouzinproiect" — 
București.

între zidurile me
dievale ale unei fos
te cazărmi pragheze 
prind viață idei și 
proiecte îndrăznețe le
gate de necesitatea a- 
plicării în viață a ce
lor mai noi realizări 
ale tehnicii moderne, 
îndeobște în domeniul 
mașinilor de calcul, al 
instalațiilor și aparatu
rii de automatizare. în 
austera clădire s-a 
instalat, cu ani in ur
mă. Institutul de cer
cetări pentru mijloace 
de automatizare. Par- 
curgipd laboratoarele 
și secțiile sale de fa
bricație, cu greu poți 
delimita sectoarele ce 
șe ocupă cu cerceta
rea propriu-zisă de a- 
celea în care predo
mină lucrările de ma
terializare a cercetări
lor, pentru aplicarea 
lor în practica indus
trială.

Ghicindu-ne parcă 
grndul, președintele 
comitetului de partid 
al institutului. Karel 
Krepelka, remarcă : 
„Intr-adevăr, toate sec
toarele au o trăsătură 
comună. Dominantă la 
noi este inițiativa oa
menilor, convingerea 
lor intimă că de stră
daniile fiecăruia de
pinde rezolvarea mul
tor probleme acute ale 
economiei noastre na
ționale".

Institutul aparține 
trustului întreprinde
rilor profilate pe pro
ducerea de mașini ma
tematice de calcul și 
instalații de automa
tizare a .producției. Și 
cum astăzi această 
tehnică a devenit un 
factor indispensabil al 
producției materiale, 
este lesne de înțeles 
că solicitările față de 
cei care concep și 
realizează aceste mij
loace cresc intr-un 
tempo rapid. De alt
fel, această realitate 
a fost pusă din nou și 
cu tărie în lumină de 
documentele Congre
sului al XV-lea al 
P.C. din Cehoslovacia 
în care s-a fixat, ca 
orientare fundamen
tală, o tot mai strînsă

împletire a activității 
de eercetare științifi
că eu nevoile directe 
ale economiei națio
nale.

Prir» talentul șl spi
ritul inovator al cerce
tătorilor și 
rilor, prin 
pasionată 
torilor și 
lor institutului a 
de curînd realizat pro
totipul primului cal
culator din generația 
a treia. I s-a dat nu
mele de „Zepalog", 
uzinele specializate 
din orașul Trutnov 
realizînd. incă de anul 
trecut, primele unități

al ingine- 
activitatea 
a munci- 
tehnicieni- 

fost
la- 
ur- 
re- 
su-
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PROGRAMUL I

»,«0
10.00

Teleșcoală
Teleeinemateca. Ciclul ..Dosarele 
ecranului". „Nu lese fum fără foc" 
Corespondenții județeni transmit... 
Telex
închiderea programului

11.50
12,05
12,10
13.50 Tenis de cimp : România — Ceho

slovacia în „Cupa Daviș". Aspecte 
din prima zi a întîlnirii. Transmi
siune directă de la arena Progresul

17,30 Emisiune in limba germană 
19,00
19,10

Tragerea Loto
Acolo unde se nasc curcubee. Pro
ducție a studioului „Sahia film" 
1001 de seri
Telejurnal
In intîmpinarea marii «ărbătorL 
împliniri socialiste
Centenarul Independenței. Pe 
urmele istoriei. Episodul 3 : Cfnte- 
ce de vitejie
Film artistic : „Ștefan ce! Mare — 
Vaslui 1475". O producție a Casei 
de filme 5. Premieră

22,35 Telejurnal

20,00

20,20

TV.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 

și 3 mai. In țară : Vreme în general 
caldă. Cerul va fi variabil, mai mult 
senin noaptea, în estul țării, la începu
tul intervalului. în vestul țării se vor 
semnala ploi locale, care vor avea și 
caracter de averse, însoțite de descărcări 
electrice. în celelalte regiuni, averse lzo-

concursul juriștilor din Caraș- 
Severin a avut loc un interesant 
schimb de experiență pe tema 
perfecționării activității comi
siilor de judecată. De asemenea, 
s-a făcut un amplu schimb de 
opinii privitor la popularizarea 
legilor printr-o suită de forme 
și metode eficiente. (Nieolae Ca- 
tană). • ALBA. La Alba Iulia 
a fost inaugurată cea de a opta 
ediție a festivalului cultural-ar
tistic „Comorile Albei". Progra
mul primelor zile a cuprins 
inaugurarea, la Alba Iulia, a 
expoziției județene de artă 
plastică, fotografii și artă popu
lară, evocarea „1877—1977, inde
pendența și suveranitatea po-

Insemnări 
de călătorie

folosite pentru supra
vegherea și dirijarea 
automată a funcționă
rii cazanelor si blocu
rilor energetice din 
termocentrale, precum 
Si pentru controlul și 
dirijarea proceselor 
tehnologice din alta 
unități industriale.

Directorul institu
tului, ing. J. Fuka, ne 
înfățișează exemple 
privind eficienta pe 
care o asigură această 
tehnică de prim rang. 
Astfel, la solicitarea 
Combinatului side
rurgic din Ostrava — 
cea mai mare și mo
dernă unitate de acest 
gen ridicată în Ceho
slovacia fn anii de 
după eliberare — ‘cer
cetătorii institutului 
au „dat în grijă" unui 
calculator realizat de 
ei supravegherea și 
dirijarea procesului 
tehnologic al unui 
cuptor de multe mii 
de tone. Determinări
le precise ale princi
palelor faze ale proce
sului de producție și, 
pe această bază, eli
minarea strangulări
lor în producție. a, tu
turor timpilor m’orți, 
au dus la scurtarea 
cu 13 minute a dura
telor

unei șarje. Pe această 
bază, anual, la un sin
gur cuptor se obține o 
producție suplimen
tară de circa 4 000 to
ne oțel. La un alt 
centru siderurgic im
portant al țării. la
Kosice, fn Slovacia de 
răsărit, specialiști ai 
institutului studiază 
acum posibilitatea in
troducerii automati
zării complexe la 
minoare. Tot ca 
mare a studiilor și 
zolvărilor tehnice
gerate de specialiștii 
institutului, a fost in
trodus un sistem nou 
și modern de dirijare 
a proceselor tehnolo
gice la Combinatul de 
hirtie din orașul Ru- 
zomberk, fapt care a 
permis sporirea cu o 
treime a producției. 
Se lucrează intens la 
definitivarea sistemu
lui de automatizare 
complexă a produc
ției pentru unele fa
brici de ciment, chi
mice și din alte ra
muri ale industriei. 
„Revoluția tehnică — 
încheie interlocutorul 
nostru șirul exemple
lor — nu așteaptă. 
Ceea ce astăzi repre
zintă ultimul cuvint al 
tehnicii, peste un an— 
doi devine un lucru 
oarecum perimat. Din 
acest punct de vede
re, cel de-al șaselea 
plan cincinal este deo
sebit de exigent, pa
riind 1n fata noastră 
sarcini mari și grele".

