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ZIUA INDEPENDENȚEI
Mai ZIUA VICTORIEI
Poporul nostru aniversează astăzi 

două evenimente glorioase : procla
marea — in urmă cu 102 ani — a 
independenței de stat a României și 
victoria, obținută acum 34 de ani de 
popoarele iubitoare de pace, asupra 
fascismului. Deși despărțite prin de- 
ienii, cele două evenimente se află 
Intr-o continuitate de substanță, 
ambele atestind cu putere aspirația 
de neinfrînt și lupta plină de sacri
ficii ale poporului român pentru 
a-și făuri o viață liberă și indepen
dentă, pentru a înainta în condiții de 
pace spre un viitor de bunăstare și 
progres.

Lupta pentru libertate și neatirna- 
re, pentru dreptul de a fi stăpîn in 
propria-i țară, apărarea „pămintu- 
lui binecuvîntat al patriei", „o patrie 
slobodă pentru întreg neamul româ
nesc" au constituit dintotdeauna „cea 
mai de temei hotărire" a poporului 
nostru, o permanență a existenței 
sale. Premisele pentru împlinirea 
acestor idealuri naționale s-au creat 
abia în epoca modernă, cind dezvol
tarea forțelor de producție și extin
derea relațiilor noi, capitaliste, au 
impus ca o cerință esențială a pro
gresului țării eliberarea de sub jugul 
dominației străine, făurirea unui stat 
unic și independent.

Cucerirea independenței de stat nu 
a fost un „dar" sau un rezultat al 
negocierilor purtate în cancelariile 
diplomatice, ci opera proprie a po
porului român, rodul luptei eroice a 
întregii națiuni. Vitejia și spiritul de 
sacrificiu al armatei române, mani
festate pregnant pe cîmpurile de bă
tălie de la Plevna, Rahova și Smîr- 
dan, eforturile materiale ale popu
lației din toate regiunile locuite de 
români în cursul războiului pentru 
independență din 1877—78 ilustrează 
că independența a reprezentat chuza 
și izbinda întregului popor, că, așa 
cum aprecia o publicație a vremii, 
„românii și-au ciștigat dreptul de a 
exista ca națiune independentă".

Dobindirea independenței de stat a 
exercitat o profundă înrîurire asupra 
întregii evoluții ulterioare a țârii, a 
dat un puternic imbold dezvoltării 
economico-sociale, a creat o temelie 
trainică pentru desăvirșirea procesu
lui de făurire, a statului național 
unitar.

Așa cum se știe însă, în perioada 
următoare, politica claselor domi
nante, pătrunderea tot mai accen
tuată a monopolurilor străine în 
economia țării au adus grave știrbiri 
independenței naționale, ajungîn- 
du-se ca în anii celui de-al doilea 
război mondial țara să fie aservită 
Germaniei hitleriste.

A revenit clasei muncitoare, in 
frunte cu partidul ei politic — Parti
dul Comunist Român — misiunea 
istorică de a lua in miinile sale stin
dardul eliberării naționale și sociale. 
Sub conducerea partidului, s-a des
fășurat lupta neînfricată a maselor 
muncitoare impotriva politicii clase
lor exploatatoare de înfeudare a ță
rii intereselor străine, iar, apoi, îm- 
; otriva cotropirii hitleriste și a dic
taturii fasciste antonesciene. La în
demnul și prin acțiunea P.C.R., s-au 
realizat unitatea clasei muncitoare și, 
in jurul ei, frontul unic al tuturor 
forțelor progresiste și patriotice ho- 
tărite să militeze pentru răsturnarea 
dțetaturii fasciste și alungațea ocu- 
panților hitleriști. Această kluptă a 
fost încununată de insurecția națio

nală armată antifascistă și antiimpe- 
rialistă din August 1944 — adevărată 
piatră de hotar in istoria țării. Răs
turnarea dictaturii militaro-fasciste, 
angajarea României cu întregul său 
potențial, material și uman, de partea 
coaliției antihitleriste, lupta eroică a 
armatei române, cot la cot cu armata 
sovietică, pentru eliberarea deplină a 
teritoriului țării și, apoi, a Cehoslo
vaciei și Ungariei, pină la sfîrșitul 
conflagrației, au constituit o contri
buție substanțială a poporului român 
la zdrobirea fascismului, Ia victoria 
popoarelor in cel de-al doilea război 
mondial.

După secole de lupte și jertfe,

glia, Franța, din celelalte țări ale 
coaliției antifasciste, al eroicelor 
mișcări de rezistență din Iugoslavia, 
Polonia, Cehoslovacia și alte țări, al 
tuturor forțelor de eliberare din ță
rile cotropite de naziști, al poporului 
chinez și celorlalte popoare din 
Asia și din întreaga lume care s-au 
ridicat cu vitejie de neînfrint împo
triva agresorilor, în numele cauzei 
scumpe a eliberării naționale.

în perioada care s-a scurs de la 
sfîrșitul celui de-al doilea război 
mondial, sub influența directă pe 
care victoria asupra fascismului a 
avut-o asupra dezvoltării istorice, în 
lume au avut loc profunde transfor

Sărbătorim măreața Zi a Victoriei împotriva 
fascismului și aniversăm ziua memorabilă a cu
ceririi independenței de stat a României... Fie ca 
această măreață aniversare să constituie un pu
ternic îndemn pentru intensificarea luptei comune 
în vederea împiedicării unei noi conflagrații, evi
tării repetării* grozăviilor celui de al doilea război 
mondial, pentru promovarea unei politici noi în 
lumea contemporană, care să asigure dezvoltarea 
liberă a fiecărei națiuni, la adăpost de orice agre
siune, apărarea cuceririlor progresiste, democratice 
ale tuturor popoarelor, respectarea dreptului lor 
de a-și făuri viitorul corespunzător voinței și 
aspirațiilor lor vitale, instaurarea pe planeta noas
tră a unei lumi mai drepte și mai bune.

NICOLAE CEAUȘESCU

actul de la 23 August a deschis calea 
înfăptuirii depline a năzuințelor po
porului nostru de a fi liber și stăpîn 
in țara sa, de a-și hotări singur des
tinele. Prin cucerirea întregii puteri 
politice de către clasa muncitoare și 
aliații săi, preluarea avuțiilor națio
nale în miinile poporului, înfăptuirea 
politicii de dezvoltare in ritmuri 
înalte a economiei, făurirea și întă
rirea unității moral-politice în jurul 
partidului s-au creat temelii trainice 
pentru consolidarea suveranității na
ționale, pentru afirmarea României 
în concertul națiunilor lumii, ca stat 
socialist, liber, independent și suve
ran. Se dovedește, astfel, că orîn- 
duirea socialistă este in măsură să 
asigure o reală independență. înflo
rirea multilaterală a națiunii, că so
cialismul și independenta formează 
un tot organic, sint de nedespărțit.

Aniversarea Victoriei de la 9 Mai 
este un prilej pentru evocarea gi
ganticei încleștări a națiunilor lumii 
impotriva fascismului — cel mai pri
mejdios vrăjmaș al independenței și 
păcii popoarelor. Cu această ocazie, 
poporul român exprimă omagiul său 
plin de recunoștință contribuției ho- 
tărîtoare aduse la obținerea victoriei 
de către Uniunea Sovietică, țara care 
a purtat greul războiului și a cărei 
eroică armată a dat cele mai grele 
lovituri mașinii de război hitleriste. 
Cinstim, totodată, aportul la epocala 
izbthdă al popoarelor din S.U.A., An

mări revoluționare, naționale și so
ciale. Mai viguros ca oricînd se afir
mă în prezent voința popoarelor de 
a trăi și a se dezvolta liber, de a 
fi deplin stăpîne pe propriile destine, 
pe avuția lor națională și roadele 
muncii proprii, de a-și organiza viața 
potrivit propriilor lor dorințe. Inde
pendența națională se impune ca o 
idee-forță a epocii noastre, ca o con
diție esențială a succeselor in lupta 
pentru bunăstarea și progresul fie
cărei națiuni ; de asigurarea și res
pectarea independenței și suverani
tății naționale depind, totodată, in 
mod nemijlocit, pacea și securitatea 
in lume.

Dreptului sacru al tuturor națiunilor 
la independență și suveranitate na
țională i se opune politica imperia
listă, colonialistă și neocolonialistă, 
de dominație și asuprire, de presiuni 
și amestec în treburile interne ale 
altor popoare, inclusiv intervenții 
armate directe. Experiența istorică, 
interesele vitale ale popoarelor 6er 
de aceea să se pună definitiv capăt 
acestei politici anacronice, să se ac
ționeze stăruitor pentru instaurarea 
unor relații internaționale noi. înte
meiate pe principiile independentei 
și suveranității naționale, egalității in 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne ale altor state, avantajului 
reciproc — principii oe care evoluția 
postbelică Ie-a validat ca fiind sin
gurele în stare să asigure dezvoltarea

liberă a fiecărei națiuni, o colabo
rare rodnică intre toate statele. De 
la aceste considerente pornește 
România, promotor consecvent al 
cauzei libertății și independenței tu
turor popoarelor. O expresie dintre 
cele mai elocvente ale acestei politici 
consecvente a constituit-o și vizita pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
întreprins-o recent, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, într-o se
rie de țări ale Africii — manifes
tare de o deosebită amploare și sem
nificație a solidarității active a 
României socialiste cu mișcările de 
eliberare națională, cu toate popoa
rele care luptă pentru lichidarea 
vestigiilor colonialismului, a rasis
mului și oricăror forme de dominație 
și asuprire, cu toate statele care pă
șesc pe calea dezvoltării de sine stă
tătoare.

Pacea, năzuința șl speranța popoa
relor în zilele victoriei asupra fas
cismului, este și rămîne comanda
mentul suprem al zilelor noastre. 
Deși de la încheierea victorioasă a 
celui de-al doilea război mondial au 
trecut aproape trei decenii și jumă
tate, la orizontul situației interna
ționale persistă destui nori Îngrijoră
tori. Tendințele spre reîmpărțirea 
lumii în sfere de influență și domi
nație — care au fost printre cauzele 
principale ale trecutelor războaie 
mondiale — continuă să se manifes
te și să se accentueze ; în diferite 
regiuni ale lumii s-au reaprins vîl- 
vătăi ale războiului ; persistă vechi 
focare de încordare și s-au ivit al
tele noi. Asemenea evoluții sînt cu atît 
mai periculoase, cu cit au loc pe te
renul unei curse a înarmărilor, nu
cleare și convenționale, de o amploa
re fără precedent, precum și în con
dițiile agravării fenomenelor de 
criză economică pa plan mondial. 
Temeiuri justificate de îngrijorare 
trezesc, de asemenea, în rîndul opiniei 
publice, activizarea în diferite țări și 
regruparea elementelor fasciste, apa
riția unor curente neofasciste, care 
propagă rasismul, șovinismul, ura 
între popoare, violența, războiul.

în aceste condiții, după cum subli
nia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
în cuvîntarea rostită la marea adunare 
populară consacrată zilei de 1 Mai, nu 
poate fi uitată lecția drastică a isto
riei, care a pus in evidență consecin
țele catastrofale pe care le pot avea 
atitudinea conciliatoare față de fas
cism, lipsa de vigilență și fermitate 
impotriva politicii de agresiune și 
incălcare a drepturilor suverane ale 
altor state și popoare. Mai mult ca 
oricind, forțele sociale înaintate, oa
menii politici, toate popoarele au 
inalta indalorire în fața generațiilor 
de azi și de miine de a face totul 
pentru a bara calea unei noi as
censiuni a fascismului, pentru a 
salvgarda libertatea, independența și 
însăși viața tuturor națiunilor lumii, 
pentru a asigura pacea mondială.

Avîndu-se permanent în vedere că 
cele două războaie mondiale au iz
bucnit în Europa, că aceasta este și 
in prezent continentul cel mai înar
mat, sint necesare eforturi perseve
rente pentru făurirea unei trainice 
securități europene și, în acest scop, 
pentru transpunerea in viață a pre
vederilor Actului final de la Helsinki, 
ca un tot unitar, și, îndeosebi, pen-

(Continuare în pag. a IlI-ă)

PREȘEDINTELE NICOLAE
a primit pe lordul primar

CEAUȘESCU

r
I
I
Stejarii
din Independența

~i
I
I

I
l
l

„Vara, îmi spunea un cooperator tinăr și poate un 
pic romantic, mă sui din cind în cind in stejarul cen
tenar al comunei Independența. Și caut din ochi casele 
noi de pe străzile Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, 
Alexandru Ioan Cuza, Oituz, Mărășești. Privirea mea 
este intimpinată de atîtea lucruri noi, care înmuguresc 
și in acest colt de țară. Dar mai ales de bucuria 
oamenilor, de munca lor pentru binele comunei și al 
patriei, deci pentru ei".

Stejarul centenar, în așezarea cu nume simbolic — 
Independența — din județul Galați, iși întinde falnic 
ramurile ' lui viguroase. El și-a pornit virfurile spre 
soare in anul unu al statornicirii oamenilor pe a-

I

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți, pe lordul primar al 
Londrei, Sir Kenneth Cork, care a 
făcut o vizită in țara noastră. Oaspe
tele a fost însoțit de «Ronald Gardner 
Thorpe și Gerald Stitcher, membri ai 
Comitetului municipalității Londra, 
precum și de Reginald Louis Seconde. 
ambasadorul Marii Britanii la Bucu
rești.

La primire au luat parte Gheorghe 
Pană, președintele Comitetului Exe
cutiv al Consiliului popular al mu
nicipiului București, primarul ge
neral al Capitalei, și Nicolae Ganea, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
popular al municipiului București.

Lordul primar al Londrei a adresat 
vii mulțumiri tovarășului Nicolae

Ceaușescu pentru primirea acordată, 
pentru posibilitatea oferită de a cu
noaște aspecte din realitățile Româ
niei contemporane, precum și pentru 
ospitalitatea de care s-a bucurat în 
timpul șederii in țara noastră. El a 
relfvat caracterul rodnic al vizitei 
sale, subliniind că părăsește România 
cu impresii deosebite despre realiză
rile obținute de poporul român în 
activitatea consacrată progresului 
multilateral al patriei.

în timpul'convorbirii au fost evo
cate bunele relații româno-brltanice 
de prietenie și colaborare, eviden- 
țiindu-s'e importanța vizitei tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu în Regatul Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de Nord, in

al Londrei
promovarea și extinderea acestor 
relații.

în acest cadru, s-a relevat impor
tanța dezvoltării legăturilor politice, 
economice, culturale, tehnico-știin- 
țifice dintre capitalele celor două 
țări. S?a apreciat, cu acest prilej, că 
vizita lordului primar al Londrei, 
intilnirile și convorbirile avute re
prezintă o contribuție importantă la 
mai buna cunoaștere reciprocă, la 
dezvoltarea raporturilor de prietenie 
și colaborare dintre capitalele celor 
două țări, dintre popoarele român și 
englez, in folosul ambelor state, al 
cauzei păcii, securității și colaborării 
intre națiuni.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Există condiții pentru recolte mari in acest an

Acum este Măritoare 
buna întreținere a culturilor

Deși ne aflăm în prima decadă a 
lunii mai, se poate aprecia că în li
nii generale s-a încheiat insămînța- 
rea culturilor de primăvară. Este un 
rezultat al muncii harnice a meca
nizatorilor, a celorlalți lucrători din 
agricultură, al activității consiliilor 
unice agroindustriale, organisme nou 
create la începutul acestui an, care 
au trecut cu bine acest prim și exi
gent examen — campania agricolă de 
primăvară.

Dar încheierea semănatului in 
timpul optim nu reprezintă decit un 
prim pas in obținerea unor tecol'.e 
mari. Lucrătorii ogoarelor cunosc că, 
în această perioadă, hotărîtoare pen
tru nivelul recoltelor de porumb, 
floarea-soarelui, sfeclă de zahăr și 
legume este executarea neîntirziată 
a lucrărilor de întreținere a acestor 
culturi. Este o cerință cu atît mai 
stringentă cu cît, după ploile din 
luna aprilie și creșterea temperaturii 
în ultimele zile, plantele au răsărit 
și cresc viguros. Iată de ce, acțio- 
nînd cu aceeași energie ca la insă- 
mînțări, comitetele județene de 
partid, organele agricole și consiliile 
unice agroindustriale trebuie să-și 
fixeze ca obiectiv prioritar pentru 
perioada următoare mobilizarea tu
turor forțelor mecanice și umane de 
la sate, astfel incit prașilele meca
nice și manuale să se execute la 
timp pe toate suprafețele.

Din datele furnizate de Ministerul 
Agriculturii rezultă că prima prașilă 
mecanică la sfecla de zahăr s-a efec
tuat pe 14 la sută, iar cea manuală — 
47 la sută din suprafețele cultivate, 
în județele Dolj, Olt. Ialomița, Buzău 
și Dîmbovița prima prașilă manuală 
la sfecla de zahăr s-a încheiat. In 
unele județe a început, de aseme
nea, prima prașilă mecanică la 
floarea-soarelui și chiar la porumb. 
Deși aceste lucrări sînt încă* în sta
diu de început, totuși, realizările de 
pină acum sînt sub posibilități. Este 
absolut necesar ca ritmul execută
rii prașilelor să crească mult în in
tensitate. Pentru aceasta, prima ce
rință o constituie încheierea acțiunii 
de organizare a executării lucrărilor 
de întreținere, a culturilor. Așa cum 
a indicat Ministerul Agriculturii, in 
fiecare sector unic de mecanizare,

din cadrul consiliilor agroindustriale, 
30—35 la sută din numărul mecani
zatorilor trebuie să fie repartizați să 
lucreze exclusiv la întreținerea cul
turilor. Ei trebuie să fie organizați 
în formații specializate, cu utilajele 
aferente, cărora să li se repartizeze 
cite 80 sau 100 hectare din una, cel 
mult două culturi. Acest mod de or
ganizare permite ca fiecare formație 
să execute o prașilă în cel mult 
8—10 zile pe suprafața atribuită, ur- 
mînd ca pină la începerea recoltă
rii cerealelor păioase să efectueze 
cite trei prașile.

