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tinerii - PREZENTA
ACTIVĂ, EFICIENTA

PE ȘĂHIERELE MUNCII PATRIOTICE

VIZITA OFICIALĂ A PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI DE STAT

Antrenați fat întrecerea utecistă „Tineretul, factor activ in înfăptuirea cincinalului revoluției 
teknco-ștuași/ice- tinerii patriei intimpină cea de-a 55-a aniversare a partidului și ziua de 1 Mai cu 
u tapat Mlnț al activităților întreprinse. Formă specifică organizației noastre revoluționare, de par
ticipare a tinăretuhu la înfăptuirea sarcinilor economice, munca patriotică se desfășoară in acesta 
zcie stsb semnul unor acțiuni de masă.

AL REPUBLICII GUINEEA-BISSAU, 
TOVARĂȘUL LUIS CABRAL

NICOLAE CEAUSESCU:5

„Am convingerea că prietenia și colaborarea 

dintre popoarele și partidele noastre - care 

s-au dezvoltat în condițiile luptei de eliberare 

națională - se vor ridica pe o treaptă nouă, vor 

juca un rol important in realizarea programe

lor de dezvoltare economico-socială ale ambe

lor țări, const'tuind, totodată, o contribuție 

act’vă la lupta generală antiimperialistă și anti

colonialistă, pentru o nouă ordine economică 

internațională".

LUIS CABRAL:
„După opinia noastră, există toate condițiile 

pentru ca colaborarea noastră să fie tot mai 

fructuoasă, exemplară. In primul rînd, pentru 

că nutrim o dragoste comună față de libertate 

și independență. In al doilea rînd, pentru că 

manifestăm solidaritatea noastră față de for

țele păcii și eliberării naționale. De asemenea, 

există dorința comună de a crea o lume mai 

bună, o lume mai fericită pentru toți oamenii".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit în vizită protocolară 

pe tovarășul Luis Cabrai

Sosirea 
in Capitală
La invitația președintelui Re

publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
miercuri a sosit în Capitală, 
lntr-o vizită oficială in țara 
noastră, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Guineea- 
B =sau. tovarășul Luis Cabrai.

Este a doua întîlnire care are 
loc intre cei doi șefi de stat, 
după proclamarea Republicii 
Guineea-Bissau. Ea ilustrează 
grăitor bunele relații care s-au 
statornicit intre țările și po
poarele noastre si exprimă vo
ința ambelor națiuni de a ex
tinde și aprofunda aceste ra
porturi. de a întări conlucrarea 
lor. atit pe plan bilateral, 
cit și în cadrul luptei ge
nerale împotriva imperialis
mului. colonialismului și neo- 
colonialismului. pentru instau
rarea unei noi ordini politice 
și economice mondiale, pentru 
triumful idealurilor libertății, 
păcii și progresului social.

Evoluția rodnică și mereu as
cendentă a relațiilor dintre 
România socialistă și Republi
ca Guineea-Bissau relevă una 
din trăsăturile constante ale 
politicii externe a partidului și 
statului nostru — solidaritatea 
militantă, prietenia și colabora
rea cu tinerele state care au 
pășit pe calea dezvoltării inde
pendente, afirmării de sine stă
tătoare. făuririi unei vieți noi, 
a unui viitor prosper.

In spiritul acestei politici 
profund internaționaliste. al 
trainicei prietenii și solidarități 
dintre cele două țări, poporul 
nostru a întimpinat cu toată 
căldura si stima pe solii tir.ă- 
rului stat african.

Ceremonia sosirii s-a desfă
șurat pe aeroportul Otopeni,

(Continuare tn pag. a IlI-a)
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Guineea- 
Bissau, tovarășul Luis Cabrai, 
a făcut. în cursul serii, o vizită 
protocolară președintelui Repu
blicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae. Ceaușescu.

A participat tovarășul Manea 
Mănescu, prim-ministru al gu
vernului.

Această primă întrevedere

dintre cei doi șefi de stat, pra» 
mergătoare convorbirilor oficia» 
le, s-a desfășurat într-o am» 
bianță de caldă prietenie, da 
deplină înțelegefe și stimă reci» 
procă, caracteristică relațiilor 
care s-au statornicit și se dez» 
voltă între partidele și țările 
noastre, potrivit intereselor șl 
aspirațiilor ambelor popoare. în 

iSv.l cauzei păcii, cooperăriifoi.
și progresului în lume.

ÎN PAGINA A IU-A

Dineu oferit în onoarea președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Guineea-Bissau

----------------- .

• SĂLAJ
Din ini.iativa Comitetului județean Sălaj al U.T.C., un număr 

record de tineri — peste 4 2M — au efectuat ample lucrări in 
pomicultură ti impăd uriri. Au fost plantați peste 40 000 arbori pe 

I • S'jprxfatâ de 15 hectare. 2 400 pomi in livezile județului. Prin
tre celelalte acțiuni mai menționăm : pregătirea terenului pentru 
plantatul a M hectare, săpat in jurul pomilor pe 10 ha. Tinerii 
aa mai participat ti la « vastă acțiune de curățat și întreținut 
pășuni pe o suprafața de aproximativ 200 hectare.

Pini la sftrsitul acestei luai, prin muncă patriotică, va fi îm
pădurită o suprafață de peste 3M hectare, vor fi efectuate peste 

: 12«M0 ere m cadru] unor lucrări edilitar-gospodărești și apro
ximativ 150 *M  ore pentru înfrumusețarea unităților economice, 

I a orașelor si satelor județului. (TON C UCI )

•TULCEA
PeMe de tiseri. elevi, cooperatori si muncitori din Bește- 

pe *i  Mahmud a. au participat la deschiderea șantierului local 
I al tineretului. Prin lucrările de amenajare a incintei Bâitița din 

«internal mixt de desecare-irigare, tinerii din satele învecinate 
lecalitâtii Mahmudia. cărora ii se \nr arîău^a zilnic uteciști 
din Tu lcea. vor reda agriculturii, pentru cultura mare, peste 200 
hectare teren.

încă din prima zi de activitate pe șantier, tinerii au lucrat la 
•prirea infiltra: ilor pe sub digul de apărare a incintei, efectuind 
taluzări pe mari suprafețe, precum și peste 200 metri cubi să
pături. (PETRICA Bnrvo.

• VÎLCEA
Debutul vacanței elevilor vilceni a fost consemnat prin 

acțiuni de muncă in solarii sau pe terenurile cultivate 
eu legume, in pepinierele de nuci, duzi, pomi fructiferi. Un 

I număr de școli au primit de la unitățile C.A.P. suprafețe pen
tru întreținut in solariile lor. Astfel, la Băbeni. elevii de la șco
lile de pe raza comunei au in grijă 1 000 m.p. solarii. Cei de la 
Liceul agricol Drâgâsani. peste 3 000 m.p. cultnri de legume. 
Solarii, răsadnițe, terenuri legumicole întrețin elevii și la Cre- 
teni. Stoenești. Costești. lonești. Tetoiu. Șirineasa, Țepești. in 
toate cele 65 școli generale din județul Vilcea unde ei au orga
nizat asemenea obiective. (V. RAVESCU).

• GALAȚI
In zona comunei Vinători. din județul Galați, a fost deschis 

un șantier de muneă patriotică pentru efectuarea de irigații. In 
prima zi, 150 de elevi de la Liceul „Vasile Alecsandri" din Galați 
au săpat și taluzat canale pe o lungime de 700 metri. In zilele 
următoare ale vacanței vor munci aici și elevi din celelalte licee 
găiățene. astfel incit, împreună, vor contrihui la realizarea a 
7 kilometri de canale pentru irigații. (I. CHIRIC).

Valorificarea superioară a

•ARGEȘ
Tinerii din organizația U.T.C.' 

a întreprinderii de autoturisme 
din Pitești sint antrenați in a- 
ceste zile la acțiuni menite să 
determine succese fără prece
dent în istoria uzinei. Cu fap
ta și cu gîndul ei întîmpină cea 
de-a 55-a aniversare a P.C.R. 
și ziua de 1 Mail Semnificativ 
este faptul că în primul tri
mestru constructorii de autotu
risme piteșteni au obținut cele 
mai bune realizări de pînă a- 
cum, înregistrînd o productivi
tate a muncii de 105 la sută. 
Tinerii, care alcătuiesc cea mai 
mare parte a colectivului, au 
participat Ia acest record cu 
acțiuni specifice : schimburi de 
onoare, zile și săptămîni record 
de producție, asimilări de re
pere. Angajamentul anual al 
uteciștilor vizează depășirea la 
producția marfă cu 30 milioane 
lei, reducerea rebuturilor sub 
indicatorul admis ș.a. Reținem 
și faptul că organizația U.T.C. 
de la I.A.P. a virat în contul 
U.T.C., pe primul trimestru, 312 
mii lei, valoarea lucrărilor fi
nanțate.

în paralel, sint programate 
aici numeroase și semnificative 
manifestări politico-educative. 
Emisiunile stației radio : „Din 
lupta comuniștilor, uteciștii 
desprind învățăminte pentru 
viitor", realizată cu concursul 
unor ilegaliști și activiști ds 
partid ; expunerile de la clubul 
muncitoresc Ștefănești sub ge
nericul : ..Programul partidului 
— programul viitorului", spec
tacole , de brigadă dedicate 
fruntașilor în muncă, organiza
te la căminele culturale din 
comunele unde aceștia locuiesc 
sau la căminele de nefamiliști, 
întilnirile cu fruntașii în pro
ducție. relevînd modelul comu
nistului Ia care ne raportăm ; 
dezbaterile pe tema „Tinerii — 
purtători ai tradițiilor revolu
ționare ale clasei muncitoare" 
etc, iată citeva dintre acțiunile 
de acest gen destinate zilnic 
tinerilor muncitori de la I.A.P. 
(R. VASILE).

naturale proprii - obiectiv prioritar
al cercetării științifice

Industria chimică va crește în 
actualul cincinal de aproape 
două ori, astfel incit valoarea 
producției globale prevăzute 
pentru perioada 1976—1980 va 
depăși întreaga valoare a pro
ducției realizate de această in
dustrie in cele cinci cincinale 
anterioare. Acest salt spectacu
los devine posibil, în primul 
rînd, prin aplicarea operativă a 
celor mai noi descoperiri din 
știință, tehnică și tehnologie. 
Punerea in valoare a concepției 
proprii românești, a experienței 
acumulate în exploatare, proiec
tare și cercetare se face pe baza 
unui amplu și unitar program de 
cercetare științifică și dezvol
tare tehnologică prin care se 
concentrează toate forțele • de 
care dispunem spre soluționarea 
unor probleme de mare impor
tanță pentru economia națio
nală. Conform indicațiilor și re
comandărilor făcute de secreta
rul general al partidului cu pri
lejul recentei vizite de lucru la 
Institutul central de cercetări 
chimice, trebuie să se acorde o 
atenție sporită valorificării su
perioare a resurselor naturale 
proprii, creării unor noi mate
riale și înlocuitori sintetici, pen
tru reducerea importului de ma
terii prime, auxiliare și produse 
finite. Dorind să scoatem în evi
dență modul în care specialiștii 
Institutului de cercetări chimice 
transpun în practică aceste va
loroase indicații, eforturile a- 
cestui institut fruntaș pentru 
înnoirea și modernizarea conti

nuă a producției în industria 
chimică, ne-am adresat tovară
șului dr. ing. Iuliu. Moldovan, 
director științific adjunct la 
ICECHIM.

— Care sint principalele rea
lizări ale institutului și ce des
chideri oferă .aplicarea lor pen
tru înfăptuirea obiectivelor ce

Convorbire cu dr. ing.
IULIU MOLDOVAN 

director științific adjunct la 
. Institutul de cercetări chimice

revin chimiei în cincinalul revo
luției tehnico-științifice ?

— Dezvoltarea unor impor
tante subramuri ale industriei 
chimice a fost și rămîne condi
ționată de eficacitatea cercetării 
științifice desfășurate în insti
tutul nostru, de valoarea tehno
logiilor elaborate de noi, de e- 
fortul pe care îl depunem pen
tru aplicarea lor neîntîrziată în 
producție. Ca urmare a orientă
rii activității de cercetare spre 
rezolvarea problemelor majore 
ale dezvoltării industriei chi
mice, în cincinalul trecut s-au 
aplicat în instalații, noi sau exis
tente, 222 de tehnologii noi, cu 
o valoare a producției de aproa
pe 6 miliarde lei. în domeniul 
coloranților, pesticidelor, deter- 
genților sau al auxiliarilor pen
tru industria maselor plastice și 
cauciucului sintetic, s-a construit

o serie de întreprinderi noi, care 
au la bază realizările institutu
lui. între acestea, întreprinde
rea de detergenți Timișoara, 
„Dero" Ploiești și multe altele 
funcționează în totalitate pe teh
nologii elaborate de institut. 
Alte capacități industriale, ba
zate pe tehnologii proprii de 
producere a pesticidelor, s-au 
realizat la C. P. Borzești, C. C. 
Făgăraș, C. P. Pitești și I. C. 
„Sinteza" Oradea. în domeniul 
elastomerilor sint în curs de rea
lizare citeva instalații de mare 
capacitate, care vor intra în 
funcțiune tn acest an ; în dome
niul produselor organice de bază 
și al intermediarilor s-au rea
lizat, de asemenea, instalații de 
mare capacitate, bazate pe teh
nologii moderne, pentru obține
rea anilinei, alcoolului furfurilic 
și a altor substanțe necesare in
dustriei de pesticide. în același 
timp, s-au obținut noi sorti
mente de mase plastice și fibre 
sintetice de calități deosebite, 
care permit eliminarea impor
tului și creează premise pentru 
export Acționînd cu perseveren
ță pentru -utilizarea bazei de 
materii prime din țară, institu
tul nostru a elaborat, între al
tele, o tehnologie originală care 
permite valorificarea zăcăminte
lor de sulf din Călimani. Sint în 
curs de elaborare tehnologiile 
pentru valorificarea cenușilor din 
șisturile bituminoase, obținerea

IUSTIN MORARU

(Continuare in pag. a Il-a)
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URGENȚE PE AGENDA
LUCRĂRILOR DE SEZON RITM INTENS,
ORGANIZARE RIGUROASĂ
• TELEORMAN : DE
BUT VIGUROS LA 
ÎNSÂMÎNTATUL PO

RUMBULUI

• TIMIȘ : FOLOSI
REA RAȚIONALĂ, LA 
CAPACITATE MAXI

MĂ, A MAȘINILOR

• MURES : RECUPE
RAREA GRABNICĂ A

RĂMÎNERILOR IN 
URMĂ

(Relatările în pag. a Il-a)
Crăpatul ogoarelor este una din lucrările care favorizează păstrarea 
rezervei de umiditate tn sol, facilitind. in a-elași timp, și preoa^rea 

unui bun pat germinativ indispensabil semănatului de calitate.
Foto : GH. CUCU
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RITM INTENS,
ORGANIZARE RIGUROASĂ

• TELEORMAN : Debut 
viguros la însămînțatul 

porumbului
Agricultorii teleormăneni au 

încheiat insămînțărîle pe întrea
ga suprafață destinată culturilor 
din epoca intîi. La această oră, 
se lucrează intens la însămîfița- 
tul porumbului, operațiune care, 
în următoarea perioadă, solicită 
concentrarea tuturor forțelor, fo
losirea cu randament ridicat a 
întregului parc de tractoare și 
utilaje. Acționind cu spirit gos
podăresc, cooperatorii teleormă
neni au imprimat de la bun în
ceput un ritm alert. Pină acum 
porumbul a fost insămințat pe 
o suprafață de peste două mii de 
hectare. Printre unitățile coope
ratiste care au început semăna
tul porumbului se numără cele 
din Furculești, Purani. Peretu, 
Găleteni, Buzescu, Frumoasa, 
Cernetul. După cum ne informa 
tovarășul Marin Danciu, preșe
dintele Consiliului tineret sătesc 
de la Comitetul județean Teleor
man al U.T.C., începînd de azi 
și alte unități vor declanșa cam
pania de însămînțări la porumb, 
preconiZindu-Se, totodată, creș
terea vitezei medii zilnice de 
efectuare a lucrărilor. Antrenați 
in întrecerea uteeistă „Tineretul 
— factor activ în înfăptuirea 
cincinalului revoluției tehnico- 
științifice", tinerii teleormăneni 
acționează energic, mobilizîn- 
du-și toate forțele pentru reali
zarea în timp optim și de bună 
calitate a însămintărilor la po
rumb. (AL. MIREA).

