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trasate de Congresul al Xl-lea
„Trebuie sâ acordăm toată grija problemei promovării cadrelor, 

muncii cu cadrele, cu activul de partid, creșterii și educării acestuia. 
Educarea se face în muncă, în procesul 
nevoie de oameni cu o înaltă conștiință revoluționară 
nu se capătă decît în luptă, în muncă, 
revoluționare marxist-leniniste,
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îndeplinirii sarcinilor. Avem 
iar conștiința 

pe baza însușirii concepției 
materialist-dialectice“.

*

NICOLAE CEAUȘESCU
Mărețele obiective stabilite de 

Congresul al Xl-lea al P.C.R. pen
tru actuala etapă istorică a dezvol
tării societății noastre configurează, 
așa cum se știe, un grandios 
gram de lucru 
mobilizator, 
pentru toți oamenii 
tara noastră, 
terea accelerată 
producției în concordanță cu cerin
țele revoluției tehnico-științifice, sar
cinile complexe ale celui de-al doilea 
an al cincinalului presupun introdu
cerea rapidă și pe scară largă a celor 
mai noi cuceriri ale progresului teh
nic, realizarea unei eficiente su
perioare ; în viața socială și de 
stat, adîncirea democrației socia
liste implică antrenarea unor mase 
tot mai largi de cetățeni la ela
borarea și înfăptuirea deciziilor, 
o continuă perfecționare a relațiilor 
sociale, o necontenită îmbunătățire a 
instituțiilor și formelor prin care 
oamenii muncii participă la întreaga 
activitate de conducere ; în sfera vie
ții spirituale, realizarea Programului 
de măsuri în dompniul muncii poli- 
tico-ideologice și cultural-educative 
comportă utilizarea unei game me
reu mai variate și mai perfecționate 
de metode și mijloace în vederea 
formării conștiinței revoluționare a

pro- 
concret, profund 

pentru întregul partid, 
____2 muncii din 
în economie, cneș- 

și modernizarea

omului nou, constructor conștient și 
entuziast al socialismului și comu
nismului pe pămîntui României.

Pentru traducerea' în viață a tu
turor acestor sarcini — al căror nu
mitor comun este nivelul calitativ 
superior al exigențelor ce decurg din 
Programul P.C.R. — conducerea 
partidului a luat, in ultimii ani, un 
șir de importante măsuri pe plan e- 
conomic și politico-organizatoric, a 
căror rodnicie se vădește în toate 
domeniile de activitate. în acest con
text, partidul acordă o deosebită a- 
tenție politicii de cadre, ansamblului 
problemelor legate de selecționarea, 
promovarea 'și educarea cadrelor ca 
o condiție esențială pentru întărirea 
conducerii diferitelor sectoare de 
muncă.

Bazată pe o concepție adine revo
luționară, fundamentată științific în 
concordanță cu exigențele edificării 
societății socialiste multilateral dez
voltate, politica de cadre a partidu
lui nostru — la temelia căreia se 
află Hotăririle Congresului al Xl-lea 
al P.C.R., principiile politicii partidu
lui, indicațiile și recomandările de 
largă perspectivă și clarviziune ale 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
are drept scop ridicarea pe o nouă 
treaptă a întregii activități de condu-

cere tn țara noastră. Programul de 
pregătire, de reciclare și perfecțio
nare politico-ideologică și profesio
nală a activiștilor de partid, de stat 
și din economie, formarea rezervei 
de cadre a fiecărui organ de partid, 
antrenarea largă a activului de par
tid în toate sectoarele de activitate, 
consultarea comuniștilor, a oameni
lor , muncii în legătură cu promova
rea cadrelor în funcții de răspundere, 
reprezintă laturi inseparabile ale u- 
nui sistem unitar, apt să asigure în
făptuirea la un nivel mereu mai înalt 
a activității de conducere a vieții e- 
Conomico-sociale.

