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tinerewl-facțQr activ In realizarea cinonalului REVOLUȚIEI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE

Un factor important în ridicarea nivelului 
tehnico-calitativ al producției pe baza 

creației științifice proprii

CRONICA
întrecerii uteciste

AUTOUTILAREA\
A Wrat demult în tradiția 

oamenJÎOr muncii din județul 
Prahovă, ca in. fiecare an să a- 
gializeze rezultatele obținute în. 
domeniul\ creației originale in 
sct'pul dewvoltării capacităților 
de producție prin autoutilare. 
Expo.Xitia <Vganizată de Comi
tetul jAdeței n Prahova al P.C.R.

- • ’ — * •- re_
In- 

_ ______ ____ 1976, 
Kstrind putorii icul avînt al a- 
>ktei. activitaXi.. Integrată orga
nic in amplul .vrtmeș de promo
vare a progre.tu\ii tehnic și 
tehnologic, autouMlAteș a deve
nit. în majoritatea unităților e- 
conomice prahovene.. <>' activita
te importantă. organi.to\ă temei
nic, în spiritul exigențMvr im
puse de cincinalul r.țriolutiei 
tehnico-științifice. Valoar'eâ lu
crărilor realizate prin auto uti
lare la nivelul industriei ju<N?to'- 
lui a însumat.,, astfel. în iNXț 
mul an al acestui cincinal. l.W 
milioane lei. adică cu 50 mili-1 
oane peste prevederile planului. 
Expoziția scoate în evidentă 
faptul că în. cea mai mare parte 
a întreprinderilor, in. cadrul ac
țiunii de autoutilare au fost a- 
bordate obiective majore, a fost 
mai insistentă preocuparea de a 
realiza mașini și utilaje, insta-

lații și agregate de mare randa
ment, lucrări de mecanizare a 
operațiunilor tehnologice cu vo
lum mare de manoperă, de mai

„AutoutNareă in cincinalul 
volutiei țehră’co-științifice“ 
fetișează DilaiijM anului

O expoziție evidențiază 
experiența pozitivă 

a unor unități economice 
din județul Prahova

bună folosire a spatiilor produc
tive, asigurare a necesarului de 
scule, dispozitive și verificatoa
re, de exploatare, la întreaga 
capacitate, a parcurilor de ma
șini și utilaje.

Printre unitățile economice cu 
rezultate deosebite se numără

si întreprinderea constructoare 
de utilaj petrolier ..1 Mai" Plo
iești. care a realizat in anul pre
cedent. in cadrul planului de 
autoutilări. un număr de 85 o- 
biective. a căror valoare depă
șește 32 milioane lei. Au fost 
executate, astfel, două strunguri, 
trei mașini de filetat corpuri de 
pompă, trei mașini de finisat 
danturi curbe. precum și un 
ștand de probă pen’ru agrega
tele de cimentare. Firesc, in 
acest al doilea an al cincinalului 
revoluției tehnico-științifice. sar
cinile in domeniul autoutilării 
au crescut. Este suficient să a- 
mintim că in 1977 valoarea noi
lor mașini și agregate de mare

DAN VASILESCU

(Continuare In pap. o ll-a)

Tn secția mecanică a între
prinderii „1 Mai“ Ploiești, la 
strungul SP 1, conceput și 
realizat eu forțe proprii de 
specialiștii sectorului de auio- 
utilare, se execută complexele 
repere ale instalațiilor de 
foraj.

Foto : DAN VASILESCU

Prima promoție de 
constructori sibieni

învață la școala șantierelor
6 din 

promo- 
specia-

Noile acțiuni și initiative întreprinse de organizațiile U.T.C. 
din întreaga țară, in scopul realizării unor producții record, în
tregesc prestigiosul bilanț al faptelor de muncă cu care tinerii 
se pregătesc să intîmpine marea sărbătoare de Ia 9 mai. Ele se 
constituie in tot atîtea mărturii ale contribuției pe care tinăra 
generație și-o aduce, la îndemnul secretarului general ai partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu. la măreața operă de îndeplinire 
exemplară a prevederilor celui de-al XI-Iea Congres al partidu
lui, prevederi menite să conducă la 
noastre socialiste.

înflorirea continuă a patriei

ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ CHIMIC - FAGARAȘ

ae onoare,

Președintele Republicii Socialiste România,

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU,
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Spaniei
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, in ziua de 
3 mai a.c.. pe Jose Carlos Gon
zales-Campo Dal-Re. care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare 
in calitate de ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al Spa
niei in tara noastră.

în cadrul solemnității de pre

zentare a scrisorilor de acredi
tare a rostit o alocuțiune am
basadorul Jose Carlos Gonzales- 
Campo Dal-Re.

A luat apoi cuvintul. pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, pre

ședintele Nicolae Ceaușescu a 
avut o convorbire cordială cil 
ambasadorul Jose Carlos Gon
zales-Campo Dal-Re.

La ceremonie și convorbire au 
participat George Macovescu. 
ministrul afacerilor externe, și 
Silviu Curticeanu, secretar pre
zidențial și al Consiliului de 
Stat.

Accelerarea ritmului
la lucrările de sezon

• Prin schimburi
utilaje în valoare de 183 000 lei

Cele 28 de brigăzi ale tine
rilor, dintre care s-au remar
cat cele de la organizațiile 
U.T.C. din secțiile prelucrări 
mecanice (secretar I. Gărea). 
lăcătușerie (secretar Alexan
dru Epure), utilaje (secretar 
Nicolae Ciopașu), emailări 
(secretar Octavian Ganea) și 
S.D.V.-uri (secretar Viorica 
Pică), prin organizarea deca
delor record și a schimburi
lor de onoare în lunile mar
tie și aprilie au reușit să 
realizeze utilaje in valoare

ÎNTREPRINDEREA

de 183 900 lei destinate între
prinderilor care au avut de 
suferit de pe urma cutremu
rului din 4 martie. S-au evi
dențiat cu acest prilej și ti
nerii Lucian Lisianu. Gheor- 
ghe Axinciuc, Viorel Mătău. 
Mircea Vase care au contri
buit la realizarea unor rezer
voare pentru produsele chi
mice și petroliere, a unor 
schimbătoare de căldură, 
contoare, conducte flausate, 
pompe centrifugale.

ADINA VELEA
DE PREFABRICATE 

„PROGRESUL" - BUCUREȘTI

in două luni, triplarea 
activității de 

Preocupările fabricii de 
prefabricate „Progresul" Bu
curești pentru realizarea u- 
nor produse noi, care să în
locuiască in condiții de înal
tă eficientă și calitate mate
riale de construcții supradi
mensionate și costisitoare, se 
regăsesc și într-un- succes 
obținut nemijlocit de o e- 
chipă de 35 de tineri din ca
drul atelierului de elemente 
pentru construcții din polies- 
teri armați cu fibră de sticlă. 
Prin amenajarea acestui ate
lier, tinerii au reușit să pro
ducă, in luna ianuarie, pri
mele elemente ușoare pen
tru acoperișul halelor indus-

microproducție 
triale. Valoarea acestui 
cepul de microproducție o 
dau următoarele date com
parative : in luna februarie 
s-au produs 5 tone de polies- 
ter armați cu fibre de sticlă, 
in martie 8 tone, iar în luna 
aprilie tinerii se angajează 
pentru o producție de 14 to
ne. „Atingind acest nivel, ne 
spunea inginerul stagiar Gh. 
Ungureanu, justificăm încre
derea pe care ne-a acordat-o 
conducerea fabricii și ne an
gajăm totodată la creșterea 
in continuare a producției de 
elemente ușoare pe măsura 
acestei încrederi".

N. COȘOVEANU

în-

• SEMĂNATUL PORUMBULUI PE ULTIMELE 
SUPRAFEȚE • PRIMA PRAȘILĂ LA SFECLĂ 

Șl FLOAREA-SOARELUI
Beneficiind de menținerea fa

vorabilă a vremii pentru efec
tuarea lucrărilor de sezon, pri
mele zile ale lunii mai consem
nează un ritm sporit al muncii 
pe ogoare. Hotăriți să răspundă 
prin noi fapte de muncă in 
scopul creșterii recoltelor, meca
nizatorii, cooperatorii, specialiș
tii sînt prezenți în aceste zile, 
cu toate forțele, la semănatul 
porumbului pr> ultimele supra
fețe. Date fiind condițiile deo
sebite ale acestei campanii de 
primăvară insămințările la po
rumb. cea mai importantă cul
tură cerealieră, sint intirziate. 
Dar, prin buna organizare a

muncii, o serie de județe, prin
tre care Vrancea, Brăila, Argeș, 
Ialomița, Constanța, au încheiat 
lucrarea pe suprafețele ț>revă
zute. Pe ansamblul țării semă
natul porumbului s-a realizat pe 
mai mult de 60 la sută din. su
prafețe, exiști nd însă toate con
dițiile ca restanța să fie recu
perată pină la sfirșitul acestei 
săptămini in toate unitățile agri
cole de stat și cooperatiste. Por
nind de 
lucrătorii 
care au 
sută din 
porumbului pină in seara zilei 
de 2 mai, își concentrează acum

la aceste considerente 
ogoarelor prahovene, 
semănat peste 90 la 
suprafețele destinate

eforturile pentru finalizarea în 
cel mai scurt timp a însămință- 
rilor. Folosind din plin întreaga 
durată a zilei-lumină, utilizind 
la capacitatea maximă utilajele 
din dotare, concomitent cu res
pectarea normelor de calitate, 
peste 35 de unități cooperatiste 
din județul Prahova au încheiat 
semănatul porumbului. La fel 
trebuie acționat și în celelalte 
județe din sudul țării, undesint 
create toate condițiile pentru 
finalizarea lucrării. Astfel, me
canizatorii și cooperatorii din 
județele Teleorman, Dolj, Olt, 
Dîmbovița și-au sporit substan
țial vitezele zilnice la insămm- 
țări.

Cu aceeași responsabilitate se 
muncește și pe ogoarele jude-

ȘT. DOKGOȘAN

(Continuare în pag. a Il-a)

Liceul industrial nr. 
Sibiu pregătește prima 
ție de absolvenți : 52 de 
liști in meseria de constructori. 
Cu puțin timp in urmă școala 
pregătea tineri in cu totul alt 
profil. Acum... Și dacă reprofi
larea s-a făcut din mers, cu atit 
mai lăudabilă este inițiativa 
școlii, de a-și asuma din planul 
de investiții al consiliului popu
lar județean execuția a trei im
portante obiective : un cămin 
cu 300 locuri, o cantină și o sală 
de sport. Un șantier in propria 
școală. Discutăm cu prof. Aurel 
Georgescu, directorul liceului, 
despre această acțiune de mare 
răspundere. ..Știm exact ce im
portanță au lucrările, cit trebuie.

[ să investim în ele. Știm insă că 
tinerii pe care-i pregătim sînt 
inimoși, harnici. . serioși. își 
iubesc meseria". Eievi și profe
sori lucrează împreună sub în
drumarea specialiștilor de la 
I.C.MJ.. intre care și maistrul 
Ion Brad. Procesul tehnologic 
este urmărit punct cu punct. 
Calitatea excepțională. Zidăria 
parterului internatului este gata 
și in cea mai mare parte finisa
tă. Armarea pentru suprabeto- 
nare este și ea terminată. în cu- 
rind incepe execuția etajului I. 
Totodată, se va lucra in paralel, 
la cantină și sala de sport.

Se lucrează organizat, in bri
găzi și echipe, disciplinat.. Cali
tatea este obiectivul nr. 1 al în
trecerii. Un exemplu : tot co- 
frajul a fost executat de două 
echipe de dulgheri conduse de 
elevii Ion Gabel și Weidenfel- 
der Gunther. Echipele de zidari 
cuprind elevii din toți anii. 

' ..Bobocii" execută munci necali
ficate, săpături, căratul, stivui
tul materialelor, pregătirea

ce-și în- 
materie 

calificate, 
faptul că 
s-au fă- 

a-

gregatelor. Pe măsură 
sușesc cunoștințele în 
participă și la lucrări 
Ar mai trebui spus 
săpăturile la fundație
cut prin muncă patriotică, 
ceasta reprezentind angajamen
tul organizației U.T.C. Dc la 
fundație în sus lucrarea a intrat 
în plan. Elevii liceului au mai 
executat lucrări de finisare la 
hotelul „Continental", la locu
ințe proprietate personală, toate 
notate cu calificativul „excep
țional". în Sibiu cresc construc
tori de nădejde. în ziua cind 
i-am vizitat ploua. O ploaie 
măruntă și rece. Nu se putea 
lucra la internat, dar se ame
naja vechea cantină. Adrian 
Moraru, maistru, fost elev al 
școlii la clasa de arhitectură — 
curs postjiceâl. dirija și 
alături de cîțiva tineri, 
a vopsea și var proaspăt, 
elevii 
fried, 
Mihai 
cu si 
„A", 
Bălan 
Sibiu 
„mai în măsură' 
tă lucrare.

Liceul industrial nr. 6 Sibiu. 
Nu. n-ar trebui să vorbim nu
mai despre muncă, deși ea ca
racterizează în primul rînd co

lectivul. Se cuvine evidențiat 
fantul că la Festivalul național 
„Cîntarea României" au concu
rat de aici 10 formații. La faza 
județeană și cea interjudețeană 
orchestra de muzică ușoară a 
ocupat locurile I. iar solista Ma- 
rinela Oprinescu. locul II: corul 
a fost clasat la faza județeană 
pe locul III. loan Albu. din anul 
V, deține două locuri I: la faza

lucra
Mirosea

Erau 
din anii II : -Graef Sieg- 
Inge Bloos, Lucia
Doina,
Berger
Vasile 
de la 

și s-au

pe școală a concursului pe me
serii. și la fatea judetană a Fes
tivalului național „Cîntarea 
României" — soliști de muzică 
populară. Să mai adăugăm că 
aici există un puternic cerc de 
artă plastică, care a trimis 6 
lucrări la expoziția republicană 
de artă plastică de la Timișoara,, 
în care se află și semnătura lui 
Carmen Năstase, secretara co
mitetului U.T.C. Cercul de arti
zanat lucrează, printre altele, și. 
24 de costume naționale pentru 
dansatorii școlii. „Sintem singu
ra școală — spunea prof. Geor
gescu, directorul — care avem 
două echipe de, volei, 
băieți, în campionatul 
țean". Constructorii de 
sînt sportivi, artizani, iubitori de 
drumeții, de exdurșii, buni co
legi, cu 
în care 
muncă.

fete și 
jude- 
miine

dragoste* pentru școala 
se pregătesc pentru 

viață, crteație.