® TIMIȘ : Folosirea 
rațională, la capacitate 

maximă, a mașinilor
Vremea favorabilă din ulti

mele zile oferă toate condițiile 
pregătirii terenurilor pentru se-

SARCINI PRIORITARE ÎN ZOOTEHNIE t

RITMICITATEA LIVRĂRILOR
LA FONDUL DE STAT

Pentru unitățile agricole, coo
peratiste și de stat, îndeplinirea 
ritmică, lună de lună, a livrări
lor la fondul de stat constituie 
unul din obiectivele prioritare, 
dată fiind necesitatea satisfacerii 
cotidiene a cerințelor de aprovi
zionare a populației, asigura
rea pieței cu bunurile agroali- 
mentare atit de mult solicitate. 
In acest context se impune lua
rea tuturor măsurilor pentru ca 
realizarea planului fiecărei uni
tăți agricole să fie urmărită în
deaproape. pentru a se interveni 
operativ și energic acolo unde 
indicatorii de livrare sint sub 
cifrele de plan. Pornind de la 
acest deziderat, raidul nostru în 
mai multe unități și-a propus 
să consemneze experiența bună, 
măsurile luate pentru asigura
rea ritmică a livrărilor de pro
duse agroalimentare la fondul 
de stat.

® Complexul industrial de 
creștere a vacilor în stabulație 
liberă de la I.A.S. Mihăilești- 
Ilfov. Zilnic planul de lapte pe 
cap de vacă furajată a fost de
pășit — începind de la 1 ianua
rie și ptoă în prezent. — cu 105 
la sută. De menționat că întreg 
procesul de producție — de la 
administrarea furajelor, la muls 
și efectuarea curățeniei — se e- 
xecută mecanizat. „Controlul ri
guros, făcut ceas de ceas, ne 
spunea medicul veterinar Liviu 
Dumitrescu, șeful fermei hr. 1, 
asigură nu numai respectarea 
programului de lucru de către 
întreg personalul, dar și posibi
litatea intervenției specialiștilor 
și muncitorilor în modificarea, 
după cerințe, a dozei de fura
jare, în efectuarea schimbărilor 
ce se impun în constituirea lo
turilor de animale după produc
ția curentă".

• Ferma zootehnică a coope
rativei agricole de producție Pu- 
rani-Teleorman. Planul de li
vrări la producția de lapte pe 
primul trimestru a fost reali
zat într-un procent de 200 la 
sută. Fapt notabil este și prețul 
de cost la care este obținut: 1,50 
lei kilogramul. Cum s-a ajuns 
la aceste performanțe ? Vice
președintele cooperativei, Ion 
Drăgșan, enumeră cîteva din-

O GAMĂ LARGA DE

ARTICOLE ELECTRO

TEHNICE Șl DE UZ CAS-

NIC: ASPIRATOARE DE

PRAF, MAȘINI DE CU

SUT, MAȘINI DE SPĂ-

LAT RUFE, FRIGIDERE;

DIVERSE TIPURI DE A-
fVIZITAȚI

PARATE DE RADIO Șl
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CUMPĂRATE Șl CU
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PLATA IN RATE DE LA
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mănat porumb. Comparind însă 
aprecierile tovarășului Constan
tin Bot, tehnician la S.M.A. 
Balint, privind ritmul zilnic de 
lucru și realitatea apar unele 
discordanțe. Din totalul de 3 133 
hectare destinate porumbului, 
pregătite sint doar 352, în plus, 
din cele 570 ha pe care urmea
ză a fi insămînțată floarea- 
soarelui realizate sînt doar 60. 
Cumulînd numai volumul lu
crărilor, rezultă că în momentul 
de față este nevoie de o ma
ximă concentrare de forțe, eli- 
minîndu-se pe cit posibil dis
persarea utilajelor și a forței 
de muncă. Raidul efectuat la 
C.A.P. Boda ne-a demonstrat 
că această cerință nu se respec
tă întocmai. Pe mecanizatorul 
Aurel Petrescu, la ora 11,30, 
l-am întilnit pe tarlaua grădi
nii de legume, de unde tocmai 
se pregătea să plece la discuit. 
A început lucrul după ora 7.00, 
dar în cîmp a ajuns mai tîr- 
ziu. într-o situație similară 
l-am întilnit pe colegul său Iu- 
liu Cziczeri la ora 12 care ne-a 
spus că din lipsa de teren pmă 
la acea oră a transportat în
grășăminte. abia acum mergind 
la însămînțat. Adăugind și alte 
situații similare, rezultă că pe 
raza S.M.A. Balint organizarea 
muncii șchioapătă. (ION DAN
CE A).

• MUREȘ : Recuperarea 
grabnică a răminerilor 

în urmă
Cea mai importantă lucrare 

la ordinea zilei este semănatul 
culturilor din epoca I. Atenția 
care i se acordă se poate des
cifra din numărul mare de ma
șini agricole concentrate la pre
gătitul terenului, la incorpora
rea seminței în sol.

Pe raza consiliului intercoo- 

tre reperele către care și-au În
dreptat ătenția zootehniștii din 
Purani : preocuparea acordată 
pe o perioadă mai îndelungată 
selectării și ameliorării raselor, 
furajarea la timp, variată și În
destulată a animalelor, respecta
rea Întocmai a programului de 
grajd, menținerea ordinii și cu
rățeniei în fermă, lucrul in a- 
cord global.

• Ferma zootehnică a coope
rativei agricole de producție 
Băcani — jud. Vaslui. Prin ci
fra de plan cooperatorii din Bă
cani trebuiau să livreze la fondul 
de stat 260 hectolitri lapte. Au 
livrat peste 300 hectolitri. Ingi
nerul Nicolae Gustin, șeful fer
mei zootehnice, explică realiza
rea și depășirea cantităților pla
nificate prin grija pe care con
ducerea cooperativei a acor- 
dat-o, încă din anul 1975, asigu
rării zootehniei cu furajele ne
cesare, preocupării pentru pre
gătirea profesională a coopera
torilor îngrijitori, supravegherii 
îndeaproape de către personalul 
tehnic și de specialitate a exe
cutării programului de grajd, 
muncii perseverente in direcția 
ameliorării raselor. „Hotărirea 
ca baza furajeră a cooperativei, 
sublinia ing. Nicolae Gustin, să 
fie asigurată de o echipă spe
cializată, integrată fermei zoo
tehnice, a creat condițiile nece
sare obținerii unor cantități su
ficiente de furaje, astfel că, din 
acest punct de vedere, nu nu
mai că nu am avut probleme, 
dar, spre deosebire de alți ani, 
animalele au avut hrană sufi
cientă".

înțelegind importanța respec
tării indicatorilor planului de 
livrare a produselor agroali- . 
mentare la fondul de stat, con
știenți că trebuie să facă totul 
pentru a-și aduce contribuția la 
buna aprovizionare a populației, 
lucrătorii din fermele zootehni
ce de stat și cooperatiste au 
acționat cu toată convingerea și 
energia, adoptînd măsuri și pro
grame adecvate, pentru asigu
rarea condițiilor care să permită 
înfăptuirea ritmică a cifrelor 
stabilite.

AL. DOBRE 

L

peratist Acățari, aflăm de 
inginerul șef al consiliului, 
vârășul Adalbert Boroș, că din 
cele 900 hectare ce urmează a fi 
cultivate cu sfeclă de zahăr, or- 
zoaică, ovăz, cartofi de vară, 
trifoliene. legume, au fost se
mănate 800 hectare. Aceasta în 
6 zile. Cu o viteză de insămin- 
țări de 120 hectare pe zi ar fi 
existat condiții ca lucrarea să se 
termine chiar în ziua raidului 
nostru. De ce spunem ar fi e- 
xistat condiții ?

— Intenționăm să semănăm 30 
hectare sfeclă de zahăr cu să- 
mînță monogermă. Avem să- 
mință. terenul este pregătit, ne 
relatează interlocutorul, dar lip
sește erbicidul. încercăm în fie
care zi la baza de aprovizionare 
insă deocamdată nu am primit 
nimic.

In ceea ce privește ritmul de 
pregătire a terenului pentru cul
turile din epoca a Il-a acesta 
este corespunzător. Frontul de 
lucru pentru semănători este a- 
sigurat de organizarea muncii în 
două schimburi. $i aceasta este 
posibil, deoarece sînt folosiți, la 
unele lucrări și cei 18 tineri ță
rani cooperatori care au învățat 
în iarnă conducerea tractoarelor. 
Astfel, mecanizatorii experi
mentați execută lucrările mai 
pretențioase, iar alții lucrează 
cu discurile noaptea. (M. BOR
DAJ.

—

Cititorii s-au adresat ziaruluiff *

Cu condiția de a
nu m-a 
perma- 

invăț cit 
mult, pentru a mă situa

deoarece 
primeam

„Ambiția de a învăța 
slăbit niciodată,- ci în 
nență am căutat să 
mai .
printre elevii fruntași ai clasei 
(locul al II-lea in toți anii la 
generală). Mi-a plăcut să fiu sil
vicultor ți de aceea mi-am în
dreptat pașii spre liceul silvic, 
sperind că și aici voi putea ob
ține rezultate foarte bune. Sint 
în anul al III-lea și in ceilalți 
ani am învățat foarte mult pen
tru a obține bursa, atit rivnită 
de mine, dar mi-a fost imposi
bil a mă situa printre primii 
patru elevi fruntași, 
numai in acest caz
bursă. Încă din anul I am cerut 
ajutorul organelor competente că 
să-mi acorde acest sprijin de
oarece venitul pe care-l primea 
mama era prea mic pentru a-mi 
putea plăti întreținerea în școa
lă. Anul acesta sînt nevoit si 
întrerup școala, dar înainte de 4 
o părăsi am cerut un ultim aju
tor din partea școlii.

In speranța cd o si-mi dați 
un răspuns Ia scrisoare» mea. in
tr-un timp rit mai scurt, eu vă 
mulțumesc anticipat".

Cu stimă 
MIHĂESCU I„ Timișoara

★
Inspectoratul școlar județean 

răspunde :

(Urmart din pag 1)

aluminei din materiale nebau- 
xitice și fabricarea unor mate
riale ultrapure pentru industria 
electronică. Prin aplicarea in 
industrie a rezultatelor de pină 
acum și a temelor de cercetare 
ce se vor finaliza în acest an. 
pină în 1980 se va realiza o pro
ducție în valoare de circa 20 mi
liarde lei, cu un aport de peste 
2 miliarde lei valută.

— Vă rugăm să precizați eăre 
sînt obiectivele activității de 
cercetare științifică și dezvoltare 
tehnologică ce revin institutului 
in cincinalul revoluției tehnico- 
Științifice ?

— Programele noastre de cer
cetare științifică sînt strîns co
relate cu cerințele de perspec
tivă ale economiei naționale. La 
baza lor stau Studiile de prog
noză întocmite pe ramuri, sub- 
ramuri și diferite domenii. In 
acest fel, activitatea noastră are 
drept obiective permanente : 
eliminarea importului de pro
duse chimice, valorificarea cit 
mai deplină a resurselor natu
rale din țară, introducerea in 
circuitul economic a reziduurilor 
și a produselor intermediare ne
valorificată și satisfacerea cerin
țelor de produse chimice ale e- 
conomiei naționale. Cea mai 
mare parte din obiectivele in
dustriei chimice care vor fi rea

lizate în acest cincinal, poartă

1
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In cea mai mare parte a țării se semnalează deficite de apă. 
Dar, in același timp, existența sistemelor de irigații — și mai 
ales funcționarea lâ întreaga capacitate — poate înlătura efectele 
dăunătoare ale secetei. Acum este momentul ca întreaga rețea de 
aducțiune să fie curățată și decolmatată pentru co in cel mai 
scurt .timp apa să ajungă pe ogoare, acolo unde plantele o 

solicită
Foto : GH. CU CU

învăța mai bine...
„In baza scrisorii nr. 65. c’er- 

cetind cazul elevului Mihăescu 
Ion am constatat următoarele :

— Situația materială a elevu
lui Mihăescu Ion este cunoscută 
de dirigintele clasei, cit și de 
intreg colectivul didactic de la 
Liceul silvic Timișoara, care a 
pus în discuție cererea de bursă;

— Elevul In anul 1974/75 a 
obținut media 6.86. medie mult 
prea mică pentru a-i da dreptul 
la bursă ;

— Urmărind evoluția la învă
țătură pe trim. I al anului șco
lar 1975/76 s-a constatat că a 
făcut unele progrese, ridiclndu-și

Un răspuns pe jumătate...
„In satul Ninciulești. cătunul 

Lunca, nu s-au electrificat 15 
case, care au plătit drepturi ca 
șt ceilalți locuitori. Deși banii 
s-au încasat de atunci de ani de 
zile, dar de lumină nici vorbă

Intrebînd pe secretarul consi
liului. Nicolae Rotaru, ne spune 
că nici banii nu se mai dau îna
poi și nici lumină nu se face, 
căci banii noștri sînt întrebuin
țați In alte scopuri.'

