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La zi in AGRICULTURĂ
PREZENTA AGRONOMULUI PEClMP, 

CONDUCEREA DIRECTĂ 

A LUCRĂRILOR AGRICOLE
Prezenta specialiștilor agricoli pe cîmp. în mijlocul cooperatorilor 

S< mecanizatorilor, este indispensabilă, în actuala campanie agricolă, 
pentru conducerea si organizarea lucrărilor, pentru aplicarea in pro
ducția a metodelor si tehnologiilor moderne, pentru mărirea rodniciei 
pămîntului. In multe unități de la sate, specialiștii agricoli își fac pe 
deplin datoria de a fi promotori ai noului, de a îndruma si conduce 
efectiv activitatea ce se desfășoară la cîmp, peste tot acolo unde sînt 
necesare cunoștințele și experiența lor. Ceea ce se cere acum este 
mărirea aportului fiecărui inginer și tehnician agronom, a fiecărui șef 
de fermă sau conducător de unitate agricolă la organizarea exemplară 
a muncii în vederea terminării grabnice a arăturilor, acolo unde această 
importantă lucrare nu a fost încă încheiată, executării la timp, repede 
si bine a lucrărilor de pregătire a terenului și însămintării culturilor 
din prima urgentă, in condiții agrotehnice superioare. O cerință esen
țială este cunoașterea de către fiecare specialist a recomandărilor fă
cute de , stațiunea de cercetări agricole din zona respectivă, adaptarea 
și aplicarea lor diferențiată. în raport cu situația reală și posibilitățile 
întreprinderii agricole de stat sau cooperativei agricole unde lu creaz.ă. în 
următoarele zile, odată cu intensificarea în condiții climatice favorabile 
a lucrărilor agricole pe cîmp. lor li se cere un accentuat spirit de 
răspundere manifestat prin bună organizare, prin acordarea asistentei 
tehnice necesare în tot cursul zilei, pe fiecare tarla, la fiecare loc de 
muncă. Specialiștii agricoli sînt chemați să controleze cu exigență ca
litatea lucrărilor, să asigure respectarea cu rigurozitate a normelor 
tehnice de a căror aplicare depinde obținerea unor recolte sporite.

Am urmărit ce fac în aceste zile 
specialiștii din cîteva cooperative a- 
gricole din județul Constanța.

„Un inginer bun este cel care își 
face și este lăsat să-și facă meseria" 
— iată expresia cea mai des repe
tată în cadrul discuțiilor cu specia
liștii din aceste unități. La coopera
tiva agricolă din Pecineaga, de e- 
xemplu. forțele erau concentrale 
la pregătirea terenului. Tov. Pe
tru Șes, inginerul șef al coope
rativei, ne spunea că toți coopera
torii și mecanizatorii știu zilnic ce au 
de făcut, iar el, împreună cu pre
ședintele unității și șefii de ferme 
stabilesc ceea ce urmează să se exe
cute în continuare. Nimic nu se face 
la întîmplare. totul este calculat, in- 
ginerește. prin prisma cerințelor 
producției, in raport strîns cu cri
teriile de eficiență economică. în zi
lele frumoase, primele de după dez
gheț, au fost grăpate toate cele 508 
ha de terenuri arate în vara trecu
tă. „Nu grăpăm încă arăturile de 
toamnă pentru a evita bătătorirea

lor, dar le avem permanent în ve
dere ca să începem lucrările atunci 
cînd vor apărea buruienile — ne spu
ne inginerul. Calitatea lucrărilor 
este, în aceste zile, preocuparea 
noastră de căpetenie. Urmărim să 
creăm cel mai bun pat germinativ 
pentru semințe". în cîmp, mecaniza
torii Deugene Enache, Dragomir Fîn- 
tinaru și Paul Lepădatu, cu cultiva
toarele adaptate cerințelor, curățau 
terenul de resturile vegetale, lăsîn- 
du-Ie în grămezi mici. O formație de 
40 de cooperatori transporta cu că
ruțele resturile de coceni la capă
tul tarlalelor. în urma lor, cimpul 
rămînea curat. Tot aici. întreaga su
prafață de 223 ha lucerniere a fost 
fertilizată și grăpată. Prima cul
tură însămînțată : 25 ha borceag — 
lucrare executată în mustul zăpezii, 
imediat ce tractoarele au putut intra 
în cîmp.

Tot la Pecineaga, o preocupare la 
zi este „corectarea" solului, sau. mai 
exact, nivelarea perfectă a celor 1 800 
ha ce vor fi irigate prin brazde.

Aici, ochiul experimentat al spe
cialistului depistează porțiunile de 
teren unde intră mecanizatorii cu 
nivelatoarele. Este un element 
important al tehnologiei cultu
rilor irigate. Alte preocupări : în
cheierea fertilizării cu îngrășăminte 
chimice pe terenurile destinate sfe
clei de zahăr și florii-soarelui. lu
crare ce se execută de către cei mai 
buni mecanizatori. De la ferma nr. 1 
vegetală, condusă de ing. Paul Păș- 
tin, așa cum s-a stabilit în ziua pre
cedentă, o formație de cooperatori a 
fost trimisă să sprijine ferma legu
micolă, iar alta să execute lucrări la 
vița de vie. Apoi, ing. Păștin a stră
bătut lanul de griu, controlînd starea 
de vegetație.

La Cumpăna, sub îndrumarea in- I 
ginerului șef Mitru Lucian, se lu
crează la pregătirea terenului, la fer
tilizare ș.a. Zilnic, 100 ha sînt mărun- 
țite cu grapa reglabilă. El merge 
apoi la răsadnițele care ocupă 5 000 
mp ; aici, îngrijirea răsadurilor este 
principala preocupare la zi în vede
rea obținerii unei recolte de 5 000 
tone de roșii — cu 500 tone mai mult 
decît anul trecut de pe aceeași su
prafață. Timpul inginerului șef, care 
trebuie dedicat nemijlocit producției, 
este însă fărîmițat ; în săptămîna 
trecută, de pildă, el a participat la 
patru ședințe și un instructaj. Nu 
este un caz singular. „în decurs de 
o săptămînă, trei zile le-am dedicat 
producției, iar alte trei ședințelor 
mai mult sau mai puțin utile —spu
ne inginerul șef Ferch lacob, de la 
cooperativa Cuza Vodă. Este prea mult, 
pentru că sarcina principală a ingi
nerului este producția".

Da. specialiștii agricoli trebuie 
lăsați să-și facă meseria la cîmp, în 
ferme, acolo unde se hotărăște soar
ta producției. Acolo unde lucrează 
mecanizatorii și cooperatorii, care au 
nevoie de sprijinul, de asistența teh
nică permanentă din partea ingine
rului, a tehnicianului agricol.

C. BORDEIANU

Realizări remarcabile 
ale Institutului 

de cercetări chimice
Ca urmare a indicațiilor și reco

mandărilor făcute de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul vizitelor de 
lucru la Institutul de cercetări chi
mice ICECHIM, colectivul acestei 
prestigioase unități științifice a acor
dat prioritate obiectivelor vizînd va
lorificarea superioară a materiilor 
prime indigene, înlocuirea importu
lui de materii prime, auxiliare și 
produse finite, diversificarea gamei 
produselor.

Pe baza rezultatelor obținute în 
activitatea de cercetare științifică și 
dezvoltare tehnologică în acest insti
tut se vor aplit'a, în anul 1976, în 
industria chimică un număr de 35 
de tehnologii proprii, pe instalații 
existente și instalații noi, cu o va
loare a producției de peste un mi
liard lei. Astfel, vor intra in func
țiune, printre altele : instalații de 
polimeri la Combinatul petrochimic 
din Pitești, poliesteri și plastifianți- 
polimeri Ia întreprinderea „Solven
tul" Timișoara, poliesteri la Rm. 
Vîlcea, materii prime de bază pen
tru industria de detergenți la Com
binatul petrochimic Brazi și între
prinderea de chimizare a grăsimilor 
București ș.a.

Prin aplicarea în industrie a te
melor de cercetare definitivate sau 
în curs de finalizare în 1976, în anii 
cincinalului se va realiza o produc
ție în valoare de circa 20 miliarde 
lei, cu un aport de peste 2 mi
liarde lei valută. Totodată,, se va 
lărgi substanțial gama produselor 
chimice cu noi tipuri de cauciucuri, 
mase plastice, fire și fibre chimice, 
îngrășăminte, antidăunători, bunuri 
de larg consum. (Agerpres).

Imagine de Io întreprinderea de cazane mici din Cluj-Napoca roto: s. Cristian

REPORTAJ PIN ACTUALITATEA SOCiALiSTÂ A ȚĂRII

întreprinderea 
pitală. Vedere 

răcire" de

„Republica" din Ca- 
parțială a „patului de 
la laminorul nr. 1

Foto : E. Dichiseanu
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Constructori în întrecere
Prin mai buna organizare a mun

cii și folosirea judicioasă a timpului 
de lucru, constructorii dimbovițeni au 
obtinut în primele două luni ale a- 
cestui an rezultate bune. Astfel, pla
nul de investiții pe județ a fost rea
lizat in proporție de 101 Ia sută, iar 
cel de montare a utilajelor in pro
porție de 116.3 la sută. în aceeași 
perioadă au fost puse în funcțiune 
fonduri fixe reprezentind 20.8 la sută 
din prevederile planului anual. Rit
muri susținute se înregistrează, în 
aceste zile, pe șantierele noilor obiec
tive de pe platforma industrială Tir- 
goviște. unde în primele rînduri ale 
întrecerii socialiste se află zidarii și 
fierar-betoniștii formațiilor conduse 
de Eroul Muncii Socialiste Dumitru 
Ene. Grigore Paraschiv și Vasile Ca- 
trina, echipele de lăcătuși-montori 
și instalatori avînd în frunte, pe Pe
tre Stan și Vasile Ghițiu. precum și 
lotul de montori de la I.C.M.M. 
Tîrgoviște, condus de Ilie Cinteză. 
(Al. Dumitrache).

Imaginea orașului nostru 
ne urmărește pretutindeni. 
Nicăieri nu ne simțim 
mai bine ca acolo, la el, 
unde îi studiem arhivele 
ca să-i cunoaștem temei
nicia, îi îmbogățim _ și-i 
consolidăm prezentul * și-i 
prefigurăm cu semeție vii
torul. După această lege a 
pămîntului îmi iubesc eu 
Oradea, orașul de limpezi
mea Crișului Repede. in 
care o dulce babilonie de 
stiluri vechi, cu ponderea 
în baroc și secesiune, se 
armonizează paradoxal de 
frumos și se completează 
cu masiva și întinsa ari# 
de construcții ale epocii 
noastre.

într-o 
secretar 
dețean 
luat, pe 
pe mine, 
prin noul destin al orașu
lui. Era spre încheierea 
fostului cincinal, toamna, 
prin lumină de . miere, 
centru și la periferie 
dărîmaseră și se mai dă- 
rimau clădiri sordide. 

Jghernițe șubrede, fără nici 
un stil, de-a dreptul urite 
și distonante cu armonia 
ansamblului. Pe alocuri, cu 
marile maldăre de moloz, 
orașul arăta ca după un 
bombardament, dar planu
rile cu linii simetrice și 
machetele arătau deja cu 
de-amămmtul măreția și 
frumusețea clădirilor vii
toare. Primul secretar 
este specialist în siste
matizare și-i cunoaște ter
minologia uneori pitoreas
că ; am aflat că, 
baj 
rele 
care.
duce, _
lui, se numesc, ca în sto
matologie : plombe. Timpul 
de construcție devine re
cord prin condensarea-! 
proprie acestor vremuri de 
renaștere socialistă, un re
cord de noblețe și demni
tate care nu are nimic de-a 
face cu asaltul, cu graba.

începutul noului cincinal 
a găsit oamenii sus pe 
schele sau în adîncimea 
gropilor geometrice în care 
urma să fie turnat funda
mentul. Ne-am oprit 
fața policlinicii și 
aflat că în perimetrul 
cela, unde se află

ne

bună zi, primul 
al comitetului ju
de partid ne-a 
Titus Popovici și 

la o plimbare

In 
se

ma-

in lim- 
viitoa- 
centru 

cele ca

arhitectonic, 
clădiri din 
înlocuind pe 
se vor integra stilu-

în 
am 
a- 

deja
cîteva instituții de sănăta
te, se vor ridica alte două, 
constituindu-se astfel un 

, microraion sanitar ; iar

peste drum a început să 
se ridice, odată cu primele 
zile ale noului cincinal, un 
mare magazin, viitorul 
staroste al multelor și di
feritelor magazine din oraș. 
Orașul și județul au, de 
altfel, o economie foarte 
diversificată : metalurgie, 
materiale de construcție,

aflam in sediul comitetu
lui municipal de partid șî 
am văzut cum, în fruntea 
locuitorilor, întreg activul 
de partid se constituise 
într-un adevărat stat ma
jor, cum toate întreprinde
rile trimiteau oameni ■ și 
camioane ca, în timp re
cord, concentrat, să fie

toate anexele co- 
sanitare, cultu-

Șantierele 

înstelează
orașul

Reportaj de Alexandru ANDRIȚOIU

produse refrac- 
ulei, 
etc.

ora-

chimicale, 
tare, mobilă, textile, 
zahăr, conserve etc.. 
Șantierele înstelează 
șui. Alături de meșterii 
virstnici, căliți pe zeci de 
șantiere, aici exultă pleni- 
tudinăr munca patriotică : 
uteciștii 
pat. doi 
întîi pe

Există 
a tuturor cetățenilor 
șului, indiferent de națio
nalitate, la toate chemă-, 
rile. în toate campaniile, 
în toate etapele vieții noas
tre sociale, 
rie, zăpada 
abundentă 
paralizeze

bihoreni au ocu- 
ani la rînd, locul 
țară.
o unitate, o sudură

ora-

Cînd. în ianua- 
a căzut supra- 

și amenința să 
circulația, mă

descongestionate toate 
terele de comunicație.

Patosul construcției 
prinde toate compartimen
tele vieții. Noul cartier 
dinspre Băile Felix, bote
zat cu nume poetic — Nu
fărul — se extinde verti- 

cartierul 
ter- 

locu- 
acolo

se extinde 
ginos ; inedit, 
este încălzit cu apă 
mala, cetățenii care 
iese sau vor locui 
âvînd miraculoasa apă vin
decătoare, ca la Băile Fe
lix, în vana din baie. Un 
alt cartier nou se profilea
ză la Iezia, odinioară 
patriarhal, azi racordat 
oraș. Aici se va dura 
mare sală polivalentă, 
de asemenea, blocuri

sat 
la 
o

Și, 
de

locuit cu 
merciale, ______ , ___
rale. Furnicarul de oameni 
prezent pe toate aceste 
șantiere nu este grăitor 
atât prin număr, cît prin 
dinamism, inventivitate, 
concepție constructivă. în 
zona de vest a orașului — 
un cartier cp o populație 
de peste 40 000 de locuitori 
și cu o solidă platformă 
industrială — lucrările se 
lărgesc intensiv și nu ex
tensiv, prin desecarea unor 
bălți existente ; noilor lo
cuințe li se vor adăuga un 
așezămînt cultural (cine
matograf cu funcții mul
tiple : teatru, bibliotecă, 
cercuri artistice), o piață 
modernă.

în acest context intră și 
aducerea în noua noastră 
viață socială a vechii, a 
străvechii Cetăți a Ora
diei (Varadinum). cu încă
peri solide folosite pînă 
acum numai ca depozite 
de mărfuri și ambalaje. 
Tot așa, originala clădire 
cu culoar lung sprijinit pe 
coloane, altădată cu func
ție ecleziastică, numită 
„Șirul Canonicilor'* și afla
tă în imediata apropiere a 
muzeului din Palatul Ba
roc, va căpăta funcționali
tăți noi, printre care și 
aceea de a fi gazda unor 
instituții culturale (Școala 
populară de artă ș.a.) și a 
atelierelor artiștilor plas
tici orădeni. Drumurile de 
acces și de ieșire din oraș 
își vor schimba și ele ve
chile vetre. Spre Băile 
Felix, unde traficul este 
mare, va duce o autostra
dă flancată de o linie de 
tramvai. La descongestio
narea Felixului va contri
bui de altfel și un ștrand 
nou, de mare capacitate, 
cu apă termală^

...Sînt cîteva notații aș
ternute în fuga condeiului. 
Ar fi trebuit să vorbesc și 
de noile bastimente indus
triale. și de lărgirea celor 
existente, și de locurile de 
agrement in care vor fi 
circumscrise și malurile 
Crișului Repede — 
pentru toate acestea, 
tru complexitatea lor. 
tru legătura lor cu 
puncte din județ mă 
obligat unui reportaj 
nografic pentru un 
apropiat. Plimbarea 
noul destin al orașului 
meu drag mi-a conturat și 
mai precis, și mai pasio
nant liniile, lumina imagi
nilor cutezătoare de miine^

dar 
pen- 
pen- 
alte 
las 

mo- 
timp 
prin

Cum acționează institutul de cercetări, cum lucrează colectivul 
de specialiști pentru afirmarea revoluției tehnico-științifice? 
Cum contribuie cercetarea la dezvoltarea economiei naționale ?

Răspunsul INSTITUTULUI DE CERCETĂRI ȘI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE 
PENTRU SECTOARE CALDE:

Promovăm stăruitor și multilateral creația tehnică
proprie, cu rezultate în reducerea efortului valutar"

In cincinalul revoluției tehnico-științifice un rol deosebit — strîns 
legat de imperativul 
la creația științifică 
producția industrială 
proiectări. Publicăm 
TRIPȘA, directorul

sporirii contribuției oamenilor noștri de știință 
și tehnică, la aplicarea operativă a acesteia in 
și agricolă — revine institutelor de cercetări și 
mai jos răspunsul profesorului dr. ing. Iosif 

...............r Institutului de cercetări și proiectări tehno
logice pentru sectoare calde, la întrebările ziarului.