Iancu. 
Carmen Bâltătes- 
Gerdhardt, de Ia 
Popa și Gligor 

„H“. Locuiesc in 
gîndit că sînt cei 
"i“ să facă aceas-

LIDIA POPESCU

Un remarcabil succes 
al chimistilor tării ■> >
Răspunzind cu entuziasm 

și dăruire patriotică chemă
rii adresate întregului popor 
de a recupera'cit mai grab
nic pagubele provocate eco
nomiei naționale de seismul 
de la 4 martie, colectivele 
întreprinderilor Ministerului 
Industriei Chimice au reușit, 
prin eforturi susținute, să 
realizeze și să depășească 
planul pe luna aprilie. Tot
odată, organizarea, din ini
țiativa oamenilor muncii din 
această 
ră 
a 
producție' 
sfirșitul lunii aprilie întrea
ga producție nerealizată din 
cauza seismului să fie recupe
rată, ceea ce a dus la înde
plinirea și depășirea planu
lui pe primele patru luni.

Printre produsele livrate 
suplimentar beneficiarilor in 
această perioadă 
2 200 tone fire și 
tetice, 2 500 tone 
de joasă densitate, 
carbid, 2 000 tone 
tone detergenți și _.. 
coloranți. De remarcat 
principalul spor de producție 
s-a realizat pe seama crește
rii productivității muncii.

a 
unor

importantă ramu- 
industriei noastre, 

„zile record de 
•“ a permis ca la

se află 
fibre sin- 
polietilenă 
7 000 tone 
fenol. 400 
110 tone 

că

Tinărul îmbrăcat 
de culoare neagră, 
cu cizme de cauciuc, pline de 
noroi, puțin tras la față, neras. 
care tocmai a intrat la Consiliul 
popular, nu poate fi altul decit 
omul pe care il. aștept : ingi
nerul agronom Dan Honceru. 
L-am căutat toată dimineața in 
zadar. Ni se răspundea : este 
la ferma zootehnică, s-a dus să 
vadă cum merg arăturile în 
..bahnă", urmărește imprăștie- 
rea îngrășămintelor...

Acum, că l-am găsit, intru 
direct în subiect :

— Spune-mi, cum crezi că 
a fost posibil că la nici două
zeci și opt de ani împliniți să 
fii numit inginerul șef agronom 
al unei cooperative agricole de 
producție asupra căreia apasă, 
ca să zic așa, două responsabi
lități de onoare : Ordinul Mun
cii clasa I. obținut în 1972. și 
titlul de Erou al Muncii Socia
liste, acordat in 1975 pentru o 
producție de 35 150 kg cartofi ia 
hectar ?

— Aici. în Vîrfu Cîmpului, 
avem o vorbă la adresa leneși-

într-o șubă 
in picioare

lor: „lungește boala, ca să vie 
toamna !“ Am învățat proverbul 
ăsta de cînd eram mic și m-am. 
ferit întotdeauna (și acum fac 
la fel !) ca nu cumva să mi se 
poată pune „la socoteală". A- 
celași lucru insă pot să-1 spun

obținem 3 080 kg. griu. 3 600 kg 
porumb, 32 500 kg cartofi și 
52 000 kg sfeclă, toate, desigur, 
raportate la un singur hectar.

— Așadar, munca...
— Da. mutica, și neapărat în- 

cepind de pe băncile facultății.

La 28 de ani inginer-șef 
al unei cooperative agricole 

de două ori medaliată
și despre toți oamenii din sat 
care lucrează in C.A.P. „Lămu
riri" mai bune in privința asta 
de fapt ar putea da recoltele pe 
care le-am cules și in toamna 
trecută, recolte care nu-mi a- 
parțin însă decit în măsura in 
care am știuț să organizez mun
ca celorlalți, să le spun ce tre
buie făcut, cum și cind anume 
trebuie făcut. Așa am reușit să

Trebuie să-ți mărturisesc că nu 
mi-am ales această profesie ui- 
tindu-mă la televizor, ci pentru 
că imi plăcea cu adevărat, dacă 
îmi amintesc bine, încă de pe 
vremea cînd eram prin anul II 
de liceu. Tata și mama, care 
sint și ei țărani și știu cit de 
greu se muncește pămintul, nu 
prea voiau să mă lase la agro-

o

meserie mai ușoară în altă 
parte. Tot ei s-ău cam împotri
vit și cind am ales, la reparti
ție. C.A.P. Virfu Cimpului. Spu
neau : cum adică să vii tu. in 
satul tău, și să „dai ordin" unor 
oameni care, ți-ar putea fi pă
rinți ?...

— Și cum ai ieșit din „în
curcătura" a s ta ?

— Puteam să aleg o fabrică 
de zahăr sau orice alt C.A.P. din 
județ, pentru că oriunde poți să 
pui în valoare ceea ce știi. Dar 
n-am vrut. învățasem in copilă
rie, tot de la ai mei (poate că 
ei iși imaginau insă că sînt 
prea tinăr ca să dau exemplu), 
că in fața oamenilor nu te im
pui prin forță, ei prin forța 
exemplului. Așa că am venit 
acasă și m-am pus pe treabă. 
Cunoșteam, de pe vremea cind 
eram un prunc încă, fiecare 
palmă de pămint din sat si asta 
m-a ajutat foarte mult. îi cu

LAURENȚIU OLAN
nomie gindind că-mi pot găsi (Continuare în pag. a ll-a)
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LA MĂRĂȘEȘTI, SERBĂRILE 1 

„SCÎNTEII TINERETULUI"

,Bobocii" execută lucrări pe măsura noțiunilor însușite. Gospodă
rirea șantierului insă cade in sarcina lor

• Vibrantă întîlnire a tineretului de pe plaiu
rile vrînaene cu istoria : „Mârășeștii, în lupta 
pentru independență a poporului român" • O 
nouă manifestare a tinereții și patosului revo
luționar in care poezia și arta românească s-au 
constituit într-un însuflețitor mesaj patriotic • 
Patru ore de secvențe într-o derulare {ion-stop 
în care au evoluat actori din.prima scenă, 
tineri poeți consacrați, interpreți virtuoși, an
sambluri artistice profesioniste de elită și for
mații locale de artiști amatori • Printre pre
zențele de prestigiu — Ansamblul artistic „Doi
na" al Armatei, Corul „Madrigal" și formația 
vocal-instrumentală „Cristal".

(Ample relatări, precum și imagini de 
la spectacolul-evocare de la Mârășești 

în pagina a lll-ă)

1977

„Za trecuturi mare, mare
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M-am aflat recent, în capitala 
Franței în legătură cu organi
zarea unei reuniuni internațio
nale despre „viitorul Europei". 
M-am folosit de acest prilej in
tre altele, și pentru a asista la 
ședințele celei de-a II-a ediții a 
zilelor de studiu organizate de 
Fundația 
Inovație 
dezbaterilor ce 
intr-un 
ascultat 
tectului Yona Friedmann (Pa
ris). >în 
sistat asupra 
care le întimpină inițiatorii u- 
nor inovații sociale, atunci cind 
„trebuie să se facă înțeleși, de 
pildă, de un șofer de camion". 
A ‘ Vorbit despre efortul de a -fi 
accesibil ș.a.m.d. Ascultîndu-1 
mă întrebam : oare, intr-adevăr, 
aâeasta să fie marea problemă 
a afirmării spiritului de inova
ție socială ?

însuși felul în care fusese 
pusă întrebarea mi se părea ar
tificial. abstract, rupt de' viată. 
De aceea, am cerut cuvîntul 
exprimindu-mi indoiala asupra 
pertinentei acestui fel de a ataca 
problema. Oare, — mă adresam 
antevorbitorului și asistenței — 
cea mai importantă chestiune 
este ca o „elită" ce-și asumă 
prerogativele inovației sociale 
să-și perfecționeze capacitățile 
de a „lămuri", să spunem, „șo
ferii de camioane" ? N-ar trebui 
ca acești „experți" in inovație 
socială să învețe să asculte ei 
ceea ce „șoferii de camioane" 
doresc să se înfăptuiască în ma
terie de inovație socială ? în 
loc de a-și pune doar problema 
valorificării inovației lor, 
trebui să fie preocupați, 
ales, de a pune î 
sul potențial de 
cială a maselor, 
la acestea ?

Am menționat 
plare deoarece poziția pe care 
am contestat-o constituie un in
diciu elocvent al unui fenomen 
mai larg caracteristic actualită
ții ideologiei burgheze care, in 
confruntarea cu realitățile capi
taliste. încearcă să lanseze unele 
„inovații" menite să ducă la de
pășirea crizei profunde în care 
se află această orînduire.

O constatare se impune de la 
sine : pe fundalul crizelor mul
tiple — a energiei, a sistemului 
monetar, a invătămîntălui. a 
modului de viață, a materiilor 
prime, a creșterii economice etc. 
— diversitatea și opoziția ideolo
giilor se manifestă cu vigoare 
exprimind divorțul intre opțiu
nile și interesele claselor și for
țelor sociale din societățile capi
taliste de astăzi. între opțiunile 
politice și umane pentru sau 
împotriva socialismului... Astfel, 
analizind capitalismul, sociolo
gul Aiain Touraine arată în lu
crarea sa „Societatea invizi
bila" că intre sistemul intersta- 
tic actual și indivizi „nu există 
nimic sau aproape nimic". Fapt 
pe care-I explică prin falimen-

Internațională
Socială, 

au 
grup de 
și intervenția

.___ de
în cadrul 

avut loc 
lucru, am 

arhi-

cuvîntul său. el a in- 
difieultățildr pe

n-ar 
mai 

în lumină imen- 
creativitate so- 
de a învăța de

această întim-

MANIFESTĂRI DEDICATE ELE E

tul instituțiilor, al mișcărilor 
sociale și moștenirilor tradițio
nale. Acest eșec atrage după 
sine — spune autorul citat — 
un fel de ..pierdere de sine a 
societății", care-și „întoarce pri
virea de la propriul său corp și 
mișcările sale". Datorită absen
tei unei vieți sociale organice, 
societatea capitalistă de astăzi 
e denumită de Touraine invizi
bilă. Același Alain Touraine 
scrie : „Criza economică a sosit, 
astfel bătind la ușa societății 
franceze dezarticulate. Pe de o 
parte, logica dominantă a’ stă- 
tului continuă să impună inves 
tiții absurde sau periculoase și 
să protejeze, intr-un fel lipsit 
de discriminare, interesele capi
taliste : pe de altă parte, se mai 
observă o masă enormă de sala
rii scăzute, sindicate persecutate, 
forță de lucru străină exploatată 
brutal. între aceste două, insti-

Alain Touraine — deși incom
plet — mi se pare valabil — 
mutatis-mutandis — și pentru 
alte țări capitaliste. Dar reflec
țiile asupra societății invizibile 
dobândesc semnificație de simp
tom ideologic mai ales prin so
luțiile ce le sugerează. După 
destrămarea iluziilor despre 
„societatea belșugului", „statul 
buneistări". societatea capitalis
tă „tirzie". cum o 
IVolgang. Abendroth. s-a 
pusă în fața realităților
ale unei crize generalizate șt 
permanentizate. în locul apo
logiei abundenței a apărut spec
trul limitelor, iar odată 
cestea s-a pus mai acut 
nea intre capitalism sau 
lism.

Explozia conștientizării
tor două alternative o consti
tuie polarizările politice amin
tite ce se manifestă chiar și pe

numea 
găsit 

crude

cu a- 
opțiu- 
socia-

aces-

INEGALITĂȚI 
ALE LUMII

CAPITALULUI
Pavel

tuțiile sociale s-au descompus, 
școala este străină de cultura 
prezentă, relațiile de autoritate 
sint de un arhaism iritant, viața 
locală și regională este sufocată. 
Peste tot se simte un refuz bol
năvicios al diversității, al auto
nomiei și inițiativei".

Soluțiile 7 „A sosit momen
tul" — scrie sociologul francez 
— de a recrea societatea fran
ceză, adică de a fixa cele trei 
obiective ce-i comandă supra
viețuirea și progresul colectiv : 
1. a pune capăt zdrobirii eco
nomice și sociale a unei părți 
importante a muncitorilor care 
trăiesc sub nivelul minimului 
vital real : 2. a rupe alianța 
statului birocratic cu capitalis
mul speculant sau parazit, in- 
locuind-o printr-un aparat pu
blic de dezvoltare economică și 
distrugere pe cit posibil com
pletă a statului birocratic : 3. a 
re-crea instituțiile sociale insu- 
flindu-le idei noi. mișcare la 
bază, atribuind responsabilități 
'„consumatorilor" care trebuie 
să devină „gestionari".

Analiza și concluziile lut 
Alain Touraine sint deosebit de 
semnificative pentru înțelegerea 
climatului ideologic al „societă
ții invizibile" — societatea ca
pitalistă actuală, in cadrul căreia 
criza structurală a generat un 
proces intens de disoluție a 
instituțiilor. Diagnosticul Iui

sosii

al:

.modelelor mondiale". 
. recentul model global, 

cel întocmit in cadrul Fundației 
Bariloche. sub conducerea lui 
A ml car O. Herreira. a fost pu
blicat sub titlul,revelator „Ca
tastrofă sau o nou* societate 7“ 
„Catastrofa" desemnează în 
concepția autorilor — care 
dealtfel nu sint marxiști — si
tuația ce se impune dacă se 
menține neschimbat capitalis
mul care a generat problemele 
dificile cu care este confruntată 
astăzi omenirea. Menținerea ca
pitalismului. consideră A. O. 
Herreira și colaboratorii săi. va 
impiedica si de acum înainte 
depășirea definitivă a pericolu
lui unor 
schimb, 
lism 
este 
in sensul 
noi 
re ur.ui progres general cu 
zultate echitabil repartizate 
glob.