*
în răspunsul primit din partea 

Consiliului popular al județului 
Vilceâ se arată că. in urma cer- 

amprenta gindirii tehnice româ
nești. Pină in 1980. o mare parte 
din instalațiile existente va fi 
modernizată și reproiectată pe 
baza unor soluții tehnice și teh
nologice originale. In acest con
text. institutului nostru ii revine 
sarcina de mare răspundere de 
a elabora tehnologiile pentru o 
serie de produse de mare tonaj 
și de mare valoare, care acum 
se importă. Tot in acești ani 
vom elabora tehnologiile pentru 

VALORIFICAREA
RESURSELOR NATURALE

obiectivele viitoare ale Indus
triei chimice necuprinsă în pla
nul unic de dezvoltare, dar pre
văzute prin prognoză. Conform 
indicațiilor secretarului general 
al partidului, vom elabora nu 
numai tehnologiile necesare pen
tru aceste obiective, ci și pro
iectele unor utilaje și instalații, 
care urmează să fie realizate in 
uzine și ateliere din ramură. 
Prin înfăptuirea programelor de' 
cercetare științifică prevăzute 
pentru acest cincinal, se va lăr
gi gama produselor chimice cu 
noi tipuri de cauciucuri, mase 
plastice, fire și fibre chimice, 
îngrășăminte, antidăunători, bu- 

SUGESTII PENTRU

DUMNEAVOASTRĂ

Confecții practice și elegante, pentru toate

vîrstele și siluetele, vă așteaptă, într-un bogat

sortiment, să le alegeți din magazinele de spe-

cialitate ale comerțului de stat. Noile modele de
pantofi de primăvară și accesoriile de galanterie

și marochinerie vă completează agreabil ținuta.

De asemenea, vă recomandăm și stofele pentru h*".j
'I:

rochii, taioare, costume și pardesie, Țn textura și 

tonurile modei de primăvară.

media la 6.98. și face eforturi în 
obținerea unei medii mai mari 
pe trim. II și III ;

— Din discuțiile cu dirigintele 
și conducerea școlii (în fața e- 
levului) rezultă că va râmine în 
atenția colectivului, pentru a fi 
ajutat in cadrul legalității ;

— Ca primă măsură mențio
năm scutirea elevului de plata 
regiei la cantină pe trim. III și 
se face studiul posibilităților de 
a fi ajutat cu una masă pe zi. 
in mod gratuit, cu condiția de a 
învăța mai bine. în vederea ob
ținerii unei medii anuale care 
să-i dea dreptul la bursă pentru 
anul școlar 1976/77.“

Așadar, se poate, cu o singură 
condiție : de â te strădui să în
veți mai bine. Iți urăm succes !

la de

cetirilor întreprinse, aici acțio
nează prevederile Legii nr. 581 
1974 privind sistematizarea teri
toriului ș: localităților urbane și 
rurale. articolul 3. în această 
privință, nu încape îndoială. Dar 
in același răspuns este eludată 
întrebarea locuitorilor privitoare 

ația dată banilor st e- 
inapoierea lor. Așadar.

știe ce se In- 
timplă eu banii lor. Un aseme
nea răspuns așt<>ț*au  ei. In care 
să se vadă înțelegerea exactă a 
raportului dintre îndatoriri și 
drepturi.

ual.
că e?te cort 

. ca oamenii «ă

nuri de larg consum. Numai în 
1976. activitatea ICECHIM cu
prinde peste 300 teme de cerce
tare. cu obiective importante 
pentru dezvoltarea industriei 
chimice în acest cincinal.

— Cu prilejul recentei vizite 
efectuate in institut, secretarul 
general al partidului a atras a- 
tenția că cercetarea științifică 
și dezvoltarea tehnologici se 
consideră încheiate numai in 
momentul in care se trece lâ 

aplicarea lor pe scară industrială, 
la integrarea acțstora in produc
ție. Cum acționați pentru tradu
cerea în fapt a acestei indicații?

— Cercetarea științifică tre
buie efectuată astfel incit să se 
obțină o tehnologie optimă din 
punct de vedere științific, teh
nic și economic, o tehnologie ri
guroasă, realizabilă in practică. 
De aceea, colaborăm foarte 
strîns, încă din faza de labora
tor, cu proiectantul și cu viito
rul beneficiar. Sintem conștienți 
că numai astfel se poate realiza 
o cercetare de mare precizie, 
care să furnizeze date exacte și 
reproductibile tn instalațiile ln-

CULTURA

VIZIUNEA REGIZORALĂ
Șl FIDELITATEA

FAȚĂ DE DRAMATURGIE
Cele patru spectacole cu care 

Teatrul Național din Cluj-Na- 
poca a găsit de cuviință să-și 
facă turneul în București — 
Mutter Courage și copiii ei de 
Bertolt Brecht, Pasărea Shakes
peare de D. R. Popescu (ambele 
in regia lui Alexandru Tatos), 
A douăsprezecea noapte de Wil
liam Shakespeare (regia Aure- 
liu Manea) și Un tramvai nu
mit dorință, de Tennessee Wil
liams (regia Victor Tudor 
Popa) — au îndreptățit ca re
centa dezbatere purtată la 
A.T.M. să se desfășoare por
nind de la ideea valorificării 
operei literar-dramatice, clasice 
și contemporane, in spectacolul 
românesc. Au indreptățit-o pen
tru că. in special primele trei 
montări, au propus publicului 
modalități aparte, foarte perso- 

fie a unor 
fie a unuia 

de interpretare
arh i cunoscute.texte 

afiat in premieră absolută.
Cum despre Pasărea Shakes

peare ziarul nostru și-a spus 
părerea încă de la premieră, 
voi insista asupra felului cum 
a fost interpretată de către Na
ționalul clujean cunoscuta piesă 
brechtianâ. Aparent, in mon
tarea Ia care ne referim, se 
produce o răsturnare de ele
mente față de opera lui Brecht : 
pentru Tatos nu destinul Annei 
Fierling constituie centrul de 
de interes al piesei și nici ea, 
nici copiii ei nu reprezintă ade- 
văratele personaje principale. 
Ci Războiul, războiul care dis
truge totul, carp subjugă și 
pulverizează valorile umane,

dustriale. In același timp, pen
tru a reduce costul cercetării și 
durata dg cercetare și experi
mentare a noilor tehnologii am 
început să folosim piloți cu ca
racter universal, iar studiile de 
laborator le efectuăm tot mai 
mult in mici'opiloți metalici care 
permit simularea la scară redu
să a regimului de funcționare 
industrială. Exactitatea cercetă
rii este destul de mare pentru a 
putea trece direct la aplicarea 

industrială a tehnologiei. Am 
reușit să aplicăm, cu bune rezul
tate aceste metode moderne de 
cercetare in domeniul elastome- 
rilor, coloranților, maselor plas
tice. pesticidelor și la anumite 
produse organice. Determinarea, 
în condiții de laborator a para
metrilor de proiectare 
instalații, realizarea Și 
aparaturii in atelierele 
tului se integrează in concepția 
modernă de inginerie chimică și 
reflectată preocuparea noastră 
de a valorifica rapid rezultatele 
cercetării in producție. Acest 
efort de finalizare industrială a 
cercetării științifice se reflectă 

pentru 
testarea 
institu-
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morale, care generează un șir 
nesfirșit de suferințe. Plas
tic, ideea întregului spec
tacol este realizată excep
țional. Pe scena imensă, 
goală, deschisă complet, printre 
cîrpele, zdrențele și fantoșele 
morților. personajele se pierd, 
căruța Annei dispare. înlocuită 
fiind de urt maldăr 
cioburi și cirpe 
mereu 
dizolve.
Mutter Courage înțelege să sa
crifice orice simțămînt uman

inform de 
care crește 

pentru ca apoi să se 
Comerțul pentru care

TEATRUL NAȚIONAL 
DIN CLUJ-NAPOCA

este unul de deșeuri, deșeuri ce 
sint o replică neînsuflețită la 
viața cu totul precară a perso
najelor. Acest personaj princi
pal al spectacolului, care este 
decorul, poartă semnătura de 
mare prestigiu a Floricâi Măln- 
reanu și a lui Helmut Sturmer. 
Aceasta fiind concepția montă
rii. era oarecum firesc ca per
sonajele. interpreții deci, să 
râmină cumva in planul secund 
al atenției. Neinsemnind 
insă că rolurile au fost măi 
puțin gindite și neatent contu
rate de talentații actori Silvia 
Ghelăn (Mutter Courage), Car
men Galin (Yvette Poittier) 
Gelu Bogdan Ivașcu, Anton 
Tauf, Gheorghe Nnțescu, Anca 

in realizarea sarcinilor 
institutului ? Cum for- 
promovați tineretul in

și prin faptul că, începînd cu 
acest an. toate colectivele de 
cercetare din institut âu plan de 
rriicroproducție.

— Ce răspunderi încredințați 
tinerilor * '
că revin 
mâți și 
munca de cercetare ?

— Pentru a-și însuși experien
ța specialiștilor cu vechime în 
cercetare, tinerii sînt repartizați 
de Îs început In colectivele cu 
cei mai buni oameni pe care îi 
avem in domeniile pentru care 
urmează să se specializeze. In
tr-un timp relativ scurt ei reu
șesc să-și însușească cunoștin
țele necesare și tehnica de lucru 
specifică domeniului lor. Pentru 
a-i ajuta să devină veritabili 
specialiști li se încredințează, 
apoi, răspunderea directă a unor 
probleme de cercetare. în acest 
fel. ei au toate condițiile pen
tru a se afirma prin rezultatele 
proprii. Tineri ca Dumitru Roș
ea, Theodor Stoica. Leontin Si- 
poș. Aurelia Spiridon, Sanda 
Velea. Coca Simion, Cezarina 
Petra. Iulian Stanciu, loan Sur
cel, pentru a aminti doar cîțivă 
dintre cei mai buni, oameni pa
sionați care vor contribui nemij
locit la înfăptuirea sarcinilor 
deosebit de mobilizatoare 
acest cincinal. Dealtfel, 
pentru formarea tinerilor "spe
cialiști. creșterea continuă a răs
punderii lor în cercetare este 
una din preocupările constante 
ale conducerii institutului nos
tru.

din 
grija
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Maximilian, Nicolae 
ceilalți. Ei și-âu 

mișcare și au răs- 
intențiilor regizo- 
s-ar putea reprb-

Așa cum 
lui Alex- 
concepția, 
a abordat

al Violei de a 
celorlalți drept 

jocul acela per- 
masca pe 6ăr« 
vrea s-o acre-

N«culce 
Iliescu și toți 
gindit fiecare 
puns perfect 
rului. Sigur.
șa spectacolului o anume linea
ritate. o anume neputință de i 
marca punctul cheie, de mare 
dramatism ăl operei, 
i S-ar putea reproșa 
andru Tatos însăși 
unghiul din care 
piesa, concepție in care desti
nul tragic și simbolic al Annei 
Fierling trece pe planul doi. 
Interesantă, viziunea regizorală 
este discutabilă în insuși conți
nutul ei, căci duce la aplatizarea 
eroilor, la nediferențierfta lor.

Tot o imagine nouă, foarte 
personală, ne-a propus și Au- 
reliu Manea în spectacolul cu 
A douăsprezecea noapte de 
Shakespeare. O imagină care 
ni se pare discutabilă nu atit 
sub raportul înțelegerii piesei, 
cit mai ales al modului cum ea 
a fost concepută scenic. Deze
chilibrul care se petrece în 
mersul firesc al lucrurilor prin 
gestul deliberat ’ ............
apărea în fața 
ceea ce nu este, 
manent dintre 
fiecare personaj 
diteze și ceea ce este și simte 
cu adevărat devine, pentru 
Manea, un apanaj ăl irealului, 
al visului. Pină la re'dobîndirea 
echilibrului final, cînd opoziția 
dintre aparență și esență devine 
nulă, eroii se mișcă și acționea
ză minați de instincte și pasiuni 
iticontrolăbile. Regizorul suge
rează dintru început cadrul în 
care urmează a se desfășura 
piesa : în semiobscuritatea sce
nei. in melodia din ce in ce mai 
puternică a cîntecului de leagăn 
interpretat de Maria Tănase, 
personajele se mișcă dezordo
nat. se caută animate de o vagă 
neliniște. • pentru a sfirși încre
menind într-un somn adine. 
După un scurt stop-cadru (nu 
este aceasta singură trimitere 
cinematografică a spectacolului) 
care fixează trecerea dinspre 
real spre _ vis. ele își vor începe 
jocul. Premisa montării era mai 
mult decit promițătoare, dar 
spectacolul este inegal și suferă 
de o schimbare de accent care-i 
subminează sensul și frumuse
țea. Jocului acela subtil, atit de 
shakespearian, al dragostei și 
intimpîării. al aparențelor și 
esențelor, tinărul regizor îi pre
feră un alt plan : al instinctu
lui. De ----- ‘ "
Sonaj 
merista 
trupare

Dacă 
pozitiv 
spectatorului, nu același lucru se 
poate spune despre Un tram
vai numit dorință de Ten
nessee Williams in regia lui 
Victor Tudor Popa. Platitudinea 
cuminte a montării sale nu .este 
bruscată decit de două elemen
te, unul bun. celălalt frizind 
neartisticul. Primul dintre ele 
este o reală intuiție în alegerea 
distribuției : Silvia GheJan in 
Blanche are o mare putere ex
presivă, construindu-și perso
najul in gamă vulnerabilității 
psihice și morale, lăsînd tot 
timpul spectatorul să intuiască 
o tragedie ce se consumă moc
nit ; Gheorghe Nuțescu in 
Stanley impresionează prin ma
sivitate fizică, corolar al opa
cității intelectuale și sentimen
tale cu care-l investește auto
rul ; Melania Ursu compune o 
Stella reținută, 
soarta, citeodată 
colie învinsă doar 
vitalitate. Celălalt 
litatea sonoră cu 
rul -găsește de 
„puncteze" momentele tensio
nale ale spectacolului.

aceea el creează că păr- 
principal pe Mariâ. ca- 

Oliviei, adevărată in- 
a patimii erotice, 
aceste spectacole incită 

sau negativ atenția

împăcată cu 
de o melan- 
de marea sa 

este moda- 
care regizo- 
cuviință să

MIRUNA IONESCU

CONCURS
RADIOFONIC

Radioteleviziunea română 
Inițiază concursul de renortaje 
și proză scurtă intitulat : Pa
gini de epopee românească 
Concursul — ale cărui lucrări 
sînt destinate emisiunilor cul
turale radiofonice — se va 
desfășura pină la 15 iulie 1976, 
fiind deschis creatorilor din 
întreaga țară : membri ăi 
Uniunii scriitorilor, titulari și 
stagiari, membri ai cenacluri
lor și cercurilor literare, pre
cum si alți autori români si 
din rîndurile naționalităților 
conlocuitoare. De la concurs 
sint exceptați lucrătorii Radie- 
televiziunii.