Paralel cu necesitatea urgentării 
întreținerii culturilor prășitoare, in 
condițiile acestui an, un accent 
aparte trebuie să se pună pe calitatea 
lucrărilor. Iar la prășit, calitate în
seamnă, mai presus de orice, o grijă 
deosebită pentru menținerea densi
tății plantelor. Datorită rezervei bune 
de apă din sol în acest an, densita
tea de plante la hectar poate fi mai 
mare. Important este însă ca atît la 
prășitul mecanic, cît și la cel ma
nual să se prevină reducerea numă
rului de plante. De aceea, este nece
sar să se lucreze cu cea mai mare 
atenție pentru a se evita tăierea plan-
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Un „noroc bun“... de 70 000 tone
cărbune pește plan
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ceastă vatră — după ce înfruntaseră vremile potrivnice 
și puhoaiele Șiretului, incă din zorii mileniului intii al 
erei noastre, la numai cițiva kilometri de aici.

Zilele trecute, toată suflarea comunei — urmașii 
urmașilor descălecători aici, acum un veac — au săr
bătorit comuna centenară. Prezenți toți, de la mic la 
mare, laolaltă cu fiii satului veniți din toate colturile 
tării. Și dincolo de revederile pecetluite de o mare 
incărcătură emoțională, dincolo de vibrația sentimen
tală și mindria intemeiată pentru cit s-a clădit și aici 
in cei 35 de ani de edificare socialistă, am consemnat 
un fapt cu semnificații la fel de tulburătoare : amintita 
zi de bucurie și sărbătoare a inceput cu plantarea unui 
alt stejar. Ritualul l-au îndeplinit tu emoție pionierii, 
cei mai tineri cetățeni ai Independentei.

Pasul deci spre centenarul numărul doi a inceput 
tot cu un copac, care iși inalță, acum, virfurile lui spre 
soare. Curînd, curînd, ramurile puternice, hrănite și 
ocrotite de pămintul românesc, se vor sălta sub pri
virile oamenilor, vor fremăta, a binețe, la fiecare răsă
rit de soare, spre înaintașul său mai bătrin, neîndu
plecat insă in fața tuturor încercărilor prin care i-a 
fost dat să treacă. Se continuă astfel o legătură in 
timp, cum se leagă o generație de alta, cum s-au legat 
pentru totdeauna munca, bucuria, traiul și aspirația 
noastră pe acest minunat pămint.

Din stejar, stejar răsare...
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Cu fiecare zi, minerii Văii 
Jiului inscriu noi succese pe 
graficele întrecerii, onorîn- 
du-și astfel angajamentul asu
mat in fața conducerii parti
dului de a da patriei tot mai 
mult cărbune. La Lupeni, Pe- 
trila, Uricani și Paroșeni, in 
perioada care a trecut din a- 
cest an s-au realizat peste 
plan aproape 70 000 tone de 
cărbune. Care sînt factorii ho- 
tăritori ai acestor însemnate 
sporuri suplimentare de căr
bune ?

...întreprinderea minieră Lu
peni — colectiv fruntaș pe ba
zinul carbonifer al Văii Jiului, 
căruia, în acest an, i-a revenit 
cinstea de a chema la întrecere 
toate unitățile miniere din 
țară. Discutăm cu directorul 
tehnic, ing. Emeric Kovacs.

— Deși planul la extracția de 
cărbune este mai mare, totuși, 
în acest an, spre deosebire de 
anii trecuți, producția n-a mai 
fost „strangulată" din cauza 
transportului. Și aceasta pen
tru că s-a acționat cu toate 
forțele in vederea organizării 
fluxului de transport in con
cordanță cu cerințele produc
ției. Așa, de exemplu, trans
portul cărbunelui de la secto
rul IV a fost separat de sec
toarele III și VI și, intrucît era 
prea încărcat puțul-centru, a 
fost egalizată cantitatea de căr
bune pe toate puțurile de ex
tracție. Toată producția de la

sectorul II a fost dirijată spre 
puțul Ștefan, orizontul 300. în 
același timp, s-au amenajat o 
serie de galerii pentru trans
portul cărbunelui și, lucru foar
te important, s-au montat două

lor mai productivă, asigură 
condiții pentru sporirea sub
stanțială a producției de căr
bune. •

— Și mina noastră s-a con
fruntat mult timp cu greutăți

benzi transportoare la secto
rul IV. Concomitent, se conti
nuă schimbarea benzii colec
toare principale de 1 000 mili
metri cu una de 1 200 milime
tri, care mărește simțitor capa
citatea de transport și siguran
ța de funcționare.

Pentru un nespecialist, aceste 
detalii organizatorice poate nu 
spun mare lucru. Minerii știu 
însă că soluționarea unor ase
menea probleme face munca

„Noroc“ pe care 
minerii din pa
tru mine ale 
Văii Jiului și 
l-au făcut prin 
extinderea me
canizării și or
ganizarea supe
rioară a muncii

— nu atît în extracția cărbu
nelui, cît mai ales în transpor
tul acestuia — ne-a spus ing. 
Aurel Brinduș, directorul în
treprinderii miniere Petrila. De 
aceea, încă de anul trecut, con
siliul oamenilor muncii, între
gul colectiv au acționat cu ho
tărire pentru îmbunătățirea 
radicală a întregului flux de 
transport. S-a hotărît ca între
gul transport să se facă cu 
flux pe benzi. In anul trecut

a fost introdus acest sistem la 
sectorul V șl, de curînd, s-a 
încheiat această acțiune in sec
torul I. Acum sînt eliminate 
aproape in întregime defec
țiunile in transport, lucru ce 
se răsfringe pozitiv în extra
gerea unei însemnate cantități 
de cărbune peste plan.

Desigur, transportul este un 
element important in scoaterea 
„la zi" a cărbunelui și aprovi
zionarea locurilor de muncă 
cu materialele necesare bunei 
desfășurări a procesului de 
producție. Dar hotăritoare este 
activitatea minerilor in aba
taje pentru pregătirea noilor 
fronturi de lucru. La între
prinderea minieră Lupeni, în 
fruntea întrecerii se află mi
nerii din brigăzile conduse de 
comuniștii Constantin Lupu- 
lescu, loan Sălăgean, Valentin 
Tofană, Teodor Boncalo și 
Kacso loan. Acordînd o aten
ție deosebită exploatării și în
treținerii utilajelor complexe 
din dotare, bunei organizări a 
lucrului in toate schimburile, 
respectării riguroase a tehno
logiilor de lucru, aceste brigăzi 
obțin rezultate de virf in ex
tracția cărbunelui.

Există o preocupare de că
petenie a conducerilor teh-

Sabin CERBU
corespondentul „Scînteii"

(Continuare in pag. a II-a)

VEȘTI 
DIN ȚARĂ

La hidrocentrala de la 
Valea Mare. A intrat in producție 
ultimul agregat al hidrocentralei de 
la Valea Mare, cea dinții unitate co
nectată la circuitul economic al țării 
in cadrul complexului hidrotehnic și 
energetic Cerna-Motru-Tismana. Tur
binele sînt amplasate la 30 de metri 
sub nivelul lacului de acumulare de 
pe Motru. Centrala dispune de două 
agregate ce însumează 50 MW, ur- 
mind să producă anual 130 milioane 
kWh energie electrică. (D. Prună).

Stagiune permanenta a 
artiștilor amatori. La Casa de 
cultură a sindicatelor din Vaslui s-a 
organizat o stagiune permanentă de 
teatru scurt pentru artiștii amatori 
participanți la cea de-a doua ediție 
a Festivalului națiorial ,,Cîntarea 
României". Stagiunea a fost deschisă 
cu un spectacol al echipei de teatru 
de la fabrica de ulei din localitate. 
Sînt programate în continuare repre
zentațiile artiștilor amatori de la în
treprinderile-de aparate de măsură 
și control, de ventilatoare și reduc- 
toare etc. (Crăciurt Lăluci).

Noi capacități de produc
ție. în cadrul marii turnătorii de la 
întreprinderea mecanică din Gheor- 
gheni au fost puse în funcție pri
mele capacități de producție. Sec
țiile de sculărie, modelărie și de în
treținere au inceput să producă dis
pozitivele și modelele necesare bu
nului mers al producției în halele 
noii turnătorii. (I. D. Kiss).

f

Pentru sănătatea oameni
lor. Pentru ocrotirea sănătății oa
menilor, în județul Argeș se află în 
construcție patru noi spitale situate 
la Pitești, Curtea de Argeș, Cimpu- 
lung și Călinești. Ele se adaugă uni
tăților sanitare existente în județ, 
ce cuprind spitale cu 5 300 paturi, 10 
policlinici, 150 dispensare urbane, ru
rale, de întreprindere și școlare. 
(Gheorghe Cîrstea).

Premiere edilitare.în ora- 
șele Năvodari, Constanța, Medgidia 
și Mangalia constructorii au predat 
alte 400 de apartamente. Printre nou
tățile edilitare ale anului în orașul 
Constanța se înscrie ansamblul de 
locuințe „Faleza de nord", amplasat 
de-a lungul plajei. Totodată, se va 
termina construcția ansamblurilor de 
pe bd. Tomis, din zona Obor și Inel 
II. (George Mihăescu).

Complex turistic pentru 
tineret. stat>unea Geoagiu-Băi 
(Hunedoara) a fost dat în folosință un 
complex ’turistic pentru tineret. 
Noua unitate turistică dispune de 100 
de locuri pe serie. (C. Sabin).

Demnitatea 
condiției umane

Dacă un scriitor are, 
printre principalele lui 
răspunderi, și pe a- 
ceea de a influenta 
conștiințele, de a ve
ghea asupra „umani
zării" continue a men
talității Și psihologiei 
omului, in sensul mă
ririi capacității de cu
noaștere și a demnită
ții lui, este firesc 
să considere fascismul 
drept o dezumanizare, 
o involuție, o întoarce
re la speciile inferi
oare.

Istoria a dovedit că 
asemenea anomalii sînt 
posibile, dar nu prtn 
recăderi spontane in 
patru labe, ci prin ac
ționări lucid malefice 
asupra naturilor slabe.

Orice înfățișare ar 
lua, intr-un timp con
cret mai vechi sau 
mai recent, esența fas
cismului e aceeași : in 
locul clarviziunii de
clanșează cea mai gra
vă boală a spiritului — 
fanatismul ; in locul 
gindirii active — rigidi
tatea și stereotipia : 
în locul entuziasmului 
vital — isteria; in lo
cul conducerii demo
cratice — dictatura ; 
in locul puterii de con
vingere — teroarea.

Primele pale de fur
tună ale acestei stihii 
le-am simțit la o vîrstă 
fragedă, astfel incit, 
atunci cind s-a dezlăn
țuit cu totul, adoles
cența mea a reacționat 
plenar, plasindu-mă in 
mișcarea revoluționară 
a tineretului comunist, 
singura poziție de 
luptă cu arie de cu
prindere vastă, visînd 
la abolirea tuturor for
melor de exploatare : 
națională, socială, ra
sială, individuală.

Războiul care a ur
mat a pecetluit cu 
ororile lui, cu genoci- 
dele de amploare de 
neconceput, delirul fas
cist, incit părea cu ne
putință o întoarcere la 
datele lui mai fățișe 
sau mai voalate, mai 
brutale sau mai dema
gogice. De curînd, ca

un memento și acti- 
vant al memoriei pen
tru unii, ca o revelație, 
zguduitoare de con
știință, pentru alții — 
a apărut pe ecranele 
televiziunilor occiden
tale filmul „Holo
caust", al cărui carac
ter de ficțiune nu face 
decit să reliefeze și să 
sintetizeze o atrocitate 
istorică de necontestat. 
Cum era de așteptat, 
el a provocat puterni
ce reacții, amestec de 
oroare și perplexitate, 
de alarmă și protest, 
precum și atitudini de 
identificare ale unor

însemnâri de 
Nina CASSIAN

fenomene de recru
descență.

Ca scriitor am da
toria — și privilegiul 
— să cercetez lumea, 
nu numai de la distan
ța zborurilor cosmice, 
înregistrînd zonele iri
zate, de pămint și de 
apă, ale globului, ci 
din imediata apropiere 
a semenilor mei, ur- 
mărindu-le procesele 
morale, in numele mult 
rivnitei perfecționări, 
al necesității impe
rioase de a supravie
țui in sensul cel mai 
uman al cuvintului.

Pentru că nu e oare 
un tip de crimă abru
tizarea prin înfricoșa
re și minciună repeta
tă a creierelor și sufle
telor, și nu e oare, 
implicit, un tip de 
sinucidere, abdicarea 
de la adevăr și de la 
ținuta etică ?

Nu e oare, totodată, 
crimă și sinucidere 
scormonirea rapace și 
nesăbuită a naturii, 
pentru înavuțire, și 
distrugerea, prin igno
rare, dispreț sau agre
sivitate, a valorilor 
spirituale ?

Am văzut cîndva un 
film care demonstra 
marea capacitate de

rezistentă a insectelor 
la catastrofe naturale 
sau artificiale (poluări, 
delergenți etc.) și pro
iecta, in concluzie, o 
insectă, monstruos mă
rită, pindind la căpă- 
tiiul omenirii muri
bunde și gata să-i ia 
locul. \

Cred, totuși, nestră-, 
mutat, în instinctul de 
conservare al speciei 
mele și in puterea ei 
de a stăvili monstruo
zitatea.

Fascismul are aspec
te proteice : el nu este 
numai cult al violen
ței, ci și pledoarie 
pentru supunere ne
condiționată; predică 
drepturile individului 
și practică discrimina
rea rasială ; proclamă 
necesitatea reformelor 
sociale și instaurează 
dictatura personală ; 
invocă disciplina și 
provoacă haosul și ar
bitrarul. Faptul că 
manifestările lui pom
poase pot stirni ilari
tate nu face ca ame
nințările lui să fie 
mai puțin sumbre și 
tăioase. Uneori, cele 
de mai sus sint reali
tăți instalate ; alteori, 
doar simptomele unei 
deveniri. ‘

Domeniul culturii 
nefiind numai spațiul 
profesiunii mele, ci 
însuși sensul dezvoltă
rii umane, alarmele 
mele sint solidare cu 
ale tuturor celor care 
protestează împotriva 
încălcării dreptului de 
a gindi exact și crea
tor, de a exprima ade
vărul epocii in forme 
durabile, de a trăi la 
nivelul unei demnități 
proprii condiției u- 
manef

Sint drepturi la care 
oamenii tării mele nu 
vor renunța niciodată, 
după cum n-a fost 
exces sau abuz în is
torie la care înțelep
ciunea și bunul lor 
simt să nu se opună.

Suflet din sufletul 
lor fiind, acestea au 
fost și rămîn direcțiile 
militante ale scrisului 
meu.
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Pregătiți 
undițele!

In apele repezi de munte, ... 
lacurile de acumulare și in băl
țile de șes de pe cuprinsul ju
dețului Bacău, se deversează, in 
aceste zile, mari cantități de 
puiet de pește de diferite specii. 
Lacul de pe Valea Uzului a fost 
populat cu circa 200 000 de păs
trăvi curcubeu, iar in Trotuș, 
Slănic, Oituz și alte ape curgă
toare și-au făcut apariția zeci 
de mii de păstrăvi indigeni. Așa
dar, amatorii de pescuit iși pot 
pregăti undițele. Nu înainte insă 
de termenul legal pentru înce
perea sezonului de pescuit.

în

I
I

Un gest 
lăudabil

I
I
I
I
I
I Foto : E. DichiseandLarg interes pentru produsele expuse in aceste zile în standurile întreprinderilor românești de comerț exterior

Din agenda 
Tîrgului 

internațional 
de primăvară

I orele

I
i
i
i
i

Ieșind din' tură, pe la 
patru dimineața, ceferistul Pe- 
trică Achim s-a urcat in trenul 
personal 1642 de pe ruta Reșița- 
Timișoara. Intr-un compartiment 
gol a găsit un portmoneu cu o 
sumă de bani. Înainte de a 
ajunge acasă, ceferistul a făcut 
primul drum la miliția orașului 
Bocșa. După cum ne informează 
corespondentul nostru voluntar 
loan Rotărescu, lăcătuș la În
treprinderea de construcții me
talice din Bocșa, miliția a găsit 
repede păgubașul. Era un mun
citor din Timișoara.

Un gest firesc, muncitoresc, 
omenesc.

comunist, a fiecărui cooperator
îndatorire de conștiință a fiecărui

DEZVOLTAREA AVUTULUI OBȘTESC

i

Un „noroc bun“... de 70000 tone
cărbune peste plan

(Urmare din pag. I)

I S-au dat i

I
I
!
I
I
I
I

în spectacol
S-a întîmplat duminică, 6 

mai, pe stadionul „Progresul" 
din Capitală. In liniștea care se 
așternuse citeva clipe in tribu
ne, un tinăr spectator a început 
să profereze la adresa arbitrului 
și a jucătorilor din teren injurii 
imposibil să le rabde hirtia. In
tervenind, un spectator a încer
cat să-l potolească pe nevricosul 
suporter, făcind apel la o atitu
dine cuviincioasă, civilizată. 
Imediat, alți doi spectatori au 
sărit, nitam-nisam, in apărarea 
celui care nu mai contenea cu 
injuriile, gata-gata să-l ia la bă
taie pe omul care „îndrăznise" să 
intervină. Ca adevărați supor
teri — cum se considerau — ar 
fi trebuit- nu să-l „apere", ci să-l 
ia de guler, întru potolire.