Directorul prezintă 
drept garanție a în
făptuirii acestor sar
cini buna colaborări a 
institutului cu alte u- 
nități similare, cu ca
dre ale învățămîntu- 
lui tehnic superior, cu 
specialiști ai Acade
miei de științe,
specialiști și practi
cieni dintr-un mare 
număr de unități pro
ductive. Nu încape 
îndoială că, fn astfel 
de condiții, obiectivul 
esențial — al legării 
tot mal strinse a ști
inței cu practica — va 
fi îndeplinit cu succes.

cu

de elaborare a C. PRISACARU
J

(Urmare din pag. I)
ieri și de azi

PROGRAMUL II
17,00 Documentar TV : Dezvoltarea eco

nomică, bază a independenței po
litice.

17,25 portativ. Concertul orchestrei șl 
corului de cameră ale Consiliului 
sindicatelor sanitare din București.

18.05 Ora veselă
19,00 Radar pionieresc
19,20
19.30
19.30

1001 de seri
Telejurnal
In tntimpinarea marii «ârbători. 
împliniri socialiste
,,E satul fruct din arborele țării". 
Versuri închinate luptei țărănimii, 
pentru Independentă națională, sa
tului contemporan, muneii aspre 
pentru rodnicia pămintului

20,20 Pagini dq umor
20,43
21,10
21,15
21,45

20,00

Blocnotes — informații utilitar» 
Telex
Cărți și fapte
Concert festiv susținut de corul șl 
orchestra simfonică ale Filarmoni
cii „Banatul" din Timișoara. Trans
misiune de la Sofia. (Manifestare 
consacrată centenarului Indepen
denței, ce a marcat deschiderea 
Zilelor culturii românești In R.P. 
Bulgaria).

late. Vintul va prezenta 
pînă la 40—50 km pe oră, 
sudul țării, predomlnînd 
estic. Temperatura aerului 
să scadă ușor, la începutul uuciva.mui, 
în estul țârii. Minimele vor fi cuprinse 
între 6 și 14 grade, izolate mal cobo-

Transilvaniei șl nordul

mtenslficărl 
în vestul șl 
din sectorul 
va continua 
intervalului.

între 6 și 14 
rîte In estul ________
Moldovei, iar maximele între 18 și 26 
de grade, local mai ridicate în vest, 

în București : Vreme în general fru
moasă, cu cerul variabil, favorabil aver
sei de ploaie după-amlaza. VIntul va 
prezenta intensificări de scurtă durată. 
Temperatura ușor variabilă.

porului
istoriei 
zentată 
șenești, 
„Independenți și demni.

român, permanență a 
noastre naționale", pre
ia casele de cultură oră- 
montaje literare cu tema 

si su-

verani" etc. (Ștefan Dinică). 
• OLT. A apărut nr. 12 al re
vistei „Dintre sute de catarge", 
editată de elevii Liceului „Ion 
Mi nulescu" din Slatina, număr 
dedicat centenarului Indepen
denței șl aniversării a 70 de ani 
de la răscoalele țărănești din 
1907. (Emilian Rouă). • SĂLAJ.

tă a independenței 
României, este un bun 
cîștigat la care poporul 
nostru nu poate re
nunța niciodată.

A preamări făptui
rile înaintașilor, a te 
solidariza cu jertfa 
lor. cu luptele si nă- 
dăjduirile lor
condiția firească, de
venită os din osul nos
tru. Suflet 
nostru, cit 
popor, cu 
nerație în
trie' română de astăzi, 
pentru fiecare demn 
purtător al cuvîntului. 
pentru fiecare suflare.

Odată cu dobindirea 
Independenței Româ
niei se poate vorbi de 
personalități în 
după 
Iorga. 
pictori 
sesc o
lucrarea lor 
in ființa istorică a po
porului nostru.

Căci 
există 
istoria 
patrie, 
poate
în numele cui vorbi și 
pentru cine trudi din 
zori în noapte, cu 
bucuria că împlinește 
o lucrare esențială de 
luminare a sufletului 
poporului său.

este

din sufletul 
va fi acest 
fiecare ge- 
această pa-

arte, 
cum remarca 

de scriitori, de 
care mărturi- 
profesle prin 

ancorată

acolo unde nu 
istorie și unde 

n-a devenit 
scriitorul nu 

exista, nu are

în perioada 1—9 mai la Șimleu 
Silvaniei se desfășoară, sub ge
nericul „Cintece de mai", o am
plă manifestare cultural-cduca- 
tivă menită să omagieze vitejia 
ostașilor români în războiul de 
independență, să sublinieze sem
nificația cuceririi independen
tei pentru statul și poporul ro
mân. Printre acțiuni : 
poporului român pentru 
statală și independență 
Oală", recitalul coral și 
suri „Eroii neamului" 
ziția documentară „Momente din 
istoria patriei si poporului ro
mân". (Ion Mureșan). • ME-

„Lupta 
unitate 
națio- 

de ver
și expo-

scri- 
mare 
scrii- 
decit

scriitor al aces
tui popor, mă pot so
coti fiul independenței 
României și pot în
drăzni să aduc un pri
nos de recunoștință 
jertfei uriașe a po
porului meu de-a lun
gul vremii : istoria de 
ieri și de azi a po
porului român deve
nind. prin valoarea ei. 
obiectul vital al 
sului meu. Mai 
cinste pentru un 
tor nu poate fi
de a-i putea vorbi aici 
in România socialistă, 
fiului său. fraților săi, 
neamului său. Cu o- 
chiul împăienjenit de 
lacrima bucuriei, des
pre împlinirile de azi, 
din jurul său. și des
pre făpturile nepieri
toare ale înaintașilor 
noștri, despre Burebis- 
ta și Deceneu. despre 
Decebal și Traian, 
despre Geju si Menu- 
morut, poporul român 
al evului mediu, des
pre 
ale 
cit 
rile 
cea
xandru cel Bun. Ște
fan cel Mare. Neagoe 
Basarab, Mihai Vitea
zul. Constantin Brîn- 
coveanu cu ce! patru 
fii ai săi decapitați 
unul după altul pen
tru păstrarea credin-

tei si rînduielii spiri
tuale a poporului nos
tru. Ce să mai spu
nem despre Horia șt 
Iancu, despre miile și 
zecile de mii de mar
tiri și eroi, trași pe 
roată, jupuiți de vii, 
care au murit pentru 
dreptate și adevăr, oa
meni ai iubirii încre
dințați în nepierirea 
vieții, lăsîndu-ne moș
tenire o tară de care 
orice om de pe fața 
pămintului ș-ar socoti 
fericit, cunoscînd-o di
năuntru. să si-o poa
tă socoti ca patrie.