Soluțiile întrevăzute in 
rrarea a’ată a lui 
Touraine

crize catastrofale. în 
opțiunea pentru socia- 

— chiar dacă acesta nu 
văzut de autorii amintiți 

in care i! concepem 
creează condițiile necesa- 

re- 
pe

lu- 
atată a lui Alain 

nu ajung pină la o 
opțiune pentru socialism. So
ciologul francez se inscrie in
tr-o orientare specifică momen
tului actual a! evoluției capita
liste : neo-liberalismuL deși se 

iga. ra-

ismul a devenit in
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situează Ia aripa de 
dicală a acestuia.

N
zilele noastre ideologia predi
lectă a burgheziei din țările ca
pitaliste avansate. Credo-ul său 
poate fi găsit in succinta, dar 
completa scriere a lui Ralf 
Dahrendorf „Noua libertate". 
Ce este „noua libertate" ? Pro
fesorul Dahrendorf ne lămurește 
fără echivoc : „Noua libertate 
in care putem spera și după 
care ne străduim constă in 
răspunsul liberal la o lume afla
tă in procesul unei transformări 
radicale".

Nu mai puțin categoric este 
și economistul american Fr. A. 
Hoyek. de pildă, in lucrarea sa 
„Individualism și ordine econo
mică", afirmind că 
secolului trecut a 
datorită faptului că 
mișcarea națională.

liberalismul 
eșuat doar 
s-a aliat cu 
apoi cu cea

AUTOUTILAREA
(Urmare din vag. I)

complexitate, concepute de co
lectivul atelierului de proiectare 
mașini unelte și autoutilare, se 
va ridica la aproape 50 milioane 
lei. Inginerul Cristian Teodores- 
cu. șeful atelierului, ne prezin
tă citeva dintre cele mai re
prezentative realizări ale pri
mului trimestru : s-au realizat 
macarale pivotante de 0.5 și 1 
tonă, cuptoare pentru secțiile 
calde și a intrat in producția de 
serie strungul SP 1 1 000x3 000, 
din care s-au executat pină a- 
cum 2 bucăți, urmind ca pină 
la sfîrșitul anului să fie reali
zate alte opt. Subinginerul Anton 
Pașol, care coordonează execu-

ția strungului. în cadrul atelie
rului mecanic din secția meca- 
no-energetică ca, dealtfel, și 
ing. Alexandru Paraschivoiu, 
din atelierul de autoutilare se 
numără printre tinerii specia
liști care și-au adus o impor
tantă contribuție in conceperea 
și execuția acestui strung.

Principalul obiectiv al activi
tății de autoutilare din cadrul 
unei alte mari unități economi
ce prahovene. întreprinderea dfe 
utilaj chimic, il constituie, așa 
cum s-a desprins din expoziție, 
asimilarea 
țe proprii 
laje, care, 
importau.
rii unor asemenea utilsje. efor-

prin mijloace și for- 
a unor mașini și uti- 
pină nu demult, se 
Ca urmare a realiză-

„Piinea asta este făcută 
din griul la care 

am vegheat și eu. //

(Urmare din pag. I)

noșteam pe oameni — harnici, 
pricepuți și ’ foarte ambițioși. Cu 
ce învățasem eu. destul de mul
te dar... alta e situația pe te
ren, și mai ales cu experiența 
neprețuită a oamenilor adunată 
în sute de ani. 1975. primul pas 
din viața mea de agronom, s-a 
încheiat fericit : recolte mari și 
titlul de Erou al Muncii Socia
liste pentru cooperativa noastră.

— Te simți de pe acum un 
om realizat ? Care este „secre
tul" succesului tău. pentru că 
totuși, în numai trei ani. nu te 
poți plinge că n-ai avut destule 
satisfacții ?

— în primul rînd. nu pot spu
ne că sint — cum zici — deja 
realizat pentru că. pentru... un
agronom, trei ani de zile 
seamnă mult prea puțin ca 
poată spune că a dobindit o ex
periență care să nu-1 ci,"1, 
nici atunci cind plouă 
mult, nici atunci cînd trec 
tămini, chiar luni, și nu 
vede măcar un singur nor 
supra ogorului. Fiindcă, așa 
cred că știi, in agricultură

în
să

clatine 
prea 
săp- 
mai 

dea- 
cum 

. ................. ,__ nici 
un an nu seamănă cu celălalt. 
Or. fără această experiență — 
dublată, desigur, de cele mai noi 
cunoștințe de specialitate, care 
să-ți dea siguranță că nu gre
șești cînd iei o hotărîre care ar 
putea să influențeze soarta re
coltei — nu poți spune că ești 
mulțumit de tine însuți. Cit 
despre „secretul" succeselor —

ce să-ți spun ? Ar fi citeva „re
guli" t să dormi puțin și să 
umbli mult pe tarlale, dar nu 
cu șareta, că din șaretă nu se 
vede bine pămîntul ; dacă ai 
avut un eșec, să nu dai îndărăt 
ci să o iei de la capăt. înceti
șor. cu răbdare, ca să poți ve
dea unde și de ce ai greșit : 
să-ți organizezi foarte bine 
munca, să nu-ți scape nimic din 
vedere, nici oamenii, nici ma
șinile pe care le ai in dotare, 
nici măcar buletinul meteorolo
gic. oricît de probabil ar fi el ; 
să ai 
milie 
acasă 
seara ...
niciodată că toamna ai să poți 
da pîine la toată lumea — pen
tru că trebuie să dai ! — dacă 
stai pe șosea și aștepți să'plouă 
ci să mergi printre oameni 
le spui în fiecare clipă ce 
de făcut. Și mai sint multe 
tele...

— Care crezi că ar fi mulțu
mirea cea mai aleasă a unui in
giner agronom ?

— Atunci cind intră intr-un 
magazin și vede pe rafturi pîi- 
nile mari și rumene și se simte 
indrentățit să-ți spună : poate 
că piinea asta este făcută din 
griul la care am vegheat și eu.

— Ai simtit vreodată această 
mulțumire ?

— Cu< toată modestia, deși 
răspunsul meu s-ar putea să 
pară lipsit de modestie, dă 1

o viață 
în care 

atunci 
obosit :

ordonată și o fa
șă te simți... ca 

cînd te întorci 
să nu-ți închipui

să
au 
al-

socialistă „ambele forțe fiind Ia 
fel de incompatibile cu princi
piul său fundamental". „Noul" 
liberalism reprezintă o versiu
ne modernizată a liberalismului 
clasic din secolul 19. cu încer
carea evidentă de a imbina con
servarea principiilor societății 
capitaliste (proprietatea privată 
asupra mijloacelor de producție, 
întreprinderea „inițiativei" pri
vate. neamestecul statului), cu 
o critică la gdresa „exceselor 
societății de consum" și cu 
menținerea democrației liberale, 
în care drepturile omului, sînt. 
legate mai ales de domeniul 
politic și mai puțin de cel eco
nomic. •

Neo-liberalismul îndeplinește 
o dublă funcțiune, pe de o 
parte aceea de a absorbi și neu
traliza nemulțumirile sociale și 
politice față de exploatarea ca
pitalistă modernă (prin critica 
unor aspecte ale acestuia), pe de 
altă parte de a limita, de a re- 
strmge domeniul in care se caută 
soluțiile de perfecționare a 
funcționării sistemului capitalist 
și a regimului său politic. Fap
tul că soluțiile de viitor sint 
răutate cu precădere in trecut 
reprezintă el insuși un simptom 
de criză a ideologiei burgheze : 
o dovadă a diminuării capaci
tății de inovație socială care se 
oprește in fața transformării 
structurii fundamentale a socie
tății. Din acest motiv crizele 
generalizate și permanentizate 
ale capitalismului pot fi cel 
mult alinate cu pomada ideolo
giei neoliberale. nu remediate 
definitiv și durabil.

Iată de ce neo-liberalismu!, 
ideologie vizibilă a unei socie
tăți dezarticulate, invizibile, ră- 
mine mai mult o intenție și do
rință decît o soluție operativă. 
Soluțiile, cum dovedește și evo
luția opiniei publice din țările 
capitaliste avansate, pot fi găsi- 1 
te dincolo de liberalism — cei 
tradițional sau cel „nou" — în 
direcția unor transformări struc
turale. vizind libertatea funda
mentală — liberarea de exploa
tare. asuprire. discriminare și 
inegalitate.

„Noul" liberalism își constituie 
discursul in jurul tezei despre 
pretinsa superioritate a capita
lismului. Nu o dată chiar tema 
libertăților se confundă cu 
„libera" întreprindere privată. 
Or. istoria a arătat că libera
lismul. clasic sau „nou", gene
rează inegalitate economică, 
mai intîi. dar și un sistem de 
permanentizare a inegalității și. 
în consecință, a inechității. So
cialismul preia cu pasiune re
voluționară ideea unui sistem 
de garanții instituționale, pu
blice ale libertăților umane, 
dintre care eliberarea de ex
ploatare și asuprire, egalizarea 
șanselor pentru toți și fiecare 1 
este temeiul real al tuturor 1 
celorlalte libertăți.

Pe bună dreptate scrie J. F. 
de Martel în revista ..Etudes" 
cu referire Ia societățile burghe
ze : „inegalitățile au un carac
ter cumulativ. Sint tot aceiași 
cei ce dispun de bani, de să
nătate. de onoruri, de cultură, 
de putere, după cum tot ace
leași categorii rămin excluse de 
la acestea".

în această situație, perseve
rarea in reinvierea progra
mului liberal clasic reprezintă 
semnul unei penurii de creati
vitate. teoretică dar și practică, 
a unei ideologii ce- reflectă cri
za structurală a unor rinduicli 
in care — cum se spune intr-un 
text citat mai înainte — „con
sumatorii" nu au devenit și 
„gestionarii" societății sau mai 
simplu, in limbajul nostru, criza 
unei societăți in care producă
torii n-au devenit proprietarii 
mijloacelor de producție si be
neficiarii progresului social.

fm- 
două 

va-

tul valutar al întreprinderii a 
fost redus in 1976 cu aproape 25 
milioane lei. între cele 46 obiec
tive. realizate prin autoutilare 
în anul trecut, a căror valoare 
totală depășește 13 milioane lei. 
menționăm un cuptor modern de 
tratamente termice, mașini unel
te. standuri de probă, instalații 
de mare randament pentru re- 
circularea apei. „Un bilanț al a- 
cestei activități la încheierea 
primului trimestru al acestui an. 
ne spune ing. Dumitru Magia, 
șeful atelierului de proiectate nr. 
4 S.D.V. și autoutilare. relevă 
faptul că pină in prezent au 
fost finalizate 6 obiective, 
portante. printre . care 
manipulatoare cu turație
riabilă pentru linia de sudură și 
placare a flanșelor și plăcilor 
tubulare ale schimbătoarelor de 
căldură, două instalații automa
te. pentru placarea interioară a 
St-uțurilor cu diametre mari prin 
mecanizarea și adoptarea a două 
strunguri universale".

La I.U.C. Ploiești există un 
plan de autoutilare de perspec
tivă. Este deja pregătită docu
mentația tehnică pentru reali
zarea a 27 obiective în valoare 
de 16 milioane lei. urmînd ca 
alte 18 obiective. în valoare de 9 
.milioane lei. să fie finalizate în 
cursul anului 1978. Tinerii spe
cialiști Nicolae Ristea. secreta
rul organizației U.T.C. nr. 6, 
concepție, și Ion Dumitrache. 
tehnicieni, subinginer Radu Va- 
sile. ing. Constantin Manoliu au 
conceput și proiectat numeroase 
asemenea mașini și utilaje.

Ne-am oprit doar asupra re
zultatelor obținute, în cursul a- 
nului trecut și în primul tri
mestru al acestui an. de colecti
vele de muncă ale celor mai re
prezentative unități economice 
prahovene. Trebuie să remarcăm 
insă faptul că realizări deosebi- 

. te au fost înregistrate și la în
treprinderea de mecanică 
Sinaia. I.R.T.M.G. Poiana 
pina. „Neptun" Cimpina. 
binatul petrochimic Brazi, 
blul românesc" Ploiești, 
riența acumulată anul t 
ilustrată elocvent in cadrul ex
poziției județene, va permite, 
desigur, ca în 1977 activitatea 
de autoutilare să se ridice la noi 
cote calitative, abordind cu pri
oritate direcțiile majore de care 
depind creșterea substanțială a 
productivității muncii, ridicarea 
continuă a nivelului tehnico- 
calitâtîv al producției.

fină 
Cîm- 
Com- 

. „Ca- 
Expe- 
trecut.

CENTENARULUI INDEPENDENȚEI
în ziua de 3 mai, la sala de 

festivități a Muzeului de istorie 
ai Republicii Socialiste România 
a avut Ioc faza pe; municipiu a 
concursului „Independența oglin
dită în artă și literatură" reali
zat de către Comitetul muni
cipal București al U.T.C., 
Inspectoratul școlar al munici
piului. Muzeul de artă al 
Republicii Socialiste România 
și Muzeul de istorie al Repu
blicii Socialiste România.

Dedicat sărbătoririi centenaru
lui Independenței de stat a 
României, concursul se inscrie 
în preocupările organizațiilor 
U.T.C. din școli privind cunoaș
terea istoriei neamului, tradiți
ilor de luptă ale poporului român 
pentru dreptate și libertate 
socială, pentru unitate și inde
pendență națională.

Concursul s-a desfășurat in 
patru etape : pe clasă, școală, 
sector și municipiu. A cuprini 
un număr deosebit de mare de 
elevi uteciști. care au participat 
cu un deosebit interes la fazele 
amintite. Cîștigătorii fazei fina
le sint elevii Liceului ..Gheor
ghe Lazăr". reprezentind secto
rul VI, care au ciștigat pre
miul I. Liceului real-umamst

SPOKTl
TENIS : „CUPA DAVIS* 

ROMÂNIA-CEHOSLOVACIA
Pe terenul central al parcu

lui sportiv „Progresul" din Ca
pitală, se va desfășura la sfir- 
șitul acestei săptămtni meciul 
de tenis dintre echipele Româ
niei și Cehoslovaciei, contind 
pentru sferturile de finală 
„Cupei Davls" (grupa A a 
nei europene).

Vineri și duminică, la 
14,00, se vor disputa partidele 
de simplu, iar simbătă, la ora 
15.00. este programată partida 
de dublu.