Pe urmele
Delia Coman din clasa a Vll-a B știe că celebrele 

cuvinte „Sintem independenți, sintem națiune de sine 
stătătoare" au fost rostite pentru intiia dată de către 
Mihail Kogălniceanu la 9 mai 1877. Colegii ei de clasă 
Doru Sobea și Viorel Muguță știu că in ziua de 30 
august 1877. la cel de-al treilea asalt al Plevnei. alături 
de alți 800 de ostași români, au căzut eroic sub 
faldurile tricolore maiorul Gheorghe $onțu șl căpitanul 
Valter Mărăcineanu Gabriel Coșniță, dintr-a Vl-a A, 
deși mai mic. știe că Vasile 
„Sergentul" ca omagiu 
adus lui Grigore Ion a 
Lucăi, sergentul care a cu
cerit un drapel turcesc pe 
reduta Grivița nr. 1. Mihail 
Crestez, dintr-a VIII-a B, 
știe că, în 1958, brigadieri români au participat la a- 
menajarea parcului din jurul Mausoleului român din 
satul bulgar Grivița și că, tot acolo, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a sădit un brad.

— De unde cunoașteți toate aceste fapte ? — i-am 
întrebat.

— Din excursia pe care am făcut-o pe locurile 
războiului de independență —mi s-a răspuns, arătîn- 
du-mi-se un vraf de fotografii pe care copiii tocmai le 
aranjau intr-un album. Un album pe a cărui pagină de 
gardă scrie : „Pe urmele lui Peneș Curcanul". L-am 
răsfoit împreună cu ei și mi-am amintit...

Ăm trecut pe la Poradim, Grivița și Plevna, la vreo 
trei luni după ce copiii cu care discutam acum fuseseră 
acolo Jos, in osuarul Mausoleului din Grivița, am 
depus un buchet de flori alături de o coroană pe a 
cărei panglică scria : „Ca semn al recunoștinței față de 
eroii neamului. Din partea elevilor Scolii generale nr 8 
din Brăila". Și tot acolo se afla un pumn de țarină din

Coșniță. dintr-a Vl-a A, 
Alecsandri a scris poezia

Peneș Curcanul
pămintul patriei, într-o pungă legată cu o cravată roși» 
cu tricolor.

Custodele muzeului, Gheorghi Simeonov, mi-a spus: 
„Sintem vizitați de multi români, îndeosebi de grupuri 
de tineri. Ca să le pot 
învățat limba română. In 
școlari din Pitești, Iași și
Brăila au recitat poeziile lui Coșbuc «Dorobanțul" și 
«Scrisoare de la Muselim
Alecsandri. au citit din

I
oferi explicații direct am 
ultimul timp ne-au vizitat 
liceul din Costcști. Cei din

Selo", «Sergentul" lui 
paginile lui Sadoveanu și au 

cintat atit de frumos «Tri
colorul" și «Eroi au fost, 
eroi sînt încă", incit i-au 
emoționat și pe turiștii 
străini aflați atunci in tre
cere pe la noi".

Răsfoind acum albumul excursiei, împreună cu copiii, 
aflu că programul muzical-literar prezentat, la mormîn- 
tul eroilor a fost îndelung pregătit încă din școală : că 
părriintul depus la osuar provine din grădina unuia 
dintre copii — loan Martin ; că profesorii Georgeta 
Ciupală și Mirică Georgescu au ținut o lecție despre 
atacul din 30 august chiar acolo, in Valea Plingerii ; că 
directorul școlii, profesorul Gheorghe Țurcanu, orga
nizează periodic, pe itinerarele eroice ale României, 
cite o astfel de drumeție educativă la care îi invită șl 
pe părinții copiilor (au fost organizate excursii la 
Putna, Mărășești, Oituz, Focșani — dar și la barajul 
Vidraru. in Valea Jiului etc).

Dimensiunii eroice a trecutului de glorie i se ală
tură astfel într-o firească, emoționantă continuitate, 
dimensiunea împlinirilor prezentului socialist.

Mircea BUNEA

I

Principala caracteristică a noului 
plan cincinal, la a cărui înfăptuire 
întregul nostru popor a trecut cu 
entuziasm și hotărîre, este, așa cum 
a stabilit Congresul al XI-lea al 
P.C.R., afirmarea amplă a revoluției 
tehnico-științifice in toate ramurile 
activității economico-sociale. înflă
cărată chemare a secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru obținerea și apli
carea în producție a unor realizări 
tehnice de vîrf, se adresează tuturor 
lucrătorilor din industrie și agricul
tură. din institutele de cercetări și 
proiectări, din centrale și ministere, 
întregului popor, cu scopul ca cele 
mai avansate cuceriri ale științei și 
tehnicii ■ să fie introduse pe scară 
largă în toate domeniile, pentru ca 
economia noastră să poată beneficia 
din plin de ele.

Colectivul institutului nostru parti
cipă la înfăptuirea majorității pro
gramelor de cercetare-dezvoltare din 
industria construcțiilor de mașini.- 
Avem sarcini importante în domeniul 
dezvoltării sectoarelor de prelucrare 
la cald din industria construcțiilor de 
mașini, prin introducerea și extin
derea unor noi tehnologii avansate, 
proiectarea unor utilaje tehnologice 
specifice, la un înalt nivel de tehnici
tate. precum 
documentații 
unui volum 
investiții ce 
țiune în
sarcini multiple în direcția aplică-

cu 
a 

însemnat de lucrări de 
vor fi date în func-

acest cincinal. Ne revin

și prin asigurarea 
tehnico-economice

Personalitatea
poeziei

rii largi a celor mai înaintate 
realizări științifice și tehnice, intro
ducerii a ceea ce este nou și avan
sat în sectoarele în care ne desfășu
răm activitatea. Toate acestea pre
supun o luptă hotărîtă pentru înfrîn- 
gerea mentalităților învechite, retro
grade. care provoacă — prin întâr
zieri și aminări — pierderea avan
tajului tehnic și economic al apli
cării cuceririlor științei. Un prim 
efect al acțiunilor noastre va fi con
cretizat în măsură din oe în ce mai 
mare în sporirea contribuției insti
tutului nostru la reducerea importu
rilor.

Pentru aceasta este însă nevoie. în 
primul rind. ca realizările cercetării 
să fie cunoscute și generalizate. în 
acest sens, as dori să arăt că. in ul
timii ani. în activitatea noastră pen
tru introducerea de tehnologii și 
produse noi — potrivit programelor 
de cercetare-dezvoltare — ca și pen
tru valorificarea deșeurilor și redu
cerea importurilor, am constatat că 
în sectoarele calde din întreprin
derile producătoare i 
minunați. entuziaști 
neîntârziate a noului.
piu, m-aș referi la aplicarea largă 
în ultimul an, în turnătoriile și a- 
telierele de forjă și tratamente ter
mice din întreprinderile producătoare, 
a zeci de noi tehnologii și materiale, 
printre care la loc de frunte se gă
sesc produsele ce îmbunătățesc cali
tatea suprafețelor, precizia dimensio-

sint oameni 
ai aplicării

Ca exem-

(Continuare in pag. a Ill-a)
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Se discută astăzi. în 
pregătirea Congresului 
educației politice și al 
culturii. despre per
spectivele creării unei 
epopei naționale. Pen
tru aceasta este nevoie, 
cred, în primul rînd, să 
fie lămurită practic 
funcția specifică a poe
ziei in ansamblul acti
vității creatoare. Tre
buie precizate poziția 
spirituală a acesteia, 
funcția ei autonomă 
pusă la punct de acti
vitatea critică, resur
sele instrumentului de 
sine stătător al inspi
rației lirice : aceasta, 
spre a fi edificați asu
pra uneltei noastre de 
bază și spre a o între
buința în mod unitar și 
consecvent, tocmai pen
tru a da la iveală un 
produs special ca epo
peea.

Poezia, vlăstar al li
teraturii, își are perso
nalitatea ei bine defi
nită. Ea este rodul unui 
mod de a simți, exte
riorizarea unei necesi
tăți afective în primul 
rînd și a unei viziuni 
asupra lumii, bazată pe 
acest flux afectiv, care 
o îmbibă și care se 
transmite ca atare. A-i 
stabili alte elemente, 
de altă natură psiholo
gică, spre a-i da un 
conținut de reflecție 
pură, dar mai cu seamă 
a o îndepărtă de la ros
turile ei adine umane, 
înseamnă a-i stabili o 
altă bază de formație 
și funcționare, înseam
nă a o împiedica în 
cursul ei de afirmare, 
a-i slăbi calitatea tipi
că de explorare a unui 
domeniu — cel al sim
țirii — de unde ea își 
trage natura personali
tății. Prin modul său 
de exprimare, poezia 
dă impetuozitate sen
surilor realității, ori
care ar fi ele, și rege
nerează tablourile vieții 
în care pătrunde fluxul 
emotiv. Aspectele noi 
ale realității materia
le se asociază mișcării

interioare, care insuflă 
vitalitatea necesară 
produsului de artă, fă- 
cînd din el izvorul de 
dinamism al spectaco
lului realității, adică 
dîndu-i putere de fiin
țare. Totodată, emoția 
fiind indisolubil legată 
de activitatea fanteziei, 
poezia are darul de a 
transfigura obiectele în-' 
conjurătoare și a le 
face atractive. Mai 
mult, poezia se asocia
ză întotdeauna, vizibil, 
declarat sau, uneori, 
numai sugerat în mari 
contexte, de un anumit

Puncte de vedere 
de Dragos 

VRÂNCEANU

ideal uman și social. în 
virtutea căruia acțio
nează. Astfel, în vina 
ei majoră, poezia coh-
stituie <elementul de
creație în domeniile vi-
tale ale existenței u-
mane.

Ținută departe de
imixtiuni cerebrale e-
terogene și, mai ales,
goale de sens, cum ne
este dat să mai vedem 
pe alocuri, poezia iși 
îndeplinește acest rol și 
contribuie la formarea 
stărilor de suflet inci
tatoare, împrospătătoa- 
re, care dau unei epoci 
vibrația necesară și în
demnul ce o îndreaptă 
spre scopurile ei cele 
mai înalte și cele mai 
urgente. Astfel, poezia, 
văzută în esența perso
nalității ei spirituale, 
care este aceasta, con
stituie un instrument 
adecvat epocilor de 
reînnoire și de trans
formare a realității, 
cum este, la noi, epoca 
prezentă, epoca făuririi 
socialismului. Ea am
plifică sentimentul de 
țară și-l ridică la o pu
tere exemplară, ce poa
te deveni motorul cel 
mai eficace și complet

al (tendințelor și al vo
inței transformatoare.

Angrenați în a con
tribui la făurirea epo
peii naționale, poeții 
de astăzi au datoria să 
respecte în primul rind 
poezia în natura perso
nalității ei și să dezvol
te acele valori poetice 
prețuite și solicitate în 
prezent de întreaga so
cietate. Rolul teoriei li
terare. în zilele noastre, 
constă în necesitatea de 
a ține cumpăna dreap
tă a ideii de poezie și 
deci de a îndrepta 
funcționarea ei pe ca
lea cea mai corespun
zătoare. pe calea afec
tivă. care este proprie 
prin excelență produsu
lui poetic.

îndepărtările de la 
natura poeziei, care se 
pot ivi prin împrumutul 
neorganic al unor ex
periențe de aiurea, tre
buie combătute în în
săși formarea lor, și cu 
atit mai mult în prac
ticarea lor. De pildă, 
abstracționismul este 
nu numai o eroare a 
poeziei, o stavilă a în
floririi sentimentelor, 
poetice. Mai mult, el 
se opune ideii de poe
zie. El împiedică efec
tul de plasticizare, de 
reprezentare imagisti
că, adică însăși esența 
modului poetic. Plasti- 
cizarea, ca mijloc ma
jor al poeziei, este le
gată, pe de altă parte, 
de existența unui fluid 
muzical inerent limbii, 
care potențează imagi
nile și le sporește sfe
ra de cuprindere vie. 
răspîndind asupra te
mei abordate o univer
salitate a modulației, 
așa cum se intîmplă in 
cel mai autentic vers 
posibil, acela al lui 
Eminescu, prototip con
cret al adevăratei na
turi lirice. Emotivita
tea, legată de plastici
tate și de muzicalitate 
constituie dimensiuni-
(Continuare 
în pag. a Il-a)
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DIVERS
Ce spun, 
doctore, ochii 
pacienților?

Colegii de la Policlinica de a- 
dulți nr. 2 din Satu-Mare — și 
nu numai de la policlinică — 
l-au felicitat pe medicul oftal
molog Traian Moiș cu prilejul 
împlinirii a 30 de ani de muncă 
și veghe la limpezirea vederii 
oamenilor.

— Ce exprimă, doctore, ochii 
pacienților ?

— Un întreg univers. Dar, mai 
presus de toate, eu „citesc" în 
ochii lor încrederea pe care o 
au în mine, în ochii și miinile 
de medic și de om.

încredere care ii dă bucurie, 
certitudine, putere nouă. Și la 
care ține ca la lumina ochilor.

Trenul 131 
din 13 martie

București, Gara de Nord, 13 
martie 1976. La acceleratul nr. 
131, pe distanta București — Sla
tina, au fost vindute pentru va
gonul cu numărul 3 două rîn- 
duri de bilete. Unele erau pen
tru vagonul nr. 3 clasa I, al
tele pentru vagonul nr. 3 clasa 
a Il-a. Cum și pentru o clasă, și 
pentru cealaltă nu exista decît 
un singur vagon cu numărul 3, 
s-a produs o Îmbulzeală de ne- 
descris. Discuții aprinse. Cer
turi. Intervine un impiegat de 
mișcare :

— Cei care au bilete de clasa 
a doua și nu le place cum călă
toresc pot să coboare. Au întîie- 
tate cei cu bilete de clasa I.

— Bravo, neică ! — îi răspun
se un slătinean. Nu vrei tălică 
să-ți cerem și scuze că ați în
curcat borcanele, adică..., vagoa
nele ?

Te pomenești că n-o fi zis nu.

Al 13-lea
vitei»

Lui Aurel Verșan din comuna 
Chinteni, județul Cluj, ii plă
ceau tare mult vițeii. Dar nu ca 
să-i crească, ci ca să-i sacrifice. 
Adică ii cumpăra de la diverși 
cetățeni, ii tăia și vindea carnea 
cu preț de speculă. Ar fi con
tinuat el așa mult și bine dacă 
numărul 13 nu se dovedea cu 
ghinion. Tocmai al 13-lea vițel 
l-a dat ...ie gol. A fost condam
nat la 8 luni închisoare. Odată 
cu el a fost amendat cu . 4 500 
lei și Mayus Ferencz. Motivul : 
a prelucrat ilegal pieile bieților 
viței.

par-

S-a trezit 
la spital

Grăbit nevoie mare, de . 
că l-ar fi alergat cineva, Ion T. 
din comuna Bîrzava, județul 
Arad, a golit pahar după pahar, 
intr-un timp foarte scurt. Dar, 
tot in foarte scurt timp, aburii 
alcoolului i-au încețoșat privi
rile, astfel incit n-a mai putut 
deosebi gazul de benzină. Și 
astfel, in loc să pună gaz intr-o 
lampă, a pus benzină. Nici n-a 
apucat bine Ion T. să scapere 
un chibrit, că lampa a și ex
plodat. A fost internat la spi
tal cu arsuri grave.

Impiegatul 
de mișcare 

9 

staționează 
»

Victor Hațiegan era impiegat 
de mișcare la secția auto-ateli- 
ere a grupului de șantiere hi
droenergetice de pe Someș. Una 
din atribuțiile lui era și aceea 
de a completa fișa pentru cal
culul retribuției șoferilor. La 
un moment dat, 19 dintre șoferi 
au beneficiat de un plus de cîș- 
tig de citeva mii de lei. Pe alți 
6 șoferi i-a promovat într-o ca
tegorie superioară, ceea ce' le-a 
dat dreptul să încaseze și ei 
citeva mii de lei pe nedrept. Și 
Hațiegan avea de gînd să mai 
promoveze vreo cîțiva. Că doar 
nu dădea bani din buzunarul 
lui. De ce. totuși, o făcea el pe 
culantul ? Cercetările au stabi
lit că V. H. avea obiceiul să ia 
bani cu împrumut, pe care nu-i 
mai restituia însă niciodată. în 
locul lor, „rotunjea" sumele în 
actele de plată, fapt pentru 
a fost condamnat la 3 ani 
luni închisoare.

care 
și 2

PRIMIREA ÎN RÎNDURILE PARTIDULUI 
ACT DE ÎNALTĂ RĂSPUNDERE POLITICĂ

Organizația comunală din Grivița a 
Partidului Comunist Român numără 
în prezent circa 1 000 de comuniști, 
încadrați în 14 organizații de bază. 
Practic. n,u există loc de muncă, 
punct-cheie, hotărîtor pentru bunul 
mers al producției, unde să nu lucreze 
membri de partid și, mai ales, unde 
să nu se facă simțit aportul lor la 
rezolvarea problemelor economice și 
sociale.

Pentru a se ajunge Ia o aseme
nea situație (fiecare organizație de 
bază are in componența sa între 50 
și 70 de membri de partid), comi
tetul comunal a desfășurat o activi
tate perseverentă, de perspectivă 
pentru întărirea organizațiilor de 
partid, a urmărit cu atenție problema 
primirii de noi membri în partid, 
pentru ca alături de comuniștii cu 
mai multă experiență să vină per
manent tovarăși noi, dintre cei mai 
buni cooperatori, mecanizatori, cadre 
didactice sau alți angajați din co
mună, străduindu-ne, astfel, să înde
plinim indicația conducerii partidu
lui de a împrospăta continuu rîndu- 
rile organizației de partid. Ca ur
mare. în ultimii cinci ani au fost 
primiți în partid 213 tovarăși, din 
care 123 de bărbați și 90 de femei. 
Dintre aceștia, aproximativ 80 la sută 
au provenit din rîndul organizației 
U.T.C., ceea ce a constituit pentru or
ganizație o infuzie de tinerețe.