Datoria 
scriitor, 
datorie 
este de 
lucrare 
fesiunii
poporului român, 
a-i releva

aceste stele fixe 
cerului 

vor fi
și care sînt Mir- 
cel

nostru 
vpacu-

Bătrin, Ale-

mea ca 
sfînta mea 

de zi cu zi 
a-mi sluji prin 
obiectul pro- 
mele : istoria 

de
indepen

denta cu adincile și 
nemuritoarele ei sem
nificații.

Numai astfel cuvîn- 
tul este învestit cu 
Puterea de a deștepta 
din uitare ființa stră
moșilor care înseamnă 
dublarea forței active 
de lucrare si priveghe
re a contemporanei
tății.

Căci aici există isto
rie. tara este ridicată 
la rang de patrie so
cialistă. iar omul la 
ființă a adevărului su
veran și a libertății.

HEDINȚI. „Primăvara severi- 
neană" — șub aceșt generic, 
timp de o săptămînă, în locali
tățile județului se desfășoară, 
în cinstea centenarului Indepen
denței de stat a 
ple manifestări 
ce : simpozioane, 
evocări istorice, 
poezie patriotică, 
zicai-coregrafice, 
formațiile evidențiate 1 
județeană a Festivalului 
nai „Cîntarea României". (Virgil 
Tătaru). • VASLUI. în între
prinderi și așezăminte culturala 
din județul Vaslui au Ioc, în a-

României, am- 
cultural-artisti- 
mese rotunde, 
recitaluri 

spectacole 
susținute 

la

de 
mu- 

de 
faza 

națio-

ceste zile, manifestări politice, 
cultural-educative și artistice 
consacrate împlinirii a 100 de 
ani de la cucerirea independen
tei de stat a României, sub ge
nericul „Independenți și liberi 
pășim spre comunism", „Pagini 
glorioase din lupta poporului 
român pentru unitate și inde
pendență națională", „Contri
buția și participarea vasluieni
lor la 1877", „100 de ani de la 
apariția volumului «Ostașii noș
tri» de Vasile Alecsandri", „Răz
boiul de independență oglindit 
în cintecul pop'ular" etc. (Cră
ciun Lăluci).
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Manifestări consacrate aniversării 
centenarului Independenței 

de stat a României
MOSCOVA. — La încheierea seriei 

de manifestări cultural-artistice de
dicate aniversării centenarului Inde
pendenței de stat a României, la Casa 
de cultură din orașul Veliki Ustiug, 
din regiunea Vologda, a avut loc o 
adunare festivă. Au vorbit despre 
importanta evenimentului N. N. Mi
heev, secretar al Comitetului orășe
nesc de partid, și Gheorghe Micu, 
consilier al Ambasadei române la 
Moscova.

O adunare festivă dedicată, de ase
menea, centenarului Independenței de 
stat a României a avut loc la Casa 
de cultură a textiliștilor din Cer
năuți. Despre semnificația evenimen
tului, realizările României socialiste, 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și 
colaborare multilaterală româno-so- 
vietice au vorbit V. P. Kosiacenko, 
secretar al Comitetului orășenesc de 
partid Cernăuți. N. V. Leahevici. pro
rector al Universității din Cernăuți, 
președintele filialei locale a A.P.S.R., 
și Ion Bistreanu, atașat de presă al 
Ambasadei române la Moscova.

VARȘOVIA. — La Universitatea 
..Maria Sklodowska-Curie“ din ora
șul polonez Lublin a avut loc o sea
ră cultural-muzicală. Despre însem
nătatea dobindirii Independenței de 
stat a României a vorbit dr. Ion Tiba, 
lector de limba română. Au fost pre
zentate. în limbile română si polonă, 
poezii din literatura clasică si con
temporană românească si au fost in
terpretate lucrări ale compozitorilor 
Ciprian Porumbescu li George 
Enescu.

BUDAPESTA. — Atașatul militar 
si aero acreditat la Budapesta, co
lonel loan Pușcaș, a depus coroane 
de flori. în localitățile Nyiregyhaza 
si Tiszalok, în memoria eroilor ro
mâni care si-au jertfit viața pentru 
eliberarea Ungariei de sub domina
ția fascistă.

PRAGA. — Consulul general al 
României la Bratislava. C. Cozma, și 
atașatul militar al tării noastre la 
Praga. colonel V. Țugurel. au depus 
o coroană de flori la cimitirul osta
șilor români din orașul Zvolen. Au 
fost prezenti membrii conducerii or
ganelor raionale Si orășenești de 
partid și de stat, reprezentanți ai oa
menilor muncii din localitate, pio
nieri.

Au fost depuse, de asemenea, co
roane de flori la monumentele eroi
lor români din localitățile Piestany 
și Lucenec.

ROMA — La Biblioteca națională 
,.Vittorio Emanuele 11“ din Roma a 
avut loc o manifestare, in cursul că
reia ambasadorul țării noastre. Ion 
Mărgineanu, a oferit acestei impor
tante instituții de cultură un număr 
de 400 de volume, printre care ope
rele secretarului general al partidu
lui, președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

După ce a transmis guvernului ro
mân mulțumirile guvernului italian, 
senatorul Mario Pedini. ministrul bu
nurilor culturale și al cercetării ști
ințifice din Italia, a subliniat In cu- 
vîntul său Importanța pe care o acor
dă poporul italian culturii din tara 
noastră, exprimind aprecierea fată de 
realitățile României socialiste, față de 
politica promovată de țara noastră pe 
plan internațional. în continuare a 
vorbit directoarea Bibliotecii naționa
le. prof. dr. Luciana Mancusi.

Cu acest prilej au fost inaugurate o 
expoziție de carte românească și o ex
poziție de artă fotografică consacrată 
centenarului Independenței și dezvol
tării culturii în România socialistă.

PEKIN. — Atașatul militar aero ți 
naval al țării noastre la Pekin, co
lonel Ion Dubeșteanu. a organizat o 
gală de filme în cadrul căreia au 
rulat documentarele ..Baladă pen
tru independență", ..împlinirea" și 
„Drumul apelor spre lumină".

Au participat Li Da, membra al 
C.C. al P.C. Chinez, locțiitor al șefu
lui Marelui Stat Major al Armatei 
Populare Chineze de Eliberare, Huan 
Yu-kun, locțiitor al șefului Direcției 
generale politice a armatei, coman
danți de arme și servicii, funcționari 
din unele instituții centrale. Au fost 
prezenti atașații militari acreditați la 
Pekin, precum și ambasadorul Româ
niei. Nicolae Gavrilescu.