I
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i Dacă îl
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cunoașteți...» »
De la Casa de ajutor reciproc 

a Trustului de construcții Dolj, 
Mihai Holoschevici din Craiova 
(Calea București, bloc A 7) a so
licitat în 1976 un împrumut, 
împrumutul i s-a dat și M.H. s-a 
bucurat, după care a „uitat" 
să-și achite ratele convenite, 
plecind fără adresă. Anul tre
cut a fost depistat la cooperativa 
„Constructorul", unde s-a reușit 
să i se rețină o rată, dar pe a 
doua n-a mai achitat-o pentru 
că iar a dat bir cu fugiții. In 
acest an, a fost „văzut" la l.A.S. 
Leu, județul Dolj, dar a dispărut 
și de acolo. Fapt pentru care 
casa de ajutor reciproc păgu
bită roagă pe cei care-l întilnesC 
să-l ajute să-și achite datoria.

i
i
i
i
i
i
I
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I Pe ei cine-i
I
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Vadu 
nume
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încaltă ?»
Un cititor din comuna 

Pușii, județul Buzău, pe
Ionel Suditu, ne istorisește o 
pățanie cu niște pantofi fabri
cați la întreprinderea din Huși- 
Vaslui. Cumpărînd in ziua de 
10 februarie o pereche de pan
tofi (260 de lei), I.S. i-a încăl
țat o singură dată, pentru că 
ambele tălpi s-au dezlipit. I-a 
împachetat frumos și i-a expe
diat pe adfesa întreprinderii din 
Huși, care a confirmat primirea 
lor in ziua de 19 februarie. Omul 
a așteptat o săptămînă, două, 
trei să-i vină pantofii înapoi — 
schimbați sau reparați. Văzind 
că vremea trece, a telefonat ia 
întreprindere. O dată, de două 
ori, de trei ori, de patru ori... 
In sfirșit, după mai bine de 
două luni de zile, i-au sosit pan
tofii. Aceeași, dar reparați. 
Omul i-a încălțat, dar in aceea
și zi, ca și prima dată, tălpile 
s-au desfăcut din nou. Oare în
treprinderea din Huși nu are 
controlori de calitate ? Și dacă 
are, pe cei din cazul in speță 
cine-i „incalță" 7 Cu alte cuvinte, 
paguba s-o suporte pe... pielea 
lor.

I
I
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Turbulentul 
de pe strada 
Linistei

I
I
I
I
I
I
I

»
Există în București o stradă 

care se cheamă strada Liniștei. 
O stradă ca atîtea altele, cu oa
meni liniștiți, care-și văd de 
treburile și rosturile lor. Nu bă
nuiau că printre ei, pe aceeași 
stradă, s-ar afla șl unul care ar 
încerca să le tulbure liniștea. 
Se numește Ion Blidaru, de la 
nr, 72, de pe aceeași stradă, care 
s-a furișat in locuința unui ve
cin de unde a sustras o sumă de 
bani și niște bijuterii. N-a apu
cat să cheltuie nici banii, nici să 
vadă bine cam despre ce biju
terii e vorba, că I.B. a și fost 
prins și reținut pentru cerce'ări 
la circumscripția 18 de miliție. 
Și s-a mai aflat că I.B. nu era 
la primul conflict cu legea. Să 
sperăm că va fi insă ultimul

P. PETRE
șl corespondenții „Scînteil"
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Dezvoltarea puterii economice a 
cooperativei noastre, spunea secre
tarul comitetului comunal de partid, 
Ionel Tunea, nu este o temă oarecare 
de ședință, cu referat, dezbateri și 
plan de măsuri, ci firul de borangic 
Care leagă țesătura tuturor preocupă
rilor organizației de partid".

Cooperatorii din comuna Miloșești, 
județul Ialomița se mindresc, și nu 
fără temei, cu sporirea de la an la 
an a avuției obștești pe care o 
asociază invariabil cu expresia „a 
noastră". Tocmai de aceea, în activi
tatea politico-educativă. organizația 
de partid pune un accent deosebit pe 
protejarea a ceea ce este al tuturor 
prin determinarea unei atitudini 
înaintate față de muncă, pentru ridi
carea gradului de conștiință a comu
niștilor, a tuturor celorlalți coopera
tori. Urmind aceste comandamente 
majore, comitetul de partid din coo
perativa agricolă situează in centrul 
muncii educative a celor șase orga
nizații de bază folosirea integrală a 
forței de muncă și, în mod deosebit, 
mobilizarea cooperatorilor în momen
tele „chele" ale asigurării succesului 
diferitelor campanii agricole. Acum, 
secretarul organizației de bază nr. 1, 
Gheorghe Gavriloiu, este tentat să 
spună că „în campanii n-am avut 
probleme". într-adevăr, prezenta ma
sivă la lucru a cooperatorilor este 
una din explicațiile succesului acestei 
unități multimilionare. Dar secretarul 
organizației de partid se contrazice 
cînd își amintește de atitudinea in
transigentă a comuniștilor față de în- 
tîrzieri și absențe. Deci au existat și 
„probleme", dar ele și-au găsit o re
zolvare rapidă, printr-o muncă poli
tico-educativă operativă, directă și, 
bineînțeles, eficientă. Li s-a amintit 
celor care intîrziau sau absentau că 
nu-i tot una să vii în cea mai mare 
parte a anului conștiincios I 
și să-ți găsești alte treburi, 
tocmai în epoca optimă de 
porumbului, cînd se știe că 
de calitate și la timp aduce 
de producție de circa 1 500 
boabe la hectar.

Comuniștii au reușit să 
cooperatorilor că bunăstarea 
pinde in mod nemijlocit 
averii comune, fiindcă 
alta nu se poate". Cu 
pe viu : numărul mare

la muncă 
de pildă, 
prașilă a 
o prașilă 

> sporuri 
I kg de

explice 
lor de- 

de sporirea 
„una fără 
argumente 

de posesori 
de autoturisme, numărul și mai mare 
de case noi cu mobilă modernă, tele
vizoare. frigidere, toate acestea n-ar 
fi fost posibile fără consolidarea eco
nomică a cooperativei. Iată de ce di
versificarea activităților productive 
ale unității. înțeleasă ca una din 
premisele importante ale creșterii 
avuției obștești, a devenit și ea o 
permanentă în deliberările colective 
ale comuniștilor. Adunările lor consti
tuie. de cele mai multe ori. momente 
de închegare a unor idei, de formu-

lare a unor propuneri lzvorîte din 
experiență, din practica de zi cu zi. 
Dar să urmărim geneza și aplicarea 
unor asemenea idei. Sectorul legu
micol urma să fie extins. Comunistul 
Ion Simion a luat cuvîntul intr-o 
adunare : „Eu zic că trebuie să ne 
gindim la folosirea cu chibzuință a 
pămîntuluf. Nu uitați câ anul trecut 
am obținut de pe un hectar de sola- 
riu 120 000 kg de legume. De ce să 
cultivăm 3—4 hectare în cîmp, cind 
putem scoate aceeași producție pe un 
singur hectar de solariu ?“ . Propu
nerea a fost trecută in pian și apoi 
din plan pe terenul concretizărilor. 
Grădinarul cu cele mai multe idei, 
așa cum îl cunoaște aici toată lumea, 
este comunistul Luchian Furcoi, care 
și-a însușit știința producerii de le
gume fără irigare. La rindu-i, învață 
pe alții cum să cultive tomate, varză, 
ceapă sau usturoi fără să folo
sească un litru de apă în plus față 
de ce aduc ploile. Bilanțul de 
anul trecut al sectorului legumicol 
— venituri de 5 839 000 lei — se în
trevede de pe acum a fi depășit.

Munca concretă de la om la om cu 
membrii cooperatori reprezintă una 
dintre componentele de bază ale ac
tivității politico-educative a organi
zației de partid îndreptată spre for
marea unei conștiințe socialiste îna
intată. în acest scop este folosită o 
largă paletă de mijloace — de la popu
larizarea fruntașilor pînă la interven
ția colectivă, de dezbatere „pe caz". 
De pildă, V.I., membru de partid, 
n-a rezistat tentației de a-și însuși 
bunuri care nu-i aparțineau. Cu 
promptitudine, comuniștii au luat în 
dezbatere această abatere. Mai im
portantă decit sancțiunea aplicată a 
fost discutarea neplăcutei întimplări, 
care, deși izolată, a dobîndit carac
terul unei adevărate dezbateri etice.

Am desprins doar cîteva aspecte 
din preocupările comuniștilor din 
această unitate agricolă fruntașă care 
ilustrează o viață de organizație di
namică. bine reglată, de conținut. 
Organizațiile de bază nu-și îngăduie 
răgazuri in activitatea politico-edu- 
cativă nici în perioada de iarnă, cind 
s-au efectuat diferite lucrări hidro
tehnice, fertilizări cu îngrășăminte 
organice, pregătirea răsadnițelor și 
altele, nici în perioadele de vîrf 
ale lucrărilor agricole, cind își 
mută sediul pe tarlalele cooperativei. 
Comuniștii consideră, pe bună drep
tate, că ocrotirea și dezvoltarea avu
tului obștesc nu reprezintă o „cam
panie", desfășurată cu intermitențe, 
ci o preocupare de zi cu zi, perma
nentă. Aceasta duce la consolidarea 
spiritului disciplinei de partid, la spo
rirea rolului conducător al organiza
ției de partid, a forței sale de a pro
paga și a determina aplicarea nor
melor codului etic în viața coope
ratorilor.

Hotărîrea C.C. al P.C.R. din 1 fe

bruarie, orientările date de secreta
rul general al partidului la consfă
tuirea cu cadrele de conducere din 
economie au însemnat pentru comu
niștii din Miloșești un prilej de a 
redimensiona perspectivele dezvoltă
rii unității lor, ’încredințați că noile 
măsuri de perfecționare a conducerii 
și organizării agriculturii deschid 
calea unei mai eficiente folosiri a 
fondului funciar, a parcului de ma
șini și a forței de muncă,, ceea ce se 
va concretiza nemijlocit în creșterea 
avutului obștesc și, implicit, a nive
lului de trai al țăranilor cooperatori.

Așa cum spunea comunistul Aurel 
Cioc, președintele cooperativei agri
cole. ..la noi in Bărăgan pămîntul 
este unt să-1 pui pe pîine. Hărnicia 
noastră, a tuturor oamenilor muncii 
din raza de activitate a consiliului 
unic agroindustrial, il va obliga să 
ne dea roade și mai îmbelșugate". De 
aceea, organizația comuniștilor este 
hotărîtă să dovedească sieși și celor
lalți cooperatori capacitatea de a-și 
mobiliza potențialul revoluționar în 
înfăptuirea obiectivelor stabilite.

C. VARVARA 
M. VIȘO1U

nice din sectoarele productive de a 
încredința celor mai buni mineri-teh- 
nicieni utilajele mecanizate. Minerii, 
la rîndul lor, manifestă un interes 
deosebit pentru, policalificare, pentru 
a învăța meseria de lăcătuș sau elec
trician, minuind, cu pricepere tehnica 
din dotare. Aflăm aceste precizări, 
de la loan Predoșan, secretar adjunct 
al comitetului de partid de la mina 
Lupeni. Iată și cîteva dovezi concre
te in acest sens. Astfel, două complexe 
mecanizate de la sectorul IV au fost 
încredințate unor maiștri electrome
canici, oameni bine pregătiți profe
sional. Ca urmare, producția com
plexelor mecanizate urcă neîncetat, 
obținîndu-se adevărate recorduri. 
Complexul condus de Constantin 
Lupulescu realizează acum aproape 
zilnic 16 tone de cărbune pe post.

— Respectăm întru totul prescrip
țiile tehnice de exploatare — ne 
explică maistrul Lupulescu. Cu
noaștem bine „secretele" tehnice si 
nu depășim cu nici măcar o oră ter
menul fixat pentru a-i face revizia. 
Dar ne și răsplătește. Cu un efort fi
zic minim, munca e incomparabil 
mai spornică decit atunci cind mun
ceam cu lopta și realizăm un cîștig 
mult măi mare.

La Lupeni și Uricani întregul spor 
de producție peste prevederi s-a 
obținut pe seama creșterii gradului 
de mecanizare a lucrărilor în subte
ran, organizării judicioase a activită
ții productive și folosirii cu randa
ment sporit a mașinilor, instalațiilor

și timpului de lucru. De altfel, la 
aceste mine s-au înregistrat, în ulti
mul timp, . randamente superioare 
prevederilor cu circa 700 kg cărbune 
pe post.

Brigăzile conduse de Eugen Voicu, 
Florea Mionici și mulți alții de la 
sectoarele III, I și V ale întreprin
derii miniere Petrii a obțin, de ase-, 
menea, randamente superioare la 
extracția cărbunelui. Creste con
tinuu și numărul brigăzilor care 
aplică cu tot mai bune rezultate 
inițiativa „Brigada înaltei produc
tivități" de la întreprinderile mi
niere Paroșeni, Uricani, Vulcan, 
Dilja și Aninoasa. Drept rezultat, 
planul a fost depășit în luna martie 
și aprilie și sint condiții ca la Dilja 
și Aninoasa, unde s-au înregistrat 
restanțe, rămînerile în urmă să fie 
în scurt timp recuperate. La Băr- 
băteni și Livezeni, s-au luat măsuri 
tehnico-organizatorice pentru ca in 
cel mai scurt timp și aceste două uni
tăți miniere să-și poată realiza rit
mic sarcinile de plan. Astfel, recent, 
la întreprinderea minieră 
teni a avut loc o premieră 
trială : pentru prima oară,
nele extras dintr-un abataj subteran 
a ajuns pe fluxul de transport con
tinuu direct la preparație.

întrecerea minerilor din Valea Jiu
lui continuă. Ei sint hotăriți să în- 
timpine cea de-a 35-a aniversare a 
eliberării patriei și Congresul al 
XII-lea al partidului cu succese și 
mai mari, dind țării cit mai mult căr
bune.

Opinii ale unor 
participant 

de peste hotare
ALEXANDER SLAVOV, directorul 

pavilionului Bulgariei : „Ca țări so
cialiste vecine și prietene, România 
și Bulgaria au relații trainice in 
toate domeniile. O înrîurire deter
minantă asupra dezvoltării și adîn- 
cirii in continuare a colaborării 
dintre țările noastre au intîlnlrlle 
dintre tovarășii Todor Jivkov și 
Nicolae Ceaușescu. Participarea 
Bulgariei la actualul Tîrg de Ia Bucu
rești, ca și a expozanților români 
la Tirgul de la Plovdiv a devenit 
tradițională. Considerăm că prezența 
noastră, în aceste zile, In frumoasa 
capitală a României se va concretiza 
in rezultate rodnice. Dublarea schim
burilor reciproce in perioada 1976- 
1980, față de cincinalul anterior, 
creează premise dintre cele mai fa
vorabile pentru discuțiile care au loc 
între specialiștii români și bulgari".

JILLALI IMADID. directorul pa
vilionului Marocului : „Participarea 
în premieră a Marocului la Tirgul 
de la București va permite, sîntem 
siguri, dezvoltarea bunelor relații 
stabilite între țările noastre, contri
buind la sporirea schimburilor co
merciale și colaborării economice 
reciproc avantajoase. Colaborarea 
dintre întreprinderile românești și,1 
marocane a dat excelente rezultat? 
in construirea porturilor de Nador, 
și Al Houciema, in exploatările de 
cupru de la Onansimi, ca dealtfel și 
în metalurgia plumbului și prospec
țiunile petroliere. Alte acțiuni ample 
de cooperare sint în discuție, fapt ce 
ne face să apreciem că relațiile din
tre Cele două țări se află pe un făgaș 
foarte bun“.

Buna întreținere a culturilor
(Urmare din pag. I)
telor și rănirea sistemului radicular. 
Avem condiții bune pentru obținerea 
de recolte mari, dar pentru fructi
ficarea lor se cere ca prașilele să fie • 
executate fără întîrziere, la un nivel 
calitativ superior.

în acest an, plantele prășitoare au 
fost erbicidate, total sau parțial, pe 
cea mai mare parte din suprafețele 
cultivate. Pe aceste terenuri, lucrări
le de întreținere se execută de către 
echipele de mecanizatori. Totuși, ex
periența celorlalți ani dovedește că 
și pe aceste terenuri, în anumite con
diții, mai ales cind sînt ploi abun
dente, apar buruieni care nu sînt 
distruse de erbicide. Aceasta face ne
cesar ca și pe terenurile erbicidate să 
se intervină cu prașile manuale, 
atunci cînd este nevoie, pentru dis
trugerea buruienilor. în acest scop, 
așa cum a recomandat Ministerul 
Agriculturii, este bine ca în fiecare 
unitate agricolă să se angajeze acord 
global cu membrii cooperatori Ia 
efectuarea a cite unei prașile ma
nuale și pe terenurile erbicidate, care 
să se execute cînd este cazul. Nică
ieri, pe nici un hectar, pe nici o 
parcelă să nu lăsăm buruienile să 
dijmuiască recolta !

Prășitul este acum principala ve
rigă din ansamblul măsurilor agro
tehnice. De executarea lui la timp și 
în condiții de bună calitate depinde,

în cea mai mare măsură, realizarea 
producțiilor sporite prevăzute în 
acest an. Este o perioadă de vîrf a 
muncilor agricole ce impune ca or
ganele și organizațiile de partid de 
la sate, organele agricole județene și 
consiliile unice agroindustriale să 
asigure în fiecare unitate agricolă o 
organizare temeinică a muncii, avînd 
la bază echipa, brigada și formația 
mixtă de mecanizatori și cooperatori, 
în mod deosebit, organele și organi
zațiile de partid trebuie să desfă
șoare o muncă politică susținută 
pentru mobilizarea și participarea 
la prășit a tuturor forțelor de la sate, 
din zori și pînă seara. Aceasta pre
supune instaurarea unei ordini și 
discipline desăvirșite în respectarea 
programelor de lucru, o înaltă res
ponsabilitate în munca fiecăruia și a 
tuturor, astfel ca lucrările de între
ținere să fie executate la timp și la 
un bun nivel calitativ.