Participanților la concurs Ii 
se recomandă să abordeze tn 
lucrările pe care le vor scrie 
teme și subiecte în spiritul 
Programului P.C.R.. legate de 
participarea însuflețită a în
tregului nostru nopor Ia în
deplinirea sarcinilor actualului 
cincinal al revoluției tehnico- 
științifice. să înfățișeze oa
meni. inițiative si fapte din 
toate domeniile de activitate 
materială și spirituală, semni
ficative pentru profilul omului 
nou călăuzit de principiile 
eticii si echității socialiste, 
pentru înaltele valori civice si 
morale ale societății noastre 
socialiste.

Lucrările trimise la concurs 
pot fi : reportai, schiță, scurtă 
povestire, consemnare.

Concurenții pot trimite una 
sau mai multe lucrări, fiecare 

cite 2—6 pagini dactilogra
fiate. Lucrările vor fi expe
diată în trei exemplare pină 
la 15 iulie, pe adresa : Radib- 
televiziunea română. Bucu
rești. Strada Nuferilor nr. 62. 
Pentru concursul ; Pagini de 
epopee românească. Ele vor fi 
însoțite de datelă âutoriln'r : 
numele și prenumele, profe- 
siuneâ șl adresa.

Lucrările selecționate de re
dacție vor fi incluse periodic 
In emisiunile culturale radio
fonice celor mai valoroase 
lucrări li se vor atribui pre
mii și mențiuni de către juriul 
concursului. Rezultatele con
cursului vor fi anunțate la 1 
august 1976.

.1
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VIZITA OFICIAL# A TOVARĂȘULUI LUIS CABRAL
1 Plecarea reprezentantului P.C.R. 

la Congresul P. C. din Belgia

Dineu oficial oferit
de tovarășul Nicolae Ceausescu, 

președintele Republicii Socialiste România, 
in onoarea președintelui Consiliului de Stat

al Republicii Guineea-Bissau,
tovarășul tuis Cabrai

J

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
președintele Republicii Sociali?-' 
România, a oferit miercuri an 
dineu oficial În onoarea pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republici! Guineea-Bissau, to
varășul Luis Cabrai.

Au participat tovarășii Manea 
Mănescu, Ștefan Voitec, Emil 
Bobu, Cornel Burtică. Gheorghe 
Cioară, Petre Lupu, Paul Nicu- 
leseu, Gheorghe Pană, Ion Pă
tau, Gheorghe Rădulescu, Ioșil

Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului 
Luis Cabrai

Tovarășe președinte al Repu
blicii Guineea-Bissau,

Tovarăși și prieteni,

Aș dori să exprim satisfacția 
noastră, a tuturor, pentru rela
țiile care există Intre partidele 
și țările noastre. Vizita dum
neavoastră — prima vizită in 
România a președintelui noii Re
publici Guineea-Bissau — este 
un rezultat al relațiilor noastre 
îndelungate care au existat in 
cursul luptei de eliberare -a po
porului dumneavoastră și mar
chează dorința de a le dez
volta, in noile condiții, cind po
porul prieten din Guineea- 
Bissau a pășit la edificarea vieții 
noi, independente.

Partidul Comunist Român. în
tregul nostru popor au sprijinit 
activ lupta de eliberare a po
porului din GHÎneea-Bissau. Sin- 
tem bucuroși eă prin lupta plină 
de jertfe dusă de mișcarea de 
eliberare și de poporul dum
neavoastră a fost lichidată do
minația colonială, a fost cucerită 
independența națională și s-au 
ereat condiții pentru făurirea 
unei vieți noi, libere. Fiind pri
ma vizită in țara noastră a pre
ședintelui Republicii Guineea- 
Bissau, aș dori să vă adresez din 
nou felicitări pentru această 
măreață victorie și urări de suc
ces in consolidarea independen
ței naționale.

Știm din propria noastră ex
periență ce probleme se pun 
unui popor care trece la dezvol
tarea sa independentă. Sint 
convins că in cursul convorbiri
lor pe care le vom avea, vom a- 
junge la concluzii și înțelegeri co
respunzătoare cu privire la co
laborarea țărilor noastre in noile 
condiții. Vă pot asigura că po
porul și guvernul român vor 
face totul pentru a dezvolta o 
colaborare cit mai largă, in 
toate domeniile de activitate, 
pentru ea relațiile dintre țările 
și popoarele noastre să fie ba
zate pe deplină egalitate in 
drepturi, să contribuie la învin
gerea unor greutăți și să ducă 
la dezvoltarea economieo-soeială 
a ambelor state.

Veți avea posibilitatea, dragi 
tovarăși, să cunoașteți unele rea
lizări ale României, ale poporu
lui român in edificarea societății 
socialiste. In timpul relativ scurt 

Uglar. Ștefan Andrei. Miha! 
Dalea. Mihai Gere, Nicolae Glo
sau și Ion Ioniță. Mihai Mari
nescu și Angelo Miculeseu. 
viceprim-miniștri ai guvernului. 
George Macoveseu. ministrul 
afacerilor externe, alți membri 
ai guvernului, conducători de in
stituții centrale, personalități ale 
vieții noastre științifice și cul
turale.

Au luat parte tovarășii Victor 
Saude Maria. Ignacio Esmedo. 
Lorena Santos, Luis Candido.

pe care 11 veți petrece la Româ
nia. veți putea constata preoev- 
parea partiduhit și poporului 
nostru de a realiza hotăriril» 
Congresului al Xl-lea privind 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Fără îndoială eâ vom face și 
nn schimb de păreri asupra pro
blemelor internaționale. Trăim 
intr-o lume in continuă schim
bare. Popoarele iși afirmă eu 
puterd voința de a lichida ve
chile relații de inechitate. de 
dominație imperialistă și colo
nialistă. Raportul de forțe pe 
plan internațional este tot mai 
mult in favoarea popoarelor 
care doresc să fie stăpine pe 
destinele lor, să se dezvolte in
dependent. Experiența luptei 
multor popoare, printre care și 
a poporului dumneavoastră, și — 
desigur, ceva mai înainte — a 
poporului român, demonstrează 
ei. atonei cind popoarele doresc 
și sint hotărite să trăiască libe
re. nu există forță care să le 
împiedice. Iată de ee noi pri
vim eu încredere dezvoltarea 
vieții internaționale, lupta po
poarelor pentru relații noi. de 
deplină egalitate, de respect al 
independenței și suveranității 
fiecărei națiuni.

Sint incă probleme complexe 
de soluționat pe diferite conti
nente. In Europa, sintem anga
jați ferm in realizarea secu
rității și păcii trainice pe con
tinent. Sint. de asemenea, pro
blemele din Orientul Mijlociu 
care trebuie soluționate pe ca
lea tratativelor, pentru asigura
rea unei păci drepte și traini
ce. Sint multe probleme in Afri
ca legate de lichidarea deplină 
a dominației coloniale și a ra
sismului. de consolidarea inde
pendentei naționale, de asigura
rea dezvoltării economice și so
ciale. Și asemenea probleme 
sint și pe alte continente. Toa
te acestea reclamă intărirea so
lidarității tuturor popoarelor 
care doresc să realizeze relații 
noi, să asigure o lume mai 
dreaptă și mai bună.

Desigur, in această privință, 
țările socialiste, țările in curs de 
dezvoltare, mișcările de elibe
rare națională, progresiste și de
mocratice, antiimperialiste re
prezintă forțe puternice care pot 
asicura această dezvoltare. 

celelalte pereeena e* * etale «are-l 
’-.street pe tnaltu. -*spe-e  ta 
vista tn tars noasm-i.

Timp de două zile, mai exact 
luni 5. și marți 6 aprilie, la Pi
tești. s-au desfășurat întrecerile 
finale ale Cupei tineretului la 
tenis de masă, categoriile elevi 
și tineri din mediul sătesc. La 
start s-au reunit 180 de coticu- 
renți. campionii județelor, fete 
și băieți, la cele două categorii, 
întrecerile desfășurate în noua 
sală a sporturilor au fost deose
bit de animate, fiecare concu
rent dîndu-și interesul să urce 
cit mai sus in ierarhia clasa
mentului final pentru a-și re
prezenta cu cinste județul. Cei 
mai bine pregătiți, cei mai am
bițioși și dirji in lupta pentru 
vietdrie s-au dovedit a fi ur
mătorii tineri, care s-au situat 
pe primele trei locuri : categoria 
elevi : fete — locul 1 și ciști-

• IN CADRUL manifestărilor 
sportive prilejuite de apropiatul 
Congres al sindicatelor din țara 
noastră, vineri, 9 aprilie, pe sta
dionul Metalul din Capitală se 
vor desfășura întrecerile unui 
concurs internațional de dir- 
track. La startul întrecerii, ală
turi de cei mâi buni alergători 
români, vor fi pgezenți și spor
tivi din Bulgaria. Prima cursă 
va începe la ora 16.

• INCEPIND de astăzi și pînă 
la 25 aprilie, sala „Ronda" din 
orașul polonez Katowice va găz
dui campionatele mondiale de 
hochei pe gheață (grupa A), 
competiție de amploare la care 
participă selecționatele U.R.S.S., 
Suediei, Cehoslovaciei, S.U.A., 
Finlandei, R. D. Germane, R. F. 
Germania și Poloniei.

în programul primei zile a 
campionatelor figurează urmă
toarele jocuri : Suedia — R. F. 
Germania ; Finlanda — S.U.A. ; 
Cehoslovacia — R. D. Germană 
și U.R.S.S. — Polonia.

• IN PRIMUL TUR al tur
neului internațional de tenis de 
la Houston (Texas), jucătorul 
român Iile N ăst ase l-a Întrecut

In tu=p=to»— deeftr.-at 
!r.tr-o a-morferi de tal-li prie
tenie. președinți: N —»• 
Ceausescu s Leos Cabral n 
roetit toastur_ urmtrne eu in
teres I r.bc - ate m apiruxe de 
cei preseeti.

La tnciseserea teastur-. lor aa 
feet iTtsssere —_-ur »e de star 
ale celor 5r»_â țări.

Stat, de aocweseu. problemele 
legato de Irehrdarea subdezvol
tării. de fawrwea unei sui or- 
dini eeunsmiee intematiomi» — 
care eeseottuir factorul hetări- 
tor pentru progresul viitor al 
omenirii. Fessru solotionarea 
tuturor acestor probleme, rteri- 
derăm eâ se impune întărirea 
eoiaborani și solidarității tutu
ror forțelor și popoarelor care 
doresc o lume mai dreaptă ș> 
mai bună. Tarile miei si mijlo
cii pot și trebuie să aibă un rol 
important in rezolvarea proble
melor internaționale. Conside
răm eâ trebuie să întărim Orga
nizația Națiunilor Vaite, ălte or
ganisme internaționale, pentru 
a asigura cadrul de participare 
a tuturor statelor la soluționa
rea problemelor complexe ale 
vieții contemporane.

Am eosvtngerea eă prietenia 
și cola bora rus dintre popoarele 
și partidele noastre — care s-au 
dezvoltat In condițiile luptei de 
eliberare națională — se vur 
ridica pe o treaptă nouă, vor 
juca un rol important in reali
zarea programelor de dezvoltare 
eeonomieo-soeială ale ambelor 
țări. constituind. totodată, o 
contribuție activă la lupta ge
nerală antiimperialistâ și anti
colonialistă, pentru o nouă or
dine economică internațională. 
Vă rog să fiți siguri eă vom 
face totul pentru a asigura o 
colaborare tot mai strinsă. in 
toate domeniile de activitate, 
Intre partidele și popoarele 
noastre.

Aș dori să exprim convingerea 
eă convorbirile pe care le vom 
avea vor deschide noi perspec
tive de dezvoltare a colaborării 
noastre, in interesul ambelor 
popoare.

Doresc să ridic acest pahar și 
să urez poporului prieten din 
Guineea-Bissau consolidarea 
deplină a independenței, succes 
in dezvoltarea economico-so- 
cială, bunăstare

Pentru prietenia Și colabora
rea dintre partidele și popoa
rele noastre I

In sănătatea dumneavoastră, 
tovarășe președinte, a tuturor 
tovarășilor și prietenilor din 
Guineea-Bissau !

In sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor ! (Aplauzi).

Trrarâse președinte al Repu- 
bbrii 8«riali<te Rbmănia,

Tovarăși și ps ie icni.

Pentru nai aeeustă zl a sosi
rii noastre Sa •aewrev’v frwmna- 
sa capitală a Repabtteii Socialis
te România, este o zi de peuita*.  
Am putut să ne bucurăm de pri
mirea atit de prietenească ee 
ne-au rezervat-o tovarășii noș
tri români. Pe de altă parte, noi 
considerăm eâ această primire, 
felul ia care tovarășii noștri, 
președintele Rom in iei. conducă
torii țării si cetățenii din Bucu
rești ne-au primit. reprezintă 
manifestări ale solidarității de
pline a poporului remis, a ma
relui dumneavoastră partid și a 
guvernului fată de lupta noas
tră de eliberare națională.

Prezenta noastră ia București 
o apreciem ea a eoatinuare a 
relațiilor care au existat dintot- 
deauna intre partidele noastre 
și a solidarității pe care dintat- 
deauna a manifestbt-o Republi
ca Socialistă Romanța față de 
lupta de eliberare a poporului 
nostru. Țara noastră. partidul 
nostru vor fi întotdeauna recu
noscători poporului român, par
tidului său. guvernului Româ
niei pentru ajutorul concret o- 
ferit in toate domeniile, in tim
pul Îndelungatei lupte pe care» 
trebuit s-o ducem, pentru eli
berarea noastră națională.