Sarcinile tot mai complexe pe care 
le pune etapa actuală în diferite 
domenii impun și mai insistent prin
cipiul „omul potrivit la locul po
trivit", prin aceasta ințelegindu-se 
ca în fiecare post de răspundere să 
se afle oameni cu o bună pregătire 
politică și profesională, care au o bo
gată experiență practică, acumulată 
prin legătura directă, nemijlocită cu 
problemele vii ale construcției so
cialiste.

Pe măsura dezvoltării continue a 
rolului conducător al partidului in 
toate domeniile de activitate. în con
dițiile în care întreaga viată socială 
se desfășoară in direcția înfăptuirii 
Programului, partidului, a devenit o

in 
un 

ex-
necesitate majoră cerința ca 
munca de conducere să se afle 
număr tot mai mare de cadre cu 
periență in activitatea concretă de 
partid. Aceasta constituie o garanție 
a îndeplinirii corecte, cu maximă 
eficiență, a liniei politice a partidu
lui, este o expresie a rolului condu
cător al partidului ; totodată. în acest 
fel se creează condiții superioare în
deplinirii unei cerințe esențiale ce 
se pune astăzi tuturor cadrelor de 
conducere din orice domeniu de ac
tivitate — respectiv de a acționa ca 
activiști politici, atît în sensul efor
turilor neobosite pentru înfăptuirea 
politicii partidului, cit și in sensul 
îndatoririi de a participa direct, per
sonal, la munca politico-educativă 
pentru mobilizarea maselor celor ce 
muncesc la realizarea sarcinilor spe
cifice.

Un element de bază al politicii 
Partidului Comunist Român în do
meniul organizării activității de con
ducere la toate nivelurile vieții eCo- 
nomico-sociale îl constituie promo
varea consecventă cadrelor munci
torești. Experiența vieții, practica 
muncii de partid au dovedit și do
vedesc zl cu zi că aceasta constituie 
o cale sigură pentru înrădăcinarea

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, s-a întîlnit, miercuri di
mineața, cu tovarășul Aii Yata, se
cretar general al Partidului Progre
sului și Socialismului din Maroc, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., face 
o vizită in țara noastră.

A participat tovarășul Cornel Bur
tică, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C, al P.C.R.

în cadrul convorbirii au fost subli
niate cu satisfacție raporturile de 
strinsă prietenie, solidaritate mili
tantă și colaborare activă statornicite 
între Partidul Comunist Român și 
Partidul Progresului și Socialismului 
din Maroc și s-a exprimat deplinul 
acord pentru adîncirea și extinderea 
în continuare a acestor legături, in 
interesul ambelor țări și ponoare, al 
unității mișcării comuniste și munci
torești internaționale.

Tovarășli Nicolae Ceaușescu și AII 
Yata s-au pronunțat, totodată, pentru 
amplificarea bunelor relații existente 
intre România și Maroc, pentru in
tensificarea conlucrării multilaterale 
dintre ele, pe baza acordurilor și în
țelegerilor stabilite cu prilejul dialo
gului la nivel înalt, spre binele și 
prosperitatea țărilor și popoarelor 
noastre, în folosul cauzei păcii și coo
perării rodnice între națiuni.

Examinindu-se evoluția situației in
ternaționale, au fost relevate muta
țiile profunde petrecute pe continen
tul african și în lume, schimbarea 
raportului de forțe in favoarea cau
zei progresului, socialismului și păcii.

S-a apreciat că. in aceste condiții, 
se impune intensificarea conlucrării, 
pe plan național și international,'a 
tuturor forțelor revoluționare, pro
gresiste, democratice, antiimperialis-

»
te, a acțiunilor lor în lupta îfhpotriva 
imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, a oricăror forme 
de dominație și discriminare rasială, 
pentru promovarea politicii de des
tindere și cooperare, pentru soluțio
narea pe cale pașnică a problemelor 
complexe care confruntă lumea con
temporană. In același timp a fost 
reliefată necesitatea continuării efor
turilor pentru lichidarea subdezvoltă
rii, instaurarea noii ordini economice 
și politice internaționale, pentru de
mocratizarea relațiilor dintre state, 
pentru respectarea dreptului fiecărui 
popor de a se dezvolta de sine stă
tător, pentru făurirea unei lumi mat 
drepte și mai bune.

întilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă tovărășească, de caldă prie
tenie.

TOVARĂȘULUI KIM IR SEN,
tecretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 

președintele Republicii Populare Democrate Coreene

Stimate tovarășe Kim Ir Sen,

(Continuare in pag. a V-a)

în fiecare
întreprindere

dispune de resurse de creștere suplimentara
Cum acționează practic, concret, 

oamenii muncii din industria jude
țului Brașov în vederea fundamen
tării sarcinii de creștere suplimen
tară a productivității muncii în anul 
1977 ? Ne răspunde ing. Pavel Aron, 
secretar al Comi
tetului județean 
țjrașov al P.C.R.

— în scopul 
traducerii in viață 
a indicațiilor to
varășului Nicolae 
Ceaușescu privind 
creșterea mai ac
centuată a pro
ductivității mun
cii în acest an, 
fată de prevede
rile planului, co- 
țnitetul județean 
de partid a luat 
măsuri, încă din 
anul trecut, pentru inițierea unei am
ple și temeinice acțiuni de pu
nere în valoare a rezervelor de spo
rire mai rapidă a productivității 
muncii în fiecare întreprindere. La 
această acțiune, care s-a desfășurat 
Și se desfășoară sub îndrumarea di
rectă a organelor și organizațiilor 
de partid, au participat și participă 
cadrele tehnice cele mai competente 
și muncitorii cu o bogată experiență 
din unitățile economice, iar în cazul 
Întreprinderilor mai importante — 
specialiști din centrale industriale și 
ministere sau cercetători și proiec- 
tanți din cadrul institutului de cer
cetări și proiectări pentru automobile 
și tractoare și cadre universitare 
brașovene. Această largă acțiune, 
prin care se urmărește fundamen
tarea sarcinilor de creștere a pro
ductivității muncii stabilite între
prinderilor pentru anul 1977, precum 
și determinarea modalităților con-' 
crete de creștere suplimentară a pro
ductivității muncii cu două-trei pro
cente, și-a găsit concretizarea în în
tocmirea unor programe de măsuri 
tehnice și organizatorice pe fiecare 
unitate și chiar pe secții de produc
ție. Relev că, pină în prezent, deși 
acțiunea nu s-a încheiat încă, marea 
majoritate a întreprinderilor s-au 
încadrat în sarcina de sporire supli
mentară a randamentului muncii, 
care, in cazul Brașovului, a fost 
fixată, de organele județene, la trei 

creștere de 3 la 
sută înseamnă, pe ansamblul 
triei județului, o producție 
mentară de peste un miliard

— Care sînt căile mai 
tante de sporire suplimentară 
ductivității muncii ?

— Din programele de măsuri în
tocmite rezultă că, pentru îndepli
nirea sarcinilor mobilizatoare de 
creștere a productivității pe care și 
le-au propus, colectivele de oameni 
ai muncii vor trebui să acționeze, cu 
toată răspunderea, în numeroase di
recții. Hotăritoare, în cazul județului 
nostru, rămîn două : perfecționarea 
•rganizării și conducerii producției

și a muncii, promovarea consecventă 
a progresului tehnic. Pe seama aces
tor doi factori se va realiza, de altfel, 
circa 80 la sută din majorarea supli
mentară a productivității muncii.

— Referindu-vă, mai pe larg, la

zării mai bune a forței de muncă și 
Îmbunătățirii raportului dintre per
sonalul tehnic, economic și de spe- 
cialitate-administrativ și cel pro
ductiv,' extinderii acordului global, 
policalificării ș.a.