♦
Biletele de intrare la acest 

meci s-au pus In vlnzare ia 
casele de bilete de la Stadio
nul Progresul, Stadionul Repu
blicii șt sediul C.N'.E.F.S. (str. 
Vasile Conta nr. 16).

ale
70-

ora

nr. 1. reprezentind sectorul III, 
care au ciștigat premiul II, și 
Liceului ..Tudor Vladimirescu". 
reprezentind sectorul VII, care 
au ciștigat premiul III.

*
în Editura Academiei a văzut 

lumina tiparului o amplă mono
grafie intitulată „Independența 
României". Elaborată de un co
lectiv de specialiști coordonat de 
acad. Stefan Pascu. acad. C. C. 
Giurescu, prof. univ. loan Ce- 
terchi. prof. univ. Ștefan Ștefă- 
nescu și general-mai or Con
stantin Olteanu. lucrarea este 
Închinată aniversării a 100 de 
ani de la cucerirea Independen
tei noastre de stat — eveniment 
de o importanță excepțională 
pentru evoluția României mo
deme. Avind ca idee centrală 
înfățișarea luptei pentru inde
pendență. libertate, unitate na
țională și dreptate socială ca 
permanente ale istoriei poporu
lui român, monografia cuprinde 
studii bazate pe o cuprinzătoare 
documentație .care evocă, in lu
mina adevărului științific, prin
cipalele momente ale evoluției 
ideii de independență in con
știința neamului nostru, de la 
lupta geto-dacilor pină la politi
ca ' României socialiste de afir
mare a principiilor suveranității 
și independentei naționale ca 
norme de bază ale relațiilor in
ternaționale contemporane.

O altă lucrare, apărută tot in 
cinstea evenimentului pe care îl 
vom sărbători la 9 Mai. este și 
cea intitulată „Arta și litera
tura in slujba independenței na
ționale". publicată în cadrul a- 
celeiași edituri. Alcătuit de un 
colectiv de cercetători de la In
stitutul de istorie și teorie lite
rară ..George Călinescu" și In
stitutul de istoria artei, și coor
donat de Ion Frunzetti și Geor
ge Muntean, volumul înfățișează 
modul în care independența a 
fost oglindită in poezia, proza, 
teatrul, memorialistica, scrierile 
istorice, corespondenta, publicis
tica. presa străină, grafica, pic
tura și muzica epocii, precum și 
în peliculele cinematografice de 
la începutul secolului al XX-lea.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a pri
mit din partea tovarășului KIM IR SEN, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Muncii din Coreea. președintele 
Republicii Populare Democrate Coreene, următoarea telegrama :

Vă exprim profunde mulțumiri pentru caldele felicitări^ adresate 
de dumneavoastră 
Comunist Român. 
Socialiste România 
dumneavoastră personal cu prilejul 
zilei mele de naștere.

Sincerele dumneavoastră felicitări 
stimulent.

Folosind acest prilej, remarc -----.— ---
prietenie și colaborare dintre partidele, guvernele și popoarele 
celor două țâri se întăresc și se dezvoltă bine pe zi ce trece și va 
doresc din inimă dumneavoastră și poporului român succese și mai 
mari in lupta neîntreruptă pentru transpunerea m viață a hotăriri- 
lor celui de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Roman.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit din partea președintelui Republicii 
Sierra Leone, SIAKA STEVENS, următoarea telegrama :

Sînt profund mișcat de mesajul dumneaâiaastră de 
felicitări adresat mie și poporului meu cu prilejul 
proclamării republicii.

în numele Comitetului Central al Partidului 
Consiliului de Stat. Guvernului Republicii 
și al poporului român, precum și al 

' celei de-a 65-a aniversări a

sînt pentru noi un important

cu satisfacție că relațiile de

călduroase 
aniversării

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. Președintele Republicii 
Socialiste România, a primit din partea lui RArAEL ( ALUUia, 
următoarea telegramă :

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

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

Cu atente salutări.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, Președintele

MANESCU, prim-ministru al Guvernului 
România, a primit din partea comisarului 
Guineea-Bissau, FRANCISCO MENDES,

Tovarășul MANEA 
Republicii Socialiste 
principal al Republicii 
următoarea telegramă :

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

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

MW
(

COMPETIȚIA CICLIST* 
„CUPA DINAMO"

Marți a început competiția ci
cliști dotată cu „Cupa Dinamo". 
Prima etapă desfășurată pe șo
seaua București — Ploiești de-a 
lungul a 110 km a revenit lui 
Nicolaie Savu (Dinamo), care a 
realizat timpul de 2 h 41'. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Aurel Bobeică (Metalul Ploper.il 
In același timp si Romică Si- 
mion (Dinamo). 2 h 42'37". As
tăzi are loc etapa a II-a pe șo
seaua București — Oltenița. 
Competiția nentru „Cupa Dina
mo" reorezintă un ultim prilej 
de verificare și selecție a echi
pei României, care va participa 
la cea de-a 30-a ediție 
Păcii" (Varșovia — 
Praga. 8—21 mai).

în cadrul schimburilor cultu
rale româno-franceze. actrița 
Marianne Auricoste din Franța, 
a prezentat. marți seara, la 
Muzeul literaturii române un 
recital de poezie franceză con
temporană. în continuare, artis
ta oaspete va mai susține re
citaluri in cadrul universități
lor la Iași. Cluj-Napoca și 
București.

Marți, după-amiază. tovarășul 
Ilie Verdeț, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., împreună cu 
tovarășii Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. și Ghizeia Vass, mem
bru al C.C. al P.C.R., H. Alexa, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.. s-a întilnit cu dele
gația Partidului Comunist diir 
Japonia, formată din tovarășii 
Tomio Nishizawa. vicepreședin
te al Prezidiului C.C. al ‘ 
Itaru Yonehara, 
Prezidiului 
Choju Ugai. 
P.C.J.. care.
P.C.R.. face 
noastră.

în timpul 
fășurate intr-o atmosferă 
prietenească, s-a făcut o 
mare reciprocă asupra preocu-

BtȘE.J.j 
membru al 

C.C. al P.C..J., și 
membru al C.C. al 
la invitația C.C. al 
o vizită în țara

convorbirilor.

țara

des- 
caldă, 
infor-

a „Cursei 
Berlin —

Republicii,
Indepen-

steaua a învins

• IERI, pe stadionul 
în semifinalele „Cupei 
deniei" la fotbal. 7 
cu 5—4 pe Progresul. La sfîrșitul 
timpului regulamentar de ioc. re
zultatul era egal : 2—2. Fotbaliștii 
militari au obținut calificarea 
transformînd mai multe lovituri 
de la 11 m. tn finala „Cupei In
dependenței". Steaua va întilni 
joi. de la ora 17. pe stadionul Re
publicii echipa Sticla din campio
natul municipal.

• ASEARA. la Viena. in cadrul 
campionatului mondial de hochei 
pe gheață (grupa A. locurile 5—8). 
selecționata Finlandei a întrecut 
cu «corul de 14—1 <3—0. 6—1, 5—0) 
reprezentativa României.

Accelerarea
la lucrările

(Urmare din pag. I)

țelor din Moldova și Transilva
nia. unde au rămas cele mai 
multe suprafețe de semănat cu 
porumb. In județul Vaslui, spre 
exemplu, unde au fost realizate 
circa 65 la sută din terenurile 
destinate porumbului, mai multe 
unități au încheiat lucrarea. 
Este cazul consiliului intercoo- 
peratist Rișești — pe cele 3 411 
ha planificate — precum și a 
cooperativelor agricole Stoicești. 
Bozia. Corni. Cirja. Găgești, Bă
cani și altele. Avansat este sta
diul lucrărilor și in unitățile 
Banca și Grumezoaia. Prin fo
losirea la întreaga capacitate a 
mașinilor se prevede finalizarea 
semănatului in 4 zile in toate 
unitățile cooperatiste din județ. 
Viteze zilnice sporite sint înre
gistrate și in întreprinderile 
agricole de stat vasluiene. Se 
realizează, astfel. 1 300—1 400 ha 
pe zi. urmind ca pină la sfîrși
tul săptăminii lucrarea să se în
cheie pe toate cele 17 000 ha 
planificate. Cu realizările de 
ieri — 200 ha — lucrătorii de la 
I.A.S. Fălciu au semănat porum
bul pe întreaga suprafață. ' Cu 
toate că mai multe unități din 
județele Cluj. Sibiu. Alba. Iași. 
Botoșani au finalizat semănatul 
porumbului, mai sint de reali
zat încă însemnate suprafețe. 
Pentru urgentarea lucrării este 
necesară o redistribuire a uti
lajelor, întrajutorarea intre uni
tăți. astfel ca semănatul să se 
incheie în cel mai scurt timp.

Concomitent cu semănatul, pe 
ultimele suprafețe, in toate uni
tățile s-au declanșat lucrările de 
întreținere a culturilor de sfeclă 
și floarea-soarelui. După cum 
ne spune tovarășul Gh. Rimni- 
ceanu. președintele cooperativei 
agricole din Gugești. județul 
Vrancea. „peste 300 de țărani, 
care au angajat in acord global 
culturile de floarea-soarelui, au 
trecut la efectuarea primei pra- 
șile manuale, deoarece timpul 
bun a favorizat și o puternică 
vegetație a buruienilor". Notăm 
cițiva 
zenți.
zori și 
rolică.
Arsenie. Marin 
asemenea, in plantația viticolă, 
alte echipe de cooperatori parti
cipă la modernizarea a 15 ha, 
prin lucrări specifice de tăiere 
și întreținere a solului, fapt care 
va conduce- la creșterea recoltei

dintre cei care sînt pre- 
zi de zi. la muncă, din 
pină seara: Partenie Ca- 
Anica Țandăra, Aneta 

Poienaru. De

ritmului
de sezon
15—20cu

Buzău, la 
Sărat pot fi 
sute de 
prima prașilă ....................
330 ha cu sfeclă de zahăr, ne 
spune președintele unității. Ion 
Davidoiu. fiind semănate la timp 
și de bună calitate au răsărit 
viguros. Acum, cooperatorii în
trețin cultura curată de buru
ieni. cunoscută fiind importanța 
prașilelor pentru obținerea de 
producții record". Intensă mobi
lizare de forțe consemnăm și la 
ferma legumicolă, condusă de 
tinărul inginer Aurel Pirvulescu, 
unde se întrețin cele două hec
tare tunele cu legume timpurii 
și se plantează în cimp ultimele 
suprafețe pentru tomate de vară. 
Se desfășoară neîntrerupt iriga
rea grădinii, zi și noapte, pen
tru a asigura apa necesară unei 
bune dezvoltări a plantelor.

în încheierea acestor vești de 
pe ogoare, care demonstrează 
hotărirea și angajarea lucrători
lor din agricultură pentru trans
punerea in viață â hotăririlor 
înaltului for al țărănimii, a in
dicațiilor secretarului general al 
partidului, in scopul sporirii pro
ducțiilor și creșterii eficientei 
economice, consemnăm un răs
puns concret, prin- fapte, al ti
nerilor ialomițeni: în sistemele 
de irigații i>n sudul Bărăganu
lui maî'multe sute de tineri din 
municipiul Călărași și 
invecinate au încheiat 
acțiune de îngrijire a 
de aducțiune — prin 
țări, curățiri, impermeabilizări — 
fapt care permite desfășurarea 
în bune condiții a campaniei de 
udări din acest an.

la sută. Și in județul 
cooperativa Glodeanu- 

întilniți pe cimp 
cooperatori efectuind 

manuală. „Cele

comunele 
o amplă 
canalelor 
decolma-

MINISTERUL EDUCAȚIEI 
ȘI ÎNVAȚAMÎNTULUI 

INSTITUTUL POLITEHNIC 
BUCUREȘTI

Institutul politehnic din 
București anunță că înscrie
rea candidaților pentru ocu
parea prin concurs a postu
rilor de asistent, publicate in 
Buletinul Oficial al Republi
cii Socialiste România, partea 
a IlI-a. nr. 54 din 23.III.1977 
și in ziarul „Scinteia tinere
tului" nr. 8 S76 din 14.IV.1977, 
se poate face la sediul insti
tutului din Splaiul Indepen
denței nr. 313 pină la data de 
7 mai 1977 inclusiv.

celor două 
_____  . un schimb 

de păreri asupra unor aspecte 
ale situației internaționale și ale 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

★
Prin Decret prezidențial, tova

rășul Octavian Groza a fost nu
mit în calitatea de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România în 
Austria, in locul tovarășului 
Dumitru Aninoiu. care a fost 
rechemat in centrala M.A.E.

pârilor actuale ale 
partide, precum #

Marți. 3 mai 1977. a părăsit 
definitiv Capitala dr. Hans Voss. 
ambasador extraordinar si ple
nipotențiar al Republicii Demo
crate Germane in Republica So
cialistă România, care si-a în
cheiat misiunea in tara noastră.

a
SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ CU PARTICIPARE 

INTERNAȚIONALĂ
în zilele de 4—6 mai a.c.. se vor desfășura la Academia 

„Ștefan Gheorghiu" lucrările sesiunii științifice, consacrată 
centenarului Independenței de stat a României. „Lupta seculară 
a poporului rumân pentru independență națională". Personali
tăți marcante ale vieții social-politice. culturale și științifice, din 
R. S. România și din străinătate vor prezenta comunicări în 
următoarele secțiuni': „Lupta poporului român pentru unitate 
statală și independentă națională". „Armata română în războiul 
din 1877—187.8 și însemnătatea 
pendența și suveranitatea — 
sociale contemporane".

.lict , 111CI ICI IVlllona 111 11<<JMV<1C11

ințernațională a acestuia", ,.Inde- 
prțncipii de bază ale dezvoltării

Vremea
Vremea se menține fru

moasa și călduroasă, cu cer 
variabil, mai mult senin 
noaptea și dimineața. Cu 
totul Izolat se vor semnala 
ploi sub formă de averse 
in nord-vestul țării, Vintul 
va sufla moderat, cu in
tensificări de pină la 40 km 
pe oră, predominind din 
sectorul estic. Maximele în
tre 22 și 30 grade, mai scă
zute pe litoral, iar minime
le intre 7 și 14 grade, mai 
coborite în estul Transil
vaniei.