Ca popor sărac, exploatat timp 
de cinei secole de dominația co
lonială fascistă portugheză, nu 
ar fi putut sâ aibă veleitatea de 
a lupta cu arma in mină împo
triva puterii armate portugheze, 
dacă nu ar fi avut ajutorul con
cret al țărilor prietene, ca 
România, care au știut să fie 
prezente și care și-au făcut o 
datorie din solidaritatea lor in
ternationalists față de lupta de 
eliberare a popoarelor. Este o 
realitate care constituie o bază 
sigură pentru dezvoltarea vi
itoare a relațiilor dintre popoa
rele șl guvernele noastre.

Aș dori, de asemenea, să sub
liniez faptul că Republica So
cialistă România a fost tntiia 
țară din lume eare a semnat, 
împreună cu reprezentanții le
gitimi al poporului nostru, pri
mul act oficial Internațional, 
reeunoscind, de fapt, personali

SOSIREA ÎN CAPITALA
(Urmare din pag l)

unde erau arborate drapelele 
de stat ale celor două țări, ce 
încadrau portretele președinților 
Nicolae Ceaușescu și Luis Ca
brai. Pe mari pancarte erau în
scrise urările : ..Bun sosit in 
Republica Socialistă România 
tovarășului Luis Cabrai, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Guineea-Bissau", „Să 
se dezvolte continuu relațiile 
de prietenie și solidaritate din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Guineea-Bis
sau, în interesul ambelor noas
tre popoare, al păcii și colabo
rării internaționale".

în întimpinarea oaspeților s 
venit tovarășul Nicolae 
Jeaușescu.

Erau prezenți. de asemenea, 
tovarășii Manea Mănescu, Emil 
Bobit. Gheorghe Cioară. Pau! 
Niculescu, Ion Pățan. Gheorghe 
Rădulescu. Ștefan Andrei, Ion 
toniță. George Macoveseu, mi
nistrul afacerilor externe, alți 
membri ai guvernului, conducă
tori de instituții centrale, ge
nerali. ambasadorul .României 
in Republica Guineea-Bissau.

Se aflau de față șefi de mi

tatea intenatioralâ a poporului 
nostru. Acest doevment istorie, 
semnat de tovarășul Nicolae 
Ceausescu si de mult iubitul 
nostro conducător. tovarășul 
Amilear Cabrai, ii avem tot
deauna prezent in mcmo-i> 
noastră si ii putem conside
ra ea un steag, ca un ghid 
care orientează relațiile sănă
toase și strinse dintre poporul 
român și poporul din Guineea- 
Bissau. După opinia noastră, 
există toate condițiile pentru ca 
colaborarea noastră să fie tot 
mai fructuoasă, exemplară. In 
primul rind. pentru eă nutrim o 
dragoste comună față de liber
tate si independență. In al doi
lea rind. pentru eă manifestăm 
solidaritatea noastră față de for
țele păcii și eliberării naționale. 
De asemenea, există dorința co
mună de a crea a lume mai 
bună, o lume mai fericită pentru 
toți oamenii. Iată de ee privim 
cu încredere viitorul relațiilor 
noastre.

Dincolo de speranțele pe eare 
le avem, in sensul eă vom pu
tea învăța multe de la partidul 
și poporul român, din îndelun
gata sa luptă pentru consolida
rea victoriilor obținute după eli
berare. că relațiile de cooperare 
eu România vor constitui un 
factor de progres pentru țara 
noastră, există certitudinea eă 
opțiunile noastre comune, obiec
tivele noastre fundamentale 
comune reprezintă o bază sigură 
pentru ea această conlucrare să 
se dezvolte pe zi ee trece tot mai 
mult, să dea roade ee vor servi 
intereselor celor două popoare 
ale noastre.

Pe plan internațional, partidul 
nostru va continua si ducă a- 
eeeași luptă pe care a purtat-o 
In perioada eliberării naționale, 
și exprim, incă o dată, eterna 
recunoștință prietenilor eare 
ne-au ajutat. Dorim sâ ducem 
o politică africană care să ser
vească adevăratei independențe 
a Africii, împotriva tuturor celor 
ce se opun libertății și dezvol
tării popoarelor de pe continen
tul nostru. Avînd această viziu
ne. credem eă independența sta
tului nostru trebuie să reprezin
te o forță care să stimuleze și 
lupta celorlalte mișcări de eli
berare eare acționează pentru 

siuni diplomatice acreditați la 
București.

La ora 15,30 aeronava a ateri
zat.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a urat un 
călduros bun sosit în țara noas
tră tovarășului Luis Cabrai., Cei 
doi șefi de stat și-au strins în
delung mîinile, s-au îmbrățișat.

Președintele Luis Cabral a 
prezentat tovarășului Nicolae 

^Ceaușescu pe tovarășii Victor 
Saude Maria, membru al Consi
liului Executiv de luptă al 
P.A.I.G.C., comisar de stat pen
tru afacerile externe, Ignâcio Es- 
medo, director general al Coope
rării, Lorena Santos, director 
general al geologiei și minelor, 
Luiz Candido, director'al servi
ciilor de statistică și economie 
agricolă, celelalte persoane ofi
ciale care il însoțesc.

în continuarea ceremoniei, co
mandantul gărzii militare a pre
zentat onorul. Au fost intonate, 
apoi, imnurile de stat ale celor 
două țări, iar în semn de salut 
s-au tras 21 de salve de artilerie. 
Cei doi președinți au trecut în 
revistă garda de onoare. A ur
mat prezentarea personalitățile» 

eliberarea țărilor lor de sub eo- 
lonialism. neocolonialism și im
perialism. Credem, de asemenea, 
eă Africa nu va putea depăși 
subdezvoltarea sa. nn-si va putea 
consolida independența dacă se 
va inehide in ea insăși. dacă nu 
va face din această independen
tă un mijloc pentru progresul 
propriilor popoare. Credem câ 
popoarele africane, statele afri
cane trebuie să aibă relații de 
cooperare mai intii cu toate po
poarele anticolonialiste și antiim
perialiste. Trebuie să se întă
rească solidaritatea cu aceste 
popoare. Dar. de asemenea, tre
buie să aibă relații cu toate 
statele lumii și in acest cadru 
noi orientăm relațiile noastre 
internaționale. Sintem fideli față 
de principiile eare au condus 
lupta noastră de eliberare na
țională, față de prietenii eare 
au făcut posibil să ducem mai 
departe această luptă, pentru o 
independență reală și cooperare 
eu toate popoarele.

Sintem siguri că prezența 
noastră in Bncnreșli, convorbi
rile pe care le vom avea, vor 
intâri și mai mult legăturile dc 
prietenie și solidaritate ce au 
unit dintotdeauna popoarele și 
partidele noastre. Sintem si
guri. de asemenea, că putem să 
învățăm mult de la România 
socialistă, putem sâ învățăm 
prin intermediul contactelor, al 
convorbirilor pe care le vom 
avea, prin intermediul vizitelor 
pe care le vom face. In acest 
fel vom cunoaște marile reali
zări înfăptuite in țara dumnea
voastră, sub conducerea marelui 
Partid Comunist Român, reali
zări care constituie victorii ale 
poporului român, victorii ale tu
turor popoarelor iubitoare de 
pace și progres. Partidul nostru, 
statul nostru Înțeleg bine rolul 
pe care România socialistă îl 
joacă tn acest moment in lume.

Tovarăși și prieteni,

Vă rog să toastăm pentru 
succese din ce in ce mai mari, 
pentru mărețele înfăptuiri din 
Republica Socialistă România;

In sănătatea marelui său 
conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu;

Pentru prietenia și cooperarea 
dintre România socialistă $i ti- 
năra noastră țară! (Aplauze).

române și a șefilor misiunilor 
diplomatice.

Numeroși bucureșteni, ven'iți 
la aeroport, precum și tineri din 
Republica Guineea-Bissau care 
studiază in România au salutai 
cu vii și entuziaste aplauze pe 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Luis Cabrai, au aclamat pentru 
întărirea prieteniei si colaborării 
dintre partidele, țările și popoa
rele noastre.

în această atmosferă însufleți
tă, președinții Nicolae Ceaușescu 
și Luis Cabrai au părăsit aero
portul, într-o mașină escortată 
de motocicliști.

Aceste sentimente de profundă 
stimă față de cei doi președinți 
le regăsim exprimate direct și 
cald de miile de locuitori ai 
Capitalei, veniți in întlmpinăre, 
de-a lungul traseului. Din ma
șina deschisă, cei doi președinți 
răspund cu cordialitate aplauze
lor îndelungi și semnelor de 
prietenie ale mulțimii. Aceste 
manifestări atit de semnificative 
pentru bunele relații existente 
intre țările și popoarele noastre 
însoțesc pe președinții Nicolae 
Ceaușescu și Luis Cabrai pînă la 
reședința rezervată înaltului 
oaspete.

Miercuri dimineața a plecat 
la Bruxelles tovarășul Ion Ili
escu. membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. prim-secretar ai 
Comitetului județean Iași al 
P.C.R.. care va reprezenta Par
tidul Comunist Româr. Ia lucră
rile Congresului Partidului Co
munist din Belgia.

La plecare, pe aeropor*ui  Oto- 
peni. a fost prezent tovarășul 
M:ha: Dalea. membru gupiear.t

DEZBATERE
în cadrul marțiioștirilor pri

lejuite de apropiatul Congres ai 
educație: politice și culturii so
cialiste. miercuri. a avut loc tn 
sala de marmură a Casei Scmiei; 
o dezbatere privind statului ș: 
sulal ce muncă al activistului 
cultural, la care au participa: 
reprezectaap ai Consiliului Cul- 
tuni șr Educația Socialiste, ai 
comitetelor județene cu același 
prohL a. așezămintelor noastre 
culturale, cadre didactice, psi- 
hOkO«L KK-.OlOgî-

Aa fort relevate eu acest pri-
• Jeț. coordonatele principale ak 

aei.-utătu aoaszre cuitural-edu- 
calive. ia toate formele ei de 
realizare. roiul crescând ce re
vine acesteia in procesul eom- 
pțex de formare a conștiinței 
socialiste a maselor de oamer.i 
ai muncii. In cadrul discuțiilor 
au fost subliniate necesitatea 
pregâ tini cocapiexe a activistu
lui cultural. a ridicării continue 
a nrreîurui pregătirii acestuia, a 

; ralonficâru calităților «ale de 
ar.mMr.cc al neu: noastre «r*is-  
tice. Au fost evidențiate totodată 

. preocupările in direcția pregăti
rii cadrelor didactice, ale altor

I categorii de intelectuali, pentru 
: 5ndep’:r.:rea funcției de activist 

cultura! iu condfți’Te actualelor 
j exigențe.

EXPOZIȚIE
în vederea pregătirii Con

gresului educației politice și cul
turii socialisfe. și slujitorii artei 

| plastice amatoare iș: mobili
zează torțele și capacitățile lor 

' de creație. O exprerie semnifi
cativă a acestui fapt o consti
tuie și Expoziția republicană a 

| artiștilor plastici amatori de la 
i orașe și sate deschisă, miercuri. 
! la Sala Dalles din Capitală. A- 
j ceasta reprezentativă selecție a 
I lucrărilor prezentate in expozi

ții județene și pe municipiul 
I București reunește circa 300 de 

lucrări de pictură. sculptură, 
grafică, artă naivă. Parte din- 
tr-un amplu fenomen de preo
cupări spirituale contemporane 
expoziția vine să ilustreze as
pecte ale realităților Românie 
socialiste, ale trecutului de 
luptă al poporului nostru, obi
ceiuri folclorice. Alături de 
creații noi, expoziția oferă și o 
retrospectivă a lucrărilor rea
lizate in ultimii ani, reflecting 
astfel preocupările membrilot 
cercurilor, asociațiilor ărtiștiloi 
plastici amatori sau elevilor 
școlilor populare de artă.

Semnificația acestui eveni
ment expozițional. in contextul 
activităților noastre culturale 
actuale, a fost subliniată, în a- 
locuțiunea rostită la vernisaj de 
Ion Ilișiu. director in Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste.

La deschiderea .expoziției au 
participat loan Jinga. vice
președinte al C.C.E.S., Constan
tin Mindreanu. secretar al Con
siliului Central al U.G.S.R., Ion 
Pacea, vicepreședinte al Uniunii 
artiștilor plastici, alți oameni de 
artă și cultură, un numeros pu
blic.

sponr • xponr
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la tenis de masă ediția 76

ai Corr.re’ulu: Politie Executiv 
ăl C.C. al P.C.R.

★
La sos-reă la Bruxelles. re

prezentantul P.C.R. a fost în- 
mpmat de Ian Debrouware, 

thru al Biroului Politic al 
C.C. al P C. din Belgia. și de 
Loose Ludo. membru al C.C. ăl 
P.C.B.

Au fost prezervi. de ăseme- 
n»a. Alexandru LAăăresfttu. ătfl- 
basadcml României la SruxelloS 
și membri ăi ă-îbâsaddi.

VIZITĂ
Delegația Comisiei agricole 

din Senarul belgian, condusă de 
Andre Logae. președintele co
misiei. eontinuindu-și vizita în 
țara noastră, » avut, miercuri, o 
întrevedere cu membri ai Co- 
misiei per. ru agricultură, silvi
cultură și gospodărirea apelor a 
Mar.. Adunări Naționale, in ca
drul căreia s-a procedat la un 
schimb de păreri privind as
pect» din activitatea și preocu
pările celor două comiții. De a- 
S-—enea. senatorii belgieni au 
f-1»: prim:-', la Academia de Ști
ințe agricole si silvică și ău vi
zitat Institutul de cercetări pen
tru cereală și plăntă tehnică 
Fundulea.

CONCURS
Consiliul Central al U.G.S.A., 

ia colaborare cu Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste. U- 
niunea Compozitorilor și Radio- 
televiziunea Română, a organi
zat. in pregătirea Congresului 
educației politice și culturii so
cial:?’» și a Congresului Uniu
nii Generale a Sindicatelor, pri
ma ediție a Concursului dă 
creație și a Festivalului cînte- 
cuiui muncitoresc-pztriotie-re- 
•. o’.utionar. Prin inițierea acestei 
manifestări, organizatorii urmă
resc stimularea creării de noi 
lucrări de muzică cdra’ă si u- 
șoarâ- inspirate din activitatea 
oamenilor muncii din diferită 
domenii ale vieții economică și 
sociale, lucrări străbătute de pa
tos revoluționar, de dragoste de 
patrie, d» partid, din munca a- 
vintatâ pusă in folosul propăși
rii României socialiste. în ve
derea imbogățirii repertoriilor 
formațiilor noastre muzicală 
profesioniste și de amatori.