BRAȘOV: în întreprinderile industriale s-au 
găsit resurse pentru realizarea în 1977 a unui 
spor de 3 la sută față de plan. Principalele căi de 
acțiune : promovarea consecventă a progresului 
tehnic și perfecționarea organizării producției 
și a muncii • Acțiunea de depistare a rezervelor 

continuă

acești doi factori, pe ce pîrghiî se 
va pune accentul ?

— Pentru îmbunătățirea organizării 
și’ conducerii producției și muncii se 
va acționa, mai ales; în direcția per
fecționării metodelor de programare 
și urmărire a producției, optimizării 
fluxurilor de fabricație, raționalizării 
și modernizării transportului intern, 
folosirii mai depline a suprafețelor 
și echipamentelor tehnologice, utili-

în scopul promo
vării progresului 
tehnic, accentul 
principal va fi 
pus pe înnoirea 
și modernizarea 
producției, pe per
fecționarea teh
nologiilor de fa
bricație. domeniu 
în care se va în
registra o adevă
rată reconsidera
re a metodelor 
de lucru folosite 
în prezent. Vom 
urmări ca. prin- 
tr-o sbsținută ac

tivitate tehnico-științifică și organiza
torică. să introducem în producție cele 
mai eficiente soluții și procedee teh
nologice, prin stimularea largă și 
fructificarea susținută a creației teh
nice proprii.

Se amenajează 
noi sisteme de irigații

BRAILA
Anul acesta, în raza comunelor 

Ianca și Bordei Verde vor fi ame
najate pentru irigații în sisteme lo
cale 1221 hectare, 
fi cooperatorii din 
Perișoru (250 ha), 
ha) și Lișcoteanca 
nul de dare în exploatare a noilor 
amenajări este 30 martie anul aces
ta. Apa necesară va fi furnizată de 
canale de aducțiuhe ale sistemului 
din terasa Viziru. Lucrările implică 
un volum mare de muncă. Iată mo
tivele pentru care, în pofida timpu
lui nefavorabil, zilnic participă la 
săpături aproximativ 200 de oameni. 
Sint însă zile cînd pe cîmp pot fi 
găsiți la lucru și 500—600 de coopera
tori. Zilele trecute, pe vînt puternic 
și ninsoare, lucrau 530 de țărani coo
peratori din Ianca și Plopu. (Mircea 
Bunea).

Beneficiari vor
Ianca (250 ha), 

Tîrlele Fjliu (442 
(279 ha). Terme-

Am luat cunoștință cu mult interes de scrisoarea, adop
tată recent de Conferința partidelor politice și organiza
țiilor obștești din Republica Populară Democrată 
Coreeană, adresată partidelor politjce, organizațiilor 
publice și diferitelor pături sociale din Coreea de sud, 
cuprinzînd noi propuneri menite să accelereze reuni- 
ficarea independentă și pașnică a tării.

Doresc ca în numele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, al poporului român și al meu personal 
să adresez Comitetului Central al Partidului Muncii din 
Coreea, dumneavoastră și întregului popor coreean cele 
mai calde felicitări pentru această nouă inițiativă pre
țioasă pe linia înfăptuirii mărețului deziderat național al 
poporului coreean.

Poporul român urmărește cu profundă simpatie activi
tatea creatoare desfășurată de popordl coreean, sub con
ducerea Partidului Muncii din Coreea, ip frunte cu 
dumneavoastră, pentru edificarea socialismului în partea 
de nord a țării, eforturile consecvente îndreptate spre 
realizarea reunificării pașnice și independente a țării.

IN
ZIARUL
DE AZI

la sută. Această
indus- 
supli- 

lei.
impor- 
a pro-

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scinteii'

CONSTANTA
în județul Constanța se lucrează 

în ritm intens la construcția noului 
sistem de irigații Rasova — Vede- 
roasa, care va totaliza 65 000 hectare 
situate în partea de sud-vest a ju
dețului, cuprinzînd terenuri frămîn- 
tate pe care urmează să se execute 
și importante lucrări antierozionale. 
.Formațiile de constructori, aparți- 
nînd trustului de construcții pentru 
îmbunătățiri funciare, printr-o bună 
organizare a muncii pe timp de iar
nă și prin folosirea în două schim
buri a utilajelor grele, au reușit să 
execute, în numai 15 zile, întregul 
program de lucrări prevăzut pentru 
luna ianuarie. Constructorii sînt ho- 
tăriți să intensifice ritmul lucrărilor. 
(G. Mihăescu).