SEMNĂTURI...
IN EXPOZIȚIE

In timpul liber, elevii Liceu
lui industrial nr. 1 din Capita-^ 
lă, împreună cu instructo’ui^O 
de practică Beatrice XicolaJl^V 
cu, lucrează în cadrul ln'*^^J 
prinderii „Decorativa" la con
fecționarea materialelor pen
tru expozițiile dedicate cente
narului Independenței. (L. P.)

Debut promițător
Tinărul poet Marian Stoi

ca, membru al cenaclului li
terar „Liviu Rebrean'u" â‘in 
Pitești, instructor la Comite
tul de cultură și educație 
socialistă al județului Argeș, 
este prezent in festivalul 
„Cintarea României" cu un 
volum de versuri, sugestiv 
intitulat : „Sud". Integrin- 
du-se activ in organizarea șt 
desfășurarea festivalului, 
participind cu dăruire la nu
meroase activități educative,, 
poetul și deopotrivă activis
tul cultural Marian Stoica 
sprijină munca artiștilor 
amatori din județ prin lu
crări de ținută. Un exemplu 
il constituie și acest prim 
volum de versuri. (Nicolina 
Gări ci).

Activitate de nota 10
Ne putem da seama de o 

asemenea activitate chiar și 
numai ascultind emisiunile 
stației de radioamplificare a 
Școlii generale din Putna. 
comuna BoloteSti —' Vrancea.. 
Sub îndrumarea tînărului di
rector Virgil Lovin, a profe
sorului de istorie Nicolae. 
Cerna, secretarul Comitetil- 
lui comunal U.T.C.. a tuturor 
cadrelor, care fac o adevăra
tă pasiune pentru emisiunile 
săptămînale. elevii alcătuiesc 
și prezintă informări politice 
curente („Cadran politic"), 
fapte cotidiene din activita
tea scolii („La zi"), curiozi
tăți științifice („Știati că,..“). 
aspecte negative („Foiletonul 
săptăminii") etc. Emisiunile 
se dovedesc un foarte util in
strument de lucru al organi
zației U.T.C.. contribuind la 
îmbunătățirea întregii activi
tăți instructiv educative si 
cetățenești a elevilor. Să a- 
mintim că aceiași elevi au 
obținut anul trecut, pe tere
nurile fermei școlare, cea 
mai bună producție de stru
guri. că ingrijiesc acum 409 
m.p. solarii, un hectar cu po
rumb. că participă in orele 
de agricultură la lucrările 
necesare pe ogoarele C.A.P. 
din localitate. Tot ei au exe
cutat în atelierele pre 
rafturi pentru bibliotecă, ga
lerii pentru perdele, 
pentru flori, 
muitor etc. 
gospodărirea 
tre cele mai 
mediul rural.

GRUPUL FOLK T

ill® <■ S

IU iM'-'
Kill

'.|7-
4

’ '''.si ’ 1J

al Casei de cultură a sindicatelor din 
alcătuit din doi lăcătuși, doi electricieni și 

___ ,___ ___ muzică : Lorin Stănescu, Viorel Dincă, Mar
cel Curtuhuz. Ntcu Comănescu și Alexandru Dobre. Melodiile 
lui. in stilul baladelor populare, culese din satele și comunele 
județului, au un caracter profund patriotic. Ultimele creații, 
difuzate recent și la una din emisiunile pentru tineret ale 
televiziunii : ..României", „De două mii de ani". „Ciobănașul". 
„Balada codrilor", se bucură de mult succes in spectacolele 
susținute pe scenele dimbovițene. (Benone Neagoe).

„Grupul 
Tirgoviște 
un profesor de

R A DAR

suporți 
gardul împrej- 
contribuind la 
scolii, una din- 
frumoase din

Tovarăși de beție și de 
pușcărie. Robu Constantin, 24 
de ani. ~ 
19 ani,
Volovăț, Suceava, Mircea si 
Dumitru
tiv, 19 ani, din Burila, ace
lași judef, 
consăteni 
Șantierului 
din Lugoj. Tovarăși de mun
că, s-au întovărășit si la be
ție. Intorcindu-se spre casă, 
după un chef împreună, l-au 
întilnit pe Gheorghe Foltic, 
un coleg de muncă de la a- 
celași șantier. Se vede că 
omul nu avea poftă ă'e vorhă 
cu bețivii. Drept pentru care 
aceștia, infierbintafi de al
cool s> supărați că nu sînt 
băgați in seamă, au tăbărit 
asupra lui, lovindu-l cu cu
țitul și tulburind liniștea lo
cuitorilor de pe stradă. A- 
cum au fost luati in seamă, 
cu toată seriozitatea legii, de 
către organele judecătoriei 
locale Lugoj, care i-a con
damnat la inchisoare contra-

Grigore Lăzărescu, 
ambii din comuna

Becica. 26. respec-

nu erau numai 
ci și angajații 

de construcții

vențională intre două și pa
tru luni, conform Decretului 
153/1970.

Cumnații. Șoferul Zavadoi 
Florian a plecat cu autoduba 
TV din Stopești spre Călugă
reai, însoțit de cumnatul său 
Pisică Teodor (25 ani, fără 
ocupație, tată a doi copii), 
care se întorcea acasă, Intre 
cele două localități au fost 
solicitați de o călătoare in 
virstă de 50 de ani s-o ia 
ca pasageră. Ceea ce au și 
făcut bucuroși. Atît de bucu
roși. incit, imediat ce au ieșit 
din localitate, av tras pe un 
drum lăturalnic, incercind s-o 
violeze Dacă pasagera oca
zională a putut scăpa fugind, 
cei doi nu s-au putut sus
trage pedepsei prevăzute de 
lege.

Rubrică realizată de 
M. TACCIU 

V. RAVESCU

eforturi.de
Ploper.il
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„DEZVOLTÎND RECUNOȘTINȚA 
Șl PREȚUIREA FAȚĂ DE STRĂ
MOȘII CARE, CU SACRIFICII Șl 
JERTFE URIAȘE, AU APĂRAT FIIN
ȚA NAȚIONALĂ A POPORULUI, 
AU PURTAT STEAGUL LUPTEI 
PENTRU LIBERTATE Șl NEATÎR- 
NARE, PENTRU DREPTATE NAȚIO- | 

NALĂ Șl SOCIALĂ, TREBUIE SĂ I 
SĂDIM ÎN CONȘTIINȚA OAMENI
LOR SENTIMENTUL RĂSPUNDERII 
FAȚĂ DE MOȘTENIREA ÎNAINTA
ȘILOR, AL HOTĂRÎRII DE A DUCE 
MAI DEPARTE, IN NOILE .CONDI
ȚII ISTORICE, FĂCLIA PROGRE
SULUI Șl CIVILIZAȚIEI PE PĂMÎN
TUL ROMÂNIEI".

NICOLAE CEAUȘESCU

0 vibrantă manifestare patriotică dedicată luptei pentru independență la Mausoleul eroilor neamului de la Mărășești

„La trecutu-ți mare, mare viitor"
Este permanent viu în memoria noastră în

demnul pe care marele nostru istoric și revolu
ționar Nicolae Bălcescu l-a lăsat posterității: 
„Moștenitori ai drepturilor pentru păstrarea că
rora părinții noștri au luptat ațita in veacu
rile trecute, fie ca aducerea aminte a acelor 
timpuri eroice să deștepte in noi sentimentul 
datoriei ce avem d'a păstra și d'a mări pentru 
viitorime această prețioasă moștenire?". In evul 
nostru nou pledoaria marelui corifeu al Revo
luției de la 1848 capătă semnificații și mai pro
funde. Sentimentele patriotice, iubirea de țară 
se clădesc pe cunoașterea trecutului, iși con
solidează rădăcinile adinei pe inalta adeziune 
și simțire la existența și istoria patriei. Istoria 
este izvorul viu de la care ne adăpăm. in per
manență. prin istorie trăim. Argumente supre
me, la indemina oricui, stau faptele, realizările, 
idealurile socialismului care devin, cu fiecare 
zi ce trece, date de majoră referință pentru is
toria acestor ani aflată într-un marș impetuos 
de împliniri epocale.

Pornind de la nobila misiune educativă și for
mativă pe care o are ziarul in ridicarea con
științei politice, istorice și patriotice a tinere
tului. redacția „Scinteii tineretului" a inițiat, in 
cadrul tradiționalelor manifestări ale sale „Ser
bările Scinteii tineretului", un ciclu de evocări, 
istorice al căror generic este —- și nu întîm- 
plâtor — celebrul vers eminescian „La trecutu-ți 
mare, mare viitor", evocări dedicate aniversării 
centenarului Independenței de stat a României. 
Propunindu-și să mijlocească, in acest mod ine

F...  ■

Mărășești — moment important al luptei poporului român pentru independentă. Aici, pe locul unde se înalță — 1XTRU SLAVA EROILOR NEAMULUI 
— un impunător mausoleu, a arut loc. :n de 2 mai. 1977. p amp}ă și entuziasta manifestare tinerească, vibrantă pnn mesajul său patriotic, act 

autentic de ed^aație st cultură.. care au ținut sd fie prezenti mii a’e tinen rrinceni.

dit.- și intr-un cadru mai larg, adecvat, atit ti
nerilor. cit și celorlalte categorii de oameni ai 
muncii, vibrante „intilniri cu istoria-, aceste’ 
evocări și-au găsit locul de desfășurare, de fie
care dată, pe vetre ale pâmintului strămoșesc 
care au însemnat tot atitea momente impor
tante. puncte cardinale in istoria și lupta pen
tru independență, pentru libertate națională și 
dreptate socială dusă de veacuri, in condiții 
aprige, de poporul român. Alegerea acestor 
locuri, scumpe fiecărui român, au asigurat, de 
bunăseamâ. succesul- de participare și ecourile 
cu adincă rezonanță patriotică și revoluționară 
ale manifestărilor noastre. Pentru că ce poate 
fi mai înălțător dacit evocarea începuturilor de 
istorie ale poporului român in chiar locul ge
nezei noastre, cetățile dacice de la Costești —’ 
Sarmizegetusa sau la ruinele Tirgoviștei. capi
tală de glorie, secole in șir. a Țării Românești. 
Ori la Islaz, unde.s-a citit Proclamația-program 
a revoluționarilor de la 1848. Ultima manifes
tare, a șasea din ciclul de spectacole-evocăre, â 
avut loc, cum ■ arh mai anunțat, in ziua de 2 
mai. Ziua tineretului, la- Mausoleul eroilor nea- 

'rriului de la Măfășești. De la. recordul de.30 000 
de participanți la manifestarea din Amfiteatrul 
dacic de la' CbsfthȘti, !:< zecile de mii de tineri 
prezenți la acțiunea din Cîmpia Dunării de lă 
Călărași, la evocarea organizată în incinta Curții 
Domnești și a Turnului Chindia din Tirgbviște,,;
ca și la acelea de la Islațj.șjglijărășești, iată caw 
drul istoric impresionant î’rt care participanți! 
au adus un >moțio;țant și inșuflețit.omagiu tre

cutului de luptă al poporului nostru, permanen
ței idealurilor de independență și libertate ale 
națiunii și in același timp au rememorat îm
plinirile prezentului socialist al țării, expri- 
mindu-și nețărmurita lor dragoste față de popor 
și. istoria sa. jegâmintul că vor înfăptui neabă
tut și dirz, politica internă și externă a parti
dului pentru înflorirea României socialiste, pen
tru ■‘vlitortil -comunist al țării.

Evocările organizate de „Scinteia tineretului" 
și-au propus și iși propun, in continuare, in 
ideea unei continuități de aspirațîi și ideal.’ sâ 
transmită celor prezenți sentimentele de pre
țuire profundă față de trecutul de luptă pen
tru independență al poporului nostru. In acest 
context istorici de renume au evocat evenimen
tele legate de locurile unde s-au desfășurat ma
nifestările, actori reputați ai scenei românești 
au reînviat nemuritoarele versuri închinate, de 
marii noștri poeți, epopeii eroice a luptei pen
tru independență, trecutului de jertfă și glorie, 
poeți tineri, consacrați au citit din versurile pro
prii. ineditei scrise .pentru evenimehtele istorice 
evocate, dedicate patriei și partidului, renumite 
formații artistice, corale și interpreți de mu
zică tînără,și. muzică populară românească, ar
tiști amatori și profesioniști, dd^iotrivă. anga
jați in aceșțș spectacole unitare, au prezentat 
cele’ mai valoroasecreații din fondul de aur 
,aj eîpțeculuripatriotic ,și al folclorului autohton. 
A fost prezent Itf Țriahifhstările noastre teatrul 
istoric — legat de epoca și locurile pe care s-au 
desfășurat grandioasele manifestări — teatrul

politic, înregistrând realitățile socialiste de azi. 
Iată, sintetic, paleta genurilor artei angajate 
prezente in acțiunea ..La trecutu-ți mare, mare 
viitor”. Am fost prezenți acolo unde trecutul se 
deschidea generos spre viitor și am înălțat. îm
preună cu zecile de mu de participanți. imn 
patriei scumpe, ideilor revoluționare ce ne
însuflețesc. îndeplinind, astfel. indemnul 
secretarului general al partidului. tovarășul
Nicolae Ceaușescii. de a cunoaște mai bine pa- - 
tria și istoria și de a adăuga măreției trecutu
lui "istoric realizările și gloria prezentului, noi 
pagini de eroism’ și patos revoluționari

Manifestarea de Ia Mărășești. ca toate cele
lalte. s-a înscris, prin vibrantul ei mesaj pa
triotic. prin ecourile profunde ce le-a avut in 
inimile spectatorilor, ca un autentic act de edu
cație și cultură. Tocmai de aceea nu putem 
încheia fără să adresăm mulțumirile noastre 
fierbinți tuturor celor care au contribuit la 
această reușită — actorilor, poeților, interpre- 
ților. formațiilor artistice prezente, in primul 
rind Ansamblului ..Doina” al Armatei și coru
lui ,. Madrigal", formației vocal-instrumentale 
„Cristal", care au dat curs invitației noastre. 
Ținem să mulțumim, pe această cale, organelor 
de partid și de . stat locale, Comitetului jude
țean Vrancea al U.T.C., din partea cărora am 
beneficiat de un mare sprijin în organizarea și 
desfășurarea manifestării noastre, despre a că
rei amploare voFbesc cu elocvență imaginile și 
prezentările din pagina de față.

VASILE CABULEA

Mărășești, 8 august 1917

Ordinul de zi 
al generalului

Eremia Grigorescu
Ostași !