După cum se vede, această foarte 
importantă sarcină — primirea de noi 
membri —‘ este privită cu răspun
dere și seriozitate de birourile orga
nizațiilor de bază. în același sens, 
menționăm că s-au stabilit mă
suri concrete pentru a-i cunoaște 
și a-i ajuta să se pregătească în ve
derea primirii în partid pe cei care, 
exprimîndu-și această dorință, dove
desc și prin munca și atitudinea lor 
în societate, în familie calități co
respunzătoare înaltului titlu de co
munist. Astfel, a devenit la noi o 
practică obișnuită efectuarea perio
dică a unor studii amănunțite în 
rîndul membrilor C.A.P., la S.M.A.. 
școală sau la alte instituții, studii 
simple, operative, care au ca scop 
cunoașterea evoluției moral-politice 
și profesionale a tovarășilor noștri. 
Este un mijloc ce trebuie relevat, cu 
atît mai mult cu cit. deși pare 
foarte simplu, este uneori negli
jat, considerîndu-se că mari sur
prize nu se pot produce, întrucît în
tr-o comună ne cunoaștem cu toții 
destul de bine. Or. tocmai în aceasta 
constă, adesea, eroarea. Pe lîngă fap
tul că reprezintă o formă a controlu
lui de partid, astfel de studii au și un 
efect pozitiv asupra modului în care 
oamenii se privesc pe ei înșiși, cei mai 
mulți simțindu-se stimulați să mun
cească mai bine, să se comporte pre
tutindeni în spiritul Codului etic, 
știind că organizația de partid este 
atentă la evoluția lor. Paralel cu a- 
ceasta, îi urmărim și sprijinim pe 
noii membri de partid la formele 
învățămîntului politico-ideologic, iar

• Agendă arădeană. Sub ge
nericul „Marca fabricii, presti
giul nostru", Comitetul muni
cipal Arad al P.C.R. a organizat, 
in principalele unități ale indus
triei ușoare și constructoare de 
mașini din Arad, simpozioane, 
consfătuiri, schimburi de expe
riență vizînd intensificarea mun
cii politice de masă, generali
zarea experienței pozitive în 
acest sector. în pregătirea Con
gresului educației politice și al 
culturii a fost declanșată acțiu
nea intitulată „Tinere condeie 
clntă țara și partidul". Este vor
ba de un album-ștafetă, care va 
parcurge toate centrele de co
mună din județ și în care vor fi 
consemnate poezii patriotice 
create de tineri autori locali, 
precum și obiceiuri locale apă
rute și devenite tradiționale în 
ultimii ani. La clubul întreprin
derii de vagoane din Arad a avut 
loc ieri un interesant simpozion 
pe tema „Contribuția filmului de 
amatori la educarea social-cultu- 
rală a oamenilor muncii", iar 
cinematograful „Mureșul" a găz
duit un medalion literar închinat 
marelui. nostru clasic loan Sla
vici, urmat de prezentarea fil
mului românesc „Dincolo de 
pod", realizat după romanul 
„Mara". • în pregătirea Con
gresului educației politice și al 
culturii, ediția 1976 a tradiționa
lei „Luni a culturii buzoiene" a 
debutat la Casa de cultură a 
sindicatelor prin spectacolul 
„Buzău — vatră de țară", susți
nut de formațiile artistice de a- 
matori din județ. Programul pri
mei zile a hronicului buzoian ’76 
a cuprins și organizarea, la că
minele culturale din comune și 
sate, a unor manifestări politico- 
educative, în cadrul cărora a fost 
prezentată expunerea „Cincina
lul revoluției tehnico-științiflce, 
treaptă calitativ superioară in

un număr de comuniști cu ex
periență au primit sarcina să se 
ocupe de creșterea și educarea lor. 
La adunările generale ale organi
zațiilor de bază în care s-au dez
bătut probleme de interes general 
au fost invitați să participe și o parte 
dintre acei tovarăși care au făcut 
cerere de intrare în partid. Asemenea 
metode de muncă, devenite practici 
curente, au dat bune rezultate.

Experiența ne-a arătat, de aseme

nea, cit de important este să se acor
de atenția cuvenită tovarășilor care 
au fost de curind primiți in rîndul 
comuniștilor. îndeosebi tinerilor mem
bri de partid. încredințîndu-le sarcini 
foarte precise, urmărim îndeaproape 
modul cum le duc la îndeplinire, iar 
periodic îi solicităm să informeze 
birourile sau adunările generale ale 
organizațiilor de bază despre felul 
cum muncesc, despre eventualele 
greutăți pe care le întîmpină. în
deobște, toți tovarășii de curînd 
primiți în organizație sînt ajutați de 
comuniști cu mai multă experiență, 
care îi sprijină în realizarea sarcini
lor concrete primite ca membri de 
partid, în înțelegerea aprofundată 
a măsurilor și hotărîrilor pe care 
le adoptă partidul. De mare efi
ciență s-a dovedit și încadrarea co
muniștilor tineri în diverse colec
tive de analiză și studiu care au 
ca obiectiv rezolvarea unor probleme 
de interes obștesc. Asemenea colec
tive, din care-«eu făcut parte și mem-

făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism". Ac
țiunile cultural-artistice orga
nizate în „Luna culturii buzo
iene" vor fi marcate și de îm
plinirea, în acest an, a 1600 de 
ani de la prima atestare docu
mentară a Buzăului. • „Slavă 
partidului" — este genericul 
montajului literar-artistic pare a 
fost prezentat în numeroase, lo
calități ale Gorjului, în festiva
lul formațiilor artistice de ama
tori. De asemenea, zilnic, la Bi-

CARNCT CULTURAL

blioteca județeană din Tg. Jiu 
se desfășoară dezbateri intitu
late „Cititorii întreabă, specialiș
tii răspund", e> în cadrul ciclu
lui de acțiuni intiîhlat „Prin cu
noștințe științifice, la convingeri 
și atitudini comuniste", inițiat de 
Comitetul județean de cultură și 
educație socialistă Botoșani, în 
pregătirea Congresului educației 
politice și al culturii, în locali
tățile Prăjeni, Lunca, Călărași, 
Vlăsinești ș.a. au avut loc întil- 
niri ale brigăzilor științifice cu 
locuitorii, S-au deschis expoziții 
itinerante și s-au prezentat fil
me de popularizare a științei. La 
Bucecea s-a încheiat ediția a 
doua a festivalului-concurs ju
dețean de muzică populară 
„Satule, mîndră grădină". Uni
versitatea populară și Casa 
corpului didactic din Botoșani au 
organizat la Botoșani, Dorohoi, 
Săveni și Ungureni dezbateri 
științifice cu cadrele didactice 
pe tema „Așezarea relațiilor in- 
terpersonale în colectivele șco
lare pe baza Codului eticii și 
echității socialiste", a între 15 și 
21 martie se desfășoară în ora
șul Sfintu-Gheorghe „Săptămî- 
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brl de partid nou primiți, au propus, 
de pildă, măsuri pentru mai buna 
gospodărire a pămîntului printr-o fo
losire mai economicoasă a drumuri
lor din incinta comunei și a celor din 
cimp, nivelarea gropilor și cultivarea 
terenurilor recuperate cu cartofi, 
sfeclă furajeră, lucernă, dovleci ; 
după cum un alt colectiv a propus 
desecarea, îngrășarea și reînsămînța- 
rea unei pășuni de 75 hectare din sa
tul Traian. Aceste propuneri și mul

te altele au fost aplicate cu rezulta
tele scontate.

Ne preocupă în mod deosebit mo
dul cum oamenii își ridică nivelul de 
Cunoștințe. în acest scop, cu aju
torul membrilor de partid și al or
ganizației de tineret, se desfășoară o 
permanentă muncă de educare și lă
murire în rîndul celor care nu au ab
solvit cursurile gimnaziale, îneît în 
momentul de față circa 200 de locuitori 
din Grivița, Smirna, Traian își com
pletează studiile de cultură generală. 
Numeroase alte cadre din comună își 
completează, la rîndul lor, pregătirea 
politică și profesională în diverse 
forme de studiu. în cadrul acestei ac
tivități, comitetul de partid acordă 
o deosebită atenție ridicării nivelu
lui de pregătire profesională și cul
turală al rezervei de cadre.

Așa cum este de așteptat, întreaga 
activitate de întărire a rîndurilor 
partidului își află un corespondent în 
rezultatele economice în realizarea 
efectivă a politicii partidului de dez- 

na filmului istoric românesc", 
manifestare organizată de comi
tetul orășenesc U.T.C. in colabo
rare cu întreprinderea cinema
tografică județeană. Cu acest 
prilej vor fi prezentate filmele 
„Dacii", „Columna", „Mihai Vi
teazul", „Neamul Șoimăreștilor", 
„Frații Jderi", „Ștefan cel Mare 
— Vaslui 1475", „Cantemir", vor 
avea loc recenzii, dezbateri asu
pra filmelor prezentate și un 
concurs gen „cine știe, cîștigă". 
® Dintre manifestările cultural- 
educative programate la Casa de 
cultură a sindicatelor din Ga
lați menționăm : „Te slăvim, 
patrie", dezbatere ce a avut loc 
în cadrul disc-clubului pe mar
ginea realizărilor în cintecul 
revoluționar pentru tineret ; o 
seară de poezie, muzică și dans 
cu titlul „Purtăm în inimi 
România", la care și-au dat con
cursul membrii cenaclului „Ște
fan Petică", recitatori, orchestra 
de muzică ușoară, alte formații 
ale casei de cultură. • La bi
blioteca clubului „Patria" din 
Drobeta Turhu-Severin s-a or
ganizat „Decada cărții tehnice". 
Au fost inițiate și alte acțiuni 
similare : o expoziție sub gene
ricul „Cartea tehnică în sprijinul 
producției", la cabinetul de știin
țe sociale de la șantierul naval ; 
în cadrul clubului ș-a deschis, de 
asemenea, o expoziție cu tema : 
„Cincinalul revoluției tehnico- 
științifice". La căminul cultural 
din comuna Vînjuleț s-a desfă
șurat o seară de poezie patrio
tică : „Poeții cîntă patria și 
partidul". • Casa de cultură din 
Deva a găzduit recent faza fi
nală a ștafetei cultural-educa-, 
tive „Căutătorii de comori" — 
manifestare de masă care a in
trat în tradiția vieții spirituale 
din județul Hunedoara. 

voltare intensivă a agriculturii. Bilan
țul anului 1975 este concludent: în co
operativele noastre s-au obținut veni
turi suplimentare în valoare de 12 mi
lioane lei, iar la cultura porumbului 
s-a realizat o producție medie de 
7 050 kg boabe la hectar, în condiții 
de neirigare. Rezultate meritorii s-au 
obținut și în zootehnie, îndeosebi la 
cooperativa agricolă din Smirna, unde 
producția medie de lapte a fost anul 
trecut de 4 100 litri pe vacă furajată. 
La cooperativele din Grivița și Tra
ian rezultatele sînt mai slabe. De 
aceea, comitetul comunal de partid, 
comitetele de partid din cele două 
unități au studiat posibilitățile gene
ralizării experienței de la Smirna, 
acționind pe toate planurile pentru 
întărirea rolului organizației de par
tid, antrenîndu-i la. diferite acți
uni atît pe noii membri de partid, cit 
și pe cei ce doresc să intre în rindu- 
rile P.C.R. Vrem ca foarte cu
rînd să se spună despre noi că ne 
pricepem nu numai la cereale și 
plante tehnice, ci și la zooteh
nie. Cu ajutorul nemijlocit al co
muniștilor, prin strădania lor de a 
munci mereu mai bine și prin an
trenarea întregii populații a satelor, 
sîntem convinși că vom reuși și în 
acest sector.

Numai așa, consider eu, vom de
monstra eficiența muncii pe care o 
desfășurăm pentru întărirea nume
rică și calitativă a organizațiilor 
noastre de partid, numai astfel vom 
face să crească necontenit rolul con
ducător al acestora în fiecare unitate 
agricolă, la fiecare loc de muncă.

Nicolae MIU
secretarul comitetului comunal 
de partid Grivița, 
județul Ialomița

„BRAICONF" 

0 marcă de prestigiu
Marca „Braiconf" — după 

cum am aflat de la tovarășa 
Constanța Isai, inginera șefă a 
Fabricii de confecții din Brăila 
— este cunoscută acum in nu
meroase țări ale lumii. După 
ce anul trecut produsele fabri
cii au participat cu bune rezul
tate la expozițiile internațio
nale de la Bruxelles, Gdtte- 
borg și Leipzig) acum ele se 
exportă intr-un număr și mai 
mare de țări. în 1975 au fost 
create 150 de noi modele, iar 
anul acesta s-au adăugat încă 

.50. Fabrica brăileană a fost 
dotată cu noi mașini automate 
pentru aplicarea buzunarelor și 
executarea butonierelor, pre
cum și cu o nouă linie tehno
logică de executat cămăși. E- 
vident, toate aceste înnoiri nu 
puteau avea decît un singur 
rezultat : creșterea calității că
mășilor și îndeplinirea exem
plară a planului de producție 
la toți indicatorii. (Mircea 
Bunea).

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 18, 

19 și 20 martie, tn țara : Deși cerul va 
fi variabil, mal. mult noros, condițiile 
de producere a precipitațiilor vor fl re
duse. Pe alocuri, în sudul țării, se vor 
semnala ploi slabe, iar în nord, unde 
temperatura aerului va înregistra o scă
dere în a doua parte a intervalului, 
precipitațiile vor fi și sub formă de 
lapoviță și ninsoare. Vlntul va sufla 
slab pînă la potrivit. Temperaturile mi
nime vor fl cuprinse între minus 5 și 
plus 5 grade, / mai scăzute în n,ordul 
țării tn ultimele zile, iar temperaturile 
maxime vor fi cuprinse între 2 și 12 
grade. In București : Cerul va fi varia
bil, mal mult noros, favorabil ploii sla
be. Vînt slab ptnă la potrivit. Tempe
ratura ușor variabilă.

Personalitatea poeziei
(Urmare din pag. I)
le fundamentale ale 
inspirației lirice, em
blema acesteia. în ele 
este înglobată structura 
contemplativă în care 
poezia toarnă exigența 
ei, izvorîtă din cunoaș
tere, ca rezultat al 
funcției centrale a spi
ritului omenesc.

A vorbi deci, în 
perspectiva creării e- 
popeii naționale, despre 
personalitatea poeziei

este o necesitate. în
seamnă a lămuri ca
racterul specificității 
poetice în ansamblul 
literaturii tocmai pen
tru ca poezia să-și adu
că dorita contribuție la 
făurirea acestui edifi
ciu de spiritualitate. 
Poezia românească — 
aptă de a da la iveală 
produse pe măsura e- 
xemplarei ei tradiții, 
produse corespunzătoa
re cerințelor vremuri
lor înnoitoare de astă7i,

Simpozion consacrat aniversării răscoalei 
secuilor din 1596

Cu prilejul împlinirii a 380 de ani 
de la răscoala secuilor din anul 
1596. la Miercurea Ciuc a avut loc, 
marți, în organizarea Academiei de 
științe sociale și politice și Comi
tetului județean Harghita al P.C.R., 
o sesiune științifică cu tema : Lupta 
secuilor în a doua jumătate a seco
lului al XVI-lea împotriva exploa
tării feudale, participarea lor la 
lupta antiotomană. Cu acest prilej, 
tovarășul Ludovic Fazekas, prim- 
secretar al comitetului județean de 
partid, a prezentat amplul tablou 
al dezvoltării economico-soclale a 
meleagurilor harghitene, participa
rea entuziastă a românilor, maghia
rilor și secuilor înfrățiți la înfăptui
rea programului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te. Vorbitorul a relevat că județul 
Harghita, la fel ca și celelalte județe, 
cunoaște o dezvoltare fără precedent, 
în acest an, producția globală in
dustrială va fi de 75 de ori mai mare 
decît în 1944. Actualul cincinal des
chide județului perspective și mai 
luminoase. Harta economică harghi- 
teană se va îmbogăți cu 55 noi o- 
biective industriale. Vor fi construite 
12 400 apartamente, 300 săli de clasă, 
precum și numeroase alte obiective 
social-culturale.

Prof. dr. docent Ladislau Banyai, 
vicepreședinte al Academiei de 
științe sociale și politice, precum

CU PRILEJUL APROPIATELOR ALEGERI PENTRU SEIM Șl CON
SILIILE POPULARE VOIEVODALE ‘

Întîlnire la Ambasada R. P. Polone
Ambasadorul R.P. Polone la Bucu

rești, Wladyslaw Wojtasik, a avut, 
marți, o întîlnire cu membri ai con
ducerilor ziarelor și publicațiilor 
centrale, ai Agerpres și Radiotelevi- 
ziunii, prilejuită de apropiatele ale
geri pentru Seimul Republicii Popu
lare Polone și consiliile populare vo
ievodale. Ambasadorul a vorbit des
pre succesele cu care poporul polo
nez întîmpină acest eveniment im
portant și a prezentat date referi
toare la alegerile ce vor avea loc la 
21 martie. El a menționat că din 631 
de candidați urmează a fi aleși în 
Seim 460 de deportați, pe lista can- 
didaților Frontului Unității Naționa
le aflîndu-se membri ai conducerii

Cronica zilei
Președintele Institutului dunărean 

european și președinte al băncii 
„Kredit-Anstalt-Verein Bank" din 
Viena, Fritz Bock, care a făcut o vizi
tă în țara noastră, a părăsit, marți, Ca
pitala. La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost salutat de Ro
man Moldovan, președintele Camerei 
de Comerț și Industrie, de alte per
soane oficiale.

A fost de față Franz Wunderbal- 
dinger, ambasadorul Austriei la 
București.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a adresat o telegramă de 
felicitare secretarului de stat pentru, 
afacerile externe și politice al Repu
blicii San Marino. Gian Carlo Ghf- 
ronzi, cu ocazia numirii sale în 
această funcție.