PHENIAN
Propunerile raționale și constructive, formulate în scri

soarea Conferinței partidelor politice și organizațiilor 
obștești din R.P.D. Coreeană, constituie o nouă expresie 
a înaltei răspunderi pentru destinele poporului coreean, 
ca și față de cauza generală a păcii, care caracterizează 
inițiativele și acțiunile întreprinse în decursul anilor de 
Partidul Muncii din Coreea, de Guvernul R.P.D. Coreene 
și de dumneavoastră personal în vederea înfăptuirii aspi
rației legitime a întregii națiuni coreene de a trăi într-un 
stat unitar. Independent, pașnic și democratic și de a sa 
dezvolta pe calea progresului economic și social.

Salutînd cu căldură această nouă inițiativă îndreptată 
spre înfăptuirea reunificării pașnice și independente a 
patriei dumneavoastră, 
Kim Ir Sen. de întregul nostru 
cauza dreaptă a poporului frate

Folosesc și acest prilej pentru 
convingere că relațiile de strinsă 
militantă și colaborare multilaterală dintre partidele și 
popoarele noastre se vor dezvolta și îptări tot mai mult, 
în interesul ambelor noastre popoare, al cauzei socialis
mului și păcii în lumea întreagă.

vă asigurăm, stimate 
sprijin frățesc 
coreean.
a-mi exprima 
prietenie,

tovarășe 
fată de

deplina 
solidaritate

NICOLAE CEAUȘESCU

• Din expoziții — operativ în producție I • Adunări generale ale oamenilor 
muncii • Controlului obștesc — un rol tot mai important în sistemul demo
crației noastre socialiste • în climatul fertil al Festivalului național „Cîn- 
tarea României" • RUBRICILE NOASTRE : Din poșta redacției : Fapte, Opi
nii, Propuneri ; Faptul divers ; Din țările socialiste ; Sport; De pretutindeni

Instalații de fora] livrate 
în avans la export

(Continuare în pag. a Il-a)

Cunoscuta întreprindere „1 Mai“ — 
Ploiești a expediat — în avans cu 
aproape un trimestru — 4 instalații 
pentru foraj destinate R.P. Chineze 
și Cehoslovaciei, urmînd ca la finele 
săptămînii în curs, alte agregate si
milare să fie livrate în Argentina și 
Algeria — parteneri noi ai unității. 
Din 1957, cînd a fost livrată la ex
port prima instalație complexă, de 
concepție originală, au fost expediate 
mai mult de 1 200. agregate de foraj 
in peste 30 de țări. (Agerpres).

nobila vocație a poeziei

Mărturii revelatoare TIMPUL RĂSCOALEI
Șl TIMPUL MARILOR ÎNFĂPTUIRI SOCIALISTE

în satele 
realitatea ne __ ______ ____  ___ .
portajele pe care le vom publica in ciclul inaugurat astăzi, vom călători 
tocmai prin acele sate care au fost centrele de foc ale răscoalei. Multe 
dintre aceste localități vor deveni, in actualul cincinal, centre urbane. 
Cel mai adesea vom disouta cu participanți la răscoală, cu urmașii aces
tora — azi țărani cooperatori fruntași. Eroi ai Muncii Socialiste, cu pri
mari și intelectuali ai satului — oameni in măsură să ne înfățișeze di
mensiunile trecute și prezente ale satului. O „masă rotundă" peste spațiu 
și timp. Cu ajutorul martorilor oculari, al sătenilor in general, vom re
constitui evenimentele de la 1907. Dar. mai ales, felul in care prezentul 
socialist al României a dat răspuns problemelor sociale grave care i-au 
determinat cindva pe țărani să se răscoale și să scalde pămîntui tării in 
singele a 11000 dintre ei. Vom reconstitui procesul amplu prin care so
cialismul a transformat țărănimea dintr-o clasă a tuturor asupririlor 
într-o categorie socială prosperă — trup din trupul unui popor ce-și con
struiește. cu hărnicie și demnitate, sub conducerea partidului, viitorul său 
fericit.