Obiectivul principal al muncii po
litice desfășurate de organele și or
ganizațiile de partid de la sate în 
această pbrioadă este de a face pe 
toți lucrătorii din agricultură — 
mecanizatori, cooperatori și specia
liști — să înțeleagă faptul că, cu cit 
se va munci mai mult și mai bine la 
întreținerea culturilor, cu atit vor fi 
mai mari producțiile ce se vor obține 
în acest an. ceea ce este în interesul 
tuturor locuitorilor de la sate, al eco
nomiei naționale, al întregului popor.

ta t r
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Viața unei femei — 19,30, 
(sala Atelier) : Aventură In banal 
- 19.
• Teatrul de operetă : Stelele 
Operetei — 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
iandra" (sala Grădina Icoanei) : 
Furtuna — 19,30.
• Teatrul Mic : Să îmbrăcăm pe 
cei gol — 19,30.
• Teatrul de comedie : Ciripit de 
păsărele — 19,30.

• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Mița In sac — 19,30. (sala 
Studio) : Cinci romane de amor
— 19.
• Teatru! Giulești (sala __
iești) : Omul care a văzut moar
tea — 19,30. (sala Majestic) : A 
clncea lebădă — 19,30.
• Teatru! satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Omul care 
aduce risul — 19,30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Bun venit la Rapsodia
— 19.30
• Teatrul „Ion Creangă" : „13+1“ 
(O Istorie cu Harap Alb) — 10.
• Teatrul „Țăndărică" : Petrlcă 
șl lupul — 10, (la clubul UREMOAS.

19,30.

Giu-

Bărbă- 
indus- 
cărbu-

LUIS FILIPE PEREIRA, directo
rul pavilionului Portugaliei : „Re
centa vizită in România a președin
telui Portugaliei, Ramalho Eanes, 
convorbirile purtate cu domnul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
României, exprimă convingător do
rința Celor două țări de a diversifica 
și adinei schimburile comerciale, co
laborarea economică și tehnico- 
științifică. Acesta este și scopul prin
cipal al participării noastre, pentru 
a treia oară, la Tirgul internațional 
de primăvară și Salonul internațio
nal ăl chimiei. Interesul specialiș
tilor români față de propunerile 
oamenilor de afaceri portughezi, tra
tativele comerciale și tranzacțiile pe 
care le vom semna în perioada 
imediat Următoare vor determina o 
creștere 
reciproce 
colaborării 
ducție".

a volumului schimburilor 
de mărfuri, o lărgire a 

și cooperării în pro-

Dan CONSTANTIN

RĂSPUNDERE ȘI DISCIPLINĂ -condiții esențiale

In actualul cincinal, odată cu dezvoltarea in ritm susținut a economici 
naționale, cu creșterea continuă a veniturilor populației și amploarea pe care 
o înregistrează turismul intern și internațional, traficul rutier cunoaște o 
intensificare fără precedent. De aici, necesitatea asigurării de către organele 
tde miliție, de către factorii investiți cu atribuții și răspunderi in acest 
domeniu, a unei circulații cursive și în deplină siguranță pe drumurile 
publice.

în legătură cu citeva din problemele specifice, măsurile și cerințele im
puse de traficul rutier în sezonul caid, am avut convorbirea de față. .

— Odată cu venirea primăverii, 
drumurile țării sint străbătute de 
tot mai multe autovehicule. Care 
sint, după opinia dumneavoastră, 
principalele probleme cu care se 
confruntă circulația rutieră in se
zonul cald 7

— De la bun început trebuie sub
liniat ritmul alert de creștere conti
nuă a numărului de autovehicule de 
toate tipurile. Numai în 1978, parcul 
de autoturisme proprietate socialistă 
și personală a crescut cu 18 la sută 
față de anul precedent. în pre
zent, sint înmatriculate și circulă 
pe șosele mai multe autoturisme 
decit întregul parc auto al țării exis
tent in anul 1970. Concomitent,, a 
sporit și numărul celor de la volan, 
în medie, fiecare al optulea cetățean 
major posedă permis de conducere 
auto. O caracteristică esențială a 
circulației rutiere în această peri
oadă o constituie marea ei intensitate, , 
atit ziua cit și noaptea, în localități 
și în afara lor. Practic, se poate 
spune că nu mai există zone „liniș
tite", că pe toate drumurile publice 
se înregistrează valori de trafic din 
ce în ce mai ridicate. Este semnifica
tiv faptul că în vara anului trecut pe 
unele artere au rulat peste 30 000 de 
autovehicule în 24 de ore. Acum,
dată cu încălzirea vremii, in zilele de 
simbătă și duminică, circulația ru
tieră devine din ce in ce mai in
tensă, depășind cu mult nivelul atins 
în aceeași perioadă a anului trecut, 
în sezonul estival, la sfirșit de săp
tămînă și în orele de vîrf, pe unele 
artere foarte aglomerate, ca de 
exemplu Ploiești — Sinaia — Bra
șov, București — Urziceni — Con
stanța, Sebeș — Sibiu sau Cluj-Na- 
poca — Turda se circulă în 
coloană. Odată cu aceasta, cresc 
si solicitările de transporturi auto 
ale industriei, construcțiilor, agri
culturii si comerțului, la care se 
adaugă autocarele turiștilor si dru
mețiile sutelor de mii de elevi și stu- 
denti în vacantă. Specific sezonului 
cald este si faptul că acum îȘi 
fac apariția în traficul rutier un 
mare număr de șoferi care nu au 
condus in timpul iernii, proaspeții 
posesori ai permiselor de conducere 
și așa-numiții șoferi de duminică.

întreruperea temporară a pilotării 
autovehiculului sau conducerea 
cestuia cu intermitențe diminuează 
reflexele și deprinderile necesare 
unei circulații în deplină siguranță 
pe drumurile publice. Acestea sint 
împrejurări obiective, care nu dezo
norează pe nimeni, dar de care tre
buie să țină seama cei în cauză, mai 
ales în primele deplasări la volanul 
mașinii.

— In aceste condiții, o cerință de

a-

Anual, printre cel care cad victimă 
evenimentelor rutiere se află și cîteva 
sute de specialiști — muncitori cu 
înaltă calificare, tehnicieni, ingineri, 
profesori, medici. Ca să nu mai vor
bim de copii, datorită lipsei de supra
veghere a acestora. Iată de ce, din
colo de cauza directă a fiecărui acci
dent în parte, de vinovăția unuia sau 
altuia dintre șoferi și pietoni, tre
buie să arătăm că mai persistă încă 
unele neajunsuri care întrețin stările 
negative din domeniul circulației, da
torate unora dintre factorii răspun
zători de siguranța traficului, înce- 
pind cu agenții de circulație pînă la 
conducerile unităților deținătoare de 
autovehicule, organele de adminis
trare a drumurilor, directorii și 
instructorii școlilor de șoferi profesio
niști și de amatori. Rolul tuturor 
acestor factori sporește pe zi ce

Convorbire cu genera'-maior Valeriu BUZEA, 
locțiitor al șefului Inspectoratului General al Miliției

o-

prim ordin o constituie prevenirea și 
combaterea accidentelor rutiere. Ce 
arată statisticile miliției 7

— Anul 1978 a marcat un început 
de reducere a numărului accidente
lor rutiere, iar in primul trimestru 
din 1979 această tendință s-a accen
tuat, înregistrîndu-se, față de primul 
trimestru al anului trecut, cu 10 la 
sută mai puține accidente cu urmări 
grave. Din păcate, frecvența aces
tora se menține încă la cote ridicate, 
în fiecare zi se produc, în medie, 
10 accidente grave, de pe urma că
rora 4 persoane își pierd viața și al
tele sînt rănite. La acestea se adaugă, 
tot zilnic, 60—70 de evenimente fără 
vătămări de persoane, dar cu pagube 
materiale, îndeosebi în cazul tampo- 
năxilor. Fiecare dintre noi trebuie să 
înțeleagă faptul că accidentul rutier 
nu este fatalitate, că el poate și tre
buie să fie prevenit.

— Concret, cine și cum trebuie să 
acționeze pentru prevenirea si com
baterea acestui flagel, care a devenit 
— după cum arată cercetările și sta
tisticile internaționale — a treia 
cauză a mortalității in lume ?

— Nimănui dintre noi nu-i poate 
fl indiferent faptul că unul sau altul 
dintre colegii, prietenii sau rudele 
sale nu mai ajunge într-o zi la locul 
de muncă, la școală sau acasă, din 
cauză că și-a pierdut viața 
fost rănit intr-un accident de 
lație produs din culpa celui in 
sau a altui participant la

sau a 
circu- 
cauză 
trafic.

trece, pentru că nu sint suficiente 
numai măsurile de sancționare a șo
ferilor și pietonilor care încalcă re
gulile de circulație și comit diferite 
abateri. Este necesar ca întreaga 
populație să fie bine pregătită, la ni
velul exigențelor pe care le impune 
ritmul tot mai trepidant al circula
ției moderne.

— Cu alte cuvinte, este nevoie de 
o muncă de educație.

— Educație și disciplină — două 
condiții sine qua non ale traficului 
rutier actual și in perspectivă, tn 
prezent se desfășoară, în întreaga 
țară, activități susținute de propa
gandă și educație rutieră, prin forme 
și mijloace dintre cele mai diferite : 
expuneri și consfătuiri cu șoferii și 
pietonii ; popularizarea prin presă și 
filme documentare a regulilor de 
circulație și combaterea încălcării 
acestora ; editarea și difuzarea gra
tuită de broșuri pentru diferite cate
gorii de oameni ai muncii și manuale 
de circulație pentru elevii tuturor 
claselor, de la clasa I pînă la a 
XII-a, patrulele școlare de circulație 
și gazetele de stradă cu fotografii ale 
evenimentelor rutiere locale. Deose
bit de eficientă se dovedește punerea 
în discuția oamenilor muncii a celor 
care comit diferite accidente și aba
teri de la normele eticii și disciplinei 
rutiere. Din vina șoferilor (exces de 
viteză, neatenție, nerespectarea regu
lilor de depășire și prioritate, condu
cerea sub influența alcoolului), din

sezonul estival
cauza manifestărilor de indisciplină 
a acestora, a lipsei de respect și răs
pundere față de ceilalți participant 
la trafic, se produc circa 60 la sută 
din totalul accidentelor cu urmări 
grave. Nu-i mai puțin adevărat că 
se comit încă prea multe evenimente 
grave și din vina pietonilor, care 
traversează strada fără să 
sau prin locuri interzise, 
din cauza nesupravegherii 
către părinți și educatori, 
școli unde nu se asigură 
predarea lecțiilor de circulație prevă
zute, unde patrulele de circulație nu 
sînt active și unde arareori se întil- 
nesc cadre didactice care să suprave
gheze intrarea și ieșirea elevilor în și 
de la școală.

— Așadar, esențialul acum este ce 
toți factorii chemați să desfășoare 
activități de educație rutieră să-și 
facă datoria. ,

— Fără îndoială. O mare răspun
dere in acest sens revine conducerilor 
unităților deținătoare de autovehicule 
pentru instruirea, educarea și întări
rea spiritului de disciplină în rindu- 
rile șoferilor profesioniști, dar și fac
torilor de resort și organizațiilor 
obștești din colectivitățile de muncă, 
întrucit peste tot există șoferi ama
tori și, oricum, toți oamenii muncii 
sint pietoni. De asemenea, in con
cordanță cu creșterea exigențelor tra-, 
ficului rutier, se va perfecționa in 
continuare sistemul de examinare a 
candidaților pentru obținerea permi
sului de conducere auto. în momen
tul de față se desfășoară in întreaga 
țară o amplă acțiune de reparare și 
întreținere a drumurilor, de comple
tare și extindere a semnalizării rutie
re, înlăturare a unor puncte pericu
loase, instalare de balustrade pentru 
protecția pietonilor. Avind în vedere 
făptui că in noul sezon estival se 
așteaptă să se înregistreze valori de 
trafic mult mai intense decit in se
zonul precedent, cadrele de miliție 
vor tace tot ce depinde de ele pen
tru supravegherea, dirijarea și sigu
ranța circulației. Totodată, pentru a 
ne îndeplini în cele mai bune con
diții misiunile încredințate, solicităm 
și pe această cale sprijinul atit de 
prețios al tuturor șoferilor și pieto
nilor, al factorilor de răspundere cu 
atribuții în acest domeniu, al fiecărui 
cetățean în parte, pentru a forma o 
puternică opinie cu adevărat de masă 
împotriva oricăror abateri, pentru a 
ne aduce efectiv contribuția la desfă
șurarea unei circulații sigure, mo
derne, civilizate.

.
Convorbire consemnată de 
Petre POPA

se asigure 
precum și 
copiilor de 
Mai există 
nici acum

bd. Preciziei 12) : Pisica de una 
singură — 17.
• Circul București : 
niile urșilor — 19.30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Egor Buiiciov și alții — 19.

N’ăzdrăvă-

cinema
• Falansterul : SCALA — 16; 19, 
MELODIA - 16; 19.
• Dansul tobelor : LUCEAFĂRUL
— 14.30: 17,30 ; 20,15, la grădină - 
19,30, BUCUREȘTI — 14; 16,45;
19,45, FAVORIT — 16: 19,

• Addio, plccola mia : TIMPURI 
NOI — 15; 17,30; 20.
• Inocentul : PATRIA
17.15; 20.
• Prietenii copilăriei mele : CA
PITOL — 15.45; 18; 20.15. la gră
dină — 19,30. FLAMURA — 14; 16: 
18; 20.
• Inspectorul și braconierii : 
CENTRAL - 15; 17.30; 20.
• tn pragul vieții : CINEMA STU
DIO - 20.
• Nea Mărin miliardar :
MA studio - 10: 12; 14; 
VIITORUL — 14.30: 16.30
20.30.
• Clipa : VICTORIA — 15.30: 19.
• A fost regăsită compania a 7-a:
FESTIVAL — 14,30; 16,30; 18.30;

14,30;

CINE- 
16: 18.

18 30:

20.30, Ia grădină — 19,30. FERO
VIAR — 14,30: 16,30; 18,30; 20.30.
• Program de desene animate — 
15; 17. Pentru patrie — 19 ; DOI
NA.
• Un om in loden : EXCELSIOR 
— 15; 17,30; 20. MODERN — 15,45; 
18; 20,15, la grădină — 19,30.
• Omul cu masca de tier : BU- 
ZESTI - 15; 17.30: 20, la grădină
19.30, GIULEȘTI — 15.30; 17,45; 20.
• Vis de ianuarie : GRIVIȚA — 
15,45; 18; 20.15, FLOREASCA — 
15.30: 18: 20.
• Continentul tn flăcări — 11,45. 
Dragostea incepe vineri — 14, 
Tatăl risipitor — 16.15. Capriciu 
spaniol — 18,30; 20,30 : CINEMA
TECA.

• Cobra : DACIA — 14,30; 6»30;
18,30; 20,1?
• Expresdl de Buftea : BUCEGI
— 15; 17,30; 20, la grădină — 19,30.
• Circiuma de pe strada Piatnit-
kaia : LIRA — 15.30; 18 20.
• Substituirea : DRUMUL SĂRII
— 15 30; 18; 20.
• Brațele Afroditel î FERENTARI 
~ 15; 17,30; 20. VOLGA — 15,15; 
18.15; 20,15.
• Prima iubire : PACEA — 15; 
17.30; 20.
• Ciocolată cu alune : COTRO 
CENI - 15: 17.30; 20.
• Inspectorul Harry : GLORIA — 
15,45; 18; 20,15, MIORIȚA — 15,30; 
17,45; 20.
• Viața merge înainte : AURORA

— 15,45; 18; 20, la grădină — 19,30, 
TOMIS — 14: 16,15; 18,30 : 20.45. la 
grădină — 19,45.
• împușcături In stepă : PRO
GRESUL - 14: 16; 18; 20.
• Speriați-I pe compozitor: POPU
LAR — 15,45; 18; 20..
• AI patrulea stol : COSMOS — 
15: 17,30: 20.
• Prinț și cerșetor : FLACĂRA
— 15: 17.43: 20 15, la grădină — 19.
• Cine nu-I cunoaște pe Kadkin : 
MUNCA — 15.45; 18: 20.
• Lanțul amintirilor : ARTA — 
14.30; 17.30 : 20.15, la grădină — 
19.30.
• Napoli se revoltă : GRĂDINA 
TITAN — 19,30, GRĂDINA LIRA
— 20.
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COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cu ocazia împlinirii a 58 de ani de la crearea Partidului Comunist Român, 
aniversare istorică deosebit de importantă pentru clasa muncitoare și întregul 
popor român, vă transmitem un cald salut în numele Partidului Comunist din 
Cuba și ai întregului nostru popor.

Folosim această ocazie pentru a vă ura succese în îndeplinirea hotărîrilor 
celui de-al XI-lea Congres și a tuturor sarcinilor pe care acesta le-a trasat. 
Totodată, vă adresăm urări pentru dezvoltarea continuă a colaborării frățești 
între partidele și popoarele noastre.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN CUBA

Consfătuirea organelor guvernamentale 
pentru turism din unele țări socialiste

Delegația condusă de lordul primar al Londrei 
a părăsit Capitala

Delegația condusă de lordul primar 
al Londrei, Sir Kenneth Cork, care, 
la invitația Consiliului popular al 
municipiului București, a făcut o vi
zită în țara noastră, a părăsit, marți 
la amiază, Capitala.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții 
londonezi au fost conduși de Gheor-

tv
PROGRAMUL 1

9.00 Teleșcoală
10,00 O viață pentru o idee
10,30 Muzică populară
10,55 Șoimii patriei
11,05 Pe coordonatele dezvoltării — Tltu
11.25 Telex
11,35 închiderea programului
17,00 Telex
17,05 Teleșcoală
17.25 Gala antenelor : Moldova (I) — re

luare
18.25 Tragerea Pronoexpres

i,35 Telecronica pentru pionieri
,50 1001 de seri

ZIUA 

INDEPENDENTEI 

ZIUA VICTORIEI 
(Urmare din pag. I)
tru trecerea la măsuri de dezanga
jare militară. Experiența tragică a 
omenirii care a arătat că pregătirile 
militare duc la război, nu la secu
ritate internațională, subliniază ne
cesitatea de a se acționa tenace și 
perseverent pentru oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la măsuri de 
dezarmare, in primul rînd la dezar
marea nucleară, astfel ca toate marile 
cuceriri ale geniului uman să slu
jească exclusiv bunăstării și fericirii 
oamenilor.