★
Marți seara, la Casa centrală a 

armatei, a avut loc o adunare festi
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HANDBAL:

„TROFEUL CÂRPAȚI“ A REVENIT ECHIPEI ROMÂNIEI
Aseară s-a încheiat la Baia Mare 

cea de-a 16-a ediție a „Trofeului 
Carpați" la handbal masculin. Acest 
tradițional turneu internațional a fost 
cîștigat din nou de către prima for
mație a tării noastre, care a rămas 
neînvinsă la capătul celor 5 zile de 
întreceri. Cei peste 4 000 de specta
tori. care au umplut din nou, pînă 
la refuz, tribunele sălii sporturilor, 
au aplaudat victoria din ultima zi a 
handbaliștilor noștri în fața selecțio
natei R. D. Germane. Scor 21—14 
(11-5).

Alte rezultate înregistrate în ul
tima zi : Iugoslavia — Bulgaria 27— 

exigențelor publicului 
românesc — trebuie să 
se arate demnă de o 
asemenea misiune. Cu 
atît mai mult cu cît 
este vorba de o cerin
ță excepțională, vizînd 
modalitatea epopeică, 
menită să exprime rea
litatea unei țări în 
transformare funda
mentală, pornind de la 
rădăcinile ei istorice și 
ajungind, astăzi, la iz
bucnirea înfloritoare a 
epocii noi, socialiste. 

și profesori universitari, alte cadre 
didactice, cercetători, muzeografi — 
din București. Cluj-Napoca, Miercu
rea Ciuc și Gheorghieni — au înfă
țișat aspecte din istoria comună a 
românilor și secuilor, lupta lor unită 
împotriva exploatării feudale și a 
jugului otoman, împotriva exploată
rii capitaliste și a fascismului, pen
tru unitatea națiunii noastre, pentru 
libertate și progres social, pentru so
cialism. tradițiile conviețuirii lor 
de-a lungul secolelor pe aceste stră
vechi plaiuri ale patriei.

în încheierea lucrărilor a luat cu- 
vîntul acad. Ștefan Pascu, rectorul 
Universității „Babeș-Bolyai" din 
Cluj-Napoca, care a spus, între al
tele : Facem astăzi un gest de cin
stire a celor care, pe aceste me
leaguri ale patriei, s-au jertfit pen
tru drepturi sociale și naționale, 
pentru independența țării, pentru 
frăția oamenilor muncii români, 
maghiari, secui, germani, sași, cei 
care astăzi, în anii construcției socia
liste, edifică un prezent și un viitor 
luminos. Evocăm pagini ale unei 
glorioase tradiții de luptă înfrățită 
pentru îndeplinirea aspirațiilor co
mune de libertate și drepturi so
ciale, o memorabilă filă înscrisă în 
cronica acestor tradiții : răscoala 
secuilor împotriva nobilimii maghia
re din Transilvania, pentru scutura
rea jugului otoman. (Agerpres)

P.M.U.P., ai Partidului Unit Țără
nesc, ai Partidului Democrat, acti
viști de partid și de stat, reprezen
tanți ai organizațiilor sociale catoli
ce și membri ai clerului, activiști ai 
organizațiilor sindțcale, de femei și 
tineret, precum și ai Frontului Uni
tății Naționale.

Referindu-se la alegerile pentru 
consiliile populare voievodale, Wla
dyslaw Wojtasik a arătat că, în 
comparație cu alegerile precedente, 
pe liste se află 9 000 de candidați, 
reprezentînd toate categoriile sociale 
și profesionale, din căre vor fi aleși 
6 740 de deputați.

(Agerpres)

vă cu prilejul celei de-a 55-a ani
versări a Armatei populare mongole, 
la care au participat generali, ofi
țeri.' maiștri militari și subofițeri din 
garnizoana București.

Erau prezenți Giambyn Niamaa, 
ambasadorul R. P. Mongole in țara 
noastră, și membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de gene- 
ralul-maior Emil Ștefănescu. Despre 
evenimentul sărbătorit a vorbit am
basadorul extraordinar și plenipoten
țiar al R. P. Mongole.

★
Sub egida Consiliului Culturii și 

Educației Socialiste, marți seara a 
avut loc, în sala „Victoria" a teatrului 
„Țăndărică", un spectacol de gală 
susținut de Teatrul de păpuși din 
Hradec-Kralove (Cehoslovacia), care 
și-a început turneul în țara noastră.

Au fost de față Miroslav Sțilek, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

18 (11—10) ; Ungaria — România B 
21—20 (13—13).

Clasament final : 1. România — 9 
puncte ; 2. Iugoslavia — 7 puncte ; 3. 
Ungaria — 7 puncte ; 4. România B 
— 4 puncte : 5. R. D. Germană — 3 
puncte ; 6. Bulgaria — zero puncte. 
(Gh. Susa, corespondentul „Scinteii").

FOTBAL: Azi, cuplaj pe 
stadionul Republicii

Amatorii de fotbal vor putea ur
mări astăzi jocurile etapei a XX-a 
a campionatului diviziei A.

în Capitală, pe stadionul Republi
cii. se vor desfășura in cuplaj întîl- 
nirile Sportul studențesc — F.C. Bi
hor (ora 14,00) și Rapid — Univer
sitatea Craiova (ora 16,00, meci te
levizat).

Iată partidele programate în țară : 
A.S.A. — Dinamo ; Politehnica Ti
mișoara — Politehnica Iași : F.C.M. 
Reșița — Jiul ; Universitatea Cluj- 
Napoca — F.C. Argeș ; F.C. Con
stanța — Steaua : F.C. Olimpia — 
S.C. Bacău ; U.T.A. — C.F.R.

Stațiile noastre de radio vor 
transmite, alternativ, aspecte de la 
meciurile etapei. Transmisia se va 
efectua pe programul I, cu începere 
de la ora 15,50.

Deznodă
mint fatal

din

Formații muzicale

Inginerul Andrei Balașiu 
Brașov suferea de boala vitezei. 
In ciuda' numeroaselor amenzi 
pe care le-a plătit, A.B. nu ș-a 
lecuit. Zilele trecute, circulind 
din nou cu viteză excesivă, pe 
raza localității Tg. Frumos, ju
dețul Iași, pe o șosea acoperită 
cu gheață și polei, a pierdut 
controlul volanului. Mașina a 
derapat și s-a tamponat cu un 
autovehicul care venea din sens 
opus. Urmarea a fost tragică : 
el, soția și încă un pasager și-au 
pierdut viața.

P.S. Organele de anchetă ale 
miliției ne informează că, in a- 
ceeași zi, înainte de tragica în- 
tîmplare, A.B. fusese de două 
ori surprins de aparatul radar 
cu exces de viteză și tot de 
două ori a fost amendat. A treia 
oară...

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scîntell"

Din luna ianuarie, 
Filarmonica din Satu- 
Mare, impreună cu 
corul cadrelor didac
tice și al sindicatului 
local din învățămînt 
poposesc în fiecare du
minică în 
județului, 
culturale îi 
înțesate de 
virstnici, țărani coope
ratori, mecanizatori, 
elevi, profesori. De pe 
scenă sau chiar direct 
din sală, acolo unde 
scena se dovedește ne
încăpătoare pentru cei 
120 de mesageri ai cîn- 
tului, se revarsă în ini
mile spectatorilor me
lodia patriotică înflă
cărată, din repertoriul 
mai vechi sau mai nou 
al creației inspirate de 
dragostea de 
popor, de 
strămoșești, 
nante imnuri 
închinate
Sint prezentate 
lucrări

comunele
Căminele 
așteaptă 

tineri și

patrie și 
plaiurile 
emoțio- 

de slavă 
partidului.

pre- 
folclorice, arii

din cele mai îndrăgite 
operete, cîntece de 
masă — în spectacole 
de aleasă ținută artis
tică. cu profund mesaj 
patriotic. Și, cum tot 
mai mulți iubitori ai 
muzicii din satele ju
dețului și-au exprimat 
dorința de a primi vi
zita muzicienilor săt
măreni. cele două for
mații au luat inițiativa 
organizării unor „mi- 
crostagiuni coral-sim- 
fonice permanente" 
în comunele Livada, 
Sanișlău, Negrești-Oaș 
ș.a.

Exemplul nu este 
singular. Nu peste 
mult timp, mai exact 
in ultima decadă a 
lunii martie. în șapte 
localități — la Aghireș 
și Gilău — județul 
Cluj ; Zalău și Șimleu 
Silvaniei — județul 
Sălaj ; Vadu Crișului, 
Suncuiuș și Bratca — 
județul Bihor — vor 
începe „stagiunile mu-

la sate
zicale" cu caracter 
permanent, inițiate de 
conservatorul „G. Di
ma" din Cluj-Napoca 
și de comitetele jude
țene de cultură și edu
cație socialistă, ac
țiuni ce se înscriu 
în cadrul integrării 
cu practica a în- 
vățămîntului superio; 
artistic. „Collegium 
musicum". formația 
„Pro musica". alcătui
tă din cadre didacti
ce, „Capella Transil- 

■vanica", orchestra de 
cameră „Dinu Lipatti", 
corul studențesc „An
tifonia", soliști instru
mentiști și cîntăreți, 
laureați ai unor con
cursuri naționale și in
ternaționale, vor pre
zenta recitaluri vocale 
și' instrumentale, con
certe corale, simfonice, 
spectacole cu opere de 
cameră, pagini repre
zentative din literatura 
românească, din muzi
ca clasică și romanti

că. Fiecare manifes
tare va fi prezentată, 
explicată de studenți 
și cadre didactice, nu 
atît neutru a se accen
tua caracterul de „con-

certe-lecții", cît pen
tru stimularea dialo
gului cu publicul.

Sint inițiative, pe 
drept cuvînt lăudabile, 
care merită a fi urma

te și de alte formații 
de prestigiu ale muzi
cii noastre.

Octav
GEORGESCU

0 bine venită restituire
Numerele din acest 

an ale revistei „Fami
lia" propun cititorilor 
o rubrică nouă : „Fa
milia" despre Războiul 
de independență. De 
fapt, un serial menit să 
contribuie într-o for
mă originală la cu
noașterea de către pu
blicul larg a eveni
mentelor de la 1877— 
1878, a identității de 
ginduri și simțiri, a 
solidarității tuturor ro
mânilor — în pofida 
fruntariilor înălțate 
între ei de vrăjmășia 
vremurilor — manifes
tate in forme și moda
lități impresionante, 
întemeiată pe faptul 
că articolele de presă 
de atunci, „ca ecou 
imediat al unei reali

tăți trăite, mărturii ale 
unei atitudini angaja
te, au valoare de do
cumente incontestabi
le, care se alătură în 
mod firesc celor arhi- 
vistice și memoriilor", 
revista reia din coloa
nele „Familiei" de 
acum un veac știri și 
articole, chipuri și 
imagini de epocă, ilus- 
trînd însuflețită anga
jare a întregului popor 
român în lupta pentru 
apropierea ceasului de 
împlinire a „gîndului 
îndrăzneț" — neatîr- 
narea țării. Oferind, 
așa cum intenționează, 
adevărata măsură a 
prezenței revistei „Fa
milia" în focul luptei 
pentru independență, 
prezentul serial reali

zează de fapt mult mai 
mult : relevă cititori
lor de azi una din ne
număratele fațete ale 
largului ecou pe care 
l-au înregistrat ■ la 
„frații de dincolo de 
munți" evenimentele 
din preajma și din 
timpul Războiului de 
independență, sprijinul 
entuziast pe care aceș
tia l-au acordat celor 
care pecetluiau. cu 
grele jertfe de singe, 
pe cimpurile de bătă
lie. libertatea Româ
niei. Este tocmai ceea 
ce conferă actului de 
restituire . operat de 
revista orădeană și 
virtuțile unui notabil 
act educativ.

Silviu ACHIM

Filmele
Programarea filme

lor presupune — după
cum bine se știe — 
existenta si respecta
rea unor criterii ale 
valorii artistice, edu
cative. în ultima vre
me s-a putut constata 
o sensibilă îmbunătă
țire a repertoriului ci
nematografic. tocmai 
în virtutea acestor 
criterii de selecție. Cu 
atît mai regretabile și 
mai de neînțeles apar, 
de aceea, anumite in
consecvente care de
pășesc cadru! dife
rențelor calitative fi
rești dintre un film si 
altul : astfel, pe ecra
nul unui cinematograf 
cu prestigiu cultural 
cum este „Scala" din 
București îsi găsea 
locul un film cum este 
„Comoara rechinilor", 
peliculă atractivă prin

românești pe
titlu, tocmai în aceeași 
săptămînă cînd. la 
„Patria", cinematogra
ful alăturat, avea loc 
premiera unui film 
românesc („Prin ce
nușa imperiului") ale 
cărui virtuți ar fi în
dreptățit sprijinirea lui 
și prin programare, 
printr-o plasare prefe
rențială în contextul 
repertoriului. Cu alte 
cuvinte, este elemen
tar ca prezentarea 
unui nou si bun film 
românesc să nu fie în
cadrată de producții 
destinate — ca gen sau

■ prin titluri de senaa- 
ție — succesului fa
cil. Reamintim aceas
tă îndatorire pentru 
că lipsa de grijă pen
tru largul ecou în pu
blicul cinefil al reali
zărilor cinematogra
fiei naționale s-a mai

eww
făcut remarcată și cu 
alte prilejuri.

Evident. esențială 
este valoarea filmelor 
noastre, dar eforturile 
creatorilor se cer spri
jinite și de difuzare, 
menită să stimuleze, 
să orienteze opțiunile 
unui public cit mai 
numeros spre celo mai 
reprezentative pro
ducții românești. De 
altfel, și popularizarea 
acestor filme, publici
tatea din ajunul pre
mierei sau ulterioară 
ei. este stereotipă 
(vezi „reclamele" cu 
scene'din film comen
tate mereu in ace
lași stil declamator- 
„persuasiv". Iată cite
va aspecte pe care le 
supunem atenției foru
rilor cinematografica 
de resort.

Const. TEODORU
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După cum este cunoscut, anul a- 
cesta, în ramura energiei electrice 
urmează să intre în funcțiune nu
meroase noi obiective și capacități 
productive. între acestea, de o în
semnătate deosebită se bucură cele 
care vor produce energie electrică pe 
bază de lignit. Pe unul din aceste 
șantiere — extinderea cu o nouă ca
pacitate a Centralei electrice si de 
termoficare din Craiova — activitatea 
constructorilor și montorilor se află 
în plină desfășurare. Deși lucrările 
au început greu, totuși, in ultima 
lună, constructorul, montorul și be
neficiarul au reușit să se încadreze 
intr-un ritm normal de execuție, în- 
scriindu-se in prevederile din grafice. 
In timp ce la unele instalații s-au 
înregistrat anumite avansuri, la altele 
sînt necesare încă eforturi susținute 
pentru atingerea stadiilor prevăzute 
în grafice.

CONSTRUCTORUL, de pildă, prin 
organizarea rațională a activității în 
toate punctele de lucru, a reușit să 
realizeze înainte de termen obiecti
vele înscrise in graficele de execuție.

— Avansul cîștigat în executarea 
lucrărilor — aprecia Ilie Badea, șef 
de echipă — se datorește în mare 
măsură cunoașterii precise a sarcini
lor la fiecare loc de muncă și de că
tre fiecare om din echipă. Deopotri
vă. ne-am preocupat să realizăm lu
crări numai de calitate superioară. 
Fiecare metru cub de beton turnat, 
fie ziua, fie noaptea, a fost supus la 
probele de analiză a calității, iar re
zultatele sînt dintre cele mai bune.

Aceeași exigență în muncă dove
desc echipele conduse de Mihai Be- 
jenaru, Gheorghe Călina și Mihai 
Schuster. O altă caracteristică a ac
tivității constructorilor constă în spi
ritul de inițiativă, concretizat în a- 
plicarea unor tehnologii dc execuție 
adecvate condițiilor specifice. Existînd 
o bună colaborare cu proiectantul, 
in mod operativ au fost schimbate cu 
soluții proprii date de constructori 
anumite tehnologii, ceea ce a dus Ia 
scurtarea unor termene de execuție.

— Cu toate condițiile deosebite în

SIBIU.- Unități noi

ORGANIZARE ȘTIINȚIFICĂ A PRODUCȚIEI, 
ORDINE LA FIECARE LOC DE MUNCĂ

Deodată, în mijlocul secției, se a- 
prinde un panou luminos ; „Atenție! 
Zona a patra sub plan 1“

Privim mai cu luare aminte ce se 
întîmplă la războaiele de țesut din 
această zonă. Toate, dar absolut 
toate, își zoresc suveicile în ritmul 
fără răgaz al întregii țesătorii. Aver
tismentul n-a fost declanșat totuși la 
întimplare. „La începutul schimbu
lui — ne lămurește maistrul Iuliu 
Licht — în această zonă s-a pierdut 
mai mult timp cu preluarea și orga
nizarea lucrului : a mai venit apoi și 
o întrerupere accidentală și iată că 
toate acestea, in condițiile în care 
fiecare minut contează, au determi
nat. după patru ore, o oarecare ră- 
mînere în urmă. Acum insă totul 
merge strună și sperăm ca pină la 
sfîrșitul schimbului să realizăm in
tegral sarcinile de producție. Sem
nalul de atenție pe care-1 vedeți stă 
aprins pînă cind reușim din nou să 
realizăm, la fiecare mașină, produc
ția planificată".

Sintem in secția de țesătorie a în
treprinderii dc stofe de mobilă din 
București. O țesătorie nouă, moder
nă. ca și întreaga întreprindere, a 
cărei -biografie cuprinde abia două 
cincinale. Și totuși, oamenii de aici 
găsesc destule lucruri de făcut pen
tru mai buna organizare a producției 
și a muncii. Dovadă — faptul că 
astăzi întreprinderea realizează, în 
plus, de pe aceleași suprafețe de pro
ducție, mai mult de jumătate din vo
lumul de țesături prevăzut în proiec
tul inițial. Un spor considerabil de 
producție a fost înregistrat anul tre
cut, cind, in urma unei acțiuni de 
reamplasare a războaielor de țesut, 
s-au creat condiții pentru montarea 
pe aceleași spații a altor utilaje cu 
ajutorul cărora se realizează circa 
500 000 mp stofe pe an.