PHENIAN — La casa de cultură 
„Cionlin" din Phenian a avut loc ver
nisajul expoziției „Centenarul Inde
pendenței de stat a României". Des
pre semnificația evenimentului săr
bătorit și realizările poporului român 
în anii construcției socialismului au 
vorbit Cio An Gin. vicepreședinte al 
Comitetului pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, și ambasadorul român 
Dumitru Popa. A avut loc apoi des
chiderea „Zilelor filmului românesc" 
cu prezentarea peliculelor „Glasuri 
din războiul de independență" și „Ste
jar, extremă urgență". A fost prezent 
So Ho Ghen, vicepreședinte al C.C. al 
Federației Generale a Sindicatelor din 
Coreea.

KUWEIT — Ambasada României în 
Kuweit, în colaborare cu Consiliul Na
țional pentru Cultură. Artă si Litera
tură din această țară, a organizat. în 
sălile clubului „Asociației licențiaților 
kuweitieni". expoziția „100 de ani de 
la Independenta de stat a României". 
Expoziția a fost deschisă de prof. Ab
del Aziz Hussain, ministru de stat 
pentru problemele Consiliului de Mi
niștri și ministru ad-interim al afa
cerilor externe, președinte al Consi
liului Național pentru Cultură, Artă 
și Literatură.

VIENA. — La uzinele metalurgice 
Voest-Alpine din Linz. cel mai mare 
complex industrial din Austria, a 
avut loc deschiderea expozițiilor „In
dependența — năzuință de veacuri 
a poporului român" și „România, azi".

La festivitate au participat dr. Her
bert Koller, directorul general al con
cernului, membri ai consiliului de 
administrație, reprezentanți ai guver
nului landului Austria de Sus și ai 
orașului Linz. oameni de știință și 
cultură, ziariști, un numeros public.

WASHINGTON. — Atașatul 'militar 
aero și naval al tării noastre la 
Washington, colonel Călin Nicolae. a 
oferit o gală de filme documentare, 
care au evocat momente ale luptei 
poporului român pentru independență.

TEL AVIV. — în orașul Naharia 
a avut loc 0 manifestare consacrată 
centenarului Independenței de stat a 
României. Cu acest prilej au luat cu- 
vîntul Efraim Sharir. primarul ora
șului. și ambasadorul României în 
Israel. Ion Covaci.

BRASILIA. — La Rio de Janeiro 
a avut loc o masă rotundă la care 
prof. univ. Antonio Honaiss, mem
bru al Academiei braziliene de li
tere. prof. univ. Ovidio da Cunha și 
scriitorul Nelson Vainer au făcut ex
puneri referitoare la semnificația e- 
venimentului de la 9 Mai 1877, re- 
levind, totodată, legăturile comune 
de limbă și cultură dintre popoarele 
român și brazilian. Au participat 
personalități ale vieții culturale din 
Rio de Janeiro, membri ai corpului 
consular.

ORIENTUL MIJLOCIU
® Contacte diplomatice în capitala Siriei • Declarațiile 
secretarului general al O.N.U. © Noul președinte al P.S.P. din 

Liban despre dialogul cu celelalte formații politice din țara
DAMASC 5 (Agerpres). — Pre

ședintele Siriei, Hafez Al Assad, a 
primit joi pe cancelarul Austriei, 
Bruno Kreisky, aflat la Damasc in
tr-o vizită oficială. Potrivit postului 
de radio Damasc, în cursul întreve
derii a fost efectuat un schimb de o- 
pinii asupra situației din Orientul 
Mijlociu și evoluției eforturilor vizînd 
stabilirea păcii în zonă. în preala
bil, oaspetele a avut convorbiri cu 
primul ministru al Siriei. Abdul 
Rahman Khleifawi.

Cancelarul Bruno Kreisky, relatea
ză agenția France Presse.a avut, de 
asemenea, o întâlnire cu Yasser Ara
fat, președintele Comitetului Execu
tiv al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei. în cadrul căreia au fost 
trecute în revistă situația din Orien
tul Mijlociu si problema palestineană 
în lumina rezultatelor lucrărilor Con
siliului Național Palestinean reunit 
in martie a.c. la Cairo.

★
Exprimînd opinia sa asupra unor 

probleme care preocupă comunitatea 
Internațională, Kurt Waldheim, se
cretarul general al O.N.U., aflat la 
Ciudad de Guatemala, a spus : „în 
prezent nu sintem martorii dezarmă
rii. ci ai înarmării. Nimeni nu poate 
spune in mod sincer că am atin3 
acest scop. înarmarea continuă pe 
scară largă, la fel cum se întîmplă

și cu vînzările de armament". în ce 
privește Orientul Mijlociu, secretarul 
general al O.N.U. a apreciat că „po
zițiile celor două părți sînt încă în
depărtate". adăugind că nu se așteap
tă la reconvocarea Conferinței de la 
Geneva pentru pace în Orientul 
Mijlociu înainte da toamna aces
tui an.

Referindu-se la situația din Africa 
de Sud, Kurt Waldheim a declarat 
că „aceasta este serioasă, explozivă și 
periculoasă".

BEIRUT 5 (Agerpres). — Consiliul 
comandamentului al Partidului So
cialist Progresist din Liban a confir
mat alegerea lui Walid Joumblatt în 
funcția de președinte al P.S.P.. ur- 
mîndu-i tatălui său. Kamal Joumblatt, 
care a fost asasinat la 16 martie. 
Walid Joumblatt a anunțat că săptă- 
mina viitoare va prezenta, in cadrul 
unei conferințe de presă, programul 
său politic.

într-un Interviu a-cordat agenției 
U.P.I., el a declarat: „în ceea ce pri
vește pe palestineni. nu intenționăm 
să ne schimbăm poziția. îi vom spri
jini pînă cind se va ajunge la o so
luție finală a conflictului din Orien
tul Mijlociu". El a arătat că P.S.P. 
este gata să poarte un dialog cu toate 
părțile în vederea găsirii unei formu
le pentru asigurarea păcii in Liban.

■ ■HOBBHEI B ■ B O 
agențiile de presă

îîltîlnire. Tovarășul Traian Convorbirile sovieto-eti

ITALIA

ÎNCEPEREA CONSULTĂRILOR PENTRU ELABORAREA 
UNUI PROGRAM ECONOMIC GUVERNAMENTAL 

întrevedere între delegațiile partidelor comunist și democrat- 
creștin

ROMA 5 (Agerpres). — La Roma a 
avut loc, joi, o întîlnire între secreta
rul general al Partidului Comunist 
Italian. Enrico Berlinguer. și secre
tarul național al Partidului Democrat- 
Creștin, Benigno Zaccagnini. care au 
examinat probleme privind elaborarea 
unui program economic necesar pen
tru depășirea actualei crize cu cara 
este confruntată Italia.