Situația internațională actuală re
clamă cu o deosebită stringență efor
turi pentru stingerea focarelor de în
cordare și război, pentru soluționarea 
problemelor litigioase dintre state pe 
căi politice, prin tratative — aceasta 
fiind singura cale rațională, confor
mă cu interesele popoarelor implicate 
și ale păcii generale.

Experiența omenirii pune pregnant 
în evidență însemnătatea, covirșitoa- 
re a coexistenței pașnice'; -rfecă stare 
cu orinduiri sociale diferite au ac
ționat împreună, cu succes, pentru 
cauza comună a înfrîngerii fascismu
lui, cu atît mai mult este posibil și 
necesar în prezent ca toate statele 
de pe glob, indiferent de orînduirea 
lor socială, să conlucreze activ pen
tru a preîntîmpina o nouă conflagra
ție mondială, pentru a deschide 
drum larg destinderii și .înțelegerii 
internaționale, pentru soluționarea 
problemelor cardinale ale lumii de 
azi, in concordanță cu interesele po
poarelor, ale păcii.

Unirea popoarelor în lupta împo
triva fascismului a fost, fără îndoia
lă, o premisă fundamentală a victo
riei ; de aici, ca un învătămint pri
mordial, necesitatea unității. Forțele 
libertății și păcii sînt astăzi mai mari 
și mai puternice decît oricînd ; acțio- 
nînd în spirit unitar, ele pot opri 
cursul periculos ai evenimentelor, 
pot asigura pacea, înaintarea omeni
rii pe calea progresului.

Cauza păcii și independenței po
poarelor are in România socialistă 
un" promotor activ și de nădejde ; 
președintele ei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și-a dobindit pe toate me
ridianele lumii renumele unui emi
nent militant pentru înfăptuirea 
idealurilor de libertate, independență, 
pace și progres ale întregii omeniri.

Sărbătorind Ziua independenței și 
Ziua victoriei, poporul român iși 
reafirmă hotărîrea de a rju precupeți 
nici un efort pentru a apăra ca lu
mina ochilor cuceririle sale istorice 
— independența și suveranitatea pa- 
triei socialiste — de a acționa și mai 
ferm, împreună cu celelalte țări so
cialiste, cu toate statele iubitoare de 
pace, cu toate forțele democratice și 
progresiste, pentru dezvoltarea libe
ră a tuturor națiunilor, pentru o 
lume mai bună și mai dreaptă, a 
păcii și colaborării internaționale.

A apărut 
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ghe Pană, primarul general al Ca
pitalei, de membri ai Comitetului 
executiv al Consiliului popular mu
nicipal.

Au fost prezenți Reginald Louis 
Seconde, ambasadorul Marii Britanii 
la București, și membri ai amba
sadei.

(Agerpreș)

19,00 Telejurnal
19,25 Documentar TV : „Pagini de vite

jie-
19,50 ..Eroi au fost, eroi sînt tncă“. Pro

gram susținut de muzica repre
zentativă a Armatei șl corul Șco
lii militare de muzică

20.10 Film artistic : „Pentru patrie- — 
partea I. Premieră TV. Producție 
a Casei de filme trei

21.45 Telejurnal
22,00 închiderea programului, 

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19.25 Desene animate
19.50 Studio T ’79
20,15 Treptele afirmării
20.45 Telex
20.50 Priip plan ,
21.10 Melodii populare
21.25 Mai aveți o întrebare 1 (reluare)
21.50 închiderea programului

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 10, 

11 și 12 mai. In țară : Vremea va fi in 
general instabilă cu cerul schimbător. 
Vor cădea ploi, mai ales sub formă de 
averse, mal frecvente in vestul țării șl 
zona de deal și de munte. Vtnt slab 
pînă la moderat. Temperaturile minime 
vor fl cuprinse între 3 și 13 grade, iar 
cele maxime între 15 și 25 grade, local 
mai ridicate în sud-est. în București : 
Vremea va fi ușor Instabilă, cu cerul 
schimbător. Vor cădea ploi de scurtă 
durată. Vint slab pină la moderat. Tem
peratura în creștere ușoară.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
ÎNCEPIND DE AZI

„Cursa păcii11 la ciclism
Astăzi se va da startul în cea de-a 

32-a ediție a tradiționalei competiții 
cicliste „Cursa păcii", care in acest 
an se va desfășura pe traseul Pra- 
ga — Varșovia — Berlin, in 14 etape 
însumind circa 2 000 km.

întrecerea debutează cu o etapă- 
„prolog", ce se dispută la Praga, 
contradronometru individual, pe dis
tanță de 6 km.

Iată programul cursei : etapa I (10 
mal) : Praga — Pardubice, 127 km ; 
etapa a Il-a (11 mai) : Pardubice — 
Olomouc, 172 km ; etapa a IlI-a (12 
mai) : Olomouc — Dubnica nad Va- 
gom, 175 km ; etapa a IV-a (13 mal) : 
Dubnica nad Vagom — Banska Bys
trica, 137 km ; transbordare la Po- 
gronska Polgora ; etapa a V-a (14 
mai) : Pogronska Polgora — Kosice, 
169 km ; 15 mai : zi de odihnă la 
Kosice ; etapa a Vl-a (16 mai) : Svid- 
nik — Krinica, 184 km ; transborda
re la Nowy Sacz ; etapa a Vil-a (17 
mai) : contracronometru individual la 
Nowy Sacz — 29 km ; etapa a VIII-a 
(17 mai) : Nowy Sacz — Rzeszow, 165 
km, transbordare la Sandomierz ; e- 
tapa a IX-a (18 mai) : Sandomierz — 
Varșovia, 208 km ; 19 mai : zi de o- 
dihnă la Varșovia ; transbordare cu 
avionul la Szczecin ; etapa a X,-a (20 
mai) : circuit la Szczecin — 58 km ;

Campionatele internaționale 
de tenis ale României

Campionatele internaționale de te
nis ale României au continuat ieri la 
arena Progresul din Capitală cu dis
putarea primelor partide din turul II 
al probei de simplu bărbați. 6 sur
priză a furnizat tînărul Eduard Pană, 
care l-a eliminat cu 7—5, 6—2 pe 
Traian Marcu, cotat ca unul dintre 
favoriți. Thomas Emmrich (R.D. 
Germană), cîștigătorul de anul tre
cut, l-a invins cu 6—1, 6—4 pe B. Al- 
măjan, iar Chun Lan (R. P. Chineză) 
l-a întrecut cu 6—4, 6—4 pe A. Siito.

Alte rezultate : M. Mirza — L. 
Bucur 6—3, 2—6, 6—4 ; Daniel Stă- 
nescu — Dong Xun (R. P. Chineză) 
6—3, 6—3 ; L. Ghenov (Bulgaria) — 
V. Dinicu 6—2, 6—1.

In primul tur al probei feminine, 
campioana R. P. Chineze, Chen Zheng 
Hua, a învins-o cu 6—1, 6—3 pe Ga
briela Szoke, in timp ce Diana Mos- 
kova (Bulgaria) a dispus cu 7—5, 6—2 
de Cristina Cazacliu.

Alte rezultate : Nadia Becherescu — 
Daniela Nemeș 6—1, 6—2 ; Luminița 
Sălăjan — Simona Nunweiller 6—2,
4—6, 7—5 ; Duan Li Lan (R. P. Chi
neză) — Elena Trifu 6—3, 6—1.

Competiția continuă astăzi, de la 
ora 11,00.

Marți a început la București a 
XlV-a ședință plenară a Consfă
tuirii organelor guvernamentale pen
tru turism din Bulgaria, Cehoslova
cia, Cuba, R.D. Germană, R.P. Mon
golă, Polonia, România, Ungaria și 
Uniunea Sovietică.

Cuvîntul de deschidere a ședinței 
plenare a fost rostit de Emil Drăgă- 
nescu, ministrul turismului și spor
tului, președintele actualei ședințe 
plenare. >

Cronica
Iubitorii celei de-a 7-a arte din 

Capitală au ocazia, începind de marți, 
să ia parte la „Sfiptămina i’lmului 
suedez", manifestare găzduită de ci
nematograful „Studio". Spectacolul de 
gală a programat filmul artistic „O 
poveste de dragoste" în regia lui Roy 
Andersson. In cadrul manifestării; ci
nematografia suedeză va mai' fi pre
zentă și cu alte pelicule, cum sînt 
„în pragul vieții", „Tatăl", „Căsăto
riți", „Elvira Madigan", „Așchiuță" 
și „Agaton Sax", ultimul dintre a- 
cestea fiind un lung metraj de ani
mație. Aceeași selecție de filme va 
fi prezentată la Iași, între 11. și 18 
mai.

Cu prilejul deschiderii săptămîni' 
au rostit alocuțiuni Ecaterina Oproiu, 
redactor-șef al revistei „Cinema", și 
criticul Niels Petter Sundgreen.

La spectacolul de gală au iuat par
te Ion Găleteanu, secretar de stat la 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste, Ion Popescu-Gopo, președintele 
Asociației cineaștilor, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
oameni de artă, un numeros public.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Lars Erik Hedstriim, ambasadorul 
Suediei la București, și membri ai 
ambasadei, șefi de misiuni diploma
tice acreditați în țara noastră, alți 
membri ai corpului diplomatic.

★
La galeriile de artă „Bastionul ce

tății" din Timișoara a avut loc marți 
vernisajul expoziției „Fotografi 
elvețieni de la 1840 pînă astăzi", 
manifestare ce se înscrie în ''cadrul 
schimburilor culturale dintre Româ
nia și Elveția.

Expoziția reunește aproape 300 de 
lucrări în alb-negru și color, surprin- 

etapa a Xl-a (21 mai) : Szczecin — 
Rostock, 206 km ; etapa a XlI-a (22 
mai) : Rostock — Neubrandenburg, 
154 km; etapa a XIII-a (23 mai): con
tracronometru individual la Neubran
denburg — 32 km ; etapa a XlV-a 
(24 mai) : Neubrandenburg — Ber
lin, 130 km.

La actuala ediție a cursei, care reu
nește in fiecare an pe cei mal va
loroși rutieri amatori din lume, și-au 
anunțat participarea 114 alergători 
din 19 țări : Algeria, Anglia, Belgia, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, Dane
marca, Elveția, Finlanda, Franța, R.D. 
Germană, Iugoslavia, Italia, Polonia, 
Portugalia, România, Suedia, Unga
ria și U.R.S.S. Pentru prima oară 
participă la întrecere echipa Portu
galiei, în timp ce formațiile Româ
niei, Poloniei și Bulgariei ău 
participat la toate cele 31 ediții des
fășurate pînă în prezent.

Echipa României este alcătuită din 
Mircea Romașcanu, clasat pe locul 
trei la ediția de anul trecut, • Teodor 
Vasile, Ion Cojocaru, Costel Cîrje, 
Ilie Valentin și Teodor Drăgan.

Campionatele europene de box
KOLN 8 (de la trimisul Agerpreș, 

P. Ochialbi) : In prima gală a sfertu
rilor de finală ale campionatelor eu
ropene de box, disputată marți după- 
amiază la „Sporthalle" din Koln, pu- 
gilistul român de categorie ușoară 
Carol Hajnal a obținut o friimoasă 
victorie la puncte, cu o decizie de 
3—2, în fața experimentatului cam
pion bulgar Mărgărit Atanasov. A 
fost un meci dinamic, de o bună va
loare tehnică.

In urma acestui succes, Carol Haj
nal s-a calificat în semifinale, asigu- 
rîndu-și medalia de bronz, ce o poate 
schimba într-una de argint în cazul 
cind il va învinge pe italianul Patri-

A

In cîteva rînduri
• La Poligonul Tunari din Capi

tală au început marți intrecerile pro
bei de skeet (talere aruncate din 
turn) din cadrul Balcaniadei de ta
lere.

După prima manșă, în concursul 
seniorilor conduce sportivul român 
Ionică Ion, care a realizat cifra ma
ximă de 100 puncte, urmat de coechi
pierul său Bogdan Marinescu — 98 
puncte și de doi concurenți greci : 
P. Pappas și G. Meimaridis — ambii 
cu cite 96 puncte.

La juniori, după prima manșă, pe

Participanții vor realiza un larg 
schimb de informații și de expe
riență privind rezultatele obținute 
în anul 1978 în activitatea de turism 
intern și internațional din țările res
pective, evoluția schimburilor turis
tice reciproce, dezvoltarea bazei ma
teriale a turismului, formarea și per
fecționarea cadrelor de specialitate.

(Agerpreș)

zilei
zînd ’aspecte semnificative din viața 
și preocupările locuitorilor cantoa
nelor helvetice, imagini citadine șl 
frumuseți naturale ale acestei țări, 
semnate de un număr de 117 artiști 
fotografi elvețieni.

La deschidere au participat repre
zentanți ai municipalității, persona
lități ale vieții culturale și artistice 
locale, un numeros public. Au fost 
de față reprezentanți ai Ambasadei 
Elveției la București.

★
Comitetul Centralal Uniunii Tine

retului Comunist a editat o nouă cu
legere de cintece menită să contri
buie la îmbogățirea și diversificarea 
repertoriului formațiilor corale de 
tineret din întreaga țară. Sînt reu
nite lucrări muzicale care s-au re
marcat pe scena celei de-a doua 
ediții a Festivalului cîntecului politic 
pentru tineret și studenți.

r
De la Direcția drumurilor

Direcția drumurilor din Ministerul 
Transporturilor șl Telecomunicațiilor 
anunță că datorită unor lucrări de 
consolidare a podului peste rîul Jiu 
de pe DN 6 Filiași-Strehaia, km 267 
plus 450, începind cu data de 9 mai 
a.c. circulația rutieră pentru toate 
categoriile de autovehicule se de
viază pe ruta DN 66 Filiași—Ceplea— 
drumul județean 673 Ceplea—Turceni, 
drumul județean 674 Turceni—Ioneștl 
— Gura Motrului, pînă Ia intersecția 
cu DN nr. 6, km 269 plus 600. Va
rianta ocolitoare este semnalizată • co
respunzător, traseul fiind în întregi
me asfaltat.

„Ghidul spectatorului 
de fotbal"

De cind se joacă fotbalul în lume ? 
Cind a apărut acest joc în țara noas
tră ? Cum a luat ființă regulamentul 
jocului de fotbal 7 Ce prevede a- 
cest regulament 1 — sînt întrebări la 
care răspunde, autorizat și amănun
țit, „Ghidul spectatorului de fotbal", 
o carte scrisă de fostul arbitru Chi- 
riac Manușaride și apărută de curînd 
în editura „Sport-Turism".

Modul în care sînt prezentate cele 
17 articole ale regulamentului celui 
mai popular sport (fiecare cu cite o 
largă descriere, precedată de un 
scurt Istoric și urmată de „Sfaturi 
utile", de întîmplărl „Culese pentru 
dv...“ și de cite un test edificator) 
constituie motiv de justificată aten
ție nu numai din partea spectatori
lor, dar și a fotbaliștilor înșiși — 
care nu o dată dovedesc o necunoaș
tere temeinică și nuanțată a regu
lilor pe care sînt chemați să le res
pecte.

cio Oliva, care in sferturile de finală 
l-a întrecut la puncte pe Monteiro 
Fonesca (Portugalia).

în gala de marți seara alți doi pu- 
giliști români sau calificat in semi
finale : Ilie Dragomir (categoria se- 
miușoară) invingător cu o decizie de
5—0 in fața lui Muzafer Gordum 
(Turcia) și Ion Budușan (semimijlo- 
cie) care l-a întrecut, de asemenea, 
la puncte pe Dany (Ungaria).

Alte rezultate : categoria muscă : 
Dagarov (U.R.S.S.) învinge la puncte 
pe Vasilov (Bulgaria) ; Srednicki (Po
lonia) ciștigă prin descalificare în re
priza a III-a la Eroglu (Turcia).

primul loc se află țintașul român Ion 
Toma, cu 98 puncte.

Competiția se- încheie astăzi.
• In primul tur al probei de sim

plu femei din cadrul Campionatelor 
internaționale de tenis ale Italiei de 
la Roma, jucătoarea româncă Virgi
nia Ruzici a obținut o victorie catego
rică în două seturi cu 7—5, 6—0 în 
fața austraiiencei Kerry Reid. Alte 
rezultate : Goolagong (Australia) — 
Duval (S.U.A.) 6—3, 6—3 ; Madruga 
(Argentina) — Siegel (S.U.A.) 6—1,
6-4  ,

Sărbătoarea națională

a Republicii Socialiste Cehoslovace
Tovarășului GUSTAV HUSAK

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului Federal dl Republicii Socialiste Cehoslovace

Dragi tovarăși,
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Socialiste Ceho

slovace, în numele Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, al Consiliului de Stat și al Guvernului Republicii 
Socialiste România, al poporului român și al nostru perso
nal, vă adresăm dumneavoastră. Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cehoslovacia, guvernului federal 
cehoslovac, popoarelor prietene ale Cehoslovaciei socia
liste felicitări cordiale și un cald salut tovărășesc.

Poporul român urmărește cu sentimente de prețuire 
realizările remarcabile obținute de oamenii muncii din 
Cehoslovacia, sub conducețea partidului comunist, în edi
ficarea societății socialiste dezvoltate, în dezvoltarea eco
nomiei naționale, înflorirea științei șl culturii, în ridicarea 
nivelului de trai material și spiritual al întregului po
por.

PRAGA
Dezvoltarea necontenită a relațiilor prietenești dintre 

Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Ce
hoslovacia, dintre Republica Socialistă România și Re
publica Socialistă Cehoslovacă în spiritul Declarației co
mune semnate la București, în 1977, corespunde pe de
plin intereselor popoarelor român și cehoslovac. Ne ex
primăm ferma convingere că, acționînd împreună, vom 
intensifica relațiile de colaborare in toate domeniile in
tre cele două partide și țări, conlucrarea pe plan inter
național in lupta pentru pace, destindere, securitate și 
progres.