De la 24 iulie pină la 7 august ați dat cele mai grele și mai 
mari lupte.

La Panciu. Mărășești și Cosmești s-a dezlănțuit cea mai mă
reață și groaznică bătălie ce-a purtat vreodată Țara Românească.

In lupte crincene și vijelioase, inamicul, întreit în număr, în 
nesățioosa lui poftă de a cuceri și restul din bogatul trup al 
scumpei noastre Românii, năpustindu-se furios, s-a izbit 12 zile 
și 12 nopți de vitejia voastră ca de o stîncă neclintită.

La Susița si Șiret ați năruit sforțările groaznice ale sălbatecu
lui dușman, dovedind lumii o ^dată mai mult că -pe aici nu se 
trece Aici cunoscu generalul german Mackensen ce este în- 
fringerea. Mărășeștii fu mormîntul iluziilor germane. j ,

r
Ostași I '

r
Mindră de voi, Țara vă mulțumește și vă admiră împreună cu 

oliații noștri, pe care i-ați uimit cu vitejia voastră, cu dorul și 
hotărirea nestrămutată de a muri pînă la unul decît să lăsați 
dușmanul să treacă peste pămîntul ce ne-a mai rămas.

Dimpreună cu voi depun pe mormintele eroilor ce au căzut 
in această năprasnică luptă florile recunoștinței unui popor, care, 
acum moi mult ca întotdeauna, nădăjduiește în întregirea lui.

De la general la soldat stringeți rîndurile I Și fiți gata să 
goniți dincolo de hotare pe vrăjmașul cotropitor !

Să trăiți, ostașii mei viteji, mindria și scutul fără seamăn al 
Patriei !

General EREMIA GRIGORESCU
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Așa te știm, Partid : cu țara-n față, 
Macheta unui veșnic șantier, 
Intrînd prin tine-n comunism, măreață, 
Ca Dunărea prin Porțile de Fier.

Așa te știm, Partid : mereu în frunte 
Cu fruntea-ncinsă de-al sudorii nimb, 
Desferecînd comorile sub munte/ 
Ori plămădind oțelul, schimb de schimb.

Așa te știm : prin țarina străbună, 
Cum treci, cuprins de milenarul jind, 
Prin timpul încă-nrourat de lună, 
Ori spicul greu în palmă cîntărind.

Așa te știm : o inimă ce bate 
Cu omenie-n fiecare piept, 
Dînd tuturor suprema demnitate 
De a trăi frumos, cinstit și drept.

Așa te știm : cum vajnic, iar și iarăși, 
Prin Secretarul General ne ceri
Să fim la greu și la izbînzi tovarăși, 
Din truda-i zilnică luînd puteri,

Ca să ne poarte, ca pe-un steag, destinu’ 
Cu braț bărbat și cuget unanim : 
Prezent în tot și-n toate — foc continuu 
în care toți voința ne-o călim.

..Madrigalul" — sub bagheta profesorului, compozitorului și dirijorului Marin Constantin. Un cor din 
ale cărui cintece, din marea sa artă interpretativă răzbate patosul umanist, patriotic și revoluționar al 

culturii noastre socialiste

NICULAE STOIAN

„Put de lei*. „Imnul eroilor", „Voința neamului", „Patria, mindria mea", „Tricolorul" — imnuri și 
cintece din fondul de aur al creației muzicale românești, au atins, in interpretarea corului An
samblului „Doina" al Armatei — dirijor Gheorghe Popescu — fotele cele mai ridicate ale artei corale.

Versurile recitate de cunoscuții actori Silviu Stănculescu, Paul George Avram. Olga Delia Mateescu și Adina 
Popescu au căpătat o rezonantă deosebită in inimile celor prezenti. Un moment deosebit in cadrul manifestării — 

muzică folk cu Anda Călugăreanu și Dan Tufaru.

îndelung aplaudată. Maria 
Bararu a adus aici, la Mă
rășești, citeva. din nestema
tele folclorului moldovenesc. 
Aplauze binemeritate au fost 
oferite cu generozitate și ta
rafului Ansamblului „Doina" 
al Armatei — dirijor Florea 
Cioacă

Pagină plină de patos revoluționar - poeții Niculae Sțoian. Florin Costinescu, Mircea Dinescu și Corneliu Vadim Tudor aduc în versurile lor un cald omagiu patriei, eroilor 
săi, realizărilor obținute de poporul nostru in opera de făurire a societății socialiste sub conducerea partidului comunist. Aceleași acorduri au răzbătut și din muzica 

interpretată de folkiștii Benedict Popescu și Ion Marin.
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O frumoasă impresie au 

produs rapsozii Lina Vetres- 
cu și Iohiță Coroi, buciuma- 
șii din satul Spulber, comu
na Paltin, cimpoieșii din Nis- 
torești, taraful „Doina Vran- 
cei" — soliștii Maria Costin, 
Ion Ghițulescu și Maria 
Costioaia Sava — precum și 
fanfarele Caselor pionierilor 
din Adj ud! și Odobești.

Pagină realizată de 
VASILE CABULEA, ION 
D. CUCU și GHEORGHE 

CUCU



Răspunsul Guvernului Republicii Socialiste România 
la scrisoarea secretarului general al 0. N. U

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

Reprezentantul permanent al României la Organizația Națiu
nilor Unite a transmis următorul răspuns al Guvernului Republicii 
Socialiste România la scrisoarea secretarului general al O.N.U., 
privind sesiunea specială a Adunării. Generale a O.N.U. consa
crată dezarmării:

Este pentru prima oară in is
toria Organizației Națiunilor 
Unite cind statele membre de
cid examinarea problemei de
zarmării în cadrul unei sesiuni 
■speciale care este chemată sâ 
constituie un punct de cotitură 
în eforturile îndreptate spre 
oprirea cursei înarmărilor și 
trecerea cu hotărîre la dezar
mare.

Pornind de Ia însemnatele 
răspunderi ce revin Organiza
ției Națiunilor Unite în dome
niul dezarmării, România acor
dă o mare importanță convocă
rii sesiunii speciale a O.N.U. 
consacrate dezarmării din 1978 
și se pronunță, totodată, pentru 
organizarea unei Conferințe 
mondiale destinate opririi cursei 
înarmărilor și. îndeosebi, a înar
mărilor nucleare.

După părerea guvernului ro
mân, această sesiune specială 
este chemată să adopte măsu
rile necesare care să permftă 
Organizației Națiunilor Unite să 
joace un rol mai activ în reali
zarea dezangajării militare șl 
dezarmării ca parte integrantă 
a procesului de făurire a unei 
noi ordini economice și politice 
internaționale, care să asigure 
condițiile necesare pentru dez
voltarea liberă și independentă 
a tuturor statelor, fără nici un 
amestec din afară, extinderea 
largă a colaborării neîngrădite 
dintre toate națiunile. Impor
tanța pe care o are convocarea 
sesiunii speciale a Națiunilor 
Unite pornește și de la faptul 
că O.N.U. este încă departe de 
a-și fi îndeplinit misiunea ce 
î-a fost încredințată în dome
niul dezarmării.

Negocierile de dezarmare au 
fost scoase, treptat, de sub egi
da Organizației Națiunilor Uni
te, iar cele care au continuat, 
sub o formă sau alta, să berie- 
ficieze de 
au fost in 
nutul lor 
decenii de 
ganizația Națiunilor Unite nu a

îndrumarea O.N.U.. 
fapt golite de conți- 
firesc. La peste trei 
la înființarea sa, Or-

putut să-și exercite competențe 
directe privind negocierile din 
domeniul dezangajării militare 
și dezarmării. Problemele dezar
mării, în primul rînd ale dezar
mării nucleare, nu au devenit 
încă obiectul unor măsuri 
hotărîte și decisive din partea 
guvernelor, care să asigure 
reducerea și lichidarea arma
mentelor și să pună omenirea 
la adăpost de pericolul unui 
nou război. Tratatele și conven
țiile internaționale încheiate, 
deși au avut o anumită contri
buție la crearea unui climat de 
înțelegere, nu s-au dovedit a fi 
de natură 
înarmărilor sau să asigure apli
carea unor 
dezarmare, 
înarmărilor. îndeosebi iale înar
mării nucleare.

Imobilismul din domeniul ne
gocierilor de dezarmare a per
mis amplificarea cursei înarmă
rilor, dezvoltarea, diversificarea 
și acumularea unor arsenale nu
cleare 
imensă 
Cursa 
spirala 
cial în 
decit in. 
mii.
concentrare de forțe armate și 
armament modern, inclusiv ar
mament nuclear.

Tabloul îngrijorător pe planul 
înarmărilor și al dezarmării de
monstrează că strategia, moda
litățile de abordare, regulile șî 
procedurile folosite, cu toate 
eforturile ce s-au depus, nu au 
fost cele mai potrivite, nu și-au 
dovedit eficiența, nu au dat re
zultatele cerute de popoare.

Convocarea sesiunii speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. con
sacrată dezarmării reprezintă o 
recunoaștere de către Națiunile 
Unite a faptului că a venit 
timpul să se acționeze cu ho
tărîre pentru asigurarea unei 
securități egale și reale pentru 
toți. prin, adoptarea unor măsuri 
eficiente de dezarmare generală 
și completă. în primul rînd

să slăbească cursa

măsuri efective de 
nu ating bazele

și convenționale cu o 
forță de distrugere, 

înarmărilor ți-a arătat 
sa vertiginoasă în spe- 
Europa unde, mai mult 
oricare altă parte a lu- 

se află o nemaiîntîlnită

nucleară, sub 
național strict

Animat de dorința de a-și 
aduce contribuția, alături de 
celelalte guverne ale lumii, la 
realizarea dezarmării generale și. 
în primul rînd. a dezarmării 
nucleare, guvernul român a pre
zentat Ia cea de-a XXX-a se
siune a Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite do
cumentul „Poziția României in 
problemele dezarmării, în. primul 
rind ale dezarmării nucleare și 
în instaurarea unei păci trainice 
în lume'* în care expune un pro
gram cuprinzător de măsuri 
imediate și de perspectivă, care, 
în concepția sa, reprezintă pași 
reali pe calea dezarmării și pro
pune convocarea , unei : sesiuni 
-speciale a Adunării Generale a 
O.N.U. dedicată problematicii 
dezarmării.

în opinia guvernului român, 
prima sesiune specială a Adună
rii Generale a O.N.U. dedicată 
dezarmării, care va avea loc în 
mai-iunie 1978. constituie un for 
de sine stătăter. în măsură a 
adopta hotărîri de importanță 
crucială pentru pacea'și secu
ritatea mondială. 'în acest sens, 
sesiunii speciale îi revine sar
cina de a dezbate și ■ adopta 
principii, decizia, și mășuri pen
tru o nouă eră de negocieri. — 
era dezarmării concrete. • reale. 
Adunarea generală este : in mă
sură să-și ducă Ia îndeplinire 
această sarcină, fiind organul în 
care sînt reprezentate toate sta
tele membre ale OiN.U., bene
ficiind de un regulament de 
procedură ’ în ' aceeași' măsură 
democratic și elastic, care poate 
acomoda interesele tuturor.

Pentru reușita, deplină a se
siunii speciale, un rol important 
revine Comitetului pregătitor al. 
acesteia. în ăttivitateâ Comite
tului pregătitor trebuie să se 
asigure condițiile necesare pen
tru participarea largă, pe baze 
egale, a tututor stAtelor in toate 
formele de lucru și pe întregul 
parcurs al negocierilor, evitîn- 
d'U-se practica blocurilor, a gru
părilor închisă.

în concepția guvernului român. 
Comitetului pregătitor i-ar re
veni sarcina de a elabora proiec
tele următoarelor documente de 
bază :

un control in ter
ți eficace.

1. Ordinea de zi. care trebuie 
să fie clară, precisă și la obiect 
pentru a pune in evidență peri
colul cursei Înarmărilor, lacunele 
concrete ale negocierilor de oină 
acum în domeniul dezarmării, 
stabilirea măsurilor ce trebuie 
întreprinse in viitor. Avem in 
vedere ca sesiunea specială să 
procedeze la dezbateri privind : 
situația care s-a creat pe planul 
înarmărilor, nucleare și conven
ționale. stadiul și rezultatele ne
gocierilor de dezarmare ; mă
surile ce urmează a fi întreprin
se de către O.N.U. pentru scoa
terea din imobilism a negocieri
lor de dezarmare, pentru reali
zarea unor acorduri viabile care 
să ducă la dezarmarea generală 
și completă, in principal la de
zarmarea nucleară, la destin
dere, cooperare, pace și secu
ritate : rolul O.N.U. in domeniul 
dezarmării.

2. Declarația sesiunii speciale, 
care sâ cuprindă principiile ne
gocierilor de dezarmare, țelurile 
și prioritățile acestora, tactica și 
strategia, menite să ghideze 
desfășurarea tuturor tratativelor 
privitoare la dezarmare.

3. Programul de acțiune eșalo
nat în timp, conținând măsurile 
concrete ce trebuie întreprinse 
in domeniul dezarmării nucleare 
și convenționale, 
rea încrederii și 
tre state.

4. Mecanismul
care sâ prevadă 
structuri viabile, 
autoritate deplină _______
suple, cu reguli și proceduri de 
lucru democratice. Aceste struc
turi trebuie să ofere posibilitatea 
ca la negocierile de dezarmate 
să participe, pe bază de egali
tate, toate statele interesate.

Exprimînd aceste considerente 
de ordin general. guvernul 
român este hotărit să-și aducă 
întreaga sa contribuție la pre
gătirea și desfășurarea in con
diții optime a sesiunii speciale 
a Adunării Generale a O.N.U., 
astfel ca aceasta să reprezinte o 
cotitură în eforturile pentru rea
lizarea dezarmării generale și 
totale și în primul rind a celei 
nucleare.

tor,
de

Srf
țară

sărbătorirea zilei de 
în apelul lansat cu acest

SĂRBĂTORIREA ZILEI DE 1 MAI
BRAZZAVILLE

Ziua de 1 Mai a fost marcată 
în Republica Populară Congo 
printr-o paradă militară ți o 
demonstrație a oamenilor mun
cii din Brazzaville. Manifestan- 
ții și-au reafirmat sprijinul față 
de politica Partidului Congolez 
al Muncii.