PAGINA A III-A

României de azi, la 70 de ani din iarna răscoalelor țărănești, 
întimpină cu imaginea unor fundamentale prefaceri, în re-

Un poet mare este 
un răsunet puternic al 
sensibilității unui pu
blic, al unui popor. 
Ceea ce se numește o- 
riginal în el, este din 
acest punct de vedere 
putința de reîmprospă
tare a unei senzații, de 
Înnoire permanentă a 
unui sentiment; Origi
nalitatea nu e decît ‘ 
un mijloc către înve- 
derarea cit mai pro
fundă a unității sufle
tului omenesc. Cu cit 
ce este original tinde 
să devină mai singu
lar, cu atît poezia se 
depărtează de scopul 
ei natural și de voca
ția sa comunitară ; tot 
așa, cu cit renunță la 
sine, lăsîndu-se învin
să de imitație, cu atît 
slăbesc forțele poetice 
ale unei năzuințe su
fletești curate.

între altele, critica 
are misiunea de a dez
bate și orienta conti
nuitatea poetică, legă
tura poeților cu socie
tatea. de a releva ce
rințele tabloului unitar 
al spiritului, preluîn- 
du-se tradiția valoroa
să. firescul poeziei ro
mânești. Fiindcă poe
zia nu este făcută să 
împodobească doar pe 
un individ, ci are me
nirea mai înaltă de a 
se lega de întregul, de 
unitatea specifică su
fletească a unei socie
tăți.

Am făcut aceste con
siderații pe marginea 
Festivalului „Cintarea

în

României", amplă ma
nifestare. unică în ge
nul ei, care corespun
de tuturor cerințelor 
fundamentale ale poe
ziei. Ne aflăm într-o 
manifestare în. plină 
desfășurare care răs
punde naturii comple
te. socialmente vor
bind. a versului. El re
împrospătează senti
mentul unitar de țară 
care stă la baza in
spirației poetice,
orice formă s-ar pro
duce. cu condiția să 
pornească dintr-o nă
zuință sufletească cu
rată. El ridică și sen
sibilitatea publicului, 
împingînd-o spre de- 
săvîrșire. în creația 
poetică este tot mai 
vizibilă, mai amplă e- 
florescența, într-o pa
letă de mare demnita
te. a sentimentului iu
birii de tară, făcînd să 
vibreze sensibilitatea 
publicului, 
confirmă și 
ză vocația 
a mobiliza 
conștiințele. Pe de altă 
parte, festivalul va 
duce, nu mă îndoiesc 
— prin exigenta pe 
care o pretinde însăși 
varietatea poeților ce 
participă, prin caracte
rul său competitiv, și 
deci atent la perfec
ționarea formelor — la 
sporirea calității ex
presive. Niciodată nu 
a avut loc o asemenea 
demonstrație de artă 
poetică. demonstrație 
care să pună în joc un 
obiectiv mai inalt al

Aceasta 
consolidea- 
poeziei de 
inimile și

expresiei decît acela 
al poeziei de patrie. 
De aceea, cred că și 
activitatea noastră, re
flecția și analiza lite
rară pot și ele să se 
considere datoare cu 
comentarii. orientări 
și dezbateri de idei 
pornind de la ceea ce 
relevă cu precădere 
desfășurarea Festiva
lului „Cintarea Româ
niei" : atît în ce pri
vește capitalul de u- 
nitate sufletească pu« 
în joc. cit,și în ce pri
vește gruparea de e- 
fort care . se produce, 
în istoria literaturii 
noastre această mani
festare constituie o ex
periență fără egal, 
care vizează însăși na-. 
tura artei, creîndu-i 
condiții de a obține 
rezultate excepționa
le. Numai în tumultul 
vieții de azi putea să 
se aplice o asemenea 
idee cu adevărat revo
luționară în toate pri
vințele, făcînd dovada 
superiorității 
lui colectiv în viața 
omului.