La aniversarea sărbătorii naționale a Cehoslovaciei prie
tene, vă transmitem dumneavoastră, stimați tovarăși, și 
întregului popor cehoslovac, urări de noi și tot mai im
portante realizări în activitatea consacrată îndeplinirii 
hotărîrilor Congresului al XV-lea al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, înfloririi patriei.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
ILIE VERDEȚ

Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Popoarele Cehoslovaciei prietene 
celebrează la 9 mai Ziua eliberării 
patriei de sub dominația fascistă, e- 
veniment de semnificație majoră, 
care a inaugurat un amplu și profund 
proces de transformări social-eco- 
nomice și revoluționare în viața ță
rii.. în cei 34 de ani care s-au scurs 
de atunci, oamenii muncii din Ce
hoslovacia, călăuziți de partidul 
comunist, au desfășurat o vastă ac
tivitate constructivă, repurtînd suc
cese remarcabile în întreaga operă 
de construcție socialistă. Rezulta
tele acestei activități se relevă in 
dinamica forțelor de producție, în 
noile ramuri industriale, care au 
îmbogățit și diversificat peisajul 
economic al țării, în dezvoltarea 
pe baze moderne a agriculturii, în 
progresele dobîndite pe tărîmul 
științei și tehnicii, invățămîntului, 
culturii și artei, toate acestea con- 
ducînd Ia ridicarea continuă a ni
velului de trai material și spiritual 
al populației.

In prezent, eforturile popoarelor 
ceh și slovac sînt canalizate spre 
înfăptuirea obiectivelor stabilite de 
cel de-al XV-lea Congres al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, a 
programului de construire în con
tinuare a societății socialiste dez
voltate.

Animat de sentimente de priete
nie și solidaritate frățească față de 
toate popoarele care făuresc noua 
orînduire, poporul nostru urmă
rește cu profundă simpatie activi
tatea creatoare a oamenilor muncii 
din Cehoslovacia, se bucură sincer

Temeliile
Există un obicei al repor

terilor ca, făcînd cunoștin
ță cu un oraș, să încerce să 
afle de ce se numește așa 
și nu altfel. Nu aveam de 
unde să știm că, în cazul 
orașului Koăice, al doilea 
ca mărime după Bratislava 
din Slovacia, ne vom în
toarce cu multe secole în 
urmă. Se spune că locuito
rii acestor meleaguri au 
avut din cele mai străvechi 
timpuri cultul prelucrării 
metalelor. Nimpni în Euro
pa nu fabrica coșulețe or
namentate cu filigrane mai 
frumoase ca aurarii de aici. 
Faima acestui meșteșug a 
devenit un fel de emblemă 
a orașului, socotit încă din 
secolul al XlII-lea un tîrg 
„frumos, precum coșulețele 
fabricate de aurari". Cit a- 
devăr și cită ficțiune exis
tă în această legendă este 
greu de spus. Dar ea nu 
ne îndepărtează cîtuși de 
puțin de biografia spectacu
loasă a orașului contem
poran. Koăice este — cum 
plastic se exprima tovară
șul Jozef Batic, vicepreșe
dinte al consiliului popular 
— „exemplul cel mai grăi
tor ,a ceea ce a adus so
cialismul in viața Slova
ciei".

Interlocutorul, candidat în 
științe sociale, s-a simțit 
dator să argumenteze pină 
la capăt această afirmație. 
Facem astfel cunoștință cu 
cîteva din cele mai remar
cabile împliniri din viața 
orașului. Prima și cea mai 
importantă o constituie 
faptul că' el s-a dezvoltat și 
se dezvoltă sub zodia ci
vilizației oțelului. In preaj
ma orașului, la o distanță 
de 8—10 km, s-a construit 
și se construiește în conti
nuare o mare cetate a in

de realizările lor in dezvoltarea și 
înflorirea patriei socialiste. Așa cum 
se știe, relațiile de prietenie româ- 
no-cehoslovace au vechi și bogate 
tradiții, făurite In lupta dusă vreme 
îndelungată de popoarele țărilor 
noastre pentru Idealurile comune 
ale libertății, pentru afirmarea fi
inței naționale și progres social. 
Aceste relații și-au vădit din plin 
trăinicia în anii celui de-al doilea 
război mondial, cind ostașii noștri, 
alături de ostașii armatei sovietice, 
de partizanii cehi și slovaci, și-au 
adus contribuția la eliberarea Ce
hoslovaciei de sub dominația hitle- 
ristă, cimentînd, prin sîngele vărsat 
în comun, prietenia dintre țările și 
popoarele noastre. In condițiile în
făptuirii revoluției și construcției 
socialiste, tradiționalele legături de 
prietenie și cooperare româno-ce- 
hoslovace, avînd ca liant identita
tea de orînduire și de țeluri, au 
înregistrat un curs ascendent pe 
cele mai diverse planuri — poli
tic, economic, tehnico-științlfic, cul
tural — cit și pe planul colaborării 
In sfera relațiilor internaționale.

Rezultatele obținute de cele două 
țări în dezvoltarea economică și 
socială oferă posibilități sporite de 
extindere a colaborării, o deose
bită însemnătate dobindind for
mele moderne, cu eficiență ridi
cată, de cooperare și specializare în 
producție, ca și cooperarea pe plan 
tehnico-ștlințific.

O înriurire determinantă asupra 
evoluției dinamice a raporturilor 
bilaterale au legăturile de solidari

de oțel ale unui tînăr oraș
dustriei metalului — com
binatul Koăice. Acum 20 
de ani, cind s-a elaborat 
programul de dezvoltare a 
Slovaciei de răsărit, com
binatul reprezenta semna
lul dat începerii industria
lizării într-o regiune ră
masă în urmă. Și el devine, 
astfel, inima industrială a 
orașului. Fiecare etapă din 
dezvoltarea sa — și au fost 
patru pînă acum (combina
tul și-a început activitatea

atît de necesar pentru cără
mizile refractare. Cu aceas
tă nouă bogăție, orașul Ko
ăice și regiunea Slovacia de 
răsărit ocupă un loc unic in 
economia R. S. Ceho
slovace și, după spusele 
specialiștilor, unul din pri
mele trei locuri din Europa.

Pulsațiile industriei s-au 
constituit în centrii vitali 
ai dezvoltării urbanistice. 
Koăice, spun slovacii, este 
orașul care a cunoscut cea

însemnări de călătorie

cu circa 5 000 de lucrători 
și a ajuns astăzi la peste 
23 000 !) — a transmis ace
lași ritm și creșterii demo
grafice și urbanistice a ora
șului. Combinatul metalur
gic, ajuns astăzi al doilea 
ca mărime după „cetatea 
de foc" de la Ostrava, a 
constituit temelia dezvoltă
rii industriale în această 
parte a țării. Producind 
astăzi circa 8 milioane tone 
de oțel, el a devenit un 
fel de uzină-mamă pentru 
alte întreprinderi indus
triale. Dintre acestea, 
două au inaugurat o 
nouă ramură industrială in 
Slovacia de răsărit : con
strucția de mașini. Ele au 
devenit în scurt timp bine
cunoscute pentru calitatea 
produselor realizate : prese 
de mare capacitate, instala
ții de transport, piese și in
stalații de automobile. Cu 
cei peste 7 000 de muncitori 
care lucrează in aceste două 
unități, construcția de ma
șini a devenit a doua „ini
mă industrială" a orașului 
O altă „fiică" a combinatu
lui o constituie industria de 
extracție a magneziulul —

mai spectaculoasă dezvol
tare în anii socialismului — 
de la civilizația oțelului la 
civilizația urbană. Și au 
dreptate. Argumente ? în 
mai puțin de 30 de ani, Ko
ăice a intrat, prin cei peste 
200 000 de locuitori, cit nu
mără astăzi, în rindul pri
melor șase centre urbane 
ale R. S. Cehoslovace. Și 
tot în această perioadă a de
venit unul din cele, mai 
tinere orașe — și ca virstă 
urbană și ca virstă biolo
gică (media de vîrstă a 
populației orașului este 
sub 30 de ani). Iar un oraș 
în care s-au construit in 
anii socialismului peste 
50 000 apartamente nu poate 
fi decît un oraș crescut sub 
semnele noului și ale fru
mosului. Arhitecții din Ko
ăice afirmă, pe bună drep
tate, că orașul lor este in 
aceeași măsură un oraș al 
generațiilor de azi, cit și al 
generațiilor viitoare. Și 
cind spun aceasta au în 
vedere nu numai arhitectu
ra modernă a construcțiilor 
de locuințe ridicate, ci și 
dotările complexe create. 
Pentru satisfacerea cerințe-

tate și colaborare dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Co
munist din’Cehoslovacia, contactele 
și schimburile de vizite între con
ducerile de partid și de stat ale 
celor două țări. Intîlnirile și con
vorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak, înțe
legerile convenite și documentele 
semnate cu aceste prilejuri repre
zintă contribuții de cea mai mare 
însemnătate la adîncirea și ampli
ficarea conlucrării româno-ceho- 
slovace. Declarația privind aprofun
darea prieteniei și dezvoltarea co
laborării frățești dintre partidele și 
țările noastre, semnată în 1977 la 
București, reafirmînd principiile 
de bază ale raporturilor reciproce 
consfințite in Tratatul româno-ce- 
hoslovac încheiat în 1948 și reîn
noit, potrivit noilor condiții, in 
1968 — egalitatea în drepturi, res
pectarea independenței și suverani
tății naționale, neamestecul în tre
burile interne, avantajul reciproc și 
întrajutorarea tovărășească — ex
primă Voința comună de a extinde 
și multiplica raporturile bilaterale, 
spre binele popoarelor noastre, al 
cauzei generale a socialismului și 
păcii în lume.

Cu prilejul aniversării Zilei na
ționale a Cehoslovaciei, poporul 
român transmite popoarelor ceh și 
slovac urări de noi și mari Împli
niri in munca pe care o desfășoară 
pentru progresul și propășirea pa
triei lor socialiste.

-------- ................. —

lor de viață ale locuito
rilor, aici s-a construit cel 
mai mare teatru în aer 
liber din R. S. Cehoslovacă 
— un amfiteatru cu peste 
2 500 locuri. Acestuia i 
se adaugă 10 cinemato
grafe, numeroase clu
buri și parcuri de dis
tracție, două teatre de stat, 
o filarmonică, două sta
dioane cu peste 20 000 
locuri fiecare, patinoare 
artificiale și naturale.

Civilizația oțelului a adus 
în viața orașului și o pu
ternică cetate a înjzățămîn- 
tului. Dacă acum 30 de ani 
Koăice nu avea decît școli 
de cultură generală, as
tăzi universitatea de aici — 
cu cele 10 facultăți tn 
care învață peste 10 000 de 
studenți — șl-a creat un 
renume in formarea și pre
gătirea de cadre cu înaltă 
calificare. Existența, ală
turi de universitate, a 
unei puternice rețele de 
școli secundare pentru 
muncitori și licee profe
sionale a permis și per
mite orașului să-și creeze 
permanent forța de muncă 
cu pregătire superioară și 
medie de care are nevoie 
atît pentru propriile ce
rințe, cit și pentru cele ale 
economiei naționale în an
samblu.

...Oraș situat la poarta 
de răsărit a țării, Koăice 
este, prin dezvoltarea e- 
conomică și socială pe care 
a cunoscut-o în ultimele 
decenii, una din cele mai 
moderne și mai frumoase 
așezări urbane ale R. S. 
Cehoslovace, simbolizînd 
puternica înflorire a civi
lizației socialiste în țara 
prietenă.

Constantin PRIESCU

»

• CENTRALĂ ELEC- 
TRO-VULCANICĂ. In Ha- 
waii se fac în prezent pregătiri 
in vederea construirii unei cen
trale electrice f uncționînd pe 
baza energiei geotermice. Pentru 
producerea curentului electric 
va fi folosită apa clocotindă din 
adîncurile vulcanului activ Ki
lauea. în aceste rezervoare sub
terane de apă temperatura se ri
dică la 300 grade Celsius. A- 
tunci cind apa ajunge la supra
față ea se transformă, ca ur
mare a reducerii presiunii, în
tr-o proporție de 99 la sută, in 
aburi cu o temperatură de 200 
de grade Celsius. Deocamdată 
aburul este captat numai pentru 
funcționarea unei instalații elec
trice mici, in 1980 urmînd să in
tre în funcțiune o centrală elec
trică cu o capacitate mult mai 
mare, de natură să satisfacă ne
cesitățile unui oraș mijlociu.

® HORMON DE FI
XARE A CALCIULUI. 
Osteoporoza, boală care ame
nință persoanele afectate mai 
mult sau mai puțin grav de de-

mlneralizarea scheletului, era 
considerată, pînă nu demult, 
drept o boală incurabilă. Desco
perind că insuficienta fixare a 
calciului se datorează unei ca
rențe hormonale, profesorul Ge
rard Milhaud, de la spitalul 
Saint-Antoine din Paris, a obți
nut spectaculoase rezultate prin 
tratarea acestei maladii cu un 
hormon numit „calcitonină". 
Administrarea acestui hormon, 
prin injecții, timp de mai multe 
luni, duce la remineralizarea 
sistemului osos.

• TIMIDITATEA, O 
BOALĂ CARE SE POA
TE VINDECA. Psihologul 
american Philip Zimbardo a 
creat, pe lingă universitatea 
Stanford din California, o cli
nică experimentală pentru tra
tarea timidității, pe care o con
sideră a fi o adevărată boală. 
Ca urmare a unei anchete între
prinse in SiU.A. și în numeroase 

alte țări ale lumii, psihologul a 
ajuns la concluzia că aproxima
tiv 40 la sută din locuitorii glo
bului suferă de timiditate. Nu
mai în Statele Unite, această 
boală afectează 84 milioane de 
persoane. Un sfert din toți ame
ricanii se consideră ei înșiși că 
suferă de timiditate cronică, 
procentajul respectiv fiind de 10 
la sută în Japonia. Potrivit lui 
Zimbardo, timiditatea reprezin
tă un sindrom complex, ale că
rui forme de manifestare merg 
de la simpla stinjeneală in rela
țiile cu semenii la nevroză pro
fundă. Adeseori, timidul izbuc
nește în neașteptate accese de 
violentă. „Timiditatea reprezintă 
un adevărat flagel social" — a 
arătat psihologul american, care 
a pus la punct o terapie specială 
pentru tratarea bolii.

• PATINE PENTRU 
ORICE FEL DE TEREN. 
O nouă perfecționare a tot mai 

popularelor patine cu rotile : 
cauciucuri gonflabile care per
mit practicarea patinajului pe 
orice fel de teren, pe șosea, dru
muri de țară, nisip ud ș.a. Utile 
mai ales pentru antrenamentele 
de ski, noile patine de fabricație 
franceză permit efectuarea celor 
mai complicate figuri.

Recepție oferita de ambasadorul 
R. S. Cehoslovace la București

Cu prilejul celei de-a XXXIV-a 
aniversări a eliberării Cehoslovaciei 
de sub dominația fascistă, ambasado
rul acestei țări la București, Lumir 
Hanak, a oferit, marți seara, o recep
ție.

Au participat tovarășii Virgil Ca- 
zaeu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ion Pâțan, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vi- 
ceprim-ministru al guvernului, minis
trul aprovizionării tehnico-materiale 
și controlului gospodăririi fondurilor 
fixe, Virgil Teodorescu, vicepreședin
te al Marii Adunări Naționale, Eu

' Telegrame
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Socialiste Cehoslovace, au 
transmis telegrame de felicitări : pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Nicolae Giosan, președintelui Adună
rii Federale a R. S. Cehoslovace, 
Alois Indra, ministrul afacerilor ex
terne, Ștefan Andrei, ministrului afa
cerilor externe al R. S. Cehoslovace, 
Bohuslav Chnoupek, și ministrul apă
rării naționale, general-colonel Ion 
Coman, ministrului apărării naționale 

gen Jebeleanu, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, Constantin Stătes- 
cu, ministrul justiției, Dumitru Tur- 
cuș, adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Constantin Oancea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, ge- 
neral-colonel Vasile Ionel, adjunct al 
ministrului apărării naționale, repre
zentanți ai conducerii unor ministere, 
instituții centrale, organizații de 
masă și obștești, oameni de artă și 
cultură, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni diplo
matice acreditați Ia București, alți 
membri ai corpului diplomatic.

al R.S. Cehoslovace, general de ar
mată Martin Dzur.

De asemenea, Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste, ’Consi
liul Central al U.G.S.R., C.C. al 
U.T.C., Consiliul Național al Femei
lor, Comitetul Național pentru Apă
rarea Păcii, Comitetul Foștilor Luptă
tori Antifasciști, alte organizații de 
masă și obștești au adresat telegrame 
de felicitări organizațiilor similare din 
Republica Socialistă Cehoslovacă.

Depunerea unor coroane 
de flori

Cu prilejul celei de-a 34-a ani
versări a eliber.ării Cehoslovaciei de 
sub dominația fascistă, ambasadorul 
R. S. Cehoslovace la București, Lumir 
Hanak, a depus, marți dimineața, 
coroane de flori la Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism, precum 
și la Monumentul eroilor sovietici.

întîlnire prietenească
Atașatul militar și aero al R. 3. 

Cehoslovace la București, general-lo- 
cotenent inginer Stepan Romocusky, 
s-a întîlnit cu cadre și ostași ai ar
matei noastre dlntr-o garnizoană, că
rora le-a vorbit despre semnificația 
celei de-a XXXIV-a aniversări a eli
berării Cehoslovaciei. In încheierea 
festivității, participanții au vizitat o 
expoziție de fotografii și au vizionat 
o gală de filme documentare privind 
viața și activitatea militarilor armatei 
populare cehoslovace.