Pînă la da-a stabilită de re
gulamentul concursului au sosit 
peste 200 de lucrări, din cari 
un juriu de specialitate ă se
lecționai 28 de piese corale și 20 
de cintece de muzică ușoară 
Acestea vor fi prezentate i# 
etapa finală, care se va desfă
șura în zilele de 15. 16 și 11 
aprilie. în cadrul unor concerte 
radiotelevizate, transmise direct 
din sala Ateneului Homăn 
și Studioului Radioteleviziunii. 
Piesele selecționate vor fi inter
pretate de Corul și Orchestra 
Ansamblului artistic ..Rapsodia 
Română" al U.G.S.R.. Corul și 
Orchestra de Studio ale Radio
televiziunii Române, de cunos- 
cuți soliști acompaniați de Or
chestră de muzică ușoară a Ra
dioteleviziunii. Cu acest prilej, 
juriul va hotărî acordarea pre
miilor pentru cele mai bune lu
crări corale și de muzică 
ușoară. în ziua de 18 aprilie 
va avea loc concertul laureați- 
lor, care va fi transmis dirăct 
de posturile noastre de rădio si 
televiziuni. Concursul de crea
ție și festivalul, nianifăstâră 
destinată să promoveze lucră
rile valoroase cu caracter pa
triotic militant, în care să-și 
afle expresie mărețăle idealuri 
ale clasei noastre muncitoare, 
va fi organizat din doi în doi 
ani și este deschis tuturor com
pozitorilor și poeților.

O

gătoare a finalei Cupei tinere
tului ediția 1976, — Savin Silviâ 
(județul Hunedoara). 2. Tuțuleab 
Mariana (Argeș), 3. Muriteariu 
Constanța (Caraș-Severin) : bă
ieți : locul 1 și cîștigător al fi
nalei Cupei tineretului — Mihă- 
esett Romică (municipiul Bucu
rești) 2. Terheci Paul (Olt) 3. 
Cinipeanu Adrian (Cluj) ; cate
goria tineri din mediul rural ; 
fete — locul 1 și ciștigătoare ă 
finalei Cupei tineretului — 
Burlăctt Lidiă (Prahova) 2. Ior- 

, dache Mariana (Dîmbovița) 3
Barbu Ana (Iași) ; băieți : ldcul 
1 și cîștigător al finalei Cupăi 
tineretului — Furgacs Antcn 
(Satu Măre) 2. Deak Ludovic 
(Covasna) 3. David George 
(Alba). (C. V.).

AN
in două seturi, cu 6—2, 1—6 pe 
chilianul Jaime Fillol.

La acest concurs mai partici
pă. printre alții, campionii aus
tralieni Rod Lâver, Ken Rosd- 
wall și asul american Jimmy 
Connors.

• ÎN CADRUL unei confe
rințe de presă, care a avut We 
Ia Rio de Janeiro cu prilejul lu
crărilor reuniunii F.I.F.A., 
președintele acestui for, Joao 
Havelangc, a confirmat că in ă- 
nul 1978 turneul filial al cam
pionatului mondial de fotbal va 
fi organizat în Argentina. El a 
arătat că din raportul prezentat 
de Herman Neuberger reiese 
că forul argentinian se pre
ocupă ca întrecerile să Se 
desfășoare in excelentă condiții. 
Joao Havelange a precizat Că 
primul campionat mondial rfe 
fotbal pentru echipe de tinerdt 
(jucători sub 20 de ani) va avea 
loc anul viitor in Tunisia, între 
27 iunie și 10 iulie. La această 
competiție vor participă 16 d- 
chipe : « din Europa. 3 din A- 
merlca de Sud. 3 din Africa, 2 
din Asia șl 2 din America Cen
trală și Insulele Caralbelor.



TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general a! Partidului 

Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a 
adresat domnului JAMES CALLAGHAN, lider al Partidului Laburist, 
prim-ministru al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de 
Nord, următoarea telegramă :

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, cu prilejul alegerii !n 
malta funcție de lider al Partidului Laburist și al desemnării ca 
prim-ministru, cordiale felicitări și cele mai sincere urări de succes.

Apreciind în mod deosebit relațiile prietenești statornicite intre 
partidele și țările noastre, îmi exprim convingerea că, prin eforturi 
comune, raporturile româno-britanice in domeniul politic, economic 
Sț țchnico-științific, precum și conlucrarea dintre țările noastre pe 
țărimul vieții internaționale vor cunoaște o dezvoltare ascendentă, 
in interesul celor două țări și popoare, al cauzei păcii și cooperării 
în Europa și în întreaga lume.

Dezvoltarea

România se pronunță TINERETUL LUMII
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cooperării româno*»  
neozeelandeze

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 
Comunist Român, a trimis tovarășului HERBERT MIES, președin
tele Partidului Comunist German, următoarea telegramă :

Dragă tovarășe Mies,
Realegerea dumneavoastră in funcția de președinte al Partidului 

Comunist German îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în nu
mele C.C. ab P.C.R. și al meu personal, calde felicitări, urări de 
sănătate și succes in misiunea de înaltă răspundere care v-a fost 
încredințată în fruntea partidului.

îmi exprim convingerea că bunele relații de prietenie și solida
ritate dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Ger
man se vor dezvolta continuu, în interesul celor două partide si 
popoare, al colaborării dintre Republica Socialistă România și 
Republica Federală Germania, în folosul cauzei uifității partidelor 
comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor antiimperialiste.

pentru întărirea și extinderea
sancțiunilor împotriva regimului

rasist rhodesian
Cuvintarea reprezentantului român

in Consiliul de Securitate

Taxele in institutele

de invățămint superior 

din S.U.A. vor fi mărite

Președintele Republicii Socialiste România. NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea generalului-locotenent 
OLUSEGUN OBASANJO, șef al guvernului militar federal al Re
publicii Federale Nigeria, următoarea telegramă :

împreună cu mine, guvernul militar federal vă mulțumește in 
modul cel mai sincer pentru mesajul cordial pe care l-ați transmis 
în februarie 1976. prin care ați exprimat profunda simpatie poporu
lui Nigeriei, precum și mie personal, aducind un omagiu eroului și 
conducătorului nostru căzut, fostul general Murtala Ramat Mu
hammed. Am fost profund mișcați de mesajul dumneavoastră de 
simpatie care a constituit pentru noi o sursă de alinare în momen
tele de doliu. Apreciem in mod sincer acest» gest și sintem convinși 
că prietenia și colaborarea vor caracteriza întotdeauna relațiile din
tre cele două țări ale noastre.

Tovarășul MANEA MĂNESCU, prim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, a adresat, domnului TAMES 
CALLAGHAN, prim-ministru al Regatului Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord, următoarea telegramă :

Cu prilejul desemnării in funcția de prim-ministru. îmi este 
plăcut să vă adresez • în numele guvernului român și al meu 
personal, cele mai calde felicitări.

îmi exprim convingerea că relațiile prietenești româno-britanice 
vor continua să se dezvolte în interesul ambelor țări, al păcii și 
colaborării internaționale.

CRONICA U.T.C,
Teri, a sosit în Capitală o 

delegație de tineret din Re
publica Elenă, formată din 
Panayotis Rapacoulias, res
ponsabil cu activitatea in
ternațională in cadrul Consi
liului Central al Organiza
ției Panelenice a Tineretului 
„Rigâs Ferens", Alecos Aia- 
vanos, membru al Consiliu
lui Central al Tineretului 
Comunist Gree (K.N.E.). 
Spiros Kukos. membru al 
Biroului pentru tineret din ca
drul Uniunii Democratice de 
Stingă (E.D.A.). Nicos Voul- 
garakis, membru al Comisiei 
de tineret a Consiliului Cen
tral al Mișcării Socialiste 
Panelenice (P.A.S.O.K.), Ni
cola Sifounakis, membru al

Consiliului Central al Tine
retului Uniunii Centrului De
mocratic (E.D.I.N.), George 
Drogaris, membru al con
ducerii Tineretului Socia
list Grec (E.S.O.N.), Geor
ge Antonoponlos. membru al 
Biroului relațiilor publice 
internaționale al Tineretului 
Partidului „Noua Democra- 

care, la invitația Uniu
nii Tineretului Comunist va 
efectua o vizită in tara noas
tră.

La sosire, pe aeroportul in
ternațional București-Oto- 
peni, reprezentanții organi
zațiilor de tineret din Re
publica Elenă au fost salutați 
de tovarășul Bubu Gheorgbe 
Valentin, membru supleant 
al Biroului C.C. al U.T.C.. de 
activiști ai C.C. al U.T.C.

PENTRU TIMPUL

Opera Română: LILIACUL — 
ora 10: Teatrul de Operetă: O- 
KLAHOMA - ora 19,30; Teatrul 
National (Sala Mare): COANA
CHIUITA — ora 19,30; (Sala Mică): 
IMBLÎNZ1REA SCORPIEI - ora 
15; VIAȚA UNEI FEMEI — ora 
20: Teatrul ,,Lucia SturdZa Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu): 
LUNGUL DRUM AL ZILEI CĂ
TRE NOAPTE — ora 19: Sala Stu
dio): A 12-A NOAPTE - ora 
19.30; Teatrul de Comedie: TREI 
SURORI — ora 19.30: Teatrul 
Mic : MANIA POSTURILOR - 
ora 19,30; Teatrul Giulești: STEA
UA FAR A NUME — ora 15; PA
HARUL CU APĂ - ora 19.30; 
Teatrul Evreiesc de Stat: TEVIE 
LĂPTARUL — ora 19.30: Teatrul 
..Ion Vasllescu": MITICA PO
PESCU — ora 19.30; Teatrul ..C. 
Tănase" (Sala Savoy): REVISTA 
CU PAIAȚE — ora 19.30: (Sala 
V ctoria) : CAVALCADA COME
DIEI — ora 19 30: Teatrul ,.lon 
Creangă": ANDERSEN - 7 PO
VESTI — ora 16: BOGDAN DRA
GOS — ora 19.30: Teatrul Țăndă- 
r-eă (Sala Victoria) : PISICA DE 
UNA SINGURĂ - ora 10: (Sala 
Academia): UN BĂIAT ISTEȚ ȘI 
U-N REGE NĂTAFLEȚ — ora 10; 
Cercul București: ZOO CIRCUS 
PR AGA - orele 16 și 19.30: Studioul 
I.A.T C.: CUM VA PLACE - ora 
19.30; Ansamblul „Rapsodia Ro

mână": ȚARĂ BOGATĂ-N FRU
MUSEȚI - ora <7.30: LA HANUL 
CU CTNTECE - ora 19.30.

PROGRAMUL I
15.00 Campionatul mondial de 

hochei — grupa A : R.F.G. — 
Suedia. 4n pauze : Demonstrații 
de patinaj artistic. 17.15 Telex. 
17.20 Floarea roșie. Program de 
cîntece. 17.35 Din țările socialiste. 
17.45 Enciclopedie pentru tineret. 
18.15 Muzica — emisiune de ac
tualitate muzicală. 18.45 Publicita
te. 18.50 Univers științific. 19.15 
Publicitate. 19.20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20.00 Floarea din gră
dină. Emisiune-cancurs pentru ti
neri interpreți de muzică popu
lară. 20.50 Meridiane — emisiune 
de actualitate internațională. 21.15 
Fără cuvinte... „Despre oameni și 
despre demoni" — film de anima
ție. 21.25 Revista literar-artisticâ 
TV. 22.10 24 de ore. 22,30 închi
derea programului.

PROGRAMUL II
20.00 Concertul Orchestrei simfo

nice . a Radioteleviziunii. Dirijor 
Corneliu Dumbrăveanu. Solistă 
Renate Schofler (R.D.G.). 22.05
Pagini de umor : ..Ce vrăji a mai 
făcut nevasta mea“. 22,30 închi
derea programului.

lexiconul „scinteii tineretului*

Promovarea industriei - 
factor hot arilor pentru 
depășirea subdezvoltării

„Se impun, in primul rind, măsuri in vederea unei creșteri 
puternice a forțelor de producție, concentrind în principal 
eforturile spre crearea unei industrii naționale puternice, dez
voltarea agriculturii și - in concordanță cu progresul acestor 
ramuri - spre dezvoltarea transporturilor și a celorlalte sec
toare ale activității economice".

(din „POZIȚIA ROMÂNIEI CU PRIVIRE LA INSTAU
RAREA UNEI NOI ORDIN! ECONOMICE INTERNA

TIONALE")

P
roblemele dezvoltării, eu prioritate ale industriei 
țărilor în curs de dezvoltare vor concentra in mod 
deosebit atenția in cadrul lucrărilor celei de-a IV-a 
Conferințe a Națiunilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare — U.N.C.T.A.D. (5—28 mai, Nairobi). 
Pe agenda de lucru a acestei reuniuni sînt înscrise 

preocupări în legătură cu situația și perspectivele țărilor in curs 
de dezvoltare, locul lor în economia mondială și eăile concrete 
urmărite în vederea lichidării ră minerii in urmă față de țările 
industrializate.

Eforturile țărilor în curs de dezvoltare vizează depășirea ac
tualelor structuri industriale nejuste și inechitabile ale lumii 
contemporane, consecință a exploatării coloniale a imensei majo
rități a populației globului de către un grup restrins de țări, 
eliminarea dezechilibrelor economice care provoacă neincredere 
și tensiune, urmărindu-se edificarea unei noi ordini economice în 
interesul tuturor popoarelor.

Consiliul de Securitate s-a întrunit pentru a lua in dezbatere 
adoptarea de noi sancțiuni împotriva regimului minoritar, rasist 
din Rhodesia.

La recomandarea Comitetului 
pentru sancțiuni, creat în anul 
1968. a fost adoptată, in unani
mitate. o rezoluție la care au 
devenit coautoare toate statele 
membre ale Consiliului, intre 
care și ROMÂNIA — document 
prin care sancțiunile economice 
obligatorii instituite contra re
gimului din Salisbury au fost 
extinse pentru a cuprinde și do
meniul asigurărilor de mărfuri, 
precum si mărcile și licențele 
comerciale.