PE SCURT* PE SCURT • PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT

CONVORBIRI 
SOVIETO-VIETNAMEZE

Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., 1-â 
primit pe Vo Nguyen Giap, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. din Vietnam, vice- 
prim-ministru și ministrul apă
rării naționale a R.S. Vietnam. 
Cu acest prilej, a avut loc un 
schimb de opinii privind dezvol
tarea relațiilor dintre cele două 
țări, ca și in unele probleme in
ternaționale de interes comun.

• LUÎND cuvîntul la a 51-a se
siune a Comitetului F.A.O. pen
tru problemele produselor agri
cole. directorul general al 
F.A.O.. Edouard Saouma, a sub
liniat necesitatea de a se acorda 
țărilor în curs de dezvoltare un 
acces mai larg și mai echitabil 
la resursele agricole, ca parte 
integrantă a unei noi ordini e- 
eonomice internaționale.

DEZVOLTAREA 
COOPERĂRII ECONOMICE 

ROMANO-MAROCANE

O delegație economică ro
mână condusă de Bujor Al- 
mășan, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțu
lui Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, 
care a efectuat o vizită in 
Maroc, a avut convorbiri cu 
conducerile unor ministere 
economice și a fost primită 
de primul ministru al gu
vernului marocan.

In cursul convorbirilor au 
fost examinate stadiul ac
tual și perspectivele schim
burilor comerciale și coope
rării economice bilaterale, 
stabilindu-se măsuri și ac
țiuni concrete in acest scop.

pentru întări- 
cooperării din-

de negocieri, 
crearea unor 

învestite cu 
ți totodată

R. D. P. LAOS: Aspect din timpul unei ore de curs, desfășurată 
intr-unui din laboratoarele Colegiului pedagogic din Vientiane

Manifestări consacrate
centenarului Independenței

de stat a României
„Lupta pentru 
românilor o- 
plastice", este 
vernisată la

La Paris au inceput marți con
vorbirile 
asupra —
dintre' cele două 
rundă de negocieri a 
marți 1 
R. S.
Franței. ------- ------
este condusă de Van Thyen. ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, iar delegația americană 
de Richard Holbrooke, secretar 
de stat adjunct pentru proble
mele Asiei orientale și Pacificu
lui,

într-un editorial consacrat 
acestor’ convorbiri, ziarul „Nhan 
Dan“. organ al C.C. al P.C. din 
Vietnam .subliniază că politica 
externă a guvernului vietnamez 
are ca obiectiv extinderea rela
țiilor de prietenie cu alte state 
pe baza respectării independen
ței. suveranității, egalității si 
avantajului reciproc. între Viet
nam și S.U.A.. continuă ziarul, 
au rămas trei probleme princi
pale nerezolvate : normalizarea 
relațiilor, furnizarea de informa
ții în legătură cu militarii ame
ricani dispăruți în război si con
tribuția S.U.A. pentru vindecarea 
rănilor războiului si refacere* 
economică postbelică a Vietna
mului.

vietnamezo-americane 
normalizării relațiilor 

țări. Prima 
„„ ______ i avut loc
dimineața la Ambasada 
Vietnam din capitala 

Delegația vietnameză

GREVA MUNCITORILOR 
Șl FUNCȚIONARILOR SUEDEZI

Greva celor 1,3 milioane 
de muncitori și funcționari sue
dezi — cea mai amplă din 1909 
— declanșată la chemarea sin
dicatelor este pe punctul de a se 
extinde. Un purtător de cuvînt 
al Confederației sindicatelor sue
deze a anunțat că, dacă efortu
rile de mediere întreprinse 
guvern nu vor da rezultate 
zitive pină miercuri, vor fi 
clacate greve selective în 
nieniile serviciilor și al indus
triei transporturilor.
V 
*

*

*

* * I Ă
*

*

de 
po- 
de- 
do-

• ÎN urma convorbirilor de la 
Roma între o delegație a Parti
dului Comunist Italian condusă 
de Enrico Beriinguer. secretar 
general al P.C.Î., și o delegație 
a Partidului Comunist Francez 
condusă de Georges Marchais, 
secretar general al P.C.F.. a fost 
dat publicității un. comunicat 
cate reafirmă actualitatea de
plină a Declarației comune a 
P.C.I. și P.C.F., difuzată la 15 
noiembrie 1975, cuprinzînd po
ziția acestora de a acționa pe 
căi proprii pentru socialism.
NAȚIONALIZĂRI IN MOZAMBIC

Guvernul mozambican a na
ționalizat compania de rafinare 
a petrolului „Sonarep" — a 
anunțat ministrul dezvoltării și 
planificării economice, Marceli
no dos Santos, in cadrul unui 
miting al muncitorilor firmei.
Odată cu anunțarea naționali

zării companiei — un consorțiu 
cu capital portughez și francez 
— ministrul mozambican a pre
cizat că a fost constituită o 
companie națională petrolieră 
care se va numi „Petromoc**.

• POTRIVIT unor aprecieri 
preliminare, costul operațiunilor 
de combatere a poluării cu petrol 
a apelor mării ca urmare a 
erupției de la platforma de fo
raj submarin „Bravo", amplasa
tă în zona zăcămintului norve
gian Ekofisk din Marea Nordu
lui, se va cifra la aproximativ 
100 milioane de coroane norve
giene.

In sprijinul 
popoarelor din 

Namibia si Zimbabwe
Referindu-se la viitoarea 

Conferință în. sprijinul po
poarelor din Namibia și Zim
babwe. organizată la Mapu
to. între 16 și 21 mai, Salim 
Salim, ambasadorul Tanzani
ei la O.N.U. și președintele 
Comitetului de decolonizare 
al Organizației Națiunilor 
Unite, a subliniat importan
ța acestei reuniuni pentru e- 
voluția situației din Africa 
australă. ..

Conferința a fost convoca
tă Ia inițiativa a trei orga
nisme ale O.N.U. : Comitetul 
pentru decolonizare. Consi
liul pentru Namibia — orga
nism din care face parte și 
România — și Comitetul de 
luptă împotriva apartheidu
lui. în consultare cu Organi
zația Unității Africane. La 
dezbateri vor fi prezenți re
prezentanți ai statelor mem
bre ale Consiliului de Secu
ritate, ai țărilor africane, ai 
mișcărilor de eliberare din 
Africa.

De asemenea, pină în pre
sent. S.U.A.. Canada. Marea 
Britanic și-au anunțat in
tenția de a participa la dez
bateri, ceea ce, arată agenția 
France Presse. ii conferă re
uniunii de la Maputo un ca
racter international.

VARȘOVIA. — 
independență a 
glindită in artele 
tema expoziției 
Clubul internațional de presă și
carte din orașul Torun. în ca
drul acțiunilor prilejuite de 
marcarea în R. P. Polonă a cen
tenarului dobindirii Indepen
denței de stat a României.

ANKARA. — In prezența 
președintelui Senatului Turciei, 
Tekin Ariburun, a secretarului 
general al Președinției republi
cii, Fuat Bayramoglu, a altor 
personalități oficiale, la Cine
mateca din Ankara au început 
„Zilele filmului românesc", or
ganizate cu prilejul aniversării 
centenarului Independenței de 
stat a României. La Consulatul 
României din. Istanbul a avut 
loc vernisajul expoziției „Pagini 
din istoria relațiilor de prietenie 
și colaborare româno-turcc“. A 
fost organizată o conferință de 
presă și a fost prezentat volu- 
mul „Centenarul Independen
ței". apărut recent în editura 
locală „Habora".

BERNA. — în cadrul mani
festărilor prilejuite de centena
rul Independenței de stat a 
României, Ambasada țării noas
tre la Berna a organizat o sea
ră românească. Ambasadorul ro
mân in Elveția, Dan Enăchescu. 
a vorbit despre importanța ac

rului independenței.
BRUXELLES. — „Semnifica

ția centenarului Independenței 
de stat a României" și „Princi
piile politicii interne și externe 
ale României socialiste1* au con
stituit temele intilnirii cu re
prezentanții presei belgiene, or
ganizată -de ambasada țării 
noastre din Bruxelles.

WASHINGTON. — Cu ocazia 
centenarului Independenței
României. în orașul Rochester 
(S.U.A.) a avut loc un simpo
zion de cultură românească, 
prezentindu-se o serie de co
municări.

Din partea țării noastre a 
participat acad. Ștefan Pascu 
de la Universitatea din Cluj-, 
Napoca, care a prezentat mo
mentul 1877 in contextul istoriei 
tării noastre.

TEHERAN. — La Palatul Sa- 
adabad din Teheran a avut loc 
reuniunea festivă a Comitetului 
național iranian constituit în 
cinstea aniversării centenarului 
Independenței de stat a Româ
niei. La această manifestare au 
participat membrii comitetului, 
alcătuit din personalități de 
frunte ale vieții politice iranie
ne, reprezentanți ai presei, oa
meni de cultură. Reuniunea a 
fost prezidată de prințesa Asrah 
Pahlavi.

CAIRO. — în complexul cultu- 
ral-sportîv „Zamalek" din ca
pitala Republicii Arabe Egipt a

fost deschisă expoziția de foto
grafii „Centenarul Independen
ței de stat a României“ sub 
patronajul lui Sayed Zaki, se
cretar al C.C. al Uniunii So
cialiste Arabe, președintele Aso
ciației de prietenie egipteano- 
române. și al ambasadorului 
României la Cairo, Petru Bur- 
lacu.

MONROVIA. — Aniversării 
centenarului Independenței de 
stat a României i-a consacrat o 
manifestare culturală Colegiul 
Africa de vest din Monrovia. 
Despre semnificația evenimen
tului a vorbit ambasadorul 
României in Liberia, Petrachi 
Trofin.

RIO DE JANEIRO. — în ca
drul manifestărilor dedicate a- 
niversării centenarului Inde
pendenței de stat a României, 
la Universitatea din Rio de Ja
neiro a fost organizat un sim
pozion, avind ca temă semnifi
cația evenimentului istoric de 
la 1877.

Cu acest prilej, a fost organi
zată o expoziție de cărți donate 
de Biblioteca centrală universi
tară.

a Uzinele de beton 
din cadrul Combi
natului de construc
ții de locuințe din 
Berlin, situate în
vechiul cartier Ko- 

penick, inginerul Erwin Haus
mann ne vorbește despre „Ini
țiativa F.D.J. Berlin" (Tineretul 
Liber German) menită să antre
neze tinerii la realizarea planu
lui de construcții al capitalei, 
entuziasmul cu care s-ou anga
jat să contribuie la înfăptuirea 
celui mai cuprinzător program de 
construcții urbane din istoria 
R. D. Germane. Fiindcă din to
talul celor 700 000 de construc-

Arteră comercială la licitație
Una dintre cele mai importante artere 

comerciale ale Londrei. Brompton Road, 
va fi pusă la licitație la 5 iulie. In capita
la britanică s-a precizat că localurile 
scoase la vinzare. în majoritate magazine, 
se întind pe o suprafață de 2,5 ha și se 
așteaptă să se obțină circa 40 milioane 
de lire sterline.

viitor, va fi posibilă extragerea măduvei, 
conservarea ei cit timp reclamă trata
mentul. și punerea ei la loc.

30 sculpturi într-un zid
20 de' capete monumentale și zece alte 

elemente statuare provenind dintr-o gale
rie și din portalul meridional ale cate
dralei Notre Dame din Paris au fost des-

Conservarea măduvii osoase ?
Un grup de cercetători de la Institutul 

național de cancer al S.U.A., intr-un ra
port prezentat recent conferinței anuale 
a „Societății 
clinice", indică _ 
metodă pentru conservarea intactă a mă
duvii osoase ...... '
mergind pină la... 6 luni. (Pină acum con
servarea. era posibilă o singură zi). Me
toda constă în plasarea măduvii în 
substanțe chimice speciale (vapori de ni
trogen lichid) la temperaturi foarte scă
zute. Majoritatea tratamentelor 
împotriva cancerului distrugeau 
diabil măduva, concomitent cu 
maligne. Cercetătorii apreciază

americane de investigata 
Că a. reușit sa găsească o

pe perioade îndelungate.

chimice 
ireme- 

celulele 
că, in

Statuile nu vor fi plasate la locul lor, 
deoarece in 1885 in nișele rămase 
au fost instalate alte sculpturi.

Conductă suspendată

coperite in timpul lucrărilor care se efec
tuau la zidul a'e cinci metri lungime și 
trei metri lățime, al unui hotel particular 
din centrul Parisului. Istoria acestei des
coperiri : 4n jurul anului 1800 cele 36 de 
statui au fost „donate" spitalului vecin cu 
catedrala pentru a fi folosite ca... mate
riale de construcții; in cele din urmă un 

' avocat le-a cumpărat și le-a „înhumat" 
în zidut hotelului pe care și l-a construit.

Conducta petrolieră care făcea legătura 
dintre zăcământul Ekofisk ă’in Marea 
Nordului și punctul terminal Teeside. 
din nord-estul Angliei, se afla, anul tre
cut. suspendată pe o distanță de peste 
60 km deasupra fundului mării, se arată 
intr-un studiu al societății „Philips Pe
troleum". Numeroase sondaje ar trebui 
întreprinse in prezent pentru a verifica 
dacă conducta s-a reașezat singură pe 
fundul mării, sub efectul valurilor, sau 
dacă sînt necesare reparații. Jn cazul in 
care conducta continuă să se afle suspen
dată există riscul ruperii sale.

„Drogparty" fatal
Două persoane și-au pierdut viața și 

alte două se află in stare de comă . cg 
urmare a unui „drogparty" organizat M 
Mulhouse. in estul Franței. Cele două 
victime sint un băiat de 22 ani și o fată 
de 21 ani. „Accidentul" a fosț provocat de 
folosirea heroinei pure.

(ffînema
VaJW

Decada filmutui românesc. 
PRIN CENUȘA IMPERIULUI: 
Scala (ora 18).

CUIBUL SALAMANDRELOR: 
Bușești (orele 9: 11,15; 13.30; 16; 
18,1.3; 20,15): Miorița (orele 9; 11.15; 
13,15; 15.30; 17,43: 20).

MECIUL SECOLULUI: Scala
(orele 9.30: 11,30: 13,20; 16; 20,15).

RUSLAN ȘI LUDMILA : Eforie 
(orele 9: 12; 16: 19).