(Agerpreș)
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LUCRĂRILE CELEI DE-A V-A CONFERINȚE A NAȚIUNILOR UNITE

PENTRU COMERȚ Șl DEZVOLTARE
Președintele Republicii Filipine a primit 
pe șeful delegației române la lucrările

Adunare festivă la Berlin

„Idei valoroase, deosebii de inieresaoie 
si utile pentru succesul sesiooii II.N.C.T.A.D II

sesiunii U.N.C.T.A.D.
cu prilejul împlinirii a 34 de ani 
de la victoria asupra fascismului

Puternicul ecou al mesajului adresat 
de tovarășul Nicolae Ceausescu» »

Mesajul adresat de președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. celei de-a V-a 
Conferințe a Națiunilor Unite pentru Comerț și Dez
voltare a stîrnit un viu interes in rîndul participanților

la acest forum internațional, precum șl în rîndul celor 
peste 1 500 de ziariști reprezentînd marile agenții de 
presă, ziare, posturi de radio și televiziune 
de pe toate continentele.

din țâri

La Secretariatul conferinței, ca 
și la Centrul de presă au fost adre
sate cereri insistente pentru difu
zarea acestui important document, 
pe care președintele în exercițiu al 
conferinței, ministrul afacerilor ex
terne al Filipinelor, Carlos P. Ro- 
mulo, l-a caracterizat ca fiind „plin 
de idei valoroase și deosebit de 
interesante, care merită să fie stu
diate cu atenție de conferință".

Postul local' de televiziune a 
transmis pe larg imagini din timpul 
citirii mesajului de către șeful dele
gației române, tovarășul Cornel 
Burtică, viceprim-ministru al 
vernulul. ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice in
ternaționale. La rîndul lor, trimi
șii speciali ai agențiilor de presă 
și ai ziarelor au relatat principa
lele propuneri făcute de șeful sta
tului român, menționînd interesul 
stîrnit de aceste propuneri.

Același larg interes este manifes
tat și în rîndul delegaților, care au 
reținut preocuparea constantă a 
șefului statului român pentru 
crearea unei noi ordini economice 
și politice internaționale.

Vicepremierul thailandez, Sunthorn 
Hoagladarom — într-o declarație 
care ne-a fost făcută — a eviden
țiat personalitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, subliniind că și 
de această dată președintele Româ
niei „și-a manifestat interesul și 
preocuparea pentru găsirea unor so
luții realiste problemelor aflate în 
atenția comunității internaționale". 
„Propunerile făcute de șeful statu
lui român — a spus vicepremierul

gu-

thailandez — vor fi studiate de dele
gația noastră". După ce a relevat 
modul în care președintele Nicolae 
Ceaușescu acționează pentru insti
tuirea unei noi ordini economice 
internaționale, vicepremierul thai
landez a ținut să releve bunele rela
ții existente dintre țara sa și Româ
nia, clădite pe baza principiilor larg 
recunoscute ale dreptului interna
țional, exprimîndu-și, totodată, do
rința ca aceste relații să se dezvol
te in avantajul ambelor țări.

La rîndul său, adjunctul șefului 
delegației Iordaniei, Saleh El Ka- 
bariti, ministru plenipotențiar, , a 
spus : „Activitatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu pe arena inter
națională este bine cunoscută și 
apreciată, atit în ceea ce privește 
preocupările sale in legătură cu ne
cesitatea edificării unei noi ordini 
economice, cit și pe tărîmul înțele
gerii și cooperării dintre state. Pro
punerile cuprinse in mesajul adre
sat conferinței se află in ătenția 
delegației mele și vor fi studiate cu 
cea mai mare atenție. Apreciem 
foarte mult capacitatea președinte
lui Nicolae Ceaușescu de a elabora 
asemenea măsuri și propuneri con
crete pentru soluționarea diferitelor 
probleme ale lumii, pentru înfăp
tuirea aspirațiilor de progres ale 
omenirii. Apreciem, totodată, in 
mod sincer, faptul că un președinte 
al unei țări a făcut propuneri rea
liste intr-un moment în care 
U.N.C.T.A.D. are nevoie de idei noi 
In vederea infăptuirii scopurilor 
sale".

„Președintele Nicolae Ceaușescu a 
făcut propuneri foarte constructive

și foarte avantajoase — a 
Liu Xiwen, viceministru la 
rul Comerțului Exterior al R.P. Chi
neze. Aceste propuneri — a conti
nuat șeful delegației chineze — sînt 
foarte utile, intrucit au in vedere 
edificarea unei noi ordini economice 
internaționale. De aceea, noi vom 
aprofunda mesajul președintelui 
Nicolae Ceaușescu, cu convingerea 
că propunerile sale vor sta la baza 
unor măsuri ale U.N.C.T.A.D.".

Georg Eliades, adjunctul delega
ției Republicii Cipru la conferință, 
ne-a declarat că propunerile româ
nești „oferă soluții concrete marilor 
probleme ale omenirii, fiind inspi
rate din dorința României de a con
tribui Ia edificarea unei noi ordini 
economice internaționale. In acest 
sens — a spus el — aș vrea să subli
niez că relațiile româno-cipriote 
sint foarte bune pentru că respectă 
principiile de egalitate in drepturi, 
echitate și avantaj reciproc".

„Președintele Nicolae Ceaușescu a 
avansat propuneri foarte interesante 
care trebuie studiate cu toată aten
ția" — a spus Ia rîndul săujadjunc- 
tul delegației Turciei, ambasadorul 
Ercument Yavuzalp.

în rîndurile delegaților la sesiune, 
propunerile președintelui Nicolae 
Ceaușescu sînt analizate cu multă 
atenție, considerîndu-se că ele pot 
contribui substanțial la desfășura
rea cu succes a lucrărilor și în
cheierea lor cu rezultate pozitive.

declarat 
Ministe-

MANILA 8 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Filipine, Ferdi
nand Marcos, a primit, in cursul zilei 
de marți, pe Cornel Burtică, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, șeful dele
gației țării noastre la cea de-a V-a 
sesiune a U.N.C.T.A.D.

Cu acest prilej, din partea pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, au fost 
transmise președintelui Ferdinand 
Marcos și doamnei Imelda Romual- 
dez Marcos un salut prietenesc șl 
cele mai bune urări de fericire, de 
prosperitate 
filiDinez.

Mulțumind 
președintele 
in numele său și al soției sale, pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu un salut 
cordial, urări de fericire personală

și progres poporului

călduros pentru mesaj, 
Filipinelor a transmis,

și de noi succese in activitatea pe 
care o desfășoară pentru progresul 
și prosperitatea poporului român. 
Evocînd întîlnirea la nivel înalt 
româno-filipineză din 1975, președin
tele Marcos a exprimat deosebita sa 
admirație și simpatie față de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și de 
tovarășa Elena Ceaușescu, față de 
poporul român.

In timpul convorbirii au fost abor
date probleme ale dezvoltării în con
tinuare a relațiilor economice dintre 
cele două țări, în spiritul hotărîrilor 
și înțelegerilor convenite cu prilejul 
vizitei tovarășului ~
și tovarășei Elena 
pine în 1975. în 
apreciat că există 
tipie pentru adîncirea și extinderea 
conlucrării româno-filipineze în dife
rite domenii de activitate, în avan
tajul reciproc, în folosul cauzei păcii 
și cooperării internaționale.

BERLIN 8 (Agerpres). — La Berlin 
a avut loc marți adunarea festivă a 
Comitetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania, a Consi
liului de Stat și a 
niștri ale R.D.G.,

34 de ani de la victoria asupra

Consiliului de Mi- 
cu ocazia Impli-

nirii a
fascismului.

La festivitate au luat parte Erich 
Honecker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D.G., alți conducători de 
partid și de stat.

Inițierea unor consultări între partidele 
comunist și socialist din Portugalia

LISABONA 8 
tidul Comunist 
pus să înceapă 
cu președintele

(Corespondență din Manila de la 
trimisul special „Agerpres", losif 
Socaciu).

România se pronunță ferm pentru trecerea 
la măsuri concrete in vederea instaurării

noii ordini economice internaționale
Cuvîntarea șefului delegației

MANILA S. — Trimisul special Agerpres transmite : Marți au început 
dezbaterile generale ale celei de-a V-a Conferințe a Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dezvoltare. In cadrul dezbaterilor a luat cuvintul șeful 
delegației române, tovarășul Cornel Burtică, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale.

romane

Nicolae Ceaușescu 
Ceaușescu în Fili- 
acest cadru, s-a 
posibilități mul-

(Agerpres). — „Par- 
Portughez este dis- 

imediat convorbiri 
_ 1___T________  republicii, ctf socia
liștii și cu toate forțele politice in
teresate în privința posibilității for
mării unui nou guvern", a declarat 
Alvaro Cunhal, secretarul general al

P.C.P., cu prilejul unui miting orga
nizat în orașul Almada.

Partidul Socialist Portughez a 
anunțat că acceptă invitația' Parti
dului Comunist Portughez în vederea 
unor consultări bilaterale, în scopul 
soluționării actualei crize politice 
din țară.

In cadrul unei adunări organizate în India cu prilejul Anului

internațional al copilului s-a relevat:

Grija pentru creșterea, educarea 
și instruirea copiilor in România 

DELHI 8 (Agerpres). — In
tatea indiană Gurgaon,

locali- 
_ statul

Haryana, a avut loc o adunare or
ganizată de Federația Indiană a 
Asociațiilor pentru Națiunile Unite 
(I.F.U.N.A.) cu prilejul Anului in
ternațional al copilului, în cadrul 
căreia au luat cuvintul S. S. Malik, 
președintele organizației de tineret 
locale, S. D. Pandey, secretarul- ge
neral al I.F.U.N.A., M. N. Seth, se
cretarul general al Societății de 
prietenie româno-indiană, și alte per
soane oficiale.

Vorbitorii s-au referit, în cuvînlul

lor, și la acțiunile ce se întreprind 
în România in vederea marcării a- 
cestui important eveniment. A fost 
reliefată grija deosebită a partidului 
și statului nostru, personal a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pen
tru creșterea, educarea și instruirea 
copiilor din România. De asemenea, 
a fost elogiat sprijinul material a- 
cordat de România țărilor slab dez
voltate sau în curs de dezvoltare, 
inclusiv prin pregătirea unor tineri 
din țările respective în școlile ro
mânești, cu burse oferite de statul 
român.

R. S. F. IUGOSLAVIA

BELGRAD 8 (Agerpres). — Pro
movarea consecventă a unor relații 
de 'bună vecinătate constituie un 
obiectiv permanent al politicii exter
ne iugoslave — s-a subliniat la se
siunea Consiliului Federal pentru 

i Relații Internaționale care a exami
nat programul colaborării Iugoslaviei 
cu țările vecine, relatează agenția 
Taniug. La sesiune, continuă agen
ția, s-a subliniat că principiile care 
stau la baza relațiilor Iugoslaviei cu

împotriva Botswanei
GABERONES 8 (Agerpres). — Po

trivit unui comunicat militar publicat 
de autoritățile de la Gaberones, re
gimul rasist de la Salisbury a între
prins la 7 mai o nouă acțiune militară 
agresivă împotriva Botswanei. Tru
pele rasiste au deschis foc de mi
traliere asupra localității de graniță 
Ramkwabane, situată pe calea ru
tieră Francistown (Botswana)—Bu-

lawayo (Rhodesia). Forțele de graniță 
din Botswana au ripostat agresorilor, 
precizează comunicatul.

Botswana — unul dintre cele cinci 
state africane independente situate 
in „prima linie" — este obiectul unor 
provocări și atacuri armate perma
nente din partea regimului minoritar 
rasist de la Salisbury.

NICARAGUA £

După ce a adresat cele mai vii 
mulțumiri președintelui Ferdinand 
Marcos pentru onoarea făcută celei 
de-a V-a sesiuni a U.N.T.C.A.D, prin 
rostirea cuvîntului inaugural, pen
tru condițiile create acestui amplu 
for internațional, ca și pentru ospi
talitatea — atît de caracteristică po
porului filipinez — cu care repre
zentanții români au fost întîmpinați 
încă din momentul sosirii la Ma
nila, vorbitorul a felicitat pe se
cretarul general al U.N.C.TA.D. pen
tru raportul său, pentru sugestiile 
și propunerile constructive referi
toare la problemele înscrise pe 
ordinea de zi, precum și pe pre
ședintele celei de-a V-a sesiuni a 
U.N.C.IjA.D. pentru alegerea sa 
în această funcție.

Cea de-a V-a sesiune a U.N.C.T.A.D. 
— a spus reprezentantul român — 
are loc în contextul persistenței 
în viața internațională a unor grave 
probleme economice și sociale. La 
capătul primelor două decenii 
O.N.U. ale dezvoltării, decalajele 
între țările bogate și cele sărace 
nu numai că nu s-au micșorat, dar 
continuă să se adîncească. Obiectivul 
lichidării subdezvoltării devine, cu 
atît mai mult, cauza fundamen
tală a lumii contemporane, dobîn- 
dește un interes global pentru 
toate statele, indiferent de gradul 
lor de dezvoltare.

Economia mondială este profund 
perturbată de crize economice, de 
criza monetar-financiară și ener
getică, de perpetuarea fenomene
lor inflaționiste. Alături de vechile 
restricții și discriminări, în comer
țul internațional se proliferează noi 
măsuri cu caracter protecționist, 
care sînt puternic resimțite de țările 
în curs de dezvoltare, ■ au efecte 
negative asupra ansamblului cola
borării economice internaționale, 
asupra creșterii economice 
rale.

în aceste condiții, asistăm 
ascuțire a contradicțiilor pe 
mondială, la o intensificare a tendin
țelor de reîmpărțire a zonelor de 
influență, de întărire a dominației în 
diferite părți ale lumii, ceea ce 
creează noi focare de tensiune. Se 
accentuează cursa înarmărilor, sus- 
trăgind de la dezvoltare imense re
surse materiale, financiare și umane 
și creînd pericole serioase pentru 
pacea și securitatea internațională.

în opoziție cu aceste tendințe, pe 
plan internațional se afirmă tot mai 
hotăritor o politică nouă, de co
laborare între state, pe baza princi
piilor deplinei egalități în drepturi, 
independenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc — 
singura care poate să asigure o evo
luție democratică a vieții politice 
mondiale, raporturi de prietenie și 
colaborare între toate națiunile.

Se manifestă tot mai viguros voința 
popoarelor pentru dezarmare, în pri
mul rînd pentru dezarmarea nucleară. 
Devine imperios să se pună capăt 
cursei înarmărilor, să se oprească 
cheltuielile militare, iar resursele ast
fel rezultate să fie folosite într-o 
proporție importantă pentru spriji
nirea țărilor în curs de dezvoltare.

Privind în față realitățile lumii con
temporane, este evident — așa 
subliniază președintele F._ ___
NICOLAE CEAUȘESCU, în mesajul 
adresat conferinței — că 
teresul tuturor statelor, 
omeniri, să se acționeze cu con
secvență pentru edificarea unei noi 
ordini economice internaționale, ba-

gene-

la o 
areng

*

cum
României,

este în in- 
aî întregii 

se acționeze cu

zată pe deplină egalitate și echitate, 
care să permită progresul mai rapid 
al țărilor subdezvoltate. Numai in 
acest mod, prin efectuarea de schim
bări structurale in economia mon
dială și în sistemul relațiilor eco
nomice internaționale, se poate asi
gura stabilitatea economică gene
rală, un climat de largă colaborare 
și pace în lume.

Fără îndoială, a continuat vorbito
rul, rolul primordial în accelerarea 
creșterii economice, în reducerea și 
eliminarea decalajelor revine efor
tului propriu al fiecărei țări în curs 
de dezvoltare, în primul rînd prin re
partizarea pe termen lung a unei cote 
importante din venitul național pen
tru investiții productive.

în concordanță cu această concep
ție, România — țară socialistă în curs 
de dezvoltare — alocă 33 la sută din 
venitul național pentru asigurarea 
creșterii susținute a economiei națio
nale. în acest an, cînd se împlinesc 35 
de ani de cînd, prin insurecția na
țională, poporul român a răsturnat 
regimul de dictatură fascistă și a 
pornit pe calea dezvoltării democra
tice și socialiste, industria produce de 
42 de ori mai mult decît îrjainte.

Cu toate marile realizări' obținute, 
România face, în continuare, eforturi 
deosebite pentru a-și moderniza in
dustria și agricultura, a ridica pro
ductivitatea muncii și a lichida deca
lajele economice și tehnico-științific" 
care o separă încă de țările avansate 
din punct de vedere economic.

In același timp, pornind de la re
cunoașterea caracterului de sistem 
unitar, interdependent al economiei 
mondiale, România amplifică și di
versifică permanent schimburile co
merciale și cooperarea economică cu 
toate țările socialiste, cu țările în 
curs de dezvoltare, cu toate statele 
lumii, Indiferent de orînduirea lor so
cială.

în acest cadru general, România a- 
cordă o atenție deosebită colaborării 
cu celelalte țări în curs de dezvoltare, 
care dețin peste 20 la sută din tota
lul schimburilor ei comerciale.

In spiritul solidarității pentru o dez
voltare accelerată^ . independentă, 
România participă la realizarea a 80 
obiective economice importante în 
numeroase țări din Africa, Asia și 
America Latină, adueîndu-și contribu
ția, potrivit posibilităților sale și ex
perienței dobîndite în diferite dome
nii, la crearea unor industrii în .sec
toare de interes deosebit pentru aces
te țări. Aș menționa, de asemenea, că 
în România se pregătesc, in prezent, 
peste 12 000 cadre din țările în curs 
de dezvoltare ; totodată, 15 000 de 
specialiști români contribuie, in ca
drul unor programe de cooperare, la 
eforturile de industrializare pe care 
le fac 50 de țări în curs de dez
voltare.

Aceste cîteva cifre reflectă consec
vența cu care România acționează 
pentru adîncirea legăturilor econo
mice cu țările în curs de dezvoltare, 
considerînd că intensificarea colabo
rării reciproce între aceste țări, ală
turi de efortul propriu, asistența ex- 

' ternă și lărgirea relațiilor cu cele
lalte state, reprezintă unul dintre 
factorii de bază ai accelerării dez
voltării lor economico-sociale, ai 
edificării unei noi ordini în lume.