Trebuie să aducem 
omagiul nostru acelora 
care au inaugurat 
ceastă experiență 
cultura României 
cialiste, experiență in 
cadrul căreia se pro
duc și noi forme de 
manifestare artistică, 
încorporînd forțele 
creatoare ale întregii 
națiuni.

spiritu-

a- 
în 

so-

Drago?
VRĂNCEANU
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Produse noi în fabricația de serie, 
tehnologii moderne în procesele industriale

DIN EXPOZIȚII- 
OPERATIV ÎN PRODUCȚIE!

Potrivit sarcinilor stabilite de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, numeroase colective de cercetători, proiectanți, de întreprinderi și șan
tiere au trecut la iabricația de serie a noilor produse create și prezentate în diferite 
•expoziții, la aplicarea, în procesele industriale, a tehnologiilor moderne elaborate. 
Iată, în cefe ce urmează, asemenea realizări în variante : VECHI ȘI NOU.

în spirit de exigență muncitorească, fără „apă

APLICĂRI PRACTICE ÎN RAMURA ENERGIEI 
ELECTRICE, INDUSTRIA CHIMICĂ, PE ȘANTIERE

Fațâ în fațâ, cele doud 
variante — veche și noud 
— ale cricului hidraulic 
de 100 tone-forțd, realiza
te la întreprinderea „E- 
nergoreparații" din Bucu
rești. NOUL PRODUS 
ESTE MAI UȘOR CU 12S 
KILOGRAME, CEEA CE 
REPREZINTĂ O REDU
CERE A GREUTĂȚII DE 
43 LA SUTA, Tn același 
timp, MANOPERA NECE
SARA FABRICĂRII SE 
DIMINUEAZĂ CU PES
TE 20 LA SUTA, IAR

NOUA INSTALAȚIE DE 
GLISARE (a cdrei ma- 
chetâ este prezentatâ în 
fotografie), utilizatâ la 
construcția coșurilor de 
fum, turnurilor de televi
ziune, castelelor de apâ, 
farurilor portuare, se dis
tinge prin parametrii teh
nici ridicați. VITEZA MA
XIMĂ DE GLISARE A

NOII INSTALAȚII ESTE 
DE 5 METRI PE ZI, FAȚĂ 
DE 3 METRI PE ZI A 
VECHII INSTALAȚII. TOT
ODATĂ, GREUTATEA SE 
REDUCE DE LA 70 DE 
TONE LA 59 DE TONE, 
ceea ce REPREZINTĂ O 
DIMINUARE CU 15 LA 
SUTĂ A CONSUMULUI 
DE METAL.

Cind a luat cuvintul, șeful de bri
gadă Mihai Neagu a pus „punctul 
pe !...“

— Experiența unui an de muncă 
ne îndeamnă să socotim ca principal 
obiectiv în activitatea noastră pe '77 
Îndeplinirea, in bune condiții, a sar
cinii de creștere a productivității 
muncii. Aceasta este convingerea 
mea și a tovarășilor mei. De aceea, 
ne-am gindit și am hotărît ce avem 
de făcut pentru folosirea mai bună a 
timpului de lucru, pentru întărirea 
ordinii și disciplinei in cadrul brigă
zii. Tot tovarășii mei mi-au dat man
dat să chem la întrecere lotul din 
Birlad al șantierului. Angajamentul 
nostru : vom economisi cel puțin 5 
tone de metal și, pe baza creșterii pro
ductivității. vom scurta durata lucră
rilor de Ia un important obiectiv 
cu circa o lună de zile.