Dar, cum colectivul de aici și-a fă
cut o adevărată tradiție din a găsi 
mereu loc pentru mai mult și mai

Acțiuni și inițiative în „Săptămîna pomiculturii"

O lucrare la zi în agricultură : 
pregătirea terenului pentru in- 

sâmînțări 

cate am lucrat — preciza ing. Petre 
Drăgan, șeful șantierului nr. 4 Cra
iova, din cadrul trustului „Energo- 
construcția" — datorate faptului că a 
trebuit să ne desfășurăm activitatea 
in preajma instalațiilor aflate în 
exploatare, am reușit să predăm la 
termen montorului frontul pentru 
operațiile de montaj. Putem spune 
că, în esență, am încheiat prima 
etapă, urmînd cea de-a doua, care 
se va desfășura după montajul prin
cipalelor obiective.

Constructorul a ieșit din „prim- 

Pe șantierul noii capacități de la Centrala 
electrică și de termoficare din Craiova

plan". Acum MONTORUL este „vi
oara întii". Mai precis, de o lună, 
echipele de montaj au intrat într-un 
ritm normal de lucru, conform gra
ficelor. Dc modul cum montorii vor 
ști să fructifice avansul asigurat de 
constructori depinde ca noua capaci
tate energetică să intre in funcțiu
ne înainte de termenul planificat. 
Orice zi cîștigată in darea în ex
ploatare a acestui grup este cu atît 
mai importantă din punct de vedere 
economic cu cit el va utiliza lignit. 
Astfel se răspunde cerinței majore, 
subliniată de conducerea partidului, 
de a se produce cit mai multă ener
gie electrică pe bază de cărbune.

— Formațiile de lucru sînt orga
nizate pe specialități — arăta ing. 
Nicolae Matei, șeful șantierului — a- 
ceasta permițind obținerea unei pro
ductivități înalte și realizarea unor 
lucrări de foarte bună calitate. Apli
carea sistemului de acord alobal la 
toate lucrările a generat o însufleți- 
toare întrecere între echipele de mon- 
tori. în această întrecere s-au ivit 
și inițiative valoroase. Pentru unele 
lucrări s-au executat o serie de dis- 

bine, nivelurile atinse nu sînt conside
rate nici pe departe drept limite ma
xime ale potențialului său productiv. 
E adevărat că nici în țesătorie și 
nici în preparația ei nu prea mai e 
spațiu pentru alte mașini. în aceste 
condiții însă, resursele pe care se 
scontează în realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan sporite ale primului 
an al noului cincinal sînt, în mod fi
resc, cele legate de sporirea randa
mentului zestrei tehnice existente. 
De aici, un prim și esențial dezide

Experiența colectivului întreprinderii 
de stofe de mobilă din București

rat, care, după cum subliniază ingi
nerul șef Vintilă Popescu, concen
trează întreaga investiție de inteli
gență tehnică a întreprinderii : o 
bună organizare a fiecărui loc de 
muncă. în acest sens, ne spune inter
locutorul, s-a întocmit un proiect de 
îmbunătățire a sistemului de aprovi
zionare 'și a transporturilor interne, 
s-a propus confecționarea unor dis
pozitive ajutătoare care să înlocu
iască sau să ușureze eforturile fi
zice ale muncitoarelor, s-a trecut la 
înfăptuirea unui program de măsuri 
vizînd respectarea principiilor științei 
ergonomice la fiecare mașină. Au 
fost confecționate conteinere mai 
încăpătoare, care contribuie la elimi
narea mai multor manipulări ale 
semipreparatelor, iar amplasarea a- 
cestora se face în așa fel incit se re
duc simțitor mișcările muncitoarelor 
pentru preluarea lor ; a fost modi
ficat aproape in totalitate sistemul 
de iluminat general și local, încit, 
concomitent cu o reducere a consu-

SĂLAJ. în „Săptămîna pomicultu
rii" se muncește intens în toate li
vezile. La Horoatu-Crasnei, de e- 
xemplu, au început pregătirile pen
tru organizarea unei-livezi superin- 
tensive pe 20 ha cu meri. La Sînmi- 
haiu-AImașului, precum și în mul
te localități ale județului, elevii par
ticipă la lucrări sub deviza „Fiecare 
pionier și școlar să sădească și să 
îngrijească cel puțin 3 pomi și 3 bu
tași de viță de vie". De fapt, peste 
tot în livezile județului pot fi vă- 
zuți numeroși tineri și virstnici efec- 
tuînd importante lucrări. în livada 
de 1 000 ha din Șimleu-Silvaniei a 
I.A.S. Zalău peste 300 muncitori e- 
xecută diferite lucrări de sezon. 
Pînă la această dată, pomicultorii de 
aici au administrat aproape 3 500 to
ne de bălegar și pe 200 ha au fost 
aplicate îngrășăminte chimice. Peste 
100 de țărani cooperatori de la Bă- 
dăcin lucrează zilnic pe dealul Cor
net la terasarea terenului în livada 
de cireși. Vecinii lor, 75 pomicultori 
din Pericei, grupați în trei echipe, 
administrează îngrășăminte naturale 
și continuă săpatul gropilor pentru 
completarea celor 2 000 goluri în li
vadă. în alte locuri însă întîrzie 
lucrările de completare a golurilor 
în livezi. Pînă acum au fost execu
tate numai circa 2 000 gropi din 
47 000 necesare pentru completarea 
golurilor din livezile județului. (Gh. 
Rusu).

pozitive care contribuie la scurtarea 
termenelor de execuție. Preasambla- 
rea Ia sol a unor subansamble și con
ducte a dus la același efect pozitiv.

Am dorit să-i evidențiem pe cițiva 
dintre autorii acestor inițiative. I-am 
găsit la locurile de muncă. Unul din
tre ei este Constantin Căciulan. „Me
ritul de a găsi soluțiile cele mai bune 
pentru preasamblarea la sol a con
ductelor — ținea să precizeze Con
stantin Căciulan — este nu al meu în 
mod special, ci al nostru, adică al în
tregii echipe. Și. după cum este obi

ceiul nostru, ce este bun dăm și al
tora, cum și alții ne dau nouă. Ne 
întrecem cu echipa lui Cristian Ciș- 
maru, dar ne și întrajutorăm".

Dar cine sînt oamenii din echipa lui 
Cristian Cișmaru ? O echipă formată 
din tineri, cum este și cel care o con
duce. care are numai 27 de ani. Șeful 
lotului, inginerul Aurel Ovczea, re
marca : „Sînt băieți tineri, inimoși, 
receptivi și bine pregătiți profe
sional".

Un alt aspect vine să aprecieze 
activitatea bună a montorilor. Orga
nizația de parlid a analizat de la În
ceput graficele de execuție și întreaga 
muncă politico-educativă a fost stră- 

i bătută, ca un fir roșu, de cuvintul de 
ordine.: fructificarea avansului ciști- 
gat de constructori la acest obiectiv 
Sarcinile fiind clare, a fost posibilă 
și stabilirea de atribuții precise pen
tru fiecare comunist. Comuniștii sint 
cei care dinamizează întrecerea cu 
timpul a montorilor.

Deci, montorii. prin succesele lor 
de zi cu zl. fac ca momentul punerii 
în funcțiune a noii capacități ener
getice să se apropie cu pași repezi.

mului cu circa 30 la sută, acesta să 
nu mai obosească ochiul ; a fost rea
lizat un mecanism de scoatere mai 
simplă și mai rapidă a suveicii din 
războaie ; se caută soluții pentru li
mitarea influentei zgomotului asupra 
capacității de muncă a oamenilor.

Exemplul menționat la începutul 
acestor rînduri relevă insă că un ran
dament productiv înalt, concretizat 
în îndeplinirea și depășirea zilnică a 
sarcinilor de plan, este legat într-o 
măsură importantă și de modul în 

care se realizează urmărirea și con
ducerea efectivă a producției. Asta 
înseamnă, in mod practic, să ai sub 
ochi și să evaluezi precis, minut cu 
minut, producția care se realizează 
la fiecare război. în ideea de a în
cerca să țină sub observație regimul 
de lucru al războaielor de țesut, 
Gheorghe Barna, directorul întreprin
derii, instalase într-o cameră un 
ecran luminos pentru semnalizarea 
opririlor planificate și accidentale. 
Din punct de vedere tehnic, insta
lația, mai mult decit modestă, era 
departe de obiectivul propus. în 
ciuda acestui fapt însă, ideea a în
ceput să ciștige teren : numeroși in
gineri, maiștri, electricieni, lăcătuși 
din întreprindere, la care s-au adău
gat apoi o serie de specialiști de Ia 
Institutul de proiectări pentru indus
tria ușoară, din rindul cărora cci mai 
insistenți au fost inginerii Mircea 
Sușlescu și Ion Lebădă, propuneau 
diverse soluții pentru finalizarea ei. 
Și astfel, prin perseverența unui co
lectiv inimos, a fost pusă la punct o

SATU-MARE. Luni, în prima zi 
din „Săptămîna pomiculturii", s-a 
executat un mare volum de lu
crări in livezile cooperativelor agri
cole Sanislâu, Ciumești, Chereușa, 
Remetea Oașului, Urziceni, Foeni. 
Astfel, la C.A.P. Sanislău, cei 200 de 
oameni care fac parte din ferma po
micolă, sub supravegherea ingineru
lui Gheorghe Chereji, au continuat 
tăierile, lucrare care se va încheia în 
cel mult două zile pe toată suprafața 
de 311 hectare. în două zile au fost 
fertilizate 25 hectare cu îngrășăminte 
organice, rezultate de la complexul 
de pui al cooperativei. De îndată ce 
temperatura solului va permite, se va 
trece la săpatul gropilor pentru a se 
planta în cadrul acțiunii de moder
nizare a livezii circa 5 000 de puieți 
de pruni, piersici și meri. Tot luni 
au început lucrările de tăiere în 
piersicăria de 163 hectare a coope
rativelor Becheni și Chereușa. Con
comitent, s-au fertilizat 45 hectare 
cu îngrășăminte organice. (Octav 
Grumeza).

MEHEDINȚI. în plantațiile de 
pomi din județul Mehedinți trata
mentele de iarnă au fost aplicate la 
peste 480 000 de pomi fructiferi, iar 
în livezi au fost transportate peste 
30 000 tone îngrășăminte naturale. în 
comunele Prunișor, Broșteni, Corco-

Cum acționează BENEFICIARUL ? 
Venind in întimpinarea montorilor. 
el a organizat citeva formații proprii 
de montaj. Echipa lui Aurel Mirică 
lucrează la montarea turbinei, tocmai, 
pentru a se asigura devansarea ter
menului de punere în funcțiune.

— în același timp — arăta ingine
rul Marin Piculescu, director adjunct 
la întreprinderea electrocentrale Cra
iova, oamenii noștri vor cunoaște mai 
bine utilajul, lucru de mare folos pen
tru activitatea de exploatare a viito
rului grup energetic. în continuare, 
în limita posibilităților, îi vom spri
jini pe montori și cu alte echipe. O 
preocupare importantă a noastră a 
constat în aducerea pe șantier a echi
pamentelor tehnologice, în ordinea 
montajului. Cu mici excepții, putem 
considera că din acest punct de ve
dere nu mai există nici o problemă 
nesoluționată. Avem garanția că. prin 
eforturi comune, acționînd cu maxi
mă responsabilitate, vom reuși ca 
noul obiectiv energetic de la Craiova 
să intre în funcțiune la termenul 
planificat.

Ion LAZAR

instalație automată de control și sin
teză a parametrilor producției in țe
sătorie, brevetată ca invenție și me
daliată cu argint la cel de-al IV-lea 
Salon internațional de invenții de la 
Geneva de la sfirșitul anului tre
cut. Cu ajutorul ei se realizează 
acum „o radiografie" completă a zi
lei de muncă.

Și totuși, după cum am văzut, în 
ciuda acestor preocupări stăruitoare 
pentru perfecționarea organizării și 
conducerii producției, aceasta este 
încă departe de a se desfășura ca un 
proces liniar. Explicația ? „Una sin
gură — ne răspunde Amalia Trică, 
secretara comitetului de partid — și 
aceasta nu poate fi decit... o autocri
tică. Pentru că acum apare și mai 
clar in evidență faptul că, odată 
(dacă nu chiar înainte !) cu perfec
ționarea propriu-zisâ a organizării și 
conducerii producției, trebuia să 
ne ocupăm cu aceeași seriozitate și 
perseverentă de factorul-cheie al în
deplinirii și depășirii sarcinilor eco
nomice sporite ce ne revin — și a- 
nume de perfecționarea oamenilor. 
N-am acum la îndemînă datele 
exacte, dar în ultimii ani avem des
tule cazuri cind muncitoare pe care 
abia le-am calificat au plecat în alte 
părți, pentru ca, în locul lor, să în
cepem să calificăm apoi altele. Unii 
meșteri aruncă toată vina pe seama 
lor. Dar oare noi n-avem nici o 
vină ? E un aspects din multe altele, 
care ne spune că, pentru a ajunge la 
rezultate din ce in ce mai bune, îna
inte de a arăta cu degetul la alții, 
e nevoie să vedem ce trebuie să fa
cem noi în propria casă".

Un mod de a gindi și a acționa, 
care, devenind normă de conduită a 
colectivului, echivalează cu o perma
nentă ridicare la putere a capacității 
sale de a produce si, în același timp, 
de a se autoperfecționa.

Dumitru TÎRCOB

va, Tîmna, Stîngăceaua, Căzănești 
și alte localități, prin ample acțiuni 
de masă, la care participă un mare 
număr de cetățeni, se efectuează lu
crări de pregătire a terenului și 
plantarea pomilor. (Virgil Tătaru).

DÎMBOVIȚA. Cu toate că în cea 
mai mare parte a bazinului pomicol 
dîmbovițean se mai văd urmele ul
timei zăpezi, in livezi se muncește 
intens. în prima zi a „Săptămînii 
pomiculturii", la cooperativa agrico
lă Lucieni, pe cele 270 ha de plantații 
intensive și clasice cooperatorii au 
lucrat la amenajarea sistemului de 
susținere a plantațiilor intensive. 
Două echipe specializate efectuează 
stropirea pomilor în gospodăriile ce
tățenilor. La Malu cu Flori au con
tinuat tăierile pe ultimele 20 de 
hectare și s-a acționat cu forțe spo
rite pentru fertilizarea terenului 
destinat amenajării unei noi planta
ții intensive. Este de relevat contri
buția tineretului la dezvoltarea pa
trimoniului pomicol. La Hulubești, 
Malu cu Flori, Voinești și Nucet vor 
lua ființă, în această primăvară, 
„plantații ale tineretului" însumînd 
pentru început o suprafață de 40 de 
hectare. La Voinești se vor planta, 
în special pe terenurile erodate, 
1 800 de nuci, materialul săditor fiind 
asigurat de către pepinierele școli-

Acum, pe șantierul noii capa
cități energetice de la Craiova, 
montorul este „vioara întii". 
Iată două secvențe care atestă 
acest lucru. în imaginea de 
sus : se lucrează la noul bloc 
energetic ; în imaginea de 
jos : echipa lui Aurel Mi
rică montează în ritm rapid in
stalațiile turbinei, pentru a asi
gura respectarea termenului de 
intrare în funcțiune.

și modernizate

ale cooperației de consum
Atît pentru asigurarea desfa

cerii unui volum din ce în ce 
mai mare de mărfuri — în acest 
an cu 8Ș milioane Iei mai mare 
decit realizările din anul tre
cut — cit și pentru asigurarea 
unei serviri mereu mai bune, 
civilizate, rețeaua comercială și 
de alimentație publică a coope
rației de consum din județul 
Sibiu cunoaște o continuă dez
voltare și modernizare. Astfel, 
celor peste 30 de magazine u- 
niversale și sătești li se vor a- 
dăuga în acest an magazine noi 
in comunele Bazna, Gura Riu- 
lui și satul Rusciori, urmind ca 
în peste 20 de sate și comune 
magazinele și unitățile de ali
mentație publică să fie supuse 
unor lucrări de renovare. Tot în 
acest an, intr-o pitorească zonă 
de pe șoseaua Sibiu-Brașov (în

„Promovăm creația tehnică proprie11
(Urmare din pag. I)

,nală și permit să se reducă adaosu
rile de prelucrare. în această cate
gorie intră produsele covăsii și cova- 
lit, cleiurile și fondanții asimilați în 
producția curentă de industria locală 
a Bucureștiului, care numai în 1975 
a produs circa 3 000 tone din aceste 
materiale, contribuind la turnarea, cu 
ajutorul noii tehnologii, a peste 30 000 
de tone piese din oțel și fontă, ceea 
ce a dus la o economie de peste 
15 000 ore de manoperă. în 1976, prin 
generalizarea turnării cu ajutorul a- 
cestor materiale, vom obține peste 
200 000 tone piese turnate prin pro
cedeul respectiv, mărind economia 
de manoperă la circa 50 000 ore. îm
preună cu întreprinderile din indus
tria chimică, am putea asigura. în 
măsură și mai mare decit pînă în 
prezent, o serie de produse necesare 

lor generale din localitate. (Al. Du- 
mitrache).

HUNEDOARA. începînd de dumi
nică, 14 martie, în livezile din județ 
lucrările se desfășoară din plin. 
Astfel, la cooperativele agricole din 
Geoagiu, Romos, Lăpugiu, Zam, Bră- 
nișca, Orăștie, Bretea, Densuș, Gu- 
rasada și din alte localități se mun
cește intens la pregătirea și fertili
zarea solului în vederea extinderii 
plantațiilor cu pomi fructiferi pe o 
suprafață de peste 50 hectare. Tot
odată, programul județean de dez
voltare a pomiculturii prevede ca în 
1976 să fie modernizate peste 240 ha 
de plantații. Toate aceste activități 
de modernizare și dezvoltare a po
miculturii, de întreținere a livezilor 
— ne relata tov. Mircea Silvestru, 
director al direcției agricole județe
ne — se desfășoară cu sprijinul ac
tiv al Stațiunii de cercetări pomicole 
Geoagiu. în cooperativele agricole 
cu sector pomicol mai dezvoltat — 
Densuș, Peșteana, Romoșel, Totești, 
Romos și altele — cercetătorii răs
pund de întreaga activitate desfă
șurată în pomicultură^ Totodată, sta
țiunea de la Geoagiu asigură mate
rialul săditor necesar pentru plan
tarea de meri, piersici, caiși. pruni, 
peri, gutui. (Sabin lonescu).