Potrivit acestui document, sta
tele membre ale O.N.U. au obli
gația de a interzice persoanelor 
fizice și juridice aflate pe teri
toriul lor să asigure mărfurile 
sau produsele care sint expor
tate in Rhodesia sau sint im
portate din acest teritoriu prin 
încălcarea sancțiunilor instituite 
de O.N.U. De asemenea, statele 
membre au obligația de a îmr 
piedica cedarea 
deri industriale 
din Rhodesia a 
utiliza mărcile 
a unor licențe 
mărcilor comerciale, mărcilor de 
fabrică etc.

Reafirmind poziția guvernu
lui României in problema Rho- 
desiei. amba=adoțul Ion Datcu 
a subliniat că tara noastră nu 
recunoaște declararea unilatera
lă a independenței acestui teri
toriu de către regimul rasist de 
la Salisbury și. in consecință, 
respectă cu strictețe toate rezo
luțiile O.N.U. privind Rbodesia, 
inclusiv deciziile Consiliului de 
Securitate referitoare la insti
tuirea de sancțiuni obligatorii 
împotriva regimului Tan Smith. 
România, a arătat vorbitorul, se 
pronunță cu insistență pentru 
recunoașterea dreptului poporu
lui Zimbabwe de a se guverna 
singur, pentru constituirea unui 
5’jvern care să reflecte structu
ra populației din acest teritoriu 
și să garan*  * " * ’’’
democratice, 
tă. accesul 
dență.

Subliniind 
Salisbury se 
datorită ajut 
unei 
de Sud. prin violarea sancțiuni
lor decretate de O.N.U.. vorbi
torul a ară*  al că este de dato
ria Consiliului de Securitate de 
a continua acțiunile contra re
gimului Ian Smith, cu scopul de

Incepind de anul viitor, 
taxele in institutele școlare 
de invățămint superior din 
S.U.A. vor fi majorate între 
2 și 15 Ia sută. Pentru a pu
tea frecventa cursurile, un 
student va plăti anual 7 01)1) 
dolari — au făcut cunoscut 
comisiile de examinare din 
institutele de invățămint su
perior din S.U.A.

Imperativul lărgirii 
și perfecționării relațiilor 
de cooperare intre state 

Intervenția delegatului României la sesiunea 
Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa

e x
In continuarea lucrărilor sale, sesiunea Comisiei economice 

a O.N.U. pentru Europa a examinat activitatea desfășurata de 
consilierii economici ai Comisiei, orientată, în principal, spre 
definirea perspectivelor economice generale din țările membre.

Delegația economică româ
nă condusă de Constantin 
Stanciu, adjunct al ministru
lui comerțului exterior și 
cooperării economice inter
naționale, a avut, la Wel
lington, convorbiri cu auto
ritățile neozeelandeze vizind 
identificarea unor noi căi și 
domenii pentru extinderea 
schimburilor comerciale și 
inițierea unor acțiuni de 
cooperare economică bilate
rală și pe terțe piețe. Șeful 
delegației române s-a intil
nit cu Lance Adams-Schnei- 
der, ministrul comerțului și 
industriei, Eric Holland, mi
nistrul resurselor energetice, 
minelor și electricității, Dun
can MacIntyre, ministrul a- 
griculturii și pescuitului, cu 
alți reprezentanți ai autori
tăților guvernamentale, pre
cum și cu conducerile unor 
companii și bănci din Noua 
Zeelandă.

către întreprin- 
sau comerciale 
dreptului de a 
comerciale sau 
asupra folosirii

iteze largi libertăți 
asigurind. totoda- 

țării la indepen-

că regimul de Ia 
menține la putere 

torului acordat de 
state, in special de Africa

a asigura libertatea și indepen
dența poporului Zimbabwe. In 
context, vorbitorul s-a pronun
țat pentru întărirea și extinde
rea sancțiunilor împotriva regi
mului rasist, pentru punerea in 
aplicare a unui sistem cuprin
zător și eficient de sancțiuni 
care să faciliteze transferul pu
terii către un guvern reprezen- 
tind ansamblul populației terito
riului.

In încheiere, ambasadorul 
român a arătat că țara noastră 
va continua neabătut să spriji
ne lupta popoarelor din Africa 
australă pentru libertate și in
dependență. pentru eradicarea 
discriminării rasiale și aparthei
dului și că. in calitate de mem
bră a Consiliului de Securitate, 
va acționa cu fermitate pentru 
punerea in aplicare a rezoluții
lor vizind sancționarea Rhode- 
siei.

Tot mai mu Iți tineri 

olandezi șomează
In Olanda au fost înregis

trați' la începutul acestui an 
peste 60 000 șomeri pînă la 
23 de ani, iar un număr de 
4 000 de absolvenți ai institu
telor de invățămint superior 
au șomat anul trecut — se 
arată in statisticile publicate 
de presa olandeză. Ca urma
re a accentuării crizei econo
mice. numărul șomerilor este 
in continuă creștere în rindu- 
rile tineretului. Potrivit 
clarațiilor oficialităților 
resort, in cursul acestui 
majoritatea absolvenților 
stituțiilor de invățămint 
perior nu iși vor putea găsi 
de lucru.

de- 
de
an 
in- 
su-

Necesitatea transpunerii in viațăV

a prevederilor Actului final 
al Conferinței pentru securitate

DOCUMENT 
LA A VII 
NAȚIONALE

și cooperare in Europa
ROMANESC INSUSIT DE DELEGAȚIILE PARTICIPANTE------------------- •--------------- -------- A ------------------

ȚĂRILE
A CONFERINȚA SUBREGiONALÂ 

PENTRU U.N.E.S.C.O. DIN

'La Plovdiv au luat sfirșit. 
miercuri, lucrările celei de-a 
VII-» Conferințe subregiona- 
le a comisiilor naționale pen
tru UNESCO din țările bal
canice.

în cadrul discuțiilor purta
te. pe marginea celui de-al 
treilea punct de pe ordinea 
de zi — cooperarea dintre 
comisiile naționale pentru 
UNESCO din țările balcani
ce in lumina Actului 
al Conferinței pentru 
ritate și cooperare in 
pa. delegația română 
trodus un proiect de 
mandare a celei de-a 
conferințe, 
sușit de 
participante, invită comisiile

final 
secu- 
Euro- 
a in- 
reco- 
VTI-a 

Documentul, in- 
celelalte delegații

COMISIILOR 
BALCANICE

UNESCOnaționale 
din țările 
jine eforturile guvernelor și 
organismelor competente din 
țările balcanice pentru trans
punerea in viață a prevede
rilor Actului final al Confe
rinței pentru securitate și 
cooperare in Europa in do
meniul educației, științei,
culturii șr informației, să 
sprijine organizarea de întil- 
niri intre tineri și studenți. 
scriitori și artiști, precum și 
organizarea, in lăzile balca
nice, de festivaluri de fol
clor. expoziții de pictură și 
grafică și expoziții filatelice, 
și alte acțiuni de lărgire a 
cunoașterii reciproce a cultu
rii popoarelor balcanice.

pentru 
balcanice să spri-

In cadrul dezbaterilor s-a 
apreciat efortul de abordare in
tr-o viziune realistă a situației 
economice actuale de pe conti
nent. în vederea elaborării unor 
programe de activitate de pers
pectivă cu finalitate practică 
crescută pentru extinderea co
laborării și cooperării economi
ce între toate statele din regiu
nea Comisiei și din alte zone 
ale lumii.

Luind cuvintul, delegatul 
român Victor Iancovici a subli
niat câ in activitățile sale 
viitoare de definire a perspec
tivei economice generale. Co
misia va trebui să țină seama 
într-o măsură sporită de ampli
ficarea fără precedent a relați
ilor dintre economiile statelor 
membre ale tuturor țărilor lu
mii. In această abordare, activi
tățile privitoare la perspectiva 
economică generală trebuie să 
se bazeze pe o viziune de an
samblu asupra situației econo
mice din statele membre ale 
Comisiei, prin luarea în consi
derare a țărilor membre ca en
tități economice distincte, indi
ferent de sistemele lor economi
ce și sociale și fără a se restrîn- 
ge în mod artificial conținutul 
analizei la o schemă de relații 
globale intre un număr redus 
de grupuri de țări. Prin aceasta 
va putea stabili un cadru realist, 
de certă utilitate, pentru rezol
varea problemelor cu care sta
tele membre sînt și*  vor fi în 
continuare confruntate în ve
derea realizării obiectivelor 
fundamentale ale dezvoltării lor 
economice.

Delegatul român s-a pronun
țat pentru o abordare specifică 
a problemelor economice din 
regiunea C.E.E./O.N.U.. pe baza 
similitudinii existente între 
structurile economice și nivelu
rile de dezvoltare ale statelor.

și nu pe baza îngustă a aparte
nenței lor la o grupare sau 
alta. Analiza și proiectele de 
dezvoltare efectuate în cadrul 
Comisiei trebuie să se apropie 
într-o măsură mai mare de 
realitatea incontestabilă pe care 
o reprezintă interdependența 
crescindă intre economiile na
ționale ale statelor, din care 
decurge necesitatea obiectivă de 
lărgire și perfecționare a rela
țiilor reciproce de cooperare. în 
acest context, vorbitorul a evi
dențiat acțiunile Întreprinse de 
statele din Balcani in vederea 
lărgirii relațiilor de acest gen 
dintre ele.

Reprezentantul României a 
• subliniat, in continuare, contri

buția utilă pe care Comisia 
poate să o aducă la întărirea 
cooperării internaționale, prin 
elaborarea unor proiecte eco
nomice animate de spiritul con
structiv al Actului final al Con
ferinței pentru Securitate și 
Cooperare in Europa și orien
tate spre identificarea unor do
menii și • forme concrete de 
cooperare, cum sînt transferuri
le de tehnologie, diviziunea fa
bricării diferitelor grupe de 
produse complexe între unități
le specializate din diverse țări, 
constituirea de societăți mixte, 
acțiuni de formare profesională 
și de asistență tehnică etc.

Hotăriri ale C.C. 
al P.C. Chinez
PEKIN. — Agenția China Nouă 

a transmis textul hotărîrilor C.C. 
al P.C. Chinez in care se arată 
că Biroul Politic al C.C. al 
P.C.C. a aprobat, in unanimita
te, numirea tovarășului Hua 
Kuo-fen în funcțiile de prim- 
vicepreședinte al C.C. al P. C. 
Chinez și de premier al Consi
liului de Stat al R.P. Chineze.

Totodată, agenția relatează că 
Biroul Politic al C.C. al P. C. 
Chinez a aprobat în unanimitate 
demiterea lui Den Siao-pin din 
toate funcțiile de partid și de 
stat (Den Siao-pin era vice
președinte al C.C. al P. C. Chi
nez și vicepremier al R. P. Chi
neze).

PE SCURT • PE SCURT» PE SCURT •PE SCURT • PE SCURT

PLENARA C.C. AL PC. 
DIN CEHOSLOVACIA

o LA PRAGA S-AU DESFĂ
ȘURAT miercuri lucrările ple
narei C.C. al P.C. din Cehoslo
vacia. care a dezbătut și apro
bat Raportul Comitetului Cen
tral privind activitatea desfășu
rată de partid in perioada care 
a trecut de la cel de-al XlV-lea 
Congres și sarcinile de viitor ale 
partidului. Plenara a aprobat 
raportul cu privire la direcțiile 
principale ale dezvoltării econo
mice și sociale a R.S. Cehos
lovace in anii 1976—1980 și pro
iectul de directive cu privire la 
dezvoltarea economică si socială 
a R.S.C. in anii celui de-al 
VI-lea plan cincinal (1976—1980). 
Documentele vor fi supuse apro
bării Congresului.

In încheierea lucrărilor a luat 
cuvintul secretarul general al 
C.C. al P.C.C., tovarășul Gustav 
Husak.

• SECRETARUL GENERAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST

ITALIAN. Enrico Berlinguer, 
s-a intilnit. miercuri, la Roma, 
cu secretarul general al Parti
dului Socialist Italian. Fran
cesco de Martino, pentru a dis
cuta situația politică și econo
mică din Italia. După încheie
rea întrevederii, Enrico Ber
linguer a declarat că toate ho- 
târirile privind modul in care 
consideră Partidul Comunist Ita
lian rezolvarea situației politice 
din Italia revin in sarcina Di
recțiunii P.C.I. Direcțiunea 
P.C.I. a fost convocată in cur«ul 
serii de miercuri, pentru a de
cide dacă Partidul comunist iși 
va menține sau nu opoziția pri
vind organizarea alegerilor le
gislative anticipate. A fost con
vocată. de asemenea, și Direc
țiunea P.S.I.

DEMISIA GUVERNULUI 
CAMBODGIAN

• GUVERNUL REGAL DE 
UNIUNE NAȚIONALĂ AL 
CAMBODGIEI (G.R.U.N.C.) și-a 
prezentat demisia, informează

agențiile France Presse și Uni
ted Press International, citind 
declarațiile făcute la postul de 
radio cambodgian, de primul 
ministru. Penn Noulh.

In declarația sa. premierul a 
precizat că guvernul demisionar 
și-a îndeplinii misiunea de a 
contribui la obținerea victoriei 
in războiul de eliberare, la ela
borarea unei Constituții a Cam- 
bodgiei democratice și Ia alege
rea noii Adunări legislative a 
țării. Urmează a fi constituit un 
nou guvern ce va fi supus apro
bării Adunării legislative.

• ÎN ZILELE DE 5—6 APRI
LIE a avut loc la Moscova cea 
de-a 16-a ședință a Consiliului 
Băncii Internaționale de Inves
tiții. La lucrări au participat de
legațiile țărilor membre ale 
băncii, reprezentanți ai Secre
tariatului C.A.E.R. și Băncii In
ternationale de Colaborare E- 
conomică.
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• FONDUL NAȚIUNILOR 
UNITE pentru copii (UNICEF) 
a acordat, prin intermediul 
Crucii Roșii Internaționale, un 
ajutor umanitar in valoare de 
300 000 dolari Republicii Popu
lare Angola. In cadrul ajutoru
lui au fost trimise in R.P. An
gola medicamente, echipament 
medical și alimente bogate in 
proteine.