Referindu-se la convorbirile care au 
avut loc cu acest prilej. Enrico Ber
linguer a declarat că ele au fost „uti
le și pozitive", desfășurîndu-se într-o 
atmosferă „deschisă și de lucru". El 
a menționat însă că negocierile care 
au început între cele două formațiuni 
politice nu sînt ușoare, căci există 
încă multe dezacorduri asupra impor
tantei politice care se acordă acestor 
convorbiri. în același timp, a subli
niat el, există „numeroase probleme 
dificile prin ele însele".

întîlnirea de joi face pare din seria 
de convorbiri succesive programate 
de liderii Partidului Democrat-Creștin 
cu delegații ale partidelor comunist, 
socialist, socialist-democratic, republi
can și liberal care sprijină în parla
mentul italian, prin abținerea de la

vot, guvernul minoritar format de 
P.D.C.

în prealabil, secretarul general al 
P.C.I.. Enrico Berlinguer. a avut con
vorbiri cu președintele Partidului re
publican. Ugo La Malfa. si cu secre
tarul general al P.R.I., Oddo Biasinl. 
Anterior, el s-a consultat cu secre
tarul general al P.S.I., Bettino 
Craxi, și cu secretarul general al 
P.S.D.I.. Pierluigi Romita. Enrico 
Berlinguer a declarat presei că P.C.I. 
„este hotărit să acționeze pentru a 
se ajunge la un acord bazat pe ce
rințele severe ale situației complexe 
a țării".

în vederea convorbirilor, un grup 
de deputat! ai P.D.C. a redactat un. 
document în care se afirmă că „pro
gramul trebuie să satisfacă exigen
ta de stabilitate politică si să repre
zinte un răspuns ferm si convingător 
al forțelor politice pentru depășirea 
crizei generale a societății italiene".

Cu toate acestea, agenția France 
Presse relevă că „democrat-creștinii 
sînt divizați în legătură cu implicațiile 
unui acord cu alte partide pe care îl 
consideră necesar, dar care ar fi de 
natură să modifice cadrul politic ac
tual".
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GIE Cunoscuta revistă ameri

Dudaș, ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor, a avut joi la 
Moscova o întîlnire de lucru cu I. G. 
Pavlovski. ministrul căilor de comu
nicații al U.R.S.S. Au fost discutate, 
într-o atmosferă cordială, prieteneas
că probleme legate de dezvoltarea 
colaborării bilaterale în domeniul 
transportului feroviar. în special în 
legătură cu realizarea transporturilor 
de mărfuri si de tranzit in cadrul 
schimburilor economice româno-so- 
vietice.

La Varșovia a avut loc con’ 
sfătuirea pe tară a reprezentanților 
țăranilor membri ai cooperativelor a- 
gricole de producție, ai cercurilor a- 
gricole și băncilor cooperatiste. A 
luat parte Edward Gierek. prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.U.P. Consfă
tuirea a fost consacrată intensifică
rii activității generale la sate, dez
voltării. inițiativelor in producție și 
accelerării transformărilor social-e- 
conomice la sate. Despre sarcinile 
dezvoltării agriculturii a vorbit Piotr 
Jaroszewicz. președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Polone.

C'îieiie dintre Nikolai Podgornîi, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem, Andrei Gromiko. ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S.. și 
Mengistu Haile Mariam, președintele 
Consiliului Militar Administrativ 
Provizoriu și al Consiliului de Mi
niștri din Etiopia, aflat în vizită ofi
cială, în fruntea unei delegații gu
vernamentale, s-au încheiat, joi, la 
Moscova. Agenția T.A.S.S. informea
ză că au fost larg abordate proble
mele relațiilor bilaterale și ale per
spectivelor acestora de dezvoltare. In
ce privește situația internațională, o 
atenție deosebită a fost acordată ne
cesității întăririi păcii și securității 
în lume, a afirmării dreptului po
poarelor de a-și rezolva singure pro
blemele interne, fără nici o imixti
une din afară.

Alegerile locale desfășu
rate în Scoția, avind drept scop 
reînnoirea componentei consiliilor 
districtuale — organe care îndepli
nesc de asemenea și funcții muni
cipale — au marcat un regres al 
Partidului Laburist, de guvernămint, 
în Marea Britanie. Astfel, laburiștii 
au pierdut 121 din cele 416 locuri de
ținute anterior. în limp ce conser
vatorii au cîștigat 37 locuri, iar li
beralii — 13 locuri. Pe de altă parte. 
Partidul Nationalist Scoțian, care nu 
avea decit 71 de reprezentanți in 
respectivele organe locale, a dobin- 
dit alte 99 de locuri. Reculul labu
riștilor în diferite circumscripții « 
variat între 20.9 și 71 la sută.

La ședința noului guvern 
al Algeriei, Houari Boumediene, 
președintele Consiliului Revoluției 
Republicii Algeriene Democratice si 
Populare, a reafirmat hotărîrea nou
lui cabinet de a înfăptui prevederi
le Cartei naționale si Constituției. A- 
tenția principală se va acorda pro
blemelor conducerii pentru ridicarea 
nivelului producției, asigurării unui 
control eficient, valorificării la ma
ximum a înfăptuirilor economice, so
ciale și culturale.

Extinderea transporturi
lor feroviare • constituit tema 
unei ședințe a Comitetului executiv 
al Uniunii Africane a Căilor Ferate, 
care a avut loc la Yaounde. în pre
zent. pe întregul continent, lungimea 
traseelor feroviare nu depășește 
80 000 kilometri, numărul locomotive
lor este de aproximativ 8 000. iar cel 
al vagoanelor de 222 000.

ÎN ȚĂRILE OCCIDENTALE

Pentru urme-du, pentru catedre-nu?

Aprecieri pozitive. Senat0* 
rul american Hubert Humphrey a a- 
preciat hotărîrea Statelor Unite de 
a renunța la poziția de obstrucție 
fată de admiterea Vietnamului in 
O.N.U. drept „un prim pas în direc
ția normalizării relațiilor S.U.A. cu 
acest stat" — relatează agenția Asso
ciated Press.

Liderul ciprioților turci, 
Rauf Denktaș, a confirmat într-o de
clarație că negocierile intercomunita- 
re cipriote vor fi reluate la Nicosia, 
la sfîrsitul lunii mai. Denktaș a 

■s menționat, că el va asista la confe
rința islamică de la Tripoli, progra
mată să înceapă la 16 mai, la noua 
rundă de negocieri intercipriote ur- 
mind ca Suleiman Urnit Onan să re
prezinte comunitatea ciprioto-turcă.

Arestări ASentia Inter Press
Service anunță că fostul președinte 
al Argentinei. Alejandro Lanusse. doi 
membri ai juntei militare preceden
te și fostul ministru al apărării. Ra
fael Caceres Monie. au fost arestat! 
si se află în stare de detenție în 
incinta Palatului de justiție, la dis
poziția judecătorului federal. După 
cum menționează agenția citată, ei au 
fost reținuți în legătură cu o serie 
de nereguli in timpul mandatului Iui 
Lanusse în legătură cu contractul 
semnat cu Întreprinderea „Aluar" 
pentru construirea unei uzine de a- 
lumjniu în Puerto Madryn.