PE SCURT DIN ȚARĂ
CORESPONDENȚII „
CONSTANȚA. Pe litoral, la Eforie 

Nord, în cadrul laboratorului de flo- 
ricultură al Stațiunii experimentale 
Valul Traian și la I.H.R. Mangalia au 
intrat in producție două noi sere care 
sporesc zestrea florală a parcurilor 
din stațiunile de odihnă de pe malul 
mării. Pină acum, horticultorii din 
aceste unități au și livrat florăriilor 
primele lalele, zambile și narcise. 
(George Mihăescu).

BIHOR. La Oradea s-a dat în folo
sință un laborator de pedologie și a- 
grochimie. Cu acest prilej, a avut loc 
un simpozion pe tema „Probleme ac
tuale și de perspectivă privind car
tarea agrochimică a solurilor și în
tocmirea planurilor de fertilizare", la 
care au participat specialiști de la 
toate institutele de profil și oficiile 
de pedologie și agrochimie din toate 
județele tării. (Dumitru Gâță).

BOTOȘANI. Printre obiectivele în
scrise în planurile de dezvoltare e- 
conomico-socială a comunelor județu
lui figurează și construirea de bru
tării. Asemenea unități sînt în con
strucție la Leorda, Ibănești. Cristești, 
Manoleasa și în alte localități, unde 
se muncește cu spor și se aplică so
luții economicoase. La Păltiniș, de 
exemplu, brutăria va funcționa în 
aceeași clădire cu moara, iar la Ha- 
vîrna, unde se vor produce 3 000 ki
lograme pîine zilnic, alături de bru
tărie se vor construi și alte obiecti
ve de larg interes cetățenesc. (E. Na- 
zarie).

SATU-MARE : Mărarul, tarhonul, 
hreanul, cimbrul, prazul, andivele, 
leușteanul, ștevia și sparanghelul alb 
constituie pentru Satu-Mare catego
ria asa-ziselor legume „rare", care 
nu au fost pînă în prezent cultivate 
în unitățile agricole din județ și doar 
în foarte mică măsură în gospodăriile 
populației. începînd cu această pri- 

j măvară, pentru prima oară în apro- 
| piere de municipiul Satu-Mare, la 
I ferma nr. 5 a C.L.F. se vor însămîn- 
! ța 10 hectare cu astfel de „rarități", 

care vor contribui la îmbogățirea și 
| diversificarea aprovizionării cu le

gume a populației sătmărene. Majo- 
I ritatea cantităților și sortimentelor 
j de semințe au și fost asigurate, ur- 

mînd să fie încorporate în sol în zi
lele ce urmează. (Octav Grumeza).

NEAMȚ. „Dacia II — 2000". Așa se 
intitulează noul cartier de locuințe 
din municipiul Piatra Neamț, a că
rui construcție a început. Noul car
tier va fi alcătuit în final din circa 
2 000 de apartamente, spații comer
ciale și alte edificii social-culturale. 
încă de pe acum se anunță un ritm 
de lucru alert, datorită faptului că

satul Bradu, comuna Avrig) va 
fi dată în folosință una din cele 
mai reprezentative unități de a- 
limentație publică și de turism 
— complexul „Fintînița haidu
cului". în același timp, uniu
nea județeană a cooperativelor 
de consum depune eforturi 
pentru dezvoltarea, diversifi
carea și modernizarea rețe
lei unităților prestatoare de 
servicii. Numai în acest an sînt 
prevăzute 19 ateliere noi, prin
tre care unul de tîmplărie la 
Rășinari, un altul de tricotaje 
la Vurpăr, de tinichigerie la A- 
vrig, de reparații radio-televi- 
zoare la Tîrnava etc. Sume im
portante sînt prevăzute pentru 
dotarea acestor unități cu uti
laje de mare productivitate, 
precum și cu aparate de măsu
ră și control. (Nicolae Brujan).

pentru aplicarea procedeelor mo
derne de turnare a metalelor.

Pentru îmbunătățirea calității pie
selor din fontă și înlocuirea unor pie
se din oțel, ne propunem ca. înce- 
pind din acest an, să extindem trep
tat in întreaga țară producerea fon
tei cu grafit nodular pentru care am 
și asimilat fabricația prealiajelor și 
modificatorilor necesari. De aseme
nea, institutul nostru a experimentat 
și produs din 1975 un zgurifiant care 
permite, pe lingă îmbunătățirea cali
tății pieselor turnate, mărirea dura
bilității căptușelii refractare a cup
toarelor și oalelor, precum și o mai 
completă îndepărtare a zgurei.

O direcție importantă de acțiune 
.pentru accelerarea revoluției tehni- 
co-științifice în tara noastră este in
tegrarea învățămîntului cu cercetarea 
și producția. în 1975, in atelie
re comune ale institutului nostru și 
ale institutelor politehnice din Bucu
rești, Cluj-Napoca și Șrașov s-au a- 
similat tehnologii avansate pentru 
turnarea a numeroase piese aduse de 
peste hotare, redueîndu-se astfel im
portul cu circa 3 milioane lei valută. 
Prin măsurile luate, ne propunem ca 
în anul 1976 această microproducție 
să sporească de peste două ori, iar 
în anii următori să contribuie și mai 
mult la reducerea importurilor.

Institutul de cercetări și proiectări 
tehnologice pentru sectoare calde s-a 
bucurat de sprijinul permanent al 
conducerii partidului și statului nos
tru, ceea ce ne-a permis să mărim 
față de 1973 volumul cercetării de 
două ori. cel a! proiectării de tehno
logii, utilaje și investiții de peste 
cinci ori și volumul de microproduc- 
ție de peste 18 ori. Sintem conștienți 
că putem realiza mai mult pentru a 
răspunde tuturor cerințelor econo
miei naționale în acest domeniu. 
Creșterea importantă a volumului 
de lucrări de constructii-montaj din

tv
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală.
10,00 Emisiune pentru tineret.
10,25 Biblioteca pentru toți.
11,15 Tineri interpreți de muzică popu

lară.
11,30 Atenție la... neatenție î
11.55 Telex.
16,00 Fotbal : Rapid — Universitatea

Craiova. (Transmisiune directă de 
la stadionul Republicii).

17,50 Telex.
17.55 Cintece de la Săpînța.
18,05 Artă plastică.

SCÎNTEII" TRANSMIT:
șantierul nr. 1, care a primit sarcina 
să realizeze acest cartier, utilizează 
pe scară largă panourile prefabricate 
și elementele de fațadă gata finisate, 
iar o bună parte din volumul lucră
rilor se execută mecanizat. (Ion Ma
nea).

MUREȘ. în cadrul susținutei 
preocupări manifestate și în ju
dețul Mureș pentru cuprinderea 
tuturor copiilor de virstă mică 
în creșe și grădinițe consemnăm 
un nou eveniment : la Tg. Mu
reș a fost inaugurată o grădiniță 
cu program prelungit, avînd o capa
citate de 155 locuri. în aceeași loca
litate, constructorii lucrează acum la 
alte obiective similare destinate pre
școlarilor din cartierele „7 Noiembrie" 
și „Ady Endre". (Cornel Pogăceanu).

GORJ. La peste 42 500 metri pă- 
trați se ridică suprafața destinată 
producerii răsadurilor de primăvară. 
Se acordă atenție deosebită și îngri
jirii răsadurilor. La aceste acțiuni, 
care se află în prezent în plină des
fășurare, unitățile cooperatiste pri
mesc un sprijin competent din par
tea stațiunii de cercetări BirseștL 
(Dumitru Prună).

MEHEDINȚI. în satele si comu
nele din zona colinară a județului, 
mii de cetățeni, în frunte cu depu
tății, participă zi de zi la acțiunile 
care se întreprind pentru mai buna 
întreținere și ridicarea potențialului 
productiv al pajiștilor naturale. Pe 
mai bine de 10 000 hectare s-au e- 
fectuat lucrări de fertilizare cu îngră
șăminte chimice și naturale, de com
batere a eroziunii solului, defrișări 
de arbuști și nivelări de teren. (Vir- 
giliu Tătaru).

DÎMBOVIȚA:

Se dezvoltă cooperația 
meșteșugărească

Uniunea județeană Dîmbovița 
a cooperativelor meșteșugărești 
acordă o atenție deosebită dez- 
vol rii bazei tehnico-materiale, , 
realizări! unor noi capacități de 
producție, îmbunătățirii dotării 
tehnice a unităților existente. în 
acest context, un loc de frunte 
pe agenda cooperației meșteșu
gărești dîmbovițene îl dețin 
preocupările pentru pregătirea 
temeinică a lucrărilor de inves
tiții, scurtarea duratei de exe
cuție și de dare în folosință a 
noilor capacități, reducerea pe
rioadei de atingere a parametri
lor proiectați. în localitatea Ră- 
cari, viitor centru urban, se con
struiește un atelier mixt de me
talurgie și tîmplărie, iar în ora
șul Pucioasa — o modernă ca
pacitate de producție, care va 
colabora cu întreprinderile in
dustriale „Romlux" din Tii’go- 
viște și „Steaua electrică" din 
Fieni. Importante fonduri sînt 
alocate in acest an pentru ex
tinderea și modernizarea capa
cităților existente, printre care 
se numără complexul meșteșu
găresc din Titu, unitatea de pre
lucrări mecanice din Moreni, 
atelierele de tîmplărie din Tîr- 
goviște, cele ale cooperativelor 
meșteșugărești „Progresul" și 
„Constructorul". Merită sub
liniată în același timp grija pen
tru îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale membriloj cooperatori, 
între altele, în acest an va fi 
dat in folosință la Tirgovișteun 
cămin pentru ucenici. (Al. Du- 
mitrache).

acest cincinal, care trebuie acoperite 
cu proiecte de execuție, precum și 
folosirea propriei creații tehnice in 
proiectarea utilajelor ne mobilizează 
să depunem toată strădania și pri
ceperea noastră pentru a contribui la 
reducerea importurilor în anul 1976. 
De altfel, potrivit Directivelor Con
gresului al XI-lea al P.C.R., in anii 
următori va trebui rezolvată proble
ma asigurării cu piese turnate și for
jate la nivelul întregii economii na
ționale, ceea ce conturează natura si 
volumul sarcinilor ce ne revin.

în acest scop, am trecut cu toată 
hotărîrea la tipizarea utilajelor me
canice și termice, a liniilor mecani
zate și automatizate din turnătorii și 
forje, ceea ce ne permite să sporim 
gradul de asigurare cu proiecte de 
execuție a șantierelor și furnizorilor 
de utilaje, să ridicăm substanțial 
nivelul tehnic al soluțiilor adoptate. 
Ne preocupă finalizarea în producție, 
într-o proporție mult mai mare, a 
rezultatelor cercetării și proiectării 
noastre, angajîndu-ne să sporim e- 
fectul economic al aplicării lor prac
tice de la 700 milioane lei în 1975 
la 900 milioane lei în 1976 și 1 700 
milioane în 1980. De asemenea, vom 
acorda mai multă atenție asistenței 
tehnice desfășurate în întreprinderi 
și pe șantiere, domeniu în care so
licitările beneficiarilor au crescut 
foarte mult, mai ales în perioada ce 
a trecut de la Congresul al XI-lea 
al P.C.R.

întregul nostru colectiv este pe 
deplin conștient că numai prin le
garea nemijlocită a cercetării și 
proiectării de cerințele producției, in 
sectorul în care lucrează, numai prin- 
tr-o activitate desfășurata in strinsă 
colaborare cu întreprinderile produc
tive. fși va îndeplini cum se cuvine 
sarcinile mari și complexe ce îi re
vin în actualul cincinal.

18,35 Dincolo de note.
18,55 Tribuna TV.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Revista economică TV.
20.30 Telecinemateca. Ciclul „Mari ac

tori" : Marcello Mastrolani și Ri
chard Burton — „Represalii la 
Roma". Premieră TV. O produc
ție a studiourilor cinematografice 
italiene.

22.10 24 de ore.

PROGRAMUL n

20,00 Studio '76.
20.20 Orchestre simfonice din țară — 

filarmonica „Moldova" din Iași.
21.05 Telex.
21.10 Inscripții pe celuloid.
21.30 Roman-foileton : Forsyte Saga. E- 

plsodul XI — „Pînza. de păianjen".



PAGINA 4 SCÎNTEIA — miercuri 17 martie 1976

CORESPONDENȚA DIN ATENA

„Relațiile româno-grecești
Prințul moștenitor și prim-ministru 

al statului Kuweit a primit
Solidaritate cu

a poporului
cauza dreaptă 
Zimbabwe! DE PRETUTINDENI

au cele mai bune perspective 
de dezvoltare pe toate planurile44 
Aprecieri cu prilejul „Zilelor culturii românești"

pe consilierul președintelui României
La 16 
prim- 
șeicul 
primit 
consi-

Anunțarea apropiatei vizite a pre
ședintelui 
împreună
CEAUȘESCU, în Grecia, la invitația 
președintelui Republicii Elene, CON
STANTIN TSATSOS, a trezit un viu 
interes în rindul opiniei publice gre
cești, care o apreciază ca un eveni
ment remarcabil in dezvoltarea tra
diționalelor relații de prietenie și 
colaborare dintre cele două țări și 
popoare. Ca expresie 
teres, 
ale 
țări 
lor 
bit

NICOLAE CEAUȘESCU, 
cu tovarășa ELENA

a acestui in- 
in alte, localitățila Atena, 

țării au loc multiple manifes- 
consacrate 

româno-grecești.
succes se bucură „Zilele culturii 

românești", care au debutat cu „Săp- 
tămîna românească la televiziune" și 
„Zilele filmului din România", la 
Cinemateca națională elenă. Mărturie 
a succesului de care s-au bucurat 
aceste manifestări sint numeroasele 
cronici apărute in aceste zile, re
levînd dezvoltarea cinematografiei 
românești, preocupările ei actuale, 
calitatea artistică a producțiilor.

tn cadrul pregătirilor, a avut loc și 
deschiderea, la Fundația națională a 
cercetării științifice din Atena, a 
„Expoziției de carte românească", 
organizată sub egida Ministerului 
elen al Culturii și Științelor. Relevînd 
semnificația deosebită a. acestor ma
nifestări pe linia dezvoltării relațiilor 
româno-grecești, acad. Constantin 
Trypanis, ministrul culturii și știin
țelor, arăta : „Cartea este sufletul 
unui popor. Din literatura și creația 
sa artistică aflăm cum gîndește și 
cum simte. De aceea, cred că schim
burile noastre de expoziții de carte, 
traducerile din greacă în română și 
din română în greacă au o mare im
portantă pentru cauza înțelegerii și 
prieteniei între popoarele noastre".

Eminentul om politic și scriitor 
Evanghelps Averoff Tossitsa, a cărui 
piesă „întoarcerea la Micene" se joa
că cu succes la teatrul „C.I. Nottara" 
din București, ne-a declarat : „Am 
fost impresionat de intensitatea vieții

României, relații- 
De un deose-

culturale și artistice pe care am pu
tut să o constat în timpul vizitei 
mele recente la București. Am re
marcat progrese notabile în toate 
sectoarele, nu numai in domeniul 
culturii, dar și în domeniile econo
miei, tehnicii și științei. Expoziția 
cărții românești de la Atena este și 
ea o ilustrare în acest sens. Relațiile 
noastre culturale sînt astăzi la un ni
vel foarte înalt. Convingerea mea 
este că ele au cele mai bune perspec
tive pentru o dezvoltare și mai mare. 
Aceste perspective se referă, desigur, 
nu numai la cultură și artă, dar la 
toate domeniile : economic, comer
cial, politic, diplomatic".

Un alt cunoscător și admirator al 
culturii românești, scriitorul Kosta 
Assimakopoulos, autor al multor tra
duceri din literatura română, a de
clarat că se simte „ca acasă" ori de 
cile ori se află in România. „Pentru 
că, a spus el, nutrim reciproc senti
mente de prietenie". „Ceea ce apre
ciez în primul rînd în cultura româ
nească, a continuat el, este spiritul 
novator care o animă. Cred profund 
în utilitatea bunelor relații dintre 
popoarele noastre. îmi exprim aceas
tă convingere în practică, prin activi
tatea pe care o depun pe linia tradu
cerilor din limba română și a schim
burilor culturale româno-elene".

Aceste manifestări și cele progra
mate în zilele următoare vin să 
sublimeze bunele relații dintre cele 
două țări și popoare, dorința comună 
de a le dezvolta in continuare în in
teresul reciproc al progresului, al 
creării unui climat de bună vecinăta
te și cooperare in Peninsula Balcani
că, zona geografică a 
noastre, ca o contribuție 
edificarea securității pe 
european.

Cu această dorință, cu 
de înaltă stimă și prietenie, opinia 
publică de aici se pregătește să-i in- 
timpine pe solii poporului român pe 
pămintul vechii Elade.

Ion BADEA

KUWEIT 16 (Agerpres). — 
martie, prințul moștenitor și 
ministru al statului Kuweit, 
Jaber Al Ahmed Al Sabah, a 
pe tovarășul Nicolae Doicaru,
lier al președintelui Republicii So
cialiste România. Cu acest prilej, 
s-a făcut o analiză a stadiului ac
tual al relațiilor bilaterale, eviden- 
țiindu-se noi posibilități pentru dez
voltarea în continuare a legăturilor

de prietenie, și a cooperării econo
mice pe baze reciproc avantajoase 
pentru cele două țări.