• FLORILE SUFERĂ DIN CAUZA FLUORULUI. Este O consta
tare tristă in legătură cu efectele dezastruoase ale acestei sub
stanțe asupra mediului natural, în cazul de față asupra pomilor 
și copacilor din zona orașului elvețian Martigny, de pe malul 
Rhonului. Cantitatea de fluor emanată de o uzină din apropiere 
a făcut ca, potrivit declarațiilor pomicultorilor din regiune, florile 
să ciească in această primăvară lipsite de pistil. Efectul direct 
al acestei situații va fi acela ca pomii vor răniîne în acest an faia 
rod • FAZAN... SEISMOGRAF ’ Un cetățean japonez are un 
fazan pe-care îl ține în condiții de invidiat. Tratamentul neobiș-. 
nuxt al omului față de pasăre se explică prin proprietatea 
extraordinară a fazanului de a anunța apropierea.,, cutremurelor. 
După felul în care se agită și țipă fazanul, toți vecinii știu din 
timp cind se va declanșa o mișcare telurică, ceea ce, trebui^ 
recunoscut, nu-i puțin lucru • PESTE 25 DE PERSOANE AU 
PIERIT IN APELE RlULUI QUEVEDO, din sudul Ecuadorului, 
care s-a revărsat în urma ploilor torențiale ce au căzut în ultir 
mele zile în această zonă a țăy'ii. Orașul Quevedo și alte locali- 
: din regiune au fost grav afectate • BULDOZER ORIGINAL. 
Specialiștii de la Institutul de mașini rutiere din Harkov au 
realizat un buldozer original, care asigură o productivitate a 
muncii aproape dublă față de alte mașjni de același gen. Secretul 
constă in ..ungerea" cu aer. Un compresor puternic, instalat pe 
buldozer, trimite un jet de aer comprimat exact spre locul unde 
lucrează cuțitul, astfel îneît între acest instrument și roca care 
trebuie deplasată se formează o pernă de aer care ușurează 
funcționarea cuțitului buldozerului • PETROL DIN CAUCIUCURI 
VECHI ? Firme americane încearcă să producă petrol, oțel și 
negru de fum din cauciucuri vechi. Instalația lor are capacitate 
zilnică de 15 tone de prelucrare. în caz că experiențele vor avea 
succes, anul vii-.or urmează să fie construită prima instalație co- 
mercială » HÎRTIE CARE NU ARDE ȘI NU SE DIZOLVĂ ÎN 
APĂ. Chimiștii japonezi sînt pe cale să producă o hîrtie care nu 
arde și nu se dizolvă în apă. folosind pentru aceasta gipsul pro
dus prin desulfurizarea fumului care apare în urma arderii 
uleiurilor grele. Gipsul se amestecă în proporție de 9:1 cu celu
loză. din care se extrage o hîrtie moale ce poate fi folosită la 
tipărit, avînd calitățile amintite • ORGA MAI ZGOMOTOASA 
DECÎT „CONCORDE**  ? Pierre Cochereau, organistul Catedralei 
No:: ’-Dame din Paris a declarat că a primit cu mirare știrea câ 
Administrația portuară a orașului New York a interzis aterizarea 
supersonicului franco-biitanic „Concorde" pe aeroportul „Kenne- 
dy-, din cauza zgomotului pe care îl produce. Acest zgomot, a 
precizat Cochereau. atinge 108 decibeli pe cînd al orgii de la 
numita
francez 
vita în 
Dame !

catedrală din Paris. 114. Așa stînd lucrurile, organistul 
se întreabă, cu vădită ironie, dacă el va mai putea in- 
conpnuare colegi americani să concerteze la Notre-
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Situația din liban
în așteptarea sesiunii de 

simbătă a Parlamentului, con
vocat pentru a decide asu
pra adoptării unui amendament 
la Constituție care să permită a- 
legerea, înainte de termen, a 
unui nou președinte al țării, 
forțele rivale din Liban au res
pectat, miercuri, în mare măsu
ră, înțelegerea cu privire la sus
pendarea provizorie a ostilități
lor. S-au înregistrat totuși ci- 
teva schimburi de focuri izolate.

Pe plan politic este remarca
tă declarația publicată miercuri 
de gruparea partidelor și orga
nizațiilor progresiste în care se 
exprimă satisfacția în legătură 
cu încetarea fpcului și evoluția 
negocierilor politice. Declarația 
reamintește cererea acestei gru
pări ca. pentru deschiderea căii 
spre soluționarea politică com
pletă a crizei libaneze, Suleiman 
Frangieh să accepte să demisio
neze din funcția de președinte 
al Libanului și să fie ales un 
nou șef de stat. Pe această linie, 
Kamal Jumblatt, președintele 
Partidului Socialist Progresist, a 
declarat că liderii forțelor pro
gresiste se reunesc, joi, pentru 
a examina situația și că, pe de 
altă parte. în funcție de rezulta
tele ședinței de simbătă a Par
lamentului, se va decide dacă 
va fi sau nu prelungită perioada 
de zece zile de încetare a focu
lui, care expiră la 12 aprilie.

Declarație 
a regelui Hussein 
în cadrul unei alocuțiuni ros

tite la Los Angeles in fața 
membrilor Consiliului pentru 
problemele mondiale, regele 
Hussein al Iordaniei a apreciat 
că în Orientul Mijlociu etapa 
diplomației „pașilor mici**  este 
depășită și că ..este timpul să 
se treacă la acțiuni decisive".

In încheierea expunerii sale, 
vorbitorul a evocat un plan de 
pace în patru puncte, care in
clude retragerea Israelului din 
teritoriile arabe ocupate în 1967; 
acordarea de garanții privind 
suveranitatea, integritatea teri
torială și independența politică 
a tuturor .statelor din regiune, 
inclusiv a Israelului ; recunoaș
terea. dreptului poporului pales
tinian la autodeterminare ; reîn
toarcerea refugiaților palestinieni 
la căminele lor — dacă doresc 
acest lucru —' sau despăgubirea 
lor pentru prejudiciile suferite.

-------------------------------------- 2 --------- ;---------------------------

Instabilitatea economică și financiară din țările capitaliste 
dezvoltate, implicațiile crizei energetice, agravarea situației ali
mentare mondiale prejudiciază perspectiva accelerării ritmurilor 
de dezvoltare ale industriei țărilor in curs de dezvoltare. Feno
menele negative menționate se repercutează prin folosirea 
parțială a capacităților de producție existente, scumpirea tehno
logiilor importate, necesare ridicării obiectivelor industriale, 
înmulțirea dificultăților in calea obținerii unor credite in condi
ții mai avantajoase etc.

Ponderea țărilor nesocialiste în curs de dezvoltare în produc
ția totală a industriei prelucrătoare mondiale este de numai 6.9 
ia sută. Dacă raportăm această cifră la procentajul obținut eu 
două decade in urmă — 6,2 — deducem sporul neînsemnat și 
insuficient al prezenței reduse pe plan industrial a marii majo
rități a țărilor in curs de dezvoltare. S-a calculat că, la ritmul 
actual de dezvoltare, pentru ca ponderea acestora în producția 
industriei prelucrătoare mondiale să crească cu un singur pro
cent ar fi nevoie de aproximativ 75 de ani...

In mesajul adresat celei de-a H-a Conferințe generale a 
O.N.U.D.I. (martie 1975), președintele Nicolae Ceaușescu subli
nia : „Este evident că starea de subdezvoltare economică în care 
se mai află un mare număr de state, reflectată prin ponderea 
lor scăzută în producția industrială mondială, este rezultatul po
liticii colonialiste, imperialiste, de dominație și opresiune, de 
jefuire a bogățiilor lor naționale, consecința unor relații de ine
chitate care au dus la împărțirea lumii în asupriți și asupritori, 
in săraci și bogați. Lichidarea acestei situații implică, înainte de 
toate. înlăturarea hotărită din viața internațională a acestor 
relafii vechi și instaurarea unei noi ordini economice și politice, 
a unor raporturi noi între state, bazate pe deplina egalitate in 
drepturi, pe respectarea independenței și suveranității naționale, 
a dreptului fiecărui popor de a-și hotări in mod liber destinele, 
de a fi stăpin pe bogățiile naționale și de a decide iu mod su
veran asupra folosirii lor**.

Se impune cu necesitate a fi realizate obiectivele industriali
zării înscrise in Strategia internațională pentru cel de-al doilea 
deceniu al dezvoltării (1971—1980), și cu deosebire ritmurile de 
industrializare prevăzute. Progresul industrial al țărilor in curs 
de dezvoltare, creșterea cotei lor de participare la producția in
dustrială mondială depind de mai multe elemente menite să 
asigure condițiile implementării acestui deziderat :

1. Industrializarea și dezvoltarea forțelor de producție trebuie 
să se bazeze, in primul rind, pe eforturile proprii ale popoarelor 
respective și pe activizarea cit mai eficientă a întregului poten
țial material și uman de care dispun.

2. O însemnătate deosebită revine statornicirii și intensificării 
cooperării economice internaționale bazată pe egalitate în drep
turi și avantajul reciproe care să excludă definitiv dominația
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și opresiunea, să contribuie la dezvoltarea — pe plan industrial 
și in toate ramurile economice — a țărilor rămase in urmă. In 
acest context, un rol important il are conlucrarea bilaterală și 
multilaterală dintre țările in curs de dezvoltare, concretizată in 
ultimul timp in coordonarea unor investiții pe plan regional.

3. Acordarea unei asistențe mai substanțiale și a unui sprijin 
mai efectiv de către statele dezvoltate pentru stimularea progre
sului economic al țărilor râmase in urmă, prin asistență tehnologică 
și financiară, prin acordarea de regimuri preferențiale in diferite 
domenii ale relațiilor economice și credite de către organismele 
financiare ale țărilor industrializate, fără condiții politice sau 
economice. Realitatea dovedește că există o identitate de interese 
intre țările care se situează de o parte și de alta a prăpastiei 
tehnologice, că menținerea prosperității unora este tot mai evi
dent condiționată de participarea lor la năruirea decalajelor 
economice care țin țările lumii a treia departe de roadele revo
luției tehnieo-științifiee. ale progresului economic și social.

4. O.N.U. și organismele sale specializate ca O.N.U.D.I.. si 
U.N.C.T.A D. sint chemate să contribuie intr-o mai mare măsură 
la instaurarea unor noi relații economice juste și echitabile intre 
țările bogate și cele sărace.

La sesiunea pregătitoare de la Geneva a Conferinței 
U.N.C.T.A.D. s-a subliniat cu precădere semnificația căutării și 
identificării unor noi căi și mijloace de industrializare a țărilor 
în curs de dezvoltare, deoarece este fapt cvasiunanim ac
ceptat că metodele aplicate de dezvoltarea tradițională a țărilor 
industrializate nu mai corespund condițiilor și cerințelor zilelor 
noastre, obiectivul însuși al dezvoltării fiind cu totul altul, și 
anume, creșterea bunăstării întregului popor, nu a unui cerc 
limitat de potentați.

D
esigur, nu există un model de strategie industrială 
universal valabilă, un tip de industrializare unic. 
Dimpotrivă, politicile economice naționale trebuie 
să țină seama de specificul fiecărei țări, de dimen
siunile, obiectivele prioritare, posibilitățile mate
riale și umane, preferințele și opțiunile individual- 

naționale, de conștiința imperativului edificării unei industrii 
naționale. Pe baza experienței acumulate, se poate totuși aprecia 
că, în vederea accelerării ritmului lor de industrializare, țările 
in curs de dezvoltare s-au orientat, cu precădere, spre unele 
obiective, intre care se găsesc : • prefaceri impor'.ante in asigu
rarea, exploatarea și consumul resurselor naturale solicitate in 
procesul industrializării. In multe țări in curs de dezvoltare ex
tracția minereurilor mai este dominată de societăți străine, pro
ducția fiind orientată în mare măsură spre export. Afirmarea și 
exercitarea suveranității depline asupra resurselor naturale sint 
condiții esențiale în scopul utilizării lor pentru propria industria-
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lizare ; • modificări fundamentale in structurile economice și 
sociale.

Realitatea demonstrează faptul că majoritatea țărilor nesocia
liste in curs de dezvoltare dispun doar de citeva sectoare — 
agricultura, mineritul și turismul din sfera serviciilor. Indus
trializarea pe un front mai larg implică, deci, depășirea activi
tăților și structurilor unilaterale ale economiei. O importanță 
deosebită are făurirea și dezvoltarea invățăniîntului, a instruc
ției, potrivit necesarului de cadre, în concordanță cu proiectele 
de viitor ale fiecărei țări.

E de la sine înțeles că industrializarea înseamnă apariția de 
noi activități cu caracter industrial, sectoare economice tot mai 
eficiente și noi locuri de muncă. Procesul industrializării accen
tuează independența față de importurile înrobitoare, limitează 
șomajul și înapoierea, creind condiții pentru îmbunătățirea vieții 
materiale și spirituale a milioane și milioane de oameni.

România socialistă, ea însăși țară în curs de dezvoltare, 
membră a „Grupului celor 77“ consacrindii-și eforturile pentru 
făurirea unei industrii moderne, pune in relație directă viitorul 
industrializării țărilor in curs de dezvoltare cu necesitatea unei 
noi ordini economice internaționale. Potrivit liniilor directoare 
ale politicii externe românești, concretizate in numeroase docu
mente care au un larg ecou internațional — noua ordine eco
nomică internațională, îmbunătățirea și democratizarea activității 
O.N.U., realizarea unor măsuri reale de dezarmare —, înfăptuirea 
obiectivelor industrializării țărilor în curs de dezvoltare nu pot 
fi realizate decit prin acțiuni radicale, in primul rind prin de
mocratizarea relațiilor mondiale, printr-o conlucrare activă, în 
spiritul deplinei egalități în drepturi. în concepția țării noastre, 
pentru atingerea țelului industrializării trebuie să se pornească 
de la dreptul inalienabil al fiecărei națiuni de a-și valorifica 
bogățiile naturale in propriul interes, de la imperativul lichidării 
decalajelor dintre țările bogate și cele sărace si egalizării trepta
te și relative a nivelurilor de dezvoltare a statelor. Dificultă
țile existente în prezent în calea dezvoltării sînt consecințele 
directe ale risipei de materii prime și.resurse energetice intr-un 
număr de țări, ale perpetuării vechilor relații de dominație pre
siune și dictat. Pentru accelerarea dezvoltării industriale a ’state
lor in curs de dezvoltare se impune adoptarea de urgentă a 
unor măsuri care să vizeze stabilirea unor ranorturi juste si 
echitabile între prețurile produselor exportate de către țările în 
curs de dezvoltare și cele ale produselor importate de acestea 
din țările dezvoltate, acordarea de preferințe generalizate pro
duselor manufacturate ale țărilor rămase în urmă, facilitarea 
accesului la știință și tehnologie, o largă cooperare internaționa- 
lă. pe baze noi.
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