DIAVOLII DIN SPARTIEVENTO: 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15 : 20,30); Patria (orele 9; 
u,15: 13,30; 15,45: 18: 20,15); Favo
rit (orele 9; 11,15; 13,30; 15,43; 18; 
20.15).

OASPEȚI DE SEARA: Central 
(orele 9,15; 11.30: 13,45; 16: 18; 20); 
Grivlta (orele 9; ti.15: 13,30: 15.45: 
18: 20,15); Tomis (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,20); Flamura

(orele 9: 11,13; 18,30; 15,45: 18; 20).
PE AICI NU SE TRECE (orele 

14; 19); PISICILE ARISTOCRATE 
(orele 9,30; 11,30; 17): Doina.

CINCI DETECTIVI LA MIEZUL 
NOPȚII: Festival (orele 9,15; 11.30; 
13,45: 16; 18,15: 20,30); Feroviar 
(orele »; 11,15; 13,30; 16; 18.13;
20.30) ; Modern (orele 8; 11.15;
13,30; 16; 18,15; 20,30).

PARADA SURPRIZELOR: Tim
puri Noi (orele 9; 11,15; 18,30; 
15,45: 18: 20).

AȘII ÎNĂLȚIMILOR; Victoria 
(orele 8,45; 11; 13,15; 15,30; 18;
20.30) ; Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16: 18.15; 20,30).

HOLLYWOOD. HOLLYWOOD: 
Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30: 16; 
18,15; 20,30) ; Gloria (orele 9; 11,30; 
15.30: 18: 20,13).

SFÎRȘITUL LEGENDEI: Glulești 
(orele 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20); Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20).

PODUL FETELOR: Bucegl (orele 
9; 11: 13; 15,30: 17.45: 20).

COPIL DE SUFLET: Lira (orele 
9; 11; 13; 15,30; 18; 20,15).

RABAT
Ziua de 1 Mai „a constituit 

pentru clasa muncitoare din Ma
roc — informează agenția 
M.A.P. — un prilej de bilanț al 
realizărilor obținute in dezvolta
rea economică și socială a țării, 
de exprimare a revendicărilor 
privind ameliorarea condițiilor 
lor de muncă și de manifestare 
a solidarității cu popoarele care 
luptă împotriva rasismului, a- 
partheidului și colonialismului",
LIBREVILLE

La chemarea Federației sindi
catelor din Gabon, mii de mun
citori și funcționari au luat 
parte la o manifestație organi
zată în 
viile — 
1 Mai.
DELHI

La Delhi, Calcultta. Bombay. 
Madras și în alte orașe ale In
diei au avut loc numeroase mi
tinguri și demonstrații prilejui-

capitala tării — Libre- 
cu prilejul zilei de

te de
1 Mai._ -------------------  .
prilej de Congresul sindicatelor 
din India se subliniază necesi
tatea unității tuturor muncitori
lor in apărarea drepturilor 
pentru creșterea nivelului 
trai al întregului popor.
COLOMBO

în capitala Republicii 
Lanka și în alte orașe din . 
au fost organizate mitinguri și 
adunări consacrate Zilei inter
naționale a celor ce muncesc.
ADEN

în centrul capitalei Republi
cii Democrate Populare a 
menului a fost organizat 
miting consacrat zilei de 1
CIUDAD DE MEXICO

Cu ocazia zilei de 1 Mai. 
te un milion de mexicani au 
demonstrat în Piața Constituției 
din capitala țării. Au asistat 
președintele Jose Lopez Portillo, 
membri ai guvernului si ai Par
lamentului.
LIMA

Sub lozinca „Pentru unitatea 
forțelor revoluționare și patrio
tice. pentru apărarea transfor
mărilor social-economice ale 
poporului peruan", la Lima a 
fost organizat un miting de 
masă cu prilejul Zilei de 1 Mai.

Ye- 
un 

Mai.

pes-

BONN; Președintele Partidului 
Comunist German a primit 

delegația de activiști ai P. C. R 
în cadrul vizitei pe.

treprin.de în R. F. 
delegația de activiști 
condusă de Constantin Drăgan, 
membru al C.C. al P.C.R., a fost 
primită de președintele Partidu
lui Comunist German, Herbert 
Mies.

Cu acest prilej, din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, a fost transmis 
un salut prietenesc și urări de 
succes tovarășului Herbert Mies, 
conducerii P.C. German, comu
niștilor din R.F. Germania in 
activitatea pusă în slujba intere
selor maselor muncitoare vest- 
germane. promovării cauzei păcii 
și securității în Europa și în 
lume.

Mulțumind, tovarășul Herbert 
Mies a rugat să se transmită to-

care o în- 
Germania, 
ai P.C.R.,

Nicolae Ceaușescu din.varășului
partea sa, a conducerii P.C. Ger
man un salut frățesc și cele mai 
cordiale urări de succes în acti
vitatea desfășurată de poporul 
român, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, pentru 
făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

în cadrul convorbirii a avut 
loc un schimb reciproc de in
formații cu privire la activitatea 
celor două partide, exprimindu- 
se. totodată, hotărirea de a dez
volta și adinei raporturile de 
colaborare dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Co
munist German, in interesul ce
lor două partide, al popoarelor 
din cele două țări, al cauzei pă
cii, socialismului și securității în 
Europa și în lume.

J

tribuție a tinerilor la realizarea 
prevederilor ultimului plan cinci
nal de dezvoltare a economiei 
naționale (1971-1975), Ulrich 
Tonhardt preciza că elaborarea 
programului de locuințe pe ter
men lung a determinat un avînt 
fără precedent în activitatea de 
construcții a țării. Startul a fost 
dat de cea de-a Vl-a Conferință 
a constructorilor, din aprilie 
1975, cind s-0 prevăzut ca Berli
nul să fie transformat, în urmă
torii ani, într-o metropolă atră
gătoare. Bilanțul făcut la sfîrși- 
tul anului 1975 a evidențiat că 
într-o perioadă de cinci ani 
constructorii au predat popu-

Oameni si schele

goale

însemnări din R. D. GERMANĂ

Germană ponde- 
tinerii. Construim 
ne spune Ulrich 
brigăzii nr. 3, un 
colectiv a primit

tori din R. D. 
rea o prezintă 
astăzi viitorul, 
Tonhardt, șeful 
tînăr al cărui 
de două ori titlul de „brigadă 
emerită de tineret", îl construim 
pentru noi, pentru copiii noștri. 
Vorbind despre importanta con

lației 609 000 locuințe noi sau 
modernizate, depășind prevede
rile planului și în ceea ce pri
vește numărul de locuri la gră
dinițe și creșe, spații școlare etc.

Metamorfoza capitalei Repu
blicii Democrate Germane se 
face pe baza unor concepții 
moderne și practice.

Potrivit relatărilor inginerului 
Erwin Hausmann, transformarea 
urbanistică a Berlinului se face 
ținînd seama de trei direcții 
principale : ridicarea a noi com
plexe de locuințe cu instituții 
sociale diversificate pentru odih
nă, petrecerea timpului liber și 
sport, cu precădere în 
periferice ale orașului ; 
struirea și renovarea 
clădiri și locuințe în sectoarele 
Prenzlauer Berg, Mitte și Fried
richshain ; încheierea, într-un 
timp scurt, a construcției centru
lui orașului, unde să se concen
treze principalele instituții poli
tice, culturale și comerciale ale 
capitalei. De asemenea, Berlinul 
— centrul politic, economic și 
cultural al R. D. Germane - este 
supus unui amplu program de 
renovare și modernizare a ve
chilor clădiri. La înfăptuirea pro
iectelor de transformare urba
nistică a orașului se ține seama 
de păstrarea clădirilor cultural- 
istorice și a monumentelor arhi
tectonice. Planul urbanistic al 
capitalei R. D. Germane prevede 
reconstruirea sectorului 9, recon
struirea renumitei clinici Cha
rite, ridicarea Casei pionierilor, 
reconstruirea teatrului Schinkel.

Pentru cincinalul 1976-1980, 
constructorii și-au fixat drept 
obiectiv îmbunătățirea tehnolo
giilor in construcțiile de locuințe 
și industriale, precum și în in
dustria moterialelor de construc
ții, economisirea a 50-60 milioa
ne ore de muncă, 40 0ț)0—50 000 
tone laminate, 150 000-155 000 
tone ciment. Angajamentul con
structorilor este ca pină in 1980 
să pună la dispoziția populației, 
în afară de cele 750 000 de lo
cuințe noi sau modernizate pre
văzute in plan, încă 100 000 de 
locuințe. In asumarea acestor 
angajamente, tinerii au fost in 
primele rînduri. Ei sint ferm 
hotărîți să le îndeplinească.

l-am văzut pe șantierele de 
construcții, i-am văzut acolo 
unde se materializau aceste an
gajamente. Erau hotărîți să 
transforme Berlinul - capitala 
R. D. Germane -, într-un oraș 
nou, modern. Este darul lor pen
tru generațiile ce vor urma I

zonele 
recon - 

vechilor

GH. SPRINȚEROIU

DOUĂ DIOPTRII DE PREZBI- 
TiSM; Drumul Sădi (orele 16; 
18; 20).

RICHARD AL II1-LEA: F1O- 
reasca (orele 9: 12; 15,30; 18,30).

O BĂTĂLIE DE NEUITAT: Fe
rentari (orele 15,45; 18; 20); FRĂ
ȚIORUL (orele 9; 11,15: 13,30).

MISTERUL LUI HERODOT: 
Cotroceni (orele 10; 12: 14; 18; 18; 
20).

LUMEA CIRCULUI: Volga (orele 
»; 12: io; 19).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI: Pa
cea (orele 10; 12; 14; *18; 18; 20).

mafia ALBA: Viitorul (orele 
9; 11,13; 13,30; 15,43; 18; 20).

ROȘCOVANUL: Popular (orele 
16; 18; 20).

AFRICA EXPRESS: Cosmos

(orele 9; n.13: 13,30; 15.45; 18; 20).
RÎUL DE AUR: Munca (orele 

9.45; 11,45: 13,45; 15.43; 18; 20.15).
ADEVĂRATUL CURAJ: Flacăra 

(orele 9; 11,13; 13.30: 15,45; 18; 
20.15).

UN SURTS, O PALMĂ, UN 
SĂRUT: Arta (orele 9; 11,13; 13,30; 
15,45: 18; 20,15).

PARAVANUL: Progresul (orele 
18; 18; 20).

Opera Română: TRAVIATA — 
ora 19: Teatrul Național (Sala 
Mare): MARELE SOLDAT — ora 
19,30; (Sala Mică): 1907 — ora

19,30: Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Sala Studio): RĂCEALA
— ora 19; Teatrul de Comedie:
PREȘUL — ora 19,30; Teatrul Ciu
lești: OMUL CARE A VĂZUT
MOARTEA — ora 19,30: Teatrul 
Mic: RAȚA SĂLBATICĂ — ora 
19,30: Teatrul „ton Vasllescu":
FORTUL — oja, 19.30: Teatrul „Ion 
Creangă": PrBRCCHIO — ora 10; 
Teatrul „Țăndărică" (la Ecran- 
Club — Grozăvești 82): PISICA 
DE UNA SINGURĂ — ora 17; (la 
Tehnic-Club — Calea Șerban Vodă 
213) : TIGRIȘORUL PETRE — ora 
17: Teatrul „C. Tănase" (Sala Vic
toria) : LAȘA SUPĂRAREA-N HOL
— ora 19,30; (Grădina Boema): 
DESCHIS PENTRU RENOVARE — 
ora 19.30; Ansamblul „Rapsodia

Română": CUNUNA DE FRUMU
SEȚI — ora 19,30; Circul „Bucu
rești": CU CIRCUL NU-I DE 
GLUMIT — ora 19,30; Teatrul 
„C.I. Nottara" (Sala Studio): 
FĂRĂ LEGE ȘI JUDECATA — 
ora 19.

PROGRAMUL 1

9.00 Teleșcoală. 10,00 Teatru TV. 
„Cronică de ia Plevna" de Mir
cea Bradu și Dumitru Chirilă. 
Scenariu premiat la Concursul de 
scenarii, organizat de Radiotele-

viziunea Română — ediția 1976. 
11.23 întrebări șl răspunsuri. Emi
siune în ajutorul lectorilor, pro
pagandiștilor și cursanților din 
învățămintul politico-ideologic de 
partid. 11,55 Telex. 12,00 închide
rea programului. 16.00 Telex. 16.05 
Teleșcoală. Cea dinții carte a na
ției (Istoria României): „Sîntem o 
națiune liberă șl independentă" 
(Pagini din războiul pentru Inde
pendență — 1877—1878). 16,30 Curs 
de limbă germană. 17,00 Atenție 
la... neatenție! — „Instrulm să 
prevenim!". 17,20 Din țările so
cialiste. 17,35 Tragerea pronoex- 
pres. 17,45 Moștenire pentru vii
tor. Ideea de independență in li
teratura română. 18,30 Noi. fe
meile! 19,00 „încotro, doctore?" — 
Emisiune de Andrei Bacalu. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 19,50 
în Sntîmpinarea marii sărbători — 
împliniri socialiste. 20,00 Centena
rul Independenței — Pe urmele 
istoriei, Ciclu de trei documentare 
care își propun să reconstituie

itinerarul de luptă al armatei 
române in 1877. Episodul 1: „De 
veghe la malul Dunării". 20.20 
Cîntarea României — Festivalul 
creației șl hărniciei. Faza jude
țeană. 20,30 Telecinemateca. Ciclul 
„Dosarele ecranului". „Nu iese 
fum fără foc" — producție a stu
diourilor franceze. Premieră TV. 
22,40 Telejurnal. 22,50 închiderea 
programului.

PROGRAMUL 2

20,00 Eroi îndrăgiți de copii: 
„Heidi". 20,25 Agenda culturală a 
Capitalei — emisiune de Silvia 
Ungurean. 20,45 Bijuterii muzi
cale. în lumea cîntecului româ
nesc. 21,15 Telex. 21,20 Mai aveți 
o întrebare? Cum s-a format Pă- 
mîntul?. 21,30 Melodii vechi și to
tuși noi. 22,10 Tiparnițe românești. 
Documente despre începuturile 
scrisului și tiparului românesc. 
22,30 închiderea programului.
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