0 reuniune ministerială, 
prezidată de primul ministru. Giulio 
Andreotti, a avut loc la Roma pen
tru examinarea măsurilor menite să 
pună capăt valului crescînd de acte 
criminale și teroriste. Ministrul a- 
părării. Vito Lattanzio, a declarat că 
guvernul este hotărit să adopte un 
vast plan în domeniul ordinii publice.

Pierderi. p°trivit unor estimări 
ale Ministerului de Finanțe al Nor
vegiei. reluate de agenția Reuter, 
pînă în prezent statul norvegian a 
pierdut între 90 și 100 milioane co
roane (9.9 — 11 milioane lire ster
line) ca urmare a erupției de la 
platforma petrolieră „Bravo" din 
Marea Nordului.

Zăcăminte de uraniu au 
fost descoperite în mai multe locuri 
din nord-estul Tailandei. s-a anun
țat la Bangkok.

Creșterea prețurilor in
rile membre ale Pieței comune a 
atins, in medie. în perioada martie 
1976 — martie 1977. 11 la sută, po
trivit statisticilor oficiale publicate 
la Bruxelles. Cele mai mari majo
rări de preturi s-au înregistrat în 
Italia — 21 la sută. Urmează Marea 
Britanie — 16.7 la sută. Irlanda — 
16,7 la sută. Franța — 9.1 la sută, 
Danemarca — 8,7 la sută. Luxemburg 
— 8.3 la sută. Belgia — 7.4 la sută, 
Olanda — 7.3 la sută și R.F. Ger
mania — 3,9 la sută.

Traficonți de droguri. A- 
gentia Taniug informează că un grup 
de traficanti de droguri a fost prins 
în provincia autonomă Voivodina, din 
R.S.F. Iugoslavia. Cele 400 kilograme 
de hașiș găsite asupra contrabandiș
tilor au fost confiscate. Sursa cita
tă precizează că este cea mai mare 
captură de acest gen făcută pe te
ritoriul Iugoslaviei de către autori
tățile de resort.

într-un spital din Bonn 
a decedat. în vîrstă de 80 de ani, 
în urma unui stop cardiac, Ludwig 
Erhard, fost cancelar al R.F. Ger
mania șl. anterior, ministru al eco
nomiei al acestei țări.

Accident feroviar. Două 
persoane si-au pierdut viata șl 65 
au fost rănite, dintre care 12 grav, 
în urma coliziunii dintre o garnitu
ră de marfă și un tren expres. în 
apropiere de localitatea finlandeză 
Oulu. situată la 700 km nord de 
Helsinki. S-a precizat că 18 persoane 
au fost spitalizate. Deocamdată nu 
se cunosc cauzele exacte ale acci
dentului. Conform primelor investi
gații. trenul de marfă a plecat din 
stație înainte de vreme.

Ninsori în Franța. în cen- 
trul și sudul Franței au căzut nin
sori abundente, puțin obișnuite în 
această perioadă a anului. în depar
tamentul Haute-Loire, din partea 
centrală a tării, pe unele căi rutie
re montane s-au înregistrat blocări 
de autovehicule în condițiile unui 
strat de zăpadă a cărui grosime a 
ajuns la 40 de centimetri.

Invazie de șerpi. ° perioa- 
dă prelungită de secetă a provocat 
în sudul provinciei canadiene Sas
katchewan o adevărată invazie de 
șerpi în locuințele oamenilor din 
zonă, situația devenind foarte ne
plăcută în unele localități, deși șer
pii aparțin unei specii inofensive.

— Cheltuielile militare, criza economică și criza invățămîntului —
• Zeci de mii de cadre didactice rămase pe dru
muri ® Profesorul Kenneth Larsen (New York): 
„Așa, nici în 50 de ani nu voi reuși să găsesc un 
post“ • învățătoarea Eileen Robinson (Londra): 
„Am avut noroc, lucrez ca picoliță într-un bar“
• O consecință pusă în evidență de „TIMES“ : 
„Scăderea nivelului de cunoștințe al tineretului”.

„Așa, nici în 50 de ani nn voi 
reuși să găsesc un post", declară cu 
amărăciune tînărul new-yorkez Ken
neth Larsen unui reporter al ziarului 
„NEW YORK TIMES", care și-a pro
pus să examineze situația învățăto
rilor și profesorilor din diferite țări 
capitaliste dezvoltate. Scepticismul 
tînărului profesor care a fost nevoit 
să muncească ani în șir pentru a 
putea plăti taxele ridicate de școla
rizare este justificat : după trei ani 
de activitate ca suplinitor într-o 
școală din Harlem, el face în prezent 
parte din armata celor 20 000 de pro
fesori șomeri din marea metropolă.

„Am avut noroc : am găsit o slujbă 
de picoliță într-un bar", răspunde în
vățătoarea Eileen Robinson, care a 
căutat luni în șir, fără succes, un loc 
de muncă prin școlile Londrei. „No
rocos" se socotește și profesorul de 
liceu Klaus Schafer, din Dtisseldorf, 
deși ceea ce a găsit — un post de 
muncitor necalificat, prost plătit — 
nu corespunde nici pe departe pre
gătirii sale.

Aceste trei destine luate la lntîm- 
plpre din trei țări diferite sînt grăi
toare pentru situația cadrelor didac
tice din țările occidentale, zeci da 
mii de profesori și absolvenți ai șco
lilor pedagogice bătînd străzile în 
căutarea zadarnică a unui post potri
vit calificării pe care au primit-o.

Situația lor se datorează în primul 
rînd reducerii substanțiale a buge
telor destinate invățămîntului în toate 
aceste țări. Care este explicația aces
tor reduceri ? încercarea de a depăși 
criza economică pe seama reducerii 
bugetelor destinate sectoarelor so
ciale, inclusiv sau chiar in primul 
rind învățămîntul — în timp ce bu
getele militare au continuat să spo
rească.

Nu este de mirare. în aceste con
diții, că un șir de deficiente ale în- 
vățămîntului de toate gradele nu nu
mai că persistă, dar chiar se accen

tuează. în S.U.A., de pildă, după cum 
relatează același „New York Times", 
mai există incă 14 milioane de anal- 
fabeti. în Marea Britanie, în R.F.G., 
ca și în alte țări occidentale. în ciuda 
promisiunii unor reforme, continuă 
să ființeze sistemul discriminatoriu 
de școli particulare pentru privile
giat. pentru „elite" și învătămîntul 
public, pentru restul populației de 
virstă școlară.