Șeicul Jaber Al Ahmed Al Sabah 
a reafirmat cu această ocazie do
rința emirului Sabah Al Salem Al 
Sabah, a sa personală și a guvernu
lui kuweitian de a-1 aVea, cît mai 
eurînd, ca oaspete, pe președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

CONFERINȚA 0. N. U. ASUPRA DREPTULUI MĂRII
Intervenția reprezentantului țării noastre a

popoarelor 
concretă la 
continentul

sentimente

NAȚIUNILE UNITE 16 — Cores
pondentul nostru transmite : La se
diul Națiunilor Unite din New York 
s-au deschis lucrările celei de-a 
III-a sesiuni a Conferinței O.N.U. 
asupra dreptului mării, reuniune la 
care participă 156 de state, precum 
și instituțiile specializate și alte or
ganizații internaționale.

Actuala sesiune își propune să ela
boreze noi reglementări juridice cu 
privire la spațiile'maritime de sub 
jurisdicția statelor, la cercetarea 
științifică ș’i ocrotirea mediului ma
rin, precum și la zona internațională 
a teritoriilor submarine.

După dezbaterile din cadrul celor 
două sesiuni precedente, la Caracas 
în 1974 și la Geneva în 1975, noua 
sesiune urmează să sintetizeze pozi
țiile statelor într-o formulă juridică 
unitară. Principala tendință o con
stituie delimitarea spațiilor mariti
me, în sensul precizării zonelor de 
sub jurisdicția statelor — întinderea 
mării teritoriale, zonei contigue, zo
nei economice, platoului continental 
— precum și drepturile și modalită
țile de explorare și exploatare a re
surselor minerale din zona interna
țională.

Luînd cuvîntul în ședința plenară 
de deschidere a lucrărilor conferin
ței, reprezentantul României, Dumi
tru Mazilu, a subliniat importanța 
pe care o acordă țara noastră stator
nicirii unor reglementări echitabile 
în domeniul maritim, în scopul asi
gurării condițiilor necesare exerci
tării drepturilor suverane ale tutu
ror statelor în zonele de jurisdicție

națională, precum și participării a- 
cestora — pe baze democratice — la 
explorarea și exploatarea resurselor 
submarine ale zonei internaționale. 
Noua convenție, a subliniat vorbito
rul, va trebui să reflecte tendințele 
actuale ale dezvoltării și perfecțio
nării dreptului internațional, elabo
rării unor asemenea reguli care 
să asigure realizarea efectivă a drep
turilor economice ale tuturor state
lor. De asemenea, ea trebuie să re
flecte pozițiile efective ale tuturor 
statelor și să ofere garanții reale 
pentru înfăptuirea acestor interese 
în domeniul maritim. Pentru ca a- 
ceste obiective să fie realizate, a 
subliniat vorbitorul, România consi
deră necesar ca în toate organele 
conferinței să fie posibilă exprima
rea opiniilor și propunerilor tuturor 
statelor, în scopul elaborării unor 
soluții juste și echitabile, potrivit 
exigențelor unei noi ordini econo
mice și politice internaționale.

In încheiere, reprezentantul român 
a subliniat că noua reglementare 
trebuie să fie expresia consensului 
tuturor statelor suverane și rezulta
tul unei participări largi, democra
tice a tuturor națiunilor lumii.

„Rhodesia este în fierbere" — 
transmit agențiile de presă din Sa
lisbury, referindu-se la atmosfera 
de încordare care domnește în a- 
ceastă țară, la fap.tul că forțele pa
triotice și-au intensificat și ex
tins tot mai mult acțiunile de 
luptă. încercînd să stăvilească miș
carea de eliberare, regimul rasist 
care a preluat puterea în urmă cu 
peste un deceniu recurge la acte 
barbare de represiune. Presa occi
dentală a publicat recent mărturii 
zguduitoare despre masacrele care 
au avut loc într-o localitate rhode- 
siană sub pretextul că populația a 
acordat ajutor luptătorilor din miș
carea de eliberare. Totodată, a deve
nit cunoscut că o serie de deținuți 
politici sînt executați în secret.

Opinia publică internațională
condamnat și condamnă cu hotărîre 
politica rasistă și colonialistă a re
gimului minoritar de la Salisbury. 
Ca o expresie a sprijinului acordat 
de forțele progresiste de pretutin
deni mișcării de eliberare din Rho
desia, ziua de 17 martie este săr
bătorită ca zi internațională de soli
daritate cu lupta poporului Zimbab
we pentru abolirea rasismului și 
cucerirea deplinei independențe.

După cum se știe, între Partidul 
Comunist Român și mișcările de e- 
liberare din Zimbabwe există și se 
dezvoltă continuu rodnice legături de 
prietenie și colaborare. Cu ocazia în- 
tîlnirilor pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a avut, cu lideri ai po
porului Zimbabwe, a fost exprimat 
sprijinul ferm al țării noastre acordat 
luptei 
porul 
tat în 
litantă 
pentru 
coloniale, sprijină pe deplin 
dreaptă a poporului 
România socialistă condamnă politi
ca rasistă a regimului de la Salis
bury și cere cu hotărîre respectarea 
drepturilor și intereselor fundamen
tale ale poporului Zimbabwe.

drepte a acestui popor. Po- 
român, care și-a manifes- 
permanență solidaritatea mi- 
cu lupta popoarelor africane 
sfărîmarea lanțurilor robiei 

cauza 
Zimbabwe.

Lupta de eliberare a poporului 
Zimbabwe se desfășoară în prezent 
în condițiile noi, determinate de vic
toriile popoarelor aflate sub domina
ția colonialismului portughez, de 
schimbările intervenite in raportul de
forțe pe întregul continent în
favoarea forțelor anticolonialiste și 
antirasiste. Poporul angolez, sub
conducerea Mișcării Populare pen
tru Eliberarea Angolei, a reușit 
să respingă atacul forțelor impe
rialiste și rasiste — act hotărî- 
tor în consolidarea Republicii Popu
lare Angola. Totodată, Mozambicul 
a hotărît recent să transpună în 
practică integral rezoluția Adunării 
Generale a O.N.U. cu privire la in
stituirea unui . embargo economic 
împotriva regimului rasist de la Sa
lisbury. Hotărîrea adoptată de gu
vernul mozambican este sprijinită 
de țările africane, de opinia publi
că progresistă din întreaga lume.

în pofida represiunilor și a terorii, 
forțele patriotice —- Uniunea Națio
nală Africană Zimbabwe (Z.A.N.U.), 
Uniunea Poporuluj African Zimbab
we (Z.A.P.U.) și FLORIZI, grupate 
în Consiliul Național African A.N.C. 
— sint hotărite să-și intensifice 
lupta. „Vrem un guvern al poporu
lui Zimbabwe, care să reflecte in
teresele sale, a declarat N. Sithole, 
conducătorul delegației A.N.C. care 
ne vizitează țara. în cazul cînd gu
vernul de la Salisbury persistă în 
refuzul său de a transfera pe cale 
pașnică puterea, singura alternativă 
va fi preluarea ei cu arma în mi
nă. Pentru aceasta se pregătesc în 
prezent 20 000 de luptători", a preci
zat el.

Reafirmîndu-și în această zî solida
ritatea cu lupta poporului Zimbabwe, 
poporul român îi urează succes pe 
calea cuceririi libertății și indepen
denței, pentru înfăptuirea năzuințelor 
sale de libertate și independență, 
pentru afirmarea 
său de a deveni 
destine.

• IONI SUPRAÎNCĂL
ZIȚI. Cercetătorii americani de 
la Laboratorul national de cer
cetări nucleare din Oak Ridge 
(statul Tennessee) au reușit să 
ridice temperatura ionilor la ni
velul de 15 milioane grade — a 
anunțat la Washington un pur
tător de cuvînt al Administra
ției pentru Cercetarea și Dez
voltarea Energiei. După cum s-a 
precizat, experiența a fost reali
zată în instalația ,,Tokamak" de 
la Oak Ridge. Ridicarea tempe
raturii ionilor la 15 milioane gra
de s-a realizat prin injectarea 
unui fascicul de particule, par- 
curgindu-se astfel o nouă etapă 
spre atingerea nivelului de 50 
milioane grade, necesar pentru 
realizarea fuziunii. Cercetătorii 
americani au reușit, de 'aseme
nea, pentru prima dată să ridice 
temperatura ionilor plasmei, 
astfel încit să fie superioară 
celei a electronilor — 
condițiile cerute de 
nucleară.

una din 
fuziunea

deplină a dreptului 
stăpîn pe propriile

A. BUMBAG

In legătură cu relațiile dintre Egipt CONAKRY

• ORIGINAL 
VAL IN INSULA 
Organizația „Congresul interna
țional de teatru . medieval șl 
popular" a fost creată recent în 
Grecia, avînd ca obiective popu
larizarea și studierea diferitelor 
tipuri și forme de teatru me
dieval și popular tradițional, 
între altele, organizația preco
nizează să stabilească insula 
Zante, cunoscută pentru tradi
țiile sale folclorioe bogate, drept 
loc de întîlnire și reprezentații 
pentru grupuri și companii de 
teatru din diferite țări ale lu
mii, care susțin spectacole spe
cifice teatrului lor medieval, 
folcloric, de păpuși, primitive, 
arhaice sau de ceremonial. în 
august a.c., în insula Zante va 
fi organizat un simpozion inter
național consacrat influențelor 
teatrului medieval și popular din 
Europa asupra proceselor de 
creație ale teatrului modern.

FESTI- 
ZANTE,

agențiile de presă transmit
Ambasadorul României 

în U.R.S.S., Gheorghe Badrus, a 
fost primit luni de Aleksei Șitikov, 
președintele Sovietului Uniunii al 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. Con
vorbirea care a avut loc cu acest 
prilej a decurs într-o atmosferă 
prietenească.

Șeful statului nigerian, 
generalul Olusegun Obasanjo, a a- 
nunțat o remaniere a guvernului con
stituit de predecesorul său, generalul 
Murtala Muhammed, care a fost ucis 
în cursul tentativei eșuate de lovitură 
de stat de luna trecută. Remanierea 
vizează opt ministere — în urma ei 
fiind numiți cinci noi miniștri, alți 
trei schimbînd portofoliile. Portofo
liul apărării, care era detinut de ge
neralul Iliyasu Bisalla, executat săp- 
tămîna trecută pentru participarea 
sa la tentativa de lovitură de stat din 
13 februarie, nu a fost încă atribuit 
unui alt ministru.

Reuniunea grupului re
dactional. DuPă consultări între 
partidele frățești participante la pre
gătirea Conferinței partidelor comu
niste și muncitorești din Europa, la ■ 
16 martie 1976 a început la Berlin 
reuniunea grupului redacțional, care 
va continua activitatea de redactare 
a proiectului de document al confe
rinței. La reuniune participă repre
zentanți a 27 partide comuniste și 
muncitorești din Europa. Din partea 
partidului nostru participă o delega
ție condusă de Ștefan Voicu, mem
bru al C.C. al P.C.R.

dinStandurile românești 
cadrul actualei ediții a Tîrgului 
primăvară de la Leipzig au fost 
zitate, în cursul zilei 
ministrul comerțului 
R.D.G., Horst Solie, 
exponatele prezentate, 
odată posibilitățile intensificării, 
continuare, a schimburilor economice 
între cele două țări.

de 
vi
de 
al

de marți, 
exterior 

El a apreciat 
relevînd tot- 

in

Expoziție românească la 
Alexandria.In cadrul
lui de schimburi culturale dintre 
România și Egipt, la Alexandria s-a 
deschis, sub patronajul guvernato
rului Abdel Taieb Hodeib, o expozi
ție de artă naivă românească. La 
vernisaj au luat parte Farouk Gara- 
na. secretar al Comitetului Alexan
dria al Uniunii Socialiste Arabe, pre
ședintele filialei locale a Asociației 
de prietenie egipteano-române, Mo
hamed Fayed Osman, primarul ora
șului. oameni de cultură și de artă, 
ziariști, un numeros public. A fost 
prezent ambasadorul tării noastre în 
Egipt. Petru Burlacu.

0 remaniere guverna
mentală a efectuată, luni
seara. în Gabon. Echipa guverna
mentală este formată din 42 de 
membri. Printre cei nou numiți se 
numără ministrul consilier personal 
al președintelui republicii însărcinat 
cu coordonarea afacerilor economice 
și financiare, Jean Francois Ntou- 
toume.

William Scranton a depus 
jurămîntul în funcția de ambasador 
al Statelor Unite la Organizația Na
țiunilor Unite. Scranton îi succede 
lui Daniel Moynihan, care și-a pre
zentat demisia luna trecută.

Convorbiri chino-danezo.
La Pekin au început convorbirile 
dintre Li Cian, ministrul comerțului 
exterior al R.P. Chineze, și Ivar 
Norgaard, ministrul pentru relațiile 
economice externe 
care se află într-o 
R.P. Chineză.

al Danemarcei, 
vizită oficială in

al mișcării 
„Eoka",

para-
Nicos 
orga- 
mili-

Fostul lider
militare cipriote
Sampson, care a participat la 
nizarea și conducerea loviturii 
tare împotriva guvernului legal al 
Ciprului, la 15 iulie 1974, a fost ares
tat — informează un comunicat ofi
cial al guvernului cipriot. Reamin
tim că, în urma evenimentelor din 
vara anului 1974, cînd președintele 
Makarios a fost nevoit să părăseas
că temporar țara, Nicos Sampson 
s-a autointitulat, pentru o perioadă 
de opt zile, președinte al Ciprului.

si Uniunea »
CAIRO 16 (Agerpres). — Adunarea 

Poporului a Republicii Arabe Egipt a 
| adoptat legea privind abrogarea Tra- 
1 tatului de prietenie și colaborare 

dintre R.A.E. și U.R.S.S.. „întrucît 
U.R.S.S. nu mai onorează acest tra
tat" — anunță agenția M.E.N.

în cuvîntul său. în fata Adunării 
Poporului, președintele Anwar El 
Sadat a motivat abrogarea tratatului 
relevînd — potrivit agenției M.E.N. 
— că. în ultimul timp, „Uniunea So
vietică a adoptat o linie rigidă fată 
de Egipt, pe plan militar si econo
mic". „refuză să reprogrameze ram
bursarea datoriilor egiptene", iar 
„guvernul sovietic refuză să livreze 
Egiptului piese de schimb pentru ar
mamentul sovietic, în special mo
toare de avioane".

în raportul Comitetului pentru po
litică externă al Adunării Poporului 
a R.A.E. asupra proiectului de lege 
privind abrogarea Tratatului de prie
tenie și colaborare sovieto-egiptean 
se exprimă speranța că „relațiile din
tre Egipt și U.R.S.S. vor continua în 
toate domeniile și că ele se vor dez
volta pe baza prieteniei dintre state 
independente, respectînd responsabi
litățile și obligațiile stipulate de do
cumentele O.N.U.".

MOSCOVA 16 (Agerpres). — în 
legătură cu abrogarea tratatului, 
agenția T.A.S.S. declară că „acțiunea 
întreprinsă de președintele Egiptului 
constituie o nouă manifestare a poli
ticii neprietenești fată de Uniunea 
Sovietică, pe care de fapt a dus-o de 
mult timp. Aceasta constituie o lega
lizare a acelei situații în care apli
carea Tratatului de prietenie și co
laborare dintre U.R.S.S. și R.A.E. a 
fost de fapt paralizată în urma aces-

tei politici. Agenția T.A.S.S. este îm
puternicită să declare că întreaga 
răspundere, atît pentru consecințele 
politicii duse în ansamblu de con
ducerea Egiptului fată de Uniunea 
Sovietică în ultimii ani. cît si pentru 
cele ale ruperii Tratatului de prie
tenie și colaborare dintre U.R.S.S. și 
R.A.E. revine' părții egiptene".

„Uniunea Sovietică — informează 
T.A.S.S. — a dus și va duce și pe 
viitor o politică principială, consec
ventă, îndreptată spre dezvoltarea 
relațiilor prietenești cu Republica 
Arabă Egipt, cu poporul egiptean".

Convorbiri la nivel înalt
CONAKRY 16 (Agerpres). — La 

Conakry a avut loc o întîlnire între 
președinții Angolei, Guineei și Gui- 
neei-Bissau — Agostinho Neto, Sekou 
Ture și Luis Cabrai — și primul 
ministru al Cubei, Fidel Castro. A 
fost dat publicității un comunicat în 
care se arată că în centrul convor
birilor s-a situat problema Africii 
de Sud, a politicii acesteia în lu
mina ocupării de către trupele de 
la Pretoria a unei porțiuni din teri
toriul angolez. S-a hotărit, de ase
menea, să se acorde R. P. Angola 
tot sprijinul care îi va fi necesar, 
pentru grăbirea eliberării totale a 
teritoriului său.

Primul ministru al Marii Britanii 
și-a anunțat demisia

LONDRA 16 (Agerpres). — Primul 
ministru al Marii Britarpi, Harold 
Wilson, și-a anunțat, marți, demisia, 
precizînd că aceasta va deveni efec
tivă în momentul desemnării undi 
nou lider al Partidului laburist, care, 
conform uzanțelor, va ocupa funcția 
de șef al guvernului. înainte de a-și 
face cunoscută demisia, Harold Wil
son i-a informat pe membrii cabine
tului său, precum și pe regina Eli- 
sabeta a Il-a. Un comunicat oficial al 
guvernului menționează că Harold 
Wilson și-a motivat demisia din 
funcția de prim-ministru prin faptul 
că a fost lider al Partidului laburist 
timp de peste 13 ani consecutiv ; că 
perioada cît a fost premier a durat 
mai mult decît a oricăruia din 
predecesorii săi 
că este necesar 
său să-și preia _______ ____ ,
astfel încît să poată să-și impună sti
lul și să elaboreze strategia de urmat 
pentru perioada care mai rămîne pină 
la viitoarele alegeri, ce se vor desfă-

în timp de pace ; 
ca succesorul 

funcțiile acum,

șura pină în octombrie 1979. In sfîr- 
șit, H. Wilson prezintă ca ultim mo
tiv al demisiei sale „nevoia de a se 
recurge la un om nou, în timpuri cu 
schimbări rapide".

Grupul parlamentar laburist. întru
nit marți seara, a hotărit ca alegerea 
noului lider al partidului să aibă loc 
la începutul săptăminii viitoare.