— Adaug, la cele spuse mai înain
te. intervine in discuție ing. Coca 
Mihai, că nivelul de creștere, față de 
’”6, cu 12 Ia sută a productivității 
muncii nu reprezintă o limită. Pu
tem face mai mult.

Am redat aceste secvențe desprinse 
din adunarea generală a oamenilor 
muncii de la Șantierul nr. 4 al Trus
tului de izolații pentru lucrări indus
triale din București, deoarece le con
siderăm semnificative pentru spiritul 
de exigență și răspundere care a do
minat dezbaterile. Atitudinea hotă- 
rită, angajată a comuniștilor, a ce
lorlalți lucrători, analiza realistă a 
muncii desfășurate, certitudinea că 
au la îndemină mijloacele necesare 
sporirii substanțiale a randamentu
lui fiecăruia la postul său în acest 
an — in care și sarcinile ce revin 
izolatorilor sint considerabil sporite 
— iată chintesența luărilor la cuvînt. 
Ilie Despinoiu, șeful echipei de izo

lații antiacide, de pildă, „a cîntărit" 
pe toate fețele posibilitățile existente 
de reducere a consumurilor de mate
riale, de introducere a unui regim 
sever de economii. „Importantă este, 
spunea el, inițiativa fiecăruia dintre 
noi nu numai pentru folosirea ra
țională a materialelor pe care Ie 
utilizăm, dar și pentru valorificarea 
deșeurilor, deoarece noi și bene
ficiarii noștri ne-am obișnuit să nu 
le observăm, sau chiar să le arun

trebui însă să urmărim direct șl 
sistematic modul cum sint duse Ia 
îndeplinire toate măsurile luate, să 
eliminăm cu hotărire tendința de a 
le amina de la o perioadă la alta", 

în climatul fertil al dezbaterilor, 
desfășurate in spirit critic și autocri
tic, in spirit muncitoresc, neajunsu
rile n-au fost ocolite. Tovarășul Ste- 
lian Mocanu, reprezentantul Stației 
de utilaje transport care servește 
acest șantier, a fost supus unui „tir"

Pe Șantierul nr. 4 al Trustului de izolații 
pentru lucrări industriale din București

căm. Cred că printr-un exemplu 
m-aș face mai bine înțeles : pe 
șantierul Combinatului de fibre sin
tetice din Iași am folosit drept com
bustibil — cu acordul beneficiarului 
— 4 tone de reziduuri rezultate din 
producție și care urmau să fie arun
cate, „cruțînd“ în acest fel o canti
tate echivalentă de lemn".

Participanții la dezbateri au anali
zat numeroase asemenea aspecte și 
și,-au spus cuvîntul, practic, în toate 
problemele cu care este confrun
tat acest colectiv, probleme de 
care depinde îmbunătățirea gene
rală a activității de izolații : in
tensificarea acțiunii de dotare cu 
scule și dispozitive, promovarea teh
nologiilor și metodelor de execuție 
noi, ridicarea calificării și policalifi
carea cadrelor. „Consider că obiec
tivele pe care ni le-am propus, 
planurile de măsuri pe care 
le-am întocmit aici. îmnreună. subli
nia tov. Constantin Constantinescu, 
inginer șef de șantier, sint bune. Va

de întrebări privind calitatea neco
respunzătoare a reparațiilor efectuate 
la unele mașini și utilaje. „Nu este 
nici firesc și nici explicabil să fim 
nevoiți să trimitem, intr-un răstimp 
foarte scurt, de 6 ori la Iași, pentru 
reparații, unul și același utilaj, a in
format adunarea generală tov. Sandu 
Bușilă, șeful lotului de izolații din 
Bîrlad. Vrem să știm dacă acest ne
ajuns este cunoscut de conducerea 
S.U.T.-ului și ce măsuri intenționea
ză să ia pentru prevenirea lui in 
viitor ?

„Centrul de greutate" al discuțiilor 
l-a constituit, cum era de așteptat, 
problema respectării riguroase a