„Vremuri grele pentru școli și 
elevi" este titlul unui articol apărut 
la începutul actualului an școlar in 
cunoscuta revistă americană „U. S. 
NEWS AND WORLD REPORT". 
„Reducerile tot mai substanțiale ale 
fondurilor destinate invățămîntului se 
răsfring dramatic asupra școlilor, iar 
dificultățile amenință să crească și 
mai mult in acest an școlar", scrie 
revista. Aceleiași teme îi consacră și 
șăptăminalul „TIME" un articol, sub
liniind că autoritățile locale ameri
cane au procedat la reduceri substan
țiale ale cheltuielilor destinate șco
lilor, astfel încit „s-a micșorat numă
rul profesorilor, ca și numărul de ore 
la un șir de discipline, iar clădirile 
și dotarea școlilor au tot mai mult 
de suferit".

De pildă, potrivit sindicatului ca
drelor didactice din S.U.A. (N.E.A.) 
numai în 1976 și-au pierdut slujba, 
din lipsă de fonduri, 61 000 de profe
sori și învățători. Cele mai afectate 
sînt cadrele didactice din New York, 
unde în ultimii doi ani s-au făcut 
20 000 de concedieri. Și in Marea 
Britanie. numărul cadrelor didactice 
rămase fără slujbă a sporit, ridicin- 
du-se la 20 000 de persoane ; o treime 
din absolvenții institutelor pedago
gice nu au găsit în acest an nici un 
post in învățămînt.

Iată ce spune, de pildă, ziarul lon
donez „TIMES" despre consecințele 
amputării bugetelor destinate invă- 
țămintului. într-un recent supliment 
în care informează, printre altele, că 
numărul analfabeților din Anglia se

ridică la două milioane : „Reducere^ 
planificată — pină in 1979 — a zeci 
de milioane de lire sterline din bu
getul destinat invățămintului nu nu
mai că va duce Ia scăderea nivelului 
de cunoștințe al tineretului, dar ea 
echivalează cu o condamnare la anal
fabetism". De curînd au fost închisa 
porțile a 20 de instituții de pregătire 
a cadrelor didactice și se prevede 
ca de la 162 de instituții pedagogice 
cite existau în 1973, să se ajungă în 
1981 la numai 70.

Dintr-o prognoză efectuată in 
R.F.G. rezultă că și în această țară 
numărul profesorilor șomeri va crește, 
ajungînd în 1985 la 60 000 (în prezent 
el este de 10 000). „FRANKFURTER 
ALLGEMEINE ZEITUNG" constată 
că „deși în aproape toate școlile se 
resimte o accentuată penurie de pro

fesori, din noua promoție de 4 500 de 
invățători cu diplomă doar jumătate 
sînt angajați", iar „reducerea buge
tului pe 1976 cu 502 milioane de mărcî 
și proiectata reducere cu încă 200 mi- 
.iioane pe 1977 — nu va întirzia să-și 
arate consecințele".

Ca reacție la aceste măsuri, în ță
rile occidentale se intensifică acțiu
nile revendicative ale celor afectați. 
Astfel, la Stuttgart a avut loc la în
ceputul primăverii un impozant mi
ting de protest, organizat de sindica
tul educatorilor, la care au participat 
30 000 de cadre didactice ; la Londra, 
deschiderea anului școlar a fost mar
cat de o demonstrație a 20 000 de 
pedagogi în fața parlamentului, iar în 
S.U.A. au fost înregistrate, numai în 
cursul anului trecut, 200 de greve 
ale învățătorilor și profesorilor.

Sînt fapte care atestă că acest sector al intelectualității se înrolează 
tot mai masiv în frontul luptei împotriva celor ce încearcă să arunce 
consecințele crizei care afectează lumea capitalistă pe spinarea păturilor 
largi — inclusiv prin amputarea masivă a cheltuielilor din sfera social- 
culturală.

Ioana BĂRBAT

Tineri care se pregătesc pentru cariera de învățător protestează împotriva 
hotăririi de a se închide 27 de institute pedagogice din Marea Britanie

In preajma reuniunii economice de la Londra
Poziții și critici exprimate în unele țâri occidentale

BONN 5 (Agerpres). — în cadrul 
unei emisiuni televizate vest-germa- 
ne avind ca temă viitoarea reuniune 
economică ia nivel înalt de la Lon
dra, cancelarul R. F. Germania, 
Helmut Schmidt, a declarat că „pro
blemele puse de criza economică 
mondială nu vor putea fi depășite 
decit prin colaborarea dintre toate 
țările". Nici o tară nu va putea so
luționa singură respectivele proble
me, a spus el.

ROMA 5 (Agerpres). — La viitoarea 
conferință economică la nivel înalt 
de la Londra a țârilor occidentale, 
Italia va insista îndeosebi asupra pro
blemelor energetice și a celor privind 
aprovizionarea cu materii prime — a 
declarat consilierul diplomatic al pre
mierului italian. El a spus că în do
meniul energetic Italia este intere
sată în facilitatea accesului la ma
teriale nucleare pentru țările care nu 
dispun de ele și care doresc să le 
utilizeze în scopuri pașnice. Totoda

tă, el a arătat că tara sa consideră 
deosebit de importante problemele pe 
care le ridică șomajul și se pronunță 
pentru reducerea restricțiilor existen
te in domeniul schimburilor economi
ce pe plan mondial.

BRUXELLES 5 (Agerpres). — Pre
ședintele Comisiei C.E.E.. Roy Jen
kins, nu va lua parte la dezbaterile 
din prima zi a reuniunii economice 
la nivel înalt de la Londra, ci în cea 
de-a doua — duminică, cind vor fi 
abordate teme ce interesează Piața 
comună — s-a anuntat oficial la Bru
xelles.

Hotărîrea este viu criticată de ță
rile mici ale C.E.E. (Benelux. Irlanda 
și Danemarca), nereprezentate direct 
la întîlnirea occidentală la nivel înalt, 
care, după ce au protestat împotriva 
cadrului restrîns al conferinței, au 
acceptat soluția participării președin
telui Comisiei Pieței comune pentru 
a nu le fi ignorate complet interesele 
la reuniunea de la Londra.

FRANCE PRESSE: „Divergențe 
interoccidentale pe fundalul șomajului 

șl inflației"
într-un comentariu consacrat reuniunii economice de la Londra, la 

care vor participa, sîmbătă și duminică, șefii de stat și de guvern 
din Anglia. S.U.A., R.F.G., Franța, Italia, Canada și Japonia, agenția 
France Presse consideră că discuțiile vor fi animate, în special în 
abordarea problemelor energiei.

„Există. — notează A.F.P. — o 
multitudine de probleme In care 
pozițiile unora sau altora din par
ticipant sînt opuse. Lumea occi
dentală n-a depășit niciodată „cri
za petrolului" din 1974 și, in ciuda 
reuniunilor precedente la nivel 
inalt. de la Rambouillet (noiembrie 
1975) și Porto Rico (iunie 1976), nu 
s-a ajuns la nici o soluție de an
samblu pentru ieșirea din această 
criză. Fiecare din țările reprezen
tate la Londra suferă de una sau 
de alta (dacă nu simultan de a- 
mîndouă) din cele două dificultăți 
majore ale acestui sfirșit de secol : 
șomajul și inflația.