Liderul Partidului conservator, 
Margaret Thatcher,' a declarat în Ca
mera Comunelor că cel mai bun mod 
de a scoate țara din incertitudinea 
creată prin demisia lui Harold Wil
son este organizarea de noi alegeri 
generale. Ea a adăugat că partidul 
său este gata să participe la alegeri 
într-o perioadă minimă de trei săp- 
tămîni.

în cadrul unei conferințe de pre
să organizate marți seara, Harold 
Wilson a anunțat că pină la alege
rea noului lider al Partidului labu
rist va îndeplini în continuare func
ția de prim-ministru, cu depline 
puteri.

• ACCES - NUMAI 
PENTRU DIRIJABILE. 
Firma engleză „Aerospace De
velopment" a trecut la executa
rea cîtorva baloane, dirijabile 
capabile să transporte mărfuri 
grele în locuri considerate inac
cesibile cu mijloace obișnuite. 
Primele aparate construite la 
comanda Venezuelei vor fi în
zestrate cu motoare ale firmei 
„Rolls-Royce" și umplute cu he
liu, spre deosebire de aparatele 
asemănătoare din anii ’30. care 
erau umplute cu hidrogen infla
mabil, „Navele-dirijabil" con
struite pentru Venezuela, lungi 
de 41 de metri, vor putea ridica 
greutăți de 10 tone, tran.sportîn- 
du-le cu o viteză de 160 kilo
metri la oră.

• SEMNALE DIN A- 
DÎNCURI. Echipa de salvare 
care lucrează pentru degajarea 
celor cinci mineri prinși de o 
surpare, in urmă cu aproape o 
săptămină, într-o mină de aur 
din Filipine, a auzit, marți, sem
nale repetate, indicind că mi
nerii au supraviețuit. Pentru 
transmiterea semnalelor minerii 
au folosit conducta de ventilație 
care trece și prin zona surpării. 
Se crede că pentru degajarea 
celor cinci mineri vor mai tre
bui două-trei zile de lucru in
tens.

Situația din Liban
BEIRUT 16 (Agerpres). — Forțele 

armate aflate sub conducerea genera
lului Aziz Al Ahdab și grupul mili
tarilor disidenti. se arată într-o de
clarație difuzată marți la Beirut, au 
renunțat pentru un timp la ideea fo
losirii forței împotriva președintelui 
Libanului. Suleiman Frangieh. „pen
tru a evita o vărsare de sînge". Pos
tul de radio al grupării loiale șefului 
statului libanez a infirmat, totodată, 
zvonurile potrivit cărora președintele 
Frangieh ar intenționa să demisione
ze. Pe de altă parte, agenția M.E.N. 
subliniază că în cursul nopții de luni 
spre marți au avut Ioc numeroase 
contacte între liderii unor partide po
litice și conducători din rindul ar
matei pentru a analiza situația creată.

Pe străzile Beirutului au fost sem
nalate schimburi de focuri. în ulti
mele 24 de ore, 43 de persoane și-au 
pierdut viata.

încheierea Congresului 
P. S. D. I.

ROMA 16 — Corespondentul Ager- 
pres transmite : în cursul nopții de 
luni spre marți, la Florența s-au în
cheiat lucrările celui de-al 17-lea 
Congres al Partidului Socialist De
mocratic Italian. Congresul a respins, 
cu 420 voturi contra și 201 pentru, 
raportul prezentat de secretarul na
țional, Mario Tanassi, ca și rezoluția 
finală prezentată de curentul „So
cialismul Democratic", care, pină 
acum, deținea majoritatea în partid.

Totodată, delegații la congres au 
ales noul Comitet Central și au apro
bat, cu 51.14 la sută din voturi, re
zoluția celor trei curente de stînga. la 
care s-a raliat și un alt grup din 
P.S.D.I.

După ce relevă că politica de cen- 
tru-stinga a intrat în criză, documen
tul curentelor de stînga subliniază, 
între altele, necesitatea ca P.S.D.I. 
să-și adapteze linia sa politică și ac
țiunile la condițiile noi ale societății 
italiene. Documentul subliniază, de 
asemenea, necesitatea unui dialog 
deschis cu partidul comunist.

O aprinsă controversă se desfășoa
ră in paginile presei franceze în jurul 
unui volum de literatură politică 
anticomunistă, apărut la începutul a- 
cestui an sub titlul, în mod evident 
calomnios, „Tentația totalitară" („La 
tentation totalitaire", ed. Robert Laf- 
font. Paris 1976), sub semnătura pu
blicistului Jean-Franțois Revel, cu
noscut pentru părerile sale conserva
toare, retrograde, autor și al unei 
alte lucrări cu un conținut similar: 
„Ni Marx, ni Jesus".

Un enorm efort publicitar a fost 
întreprins pentru a impune această 
carte opiniei publice ; revista „L’Ex
press" a consacrat un număr special 
(tras într-un milion de exemplare) 
prezentării unor capitole ale cărții, 
în pofida acestui efort, cartea a ge
nerat un val de critici din partea pu
blicului, a presej democratice, a unor 
publiciști prestigioși, care i-au im
putat caracterul diversionist, tenden
țios, inconsistența și falsitatea argu
mentelor.

Un mare număr de recenzenți ai 
lucrării remarcă, pe bună dreptate, 
că lucrarea lui Revel a apărut în
tr-un moment cînd societatea capita
listă. trecind printr-una din cele mai 
acute perioade ale crizei sale gene
rale, își dezvăluie cu putere contra
dicțiile și racilele sale — recesiune, 
șomaj, inflație. Pe acest fundal se 
manifestă mai pregnant superiorita
tea socialismului, iar forțele politice 
care transpun în viată sau militează 
pentru înfăptuirea idealului socialist 
dobîndesc tot mai mult prestigiu și 
popularitate. în aceste condiții, nu- 
bljciști de genul lui Revel — consti- 
enți că o apologie deschisă a capita
lismului nu poate atrage decit dis
credit — plasîndu-se pe poziții pre
tins „liberale de stînga", se stră
duiesc să propage ideile utopice ale 
unui așa-zis „capitalism modern și 
liberal" și îndeosebi să inoculeze 
temeri populației în fața unei alter
native de stînga. să discrediteze ma
rile cuceriri politico-sociale din țările 
unde socialismul a triumfat, să 
frineze realizarea unității de acțiune 
a forțelor care, în țările capitaliste, 
se pronunță și acționează pentru în
noire socială și. in perspectivă, pen
tru socialism.

în zelul său de a stăvili „tentatia" 
reală pe care o exercită socialismul 
în lumea contemporană, Revel 
recurge la clișeele stereotipe, arhi- 
uzate, ale ideologiei anticomuniste, 
pe tema conceptului de „democrație", 
deformînd fapte cunoscute de toată 
lumea sau ignorînd pur si simplu 
realitățile. Aspectul cel mai flagrant 
îl constituie faptul că, în această vi
ziune, conceptul democrației este 
golit în primul rînd de conținutul

său economic — fiind de înțeles că 
autorului nu i-ar fi deloc la înde- 
mînă să vorbească, de pildă, despre 
„egalitatea in drepturi" a șomerilor 
tot mai numeroși sau a muncitorilor 
cu salariile drastic amputate de in
flație — cu magnații marii finanțe, 
în asemenea măsură „argumentele" 
lui Revel apar inconsistente. încit 
un cititor a scris revistei „L’Express": 
„J.F.R. și-a pus talentul în slujba 
unei cauze pierdute. Capitalismul 
n-are ca obiectiv prosperitatea celor 
multi, deși ar avea mijloacele de a o 
asigura... Și aceasta este destul pen-

socialismului, este atît de „îngrijo
rat" de piedica pe care ar constitui-.o 
statele naționale în calea spre so
cialism. Căci autorul, desfășurîndu-și 
ideea, propagă o concepție „mon- 
dialistă", în care națiunile și-ar 
pierde individualitatea, odată cu 
prerogativele suveranității și inde
pendenței naționale. „Politica de ^in
dependență» a statelor mijlocii sau 
mici — pretinde autorul, in flagrantă 
contradicție cu adevărul — nu repre
zintă un progres dl civilizației, împie
dică aflarea unor soluții globale la 
problemele planetei". Autorul nu

lianță contra naturii", echivalînd cu 
„o sinucidere" pentru socialiști, auto
rul propune partidului socialist ru
perea acesteia și reorientarea poli
ticii sale într-o direcție de centru și 
centru dreapta. Cu alte cuvinte, se 
reia filozofia dezbinării forțelor de
mocratice — ceea ce ar însemna re
nunțarea pentru multă vreme la ori
ce speranță de guvernare unitară a 
stingii, de transformare democra
tică a societății. Cu privire la aceas
ta. istoricul Jean Ellenstein scria în 
„France Nouvelle", săptămînal al 
Partidului Comunist Francez : „Obiec-
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Tentațiile ideologiei anticomuniste
și reacția opiniei publice

Idei anacronice sub reflectorul realității

tru a te împotrivi capitalismului, a 
lupta împotriva sa. Socialismul, din 
contră, se întemeiază pe voința de a 
făuri prosperitatea celor mulți. Și 
aceasta constituie cel mai bun în
demn pentru a lupta în favoarea 
sa. Desfid ca Revel să poată res
pinge acest adevăr, care distruge, 
cred eu, întregul său eșafodaj de ar
gumente". Iar un alt cititor, care 
semnează „un membru al partidului 
socialist", dă următoarea ripostă : 
„De ce dl. Revel nu face o scurtă 
analiză și un comentariu asupra re
gimurilor capitaliste ? Ar fi prea 
lung rechizitoriul societății burgheze 
care are miinile pătate de singele 
și sudoarea celor mulți".

Reține atenția și înverșunarea cu 
care Revel se ridică împotriva ca
racterului național al statului. Oco
lind cu bună știință faptul că națiu
nea. statul național constituie catego
rii istoricește necesare, cu caracter 
peren, că ele sînt și vor rămîne pen
tru o lungă perioadă de timp cadrul 
întregii dezvoltări a societății, auto
rul vede jn statul național „o piedică 
in calea construirii unei lumi socia
liste". Nu este însă deloc greu de 
întrevăzut substratul acestui raționa
ment prin care, autorul, adversar al

face nici un secret cu privire la fap
tul cui i-ar reveni misiunea de a găsi 
aceste „soluții globale", „Politica 
hegemonică a marilor puteri — pre
tinde el — are mai multe șanse 
de a conduce la o administrare in
ternațională a treburilor planetare 
decit conjugarea unor politici «inde
pendente»". Asemenea idei retrogra
de, în contradicție cu curentele de gîn- 
dire ale lumii contemporane, cu în
suși cursul ireversibil al istoriei, nu 
sint doar niște „elucubrații", cum le 
consideră unii comentatori. Ele oglin
desc nostalgice simpatii fată de poli
tica imperialistă de mare putere. în
tr-o comunitate în __ _____
popoarele ar urma să se supună de
ciziilor „planetare" ale unui super- 
stat sau unui grup de state domi
natoare.

Capitolul cel mai important și mai 
întins al lucrării, intitulat „Sinuci
derea socialiștilor", reflectă dezorien
tarea si deruta cercurilor politice 
reacționare, de dreapta, ostile regru
pării și unității de acțiune a forțelor 
democratice și progresiste ale po
porului, de care depinde reînnoirea 
democratică în numeroase țări occi
dentale, inclusiv Franța. Calificînd 
Uniunea stingii franceze drept o „a-

care națiunile.

tivele politice și ideologice ale «ope
rațiunii Revel» sint evidente. Este 
vorba de divizarea stingii, de agitarea 
«sperietorii comuniste , pentru a în
fricoșa o parte a opiniei publice...".

Luările de poziție ale înșiși lide
rilor partidului socialist au arătat 
însă că argumentele concepției lui 

auditoriul scon- 
bine sănătos — 
revista socialis- 

Sociaiist

Revel nu au găsit 
tat. „Sinucigașul e 
constată cu ironie 
tă „L’Unite". Partidul Socialist 
Francez nu are deloc nevoie să-i răs
pundă Iui Revel, întrucît faptele sînt 
cu mult mai elocvente. In vreme ce 
mișcarea socialistă in Franța 
sese în urmă cu 
cel mai de jos.
Uniunii stingii și 
gramului comun
n. r.) au ridicat partidul socialist la 
nivelul la care se situează azi".

Să fie doar o întîmplare — se în
treba. pe bună, dreptate, un recenzent 
—■ că volumul a apărut într-o perioa
dă cînd diplomați străini acreditați 
în Franța au avertizat pe unii lideri 
socialiști de „primejdia" pe care ar 
reprezenta-o alianța lor cu comu
niștii și, cu atît mai mult, partici
parea comuniștilor la guvern ? 
„Suspiciunile pot fi sau nu întemeia-

ajun-
6—7 ani la nivelul 
tocmai formarea 
elaborarea pro- 

(cu comuniștii —

te — notează critici ai lucrării — dar 
coincidența ideilor rămîne tulbură
toare".

într-un articol apărut în „France- 
Soir", Claude Estier, secretar națio
nal al P.S.F., trăgea următoarea con
cluzie : „Raționamentul Iui Revel 
ajunge Ia o logică simplă : orice 
alianță cu comuniștii fiind imposi
bilă, dreapta trebuie să rămină Ia 
putere pe veci. O logică la antipozii 
convingerilor noastre. O logică pe 
care istoria se pregătește s-o infir
me".

„Anticomunistă, antisocialistă, con
trară unității stingii" — după cum 
o definea un comentator ăl postului 
de radio „Europa 1“ — cartea lui 
Revel nu face decît să pună în evi
dentă precaritatea ideilor pe care le 
vehiculează forțele retrograde în 
eforturile desfășurate, pe plan ideo
logic, pentru a contracara influența 
ideilor socialismului.

Este interesant de remarcat că 
înseși cercuri liberale, democratice 
au respins aceste încercări de relua
re a unor concepții anticomuniste 
primitive, atit de flagrant contras
tante cu realitățile lumii contem
porane. Directorul ziarului „Le 
Monde", J. Fauvet, a tratat cu iro
nie pretenția absurdă a lui Revel de 
„a desființa, dintr-o singură trăsă
tură de condei, o treime din omenire 
aflată sub orinduirea comunistă, iar 
în unele țări occidentale, jumătate 
din populație care votează pentru 
comuniști sau socialiști". în același 
ziar, publicistul Andre Fontaine, 
afirmînd că „sinteza lui Revel nu 
este adesea decît proiecția propriilor 
sale fantasme", a atras atenția au
torului că „nu trebuie să-și facă 
prea multe iluzii asupra șanselor 
sale de a convinge pe cineva, în 
afară de cei care împărtășesc deja 
propriile sale fobii". Mai direct și 
mai tranșant, un cititor care a .con
siderat că prin cumpărarea număru
lui special din „L’Express" a fost pur 
și simplu „inșelat asupra mărfii", a 
cerut de-a dreptul redacției
rambursați cei 5 franci pe care i-a 
plătit pentru acest număr. Un gest 
care vorbește — simbolic — de la

• PANORAMA SECO
LULUI XX. Adevărată enci
clopedie a celor 7 decenii și ju
mătate ale secolului nostru, 
„Panorama secolului XX" este 
ultima din producțiile editurii 
Larousse. între octombrie 1975 
și ianuarie 1976 au apărut pri
mele trei volume ale lucrării, 
rămînînd ca următoarele 6 să 
se eșaloneze pină in toamna a- 
nului 1977. Lucrarea evidențiază 
figuri de personalități ale seco
lului nostru, din cele mai va
riate domenii ale vieții sociale, 
oprindu-se, totodată, asupra u- 
nor probleme esențiale care 
preocupă lumea de azi — șoma
jul, crizele economice, drogurile, 
energia nucleară etc.

• „RECORDMANUL", 
în ediția din acest an a volu
mului „Guiness Book of Re
cords" se afirmă că omul cel 
mai înalt din lume este cetățea
nul Don Koehler, din Chicago ; 
el măsoară 2,30 metri și cîntă- 
rește 160 de kilograme. Record
manul fără voie, care rezistă cu 
consecventă ofertelor ce i se fac 
de a fi folosit în scopuri de pu
blicitate comercială, relatează in 
paginile presei americane des
pre eforturile sale de a se inte
gra unei vieți normale, alături 
de semenii lui pe care. în ciuda 
staturii ce o are, nu-i „privește 
de sus".

• PLANUL „POMAR". 
La Paris a fost dată publicității 
decizia guvernului privind de
clanșarea planului „Pomar" de 
combatere a poluării marine. In 
virtutea acestui plan, Marina 
națională franceză, a autorizat 
plecarea în larg a două ambar
cațiuni cu substanțe antipoluan
te. destinate neutralizării pete
lor imense lăsate de petrolul 
care s-a scurs în ultimele zile 
din petrolierul grec „Olympic 
Bravery".

• MEDUZELE IN A-
din

să-i fia

sine.
Căci, pe lingă simbol, chiar aceste 

zile au prilejuit a elocventă expresie 
a „ecoului" concret, real al unor ast
fel de concepții : este vorba de pu
ternica afirmare a forțelor de stînga 
în recentele alegeri cantonale, de 
succesul acestor forțe, care arată că 
pentru majoritatea populației „tenta
ția spre socialism" constituie opțiunea 
conștientă.

Paris
P. DIACONESCU I

TAC. Plajele litoralului 
Peru al Oceanului Pacific 
rămas zilele trecute pustii, 
pele oceanului au fost literal
mente inundate de meduze mul
ticolore, uriașe — cu diametre 
de 60 cm, smulse de furtuni din 
adîncuri. După două-trei atin
geri usturătoare ale acestor vie
țuitoare, pină și cei mai mari 
amatori de înot au renunțai să 
mai intre în apă. Invazia de 
meduze a perturbat serios și 
pescuitul oceanic pe litoralul 
peruan. Căci plasele, care extră- 
geau din adîncuri cite 4 tone de 
pește, se rup acum din cauza 
zecilor de tone de meduze ce 
dau năvală în ele.

au 
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