Un rol esențial în amplificarea 
relațiilor < României cu țările în curs 
de dezvoltare au înțelegerile la nivel 
înalt încheiate de președintele 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitei 
întreprinse în numeroase țări din 
Africa, Asia și America Latină, ca

și al vizitelor pe care conducătorii 
acestor state le-au întreprins în 
România. Vizitele efectuate recent, 
în cursul lunii aprilie 1979, în Libia, 
Gabon, Angola, Zambia, Mozambic, 
Burundi, Sudan și Egipt constituie o 
nouă expresie a relațiilor de ștrînsă 
conlucrare dintre România și țările 
africane, a solidarității noastre mili
tante cu lupta pentru lichidarea 
definitivă a colonialismului și a po
liticii de apartheid, pentru cucerirea 
independenței popoarelor din Na
mibia și Zimbabwe.

Așa cum se arată în mesajul adre
sat conferinței de către președintele 
Nicolae Ceaușescu, România consi
deră că cea de-a V-a sesiune a Con
ferinței Națiunilor Unite pentru 
Comerț și Dezvoltare trebuie să mar
cheze trecerea la acțiuni concrete, 
hotărîte pentru transpunerea efec
tivă in viață a programului privind 
instaurarea unei noi ordini economi
ce internaționale.

Documentele de la Arusha, la ela
borarea cărora România a participat 
în calitate de membru al „grupului 
celor 77", reprezintă un progrâm con
structiv de acțiune în procesul de 
restructurare a relațiilor economice 
internaționale.

Potrivit concepției României, este 
necesar să sporească funcțiile și con
tribuția U.N.C.T.A.D. la realizarea 
unei noi ordini economice interna
ționale. In acest sens, considerăm 
oportună adoptarea de măsuri care 
să ducă la eliminarea barierelor ar
tificiale și practicilor discriminatorii 
care frînează lărgirea comerțului in
ternațional, convenirea de comun 
acord a prelungirii actualului sistem 
generalizat de preferințe tarifare 
după anul 1981, găsirea soluțiilor 
practice pentru creșterea volumului 
de resurse care să conducă la spori
rea forțelor de producție ale țărilor 
în curs de dezvoltare, precum și a 
căilor care să permită rezolvarea 
gravelor probleme monetare și finan
ciare internaționale.

De asemenea, în perspectiva sesiu
nii speciale a Adunării Generale a 
O.N.U. din 1980, considerăm necesară 
sporirea rolului U.N.C.T.A.D. în pre
gătirea strategiei internaționale a 
celui de-al treilea deceniu al Națiu
nilor Unite pentru dezvoltare. Elabo
rarea noii strategii trebuie să por
nească de la necesitatea rezolvării 
problemelor economice fundamentale- 
ale tuturor țărilor în curs de dezvol
tare, acordînd, bineînțeles, o atenție 
deosebită situației țărilor celor mai 
puțin dezvoltate, insulare sau fără 
litoral.

In spiritul acestor preocupări, a 
conchis vorbitorul, doresc să reafirm 
hotărîrea delegației române de a 
contribui activ la succesul lucră
rilor celei de-a cincea sesiuni a 
U.N.C.T.A.D. și să reiterez voința 
României de a conlucra larg cu toate 
țările pentru urgentarea adoptării de 
măsuri concrete îndreptate spre în
făptuirea unei lumi mai drepte, în 
interesul progresului general, al păcii 
și colaborării internaționale.

★
In cadrul ședinței au mai luat cu- 

vîntul Gamani Corea, secretar gene
ral al U.N.C.T.A.D., precum și șefii 
delegațiilor Tanzaniei, Sri Lankăi, 
Indiei, Braziliei, Austriei, Tunisiei. 
Franței, Suediei, Olandei, Indoneziei, 
Singapore, Siriei, Argentinei și Bir- 
maniei.

Plenara C. C. 
al P. C. din Cuba

HAVANA 8 (Agerpres). — La Ha
vana s-au desfășurat lucrările celei 
de-a VIII-a Plenare a C.C. al Parti
dului Comunist din Cuba, care a 
analizat și aprobat informarea Bi
roului Politic privind 
P.C. din Cuba în cursul 
Au fost, de asemenea, 
rezultatele obținute ' 
gane ale partidului, 
neretului Comunist, 
stat și organizațiile 
deplinirea sarcinilor 
mul Congres al P.C.

Plenara a examinat și aprobat 
tezele asupra pregătirii celui de-al 
II-lea Congres al partidului.

Lionel Soto Prieto și Julio Ca
macho Aguilera au fost aleși mem
bri al Secretariatului C.C. al P.C. 
din Cuba.

activitatea 
anului 1978.

examinate 
diferue or- 

Uniunea Ti- 
organele de 
masă in în-

de 
de 
de 
de 
trasate de pri- 
din Cuba.

Și

Conferința miniștrilor 
afacerilor externe
ai țărilor islamice

RABAT 8 (Agerpres). — La 8 mai, 
In orașul marocan Fes s-a deschis 
cea de-a 10-a conferință a miniștri
lor afacerilor externe ai țărilor isla
mice, la care participă delegați din 
țări islamice, reprezentanți ai O.N.U., 
O.U.A., ai altor organizații interna
ționale.

Cuvintul Inaugural a fost rostit de 
regele Hassan al II-lea al Marocului.

Pe agenda conferinței figurează 
probleme privind situația din Orien
tul Mijlociu, statutul Ierusalimului, 
sprijinirea luptei poporului palesti
nian, lupta împotriva rasismului, pen
tru dezarmare, probleme ale coope
rării țărilor musulmane cu țările în 
curs de dezvoltare.

★
Marți a avut loc întîlnirea repre

zentanților „Grupului celor 77“ în ca
drul U.N.C.T.A.D. V. Cu acest prilej 
au fost prezentate concluziile grupu
lui „celor 24“ constituit in vederea 
examinării căilor pentru reforma sis
temului monetar și valutar interna
țional. La reuniune a participat șeful 
delegației române.

țările vecine și cu toate celelalte țări 
au fost pe deplin afirmate. In urma 
contactelor bilaterale care au avut 
loc în ultimele luni cu unele țări 
vecine, aceste principii au fost reafir
mate și s-a exprimat dorința de dez
voltare a cooperării bilaterale în toate 
domeniile.

Agenția Taniug menționează că la 
sesiune s-a arătat, totodată, că în 
relațiile Iugoslaviei cu unele țări ve
cine există o serie de probleme liti
gioase și, din acest motiv, cooperarea 
și încrederea reciprocă nu s-au rea
lizat într-o măsură satisfăcătoare. Iu
goslavia — s-a relevat la sesiune — 
va depune în continuare eforturi în 
vederea statornicirii unor relații bune 
cu toți vecinii ei, în vederea consoli
dării legăturilor politice și econo
mice și a promovării tuturor forme
lor de cooperare. In scopul realizării 
celei mai rodnice cooperări, sesiunea 
a recomandat elaborarea unor pro
grame pe termen lung privind coope
rarea Iugoslaviei cu țările vecine în 
domeniul economic, precum și în alte 
sfere, conchide agenția.

privind transformările democratice preconizate după răsturnarea 
regimului

MANAGUA 8 (Agerpres). — Fron
tul Sandlnist de Eliberare Națională 
a dat publicității programul transfor
mărilor democratice pe care le pre
conizează în Nicaragua. După răs
turnarea regimului lui Somoza. se 
spune în document, va fi constituit un 
guvern provizoriu de unitate națio
nală, în care vor fi reprezentate toate 
forțele care luptă împotriva dictaturii. 
Guvernul va avea misiunea de a lua 
măsuri urgente pentru lichidarea ur
mărilor politice, 
ale dictaturii și 
trainice pentru 
toți cetățenii să 
largi drepturi și

economice și sociale 
crearea unei baze 
progres, penti-u ca 
se poată bucura de 
libertăți.

Somoza
Toate averile spoliate de Somoza 

vor fi expropriate și folosite pentru 
lichidarea înapoierii economice și 
șomajului. Garda națională va fi di
zolvată, iar in locul ei va fi creată 
o armată care va apăra suveranitatea 
și ordinea democratică în țară. 
Această armată va deveni partici
pantă activă la reformele democrati
ce din țară.

în program se subliniază că, pe 
plan internațional. Nicaragua va 
adera la principiile nealinierii și va 
avea relații cu toate țările care res
pectă dreptul poporului nicaraguaian 
la autodeterminare.

Președintele S. U. A. a prezentat un nou plan 
național in domeniul energiei

WASHINGTON 8 (Agerpres). — 
Președintele Jimmy Carter a pre
zentat Congresului cel de-al doilea 
plan național in domeniul energiei, 
care include propunerea de a se 
lichida controlul asupra prețului pe
trolului produs pe plan intern —• 
transmite agenția United Press In
ternational. Planul conturează opțiu
nile energetice ale Administratei, 
care au fost enunțate luna ti ecută ■ 
de președinte. „Petrolul trebuie eva
luat Ia nivelul real, dacă dorim să 
stopăm subvenționarea importurilor, 
să sporim producția americană de 
țiței, să reducem cererea, să încu-

rajăm dezvoltarea și utilizarea unor 
noi surse energetice" — se arata în 
mesajul prezidențial care însoțește 
planul. Plafoanele fixate asupra pre
țurilor petrolului produs în S.U.A. 
urmează a fi înlăturate treptat, tn 
perioada iunie 1979 — 1 septembrie 
1981.

In același timp, președintele Carter 
a acceptat o serie de modificări ale 
măsurilor de raționalizare a consu
mului de benzină, limitîndu-se nu
mărul cupoanelor ce urmează a fi 
repartizate familiilor avute. Aceste 
măsuri tAmează a fi supuse votului 
Senatului în săptămîna în curs.

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ
Semnificația scrutinului parlamentar din Austria

întrecînd așteptările propriilor săi 
strategi electorali, Partidul Socialist' 
din Austria a obținut în alegerile 
parlamentare, care au avut loc du
minică, cea mai importantă victorie 
din perioada postbelică. După nouă 
ani de guvernare, el își reînnoiește 
mandatul pentru o 
adică pînă in 1983, 
sporită de la 93 la 
Consiliul Național 
ților) din totalul de __

In pofida unei campanii electorale 
cu accente uneori foarte critice la 
adresa guvernului, partidele de opo
ziție — populist și liberal — nu au 
reușit 
torilor 
ținute 
Bruno

Este 
situația din alte țări occidentale, in 
Austria, atit rata șomajului, cît și a 
inflației sînt considerabil mai mici. 
Problemelor economice, inclusiv ce
lor generate de criza economică, so
cialiștii austrieci, aflați la cîrma 
țării, au căutat să le facă față prin 
măsuri originale, în strînsă corelare 
cu realitățile economice, sociale și 
politice ale țării. După cum se știe,

nouă legislatură, 
cu o majoiitate 
95 de locuri în 

(Camera deputa- 
183.

să umbrească în ochii alegâ- 
unele rezultate pozitive ob- 
de cabinetul cancelarului 

Kreisky, președintele P.S.A. 
un fapt că, în comparație cu

în economia Austriei există și se 
dezvoltă un puternic sector etatizat, 
care include mari combinate meta
lurgice, uzine chimice, exploatări 
miniere, instituții bancare, rețeaua 
de căi ferate, de electricitate etc. In 
acest domeniu, guvernul cancela
rului Kreisky a inițiat o amplă ac
țiune de reorganizare, avînd drept 
scop creșterea eficienței și competi
tivității 
țională. 
de care 
centrale 
efectele . .
generate de dificultățile economice.

Pe plan extern, guvernul cancela
rului Kreisky a promovat în conti
nuare o politică de stimulare a des
tinderii, intensificind relațiile de 
colaborare a Austriei cu toate țările 
lumii, indiferent de orînduirea lor 
politică, și participind la eforturile 
generale de consolidare a securității 
și păcii în Europa și în lume. Co
mentatorii de presă își exprimă opi
nia că aceste orientări, care poartă 
pecetea experienței politice a cance
larului Bruno Kreisky, avînd girul 
alegătorilor, vor fi continuate și dez-

produselor pe piața interna- 
Prin mijloacele financiare 
dispune statul, autoritățile 

au încercat să diminueze 
nefavorabile pe plan social

voltate in perioada noului mandat 
de patru ani.

Insuccesul înregistrat de populiștl 
(care au pierdut trei din cele 80 de 
mandate pe care le dețineau) s-ar 
putea să aibă ca rezultat reactivi- 
zarea disputelor din acest partid, al
cătuit de fapt din trei „Bund“-uri 
(asociații), cu poziții greu reconcili- 
abile.

In preajma alegerilor din Austria, 
unele ziare de dreapta din Occident 
anticipau „schimbări radicale'' > 
opțiunile electoratului din țările 
vest-europene, în favoarea parti
delor cu orientare conservatoare și. 
evident, în defavoarea „stîngii". Un 
cotidian italian, preoeupat să dea 
lecții alegătorilor italieni ce vor fi 
chemați în curind la urne, considera 
chiar că Austria va oferi un exemplu 
în această privință. Prorocirile de 
acest gen s-au dovedit deșarte, ex
periența austriacă trezind dezamăgiri 
în rîndul adepților curentelor contra
re aspirațiilor maselor muncitoare, 
ale popoarelor dornice de pace și 
progres.

Petre STANCESCU

agențiile de presă transmit
Comunicat ungaro-bul- 

g(fj# La Budapesta a fost dat pu
blicității comunicatul privind con
vorbirile între Gyorgy Lazar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Ungare, și Stanko Todorov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, care a făcut o vizită 
la Budapesta. Șefii celor două gu
verne au făcut un schimb de păreri 
privind extinderea colaborării econo
mice, specializării și cooperării în 
producție între cele două țări. De 
asemenea, a avut loc un schimb de 
păreri privind unele probleme inter
naționale de interes comun.

Contacte indiano-iugo- 
SlUVe. ca^ru' convorbirilor pe 
care le-a purtat la Delhi secretarul 
federal pentru afaceri externe al 
R.S.F. Iugoslavia, Iosip Vrhoveț, cu 
omologul său indian, Atal Bihari Vaj
payee, au fost abordate probleme ale 
dezvoltării relațiilor bilaterale, am
bele părți subliniind perspectivele fa
vorabile existente în acest domeniu, 
relevă agenția Taniug. Au fost exa
minate, de asemenea, probleme ale 
actualității internaționale; în special 
cele legate de mișcarea țărilor neali
niate.

La Beijing. Cu Prileiul vizitei 
în China a ministrului american al 
comerțului a fost semnat, 
protocol vizînd cooperarea 
niile managementului în 
tehnologie și al informației 
și tehnice — transmite agenția China 
Nouă, tn aceeași zi, părțile au semnat 
alte trei protocoale de cooperare in 
domeniile cercetării atmosferice, pes
cuitului, științei și tehnologiei ma
rine, metrologiei și standardizării.

marți, un 
în dome- 
știință și 
științifice

niene amplasate în localitățile liba
neze Toufahta și Bissaryeh, la 40 km 
de Beirut, anunță un comunicat mi
litar al rezistenței palestiniene difu
zat de agenția Wafa. In cursul raidu
lui s-au înregistrat victime.

In cadrul manifestărilor dedi
cate sărbătoririi Zilei indepen
dentei de stat a României, Fe
derația societăților de film pe 
întreaga Indie a organizat la 
marea sală cinematografică 
„Maharashtra Rangayan" din 
New Delhi o gală de film 'ro
mânesc. A fost prezentat filmul 
artistic „Buzduganul cu trei pe- 
ceți“.

Protocol de colaborare 
între Libia și Sudan. In ca- 
drul vizitei oficiale pe care o între
prinde în Libia vicepreședintele și 
ministrul de externe al Sudanului, 
Al Rashid Al Taher Bakr, la Tripoli 
a fost semnat un protocol de cola
borare între cele două țări, tn dome
niile tehnic și economic — infor
mează agenția JAN A. Protocolul 
prevede înființarea de companii mix
te în sectoarele agricol, minier și al 
transporturilor, precum și redeschi
derea liniei aeriene dintre Tripoli și 
Khartum.

Orientul Mijlociu. Avioane 
aparținînd forțelor militare ale Israe
lului au atacat marți tabere palesti-

Centrale electrice pe Du
năre. Societatea vest-germană a 
canalului Rhin-Main-Dunăre a anun
țat construirea pe Dunăre, în cursul 
următorilor ani, a șase noi centrale 
electrice. La primele patru (Dilligen, 
Hochstadt, Schwenningen, Donau
worth), lucrările vor începe în scurt 
timp. Secțiunea de canal Nîirnberg- 
Goth urmează să fie deschisă naviga
ției in primăvara anului 1980. Ame
najarea cursului Dunării va continua 
paralel cu construirea de baraje și 
ecluze.

Potrivit postului de radio 
„Vocea revoluției isla- 
mice" ci*:at agențiile Reuter șl 
France Presse, 21 de persoane, între 
care oficialități ale fostului regim 
iranian, au fost executate marți di
mineața după sentințele pronunțate 
de tribunalele islamice. Printre cei 
executați se numără fostul președinte 
al Madjlis-ului și doi foști miniștri.

In orașul Kfar Saba din Israel 
a avut loc o seară cultu
rală consacrată României Cu 
acest prilej, Zeer Geler, prima
rul orașului, a voțbit despre po
litica de pace și înțelegere in 
lume promovată de țara noastră, 
întîlnirea, in cadrul căreia a fast 
prezentat un film documentar 
despre țara noastră, s-a înche
iat cu un program dc muzica 
populară românească.

La cinematograful „Capitol" 
din Helsinki s-a deschis „Săp
tămâna filmului românesc in 
Finlanda". Organizată in cola
borare cu Ministerul Culturii si 
cu Asociația de prietenie 
landa-România, această 
gioasă manifestare 
prezintă publicului 
unele dintre cele mat 
crepții ale cinematografiei 
mânești. Acțiuni similare vor fi 
organizate în cursul acestei luni 
Si in orașele finlandeze Tampe
re și Turku.

Fin- 
presii- 

culturală 
finlandez 

recente 
ro-
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