Japonia, Republica Federală Ger
mania, precum și S.U.A. sint so
licitate de partenerii lor cu dificul
tăți economice mai mari să adopte 
măsuri de înviorare economică. Ar
gumentul principal al țărilor soli
citante a unei relansări a econo
miei mondiale se bazează pe mul
tiplicarea măsurilor protectioniste, 
cel mai recent exemplu fiind pla
nul vest-european in domeniul pro
ducției de oțel. Avind in vedere 
negocierile comerciale multilatera
le din cadrul G.A.T.T., cei șapte 
reuniți la Londra vor trebui să dea 
dovadă de foarte multă diplomație 
pentru a evita un nou război co
mercial interoccidental".

cană „Newsweek" publică un 
elocvent tabel în legătură cu 
marea risipă de energie care se 
face în. S.U.A. — țară căreia, 
deși îi revine numai 6 la sută 
din. populația globului, consu
mă nu mai puțin de 30 la sută 
din energia mondială (din care 
10 la sută pentru automobile, 
care „devorează" fiecare, în 
medie, 1 900 litri de benzină pe 
an, în comparație cu 318 litri 
în cazul automobilelor de fa
bricație europeană). Iată cifre
le : industria americană consu
mă zilnic diverse tipuri de e- 
nergie echivalind cu 10 milioa
ne barili țiței (un baril are cir
ca 164 litri), din care, ca urmare 
a coeficientului scăzut de ran
dament. se risipesc nu mai pu
țin de 5 milioane ; diferite ser
vicii : 10 milioane barili, din 
care se risipește o cantitate de
6.8 milioane ; locuințe — 5,3
milioane, din care se risipesc 
3,2 milioane ; autovehicule —
4.8 milioane, din care se risi
pesc 4 milioane ; alte mijloace 
de transport — 4,5 milioane, 
din care se risipesc 4 milioane ; 
rețeaua comercială — 3 milioa
ne. din care se risipesc 1,8 mi
lioane. Cu alte cuvinte, co
eficientul de combustibil care 
se consumă in van reprezintă 
66 la sută ! Un motiv în. plus 
pentru drasticul program de 
reducere a consumului de com
bustibil, prezentat . recent spre 
aprobare Congresului de către 
Casa Albă. I.

• EXPEDIȚIE TRANS- 
SAHARIANĂ. Membrii unei 
expediții compuse din 12 per
soane au traversat cu autocami
oanele Sahara de la vest la est 
în zona cea mai largă a deșer
tului. Demarind din Nouakchott, 
capitala Mauritaniei, în ziua de 
3 ianuarie, ei au ajuns la Cairo, 
Egipt, la 2 aprilie, după ce au 
parcurs un drum de 9 500 km, 
din care 7 500 complet neamena
jat. în zonele de dune mișcă
toare, ei au putut avansa doar 
cite 10 km pe zi. Bilanțul a- 
cestei expediții a fost satisfă
cător. Participanții la periplul 
transsaharian au marcat un nou 
drum prin deșert, au intîlnit în 
zona libiană un lanț de munți 
care nu figurează pe nici una 
din hărțile cunoscute pînă a- 
cum, precum și o așezare pre
istorică cu bogate urme de via
tă datind din neolitic.

• COMPUTERUL FO
LOSIT LA DESCOPERI
REA RESURSELOR NA
TURALE. Geofizicienii ca
nadieni au reușit să identifice 
recent un imens zăcămint de 
zinc și cupru in zona păduri
lor subarctic*;. Ei au efectuat in 
prealabil măsurarea proprietă
ților electrice ale subsolului cu 
aparate extrem de sensibile. 
Prelucrarea electronică a da
telor astfel obținute a conturat 
tabloul zăcământului metalifer. 
Introducerea automatizării șl 
electronicii în prospectarea re
zervelor de materii prime per
mite reducerea substanțială * 
cheltuielilor.

• „CAZEMATELE ZÂ- 
DĂRNICIEI". Abandonata 
pe țărmul oceanului, miile de 
cazemate fortificate, posturi de 
observație minuscule sau bun- 
kere înțesate cu tunuri cu bă
taie lungă, așa-zisul „zid al 
Atlanticului", construit, de ar
matele hitleriste pentru a asi- 
gura„invincibilitatea“ celui de-al 
treilea Reich, au reținut timp 
de trei ani atenția fotografului 
francez Jean-Claude Gaustrand, 
care le-a inventariat în sute și 
sute de clișee revelatoare. Pre
zentate la Paris în expoziția 
„Cazematele zădărniciei" șl 
reunite simultan într-un album 
cu același titlu, documentele 
fotografice au menirea de a re
aminti de planurile nebunești 
ale hitleriștilor și de jalnicul 
sfirșit al acestora.

• SUBSTANȚA NA- 
TURALĂ A SOMNULU» 
După cercetări îndelungat’ 
profesorul elvețian Mareei 
Monnier, ajutat de biochimistul 
G. A. Schonenberger, a reușit 
să identifice și să sintetizeze 
substanța fiziologică care pro
voacă somnul natural. Cercetă
rile efectuate asupra iepurilor 
au demonstrat că „elementul 
somnului", fabricat de orga
nism, este format dintr-o rețea 
de 9 aminoacizi. Specialiștii a- 
vertizează însă că „pilula natu
rală a somnului" nu va fi cu- 
rind la îndemîna oamenilor, 
datorită faptului că testările 
ș-au efectuat, deocamdată, nu
mai pe animale.

® „PENTRU UN 
PUMN DE DOLARI". 
Multe ziare vest-germane folo
sesc această expresie pentru 
a-și da frîu liber indignării 
față de gestul cunoscutului ju
cător de fotbal Franz Becken
bauer, care, contra unei sume 
substanțiale, a acceptat să-și 
părăsească țara și să joace pen
tru echipa new-yorkeză „Cos
mos", alcătuită practic numai 
din jucători racolați, ținînd sea
ma de faptul că nivelul general 
al fotbalului în S.U.A. este 
foarte scăzut. Cu această oca
zie, ziarele reamintesc cuvinte
le pe care Beckenbauer obiș
nuia să le repete : „Tot ce do
resc este să rămin în patria 
mea și să-mi cîștig traiul în 
mod cinstit". Acum, suporterii 
vest-germani constată cu sur
prindere că aceste declarații 
erau fățarnice, că vedeta lor 
preferată s-a lăsat cu ușurință 
racolată și că, in plus, se face 
vinovată de fraude fiscale apre
ciabile. „Un idol a cărui ima
gine s-a prefăcut în țăndări" — 
după cum scrie un ziar din 
Hamburg.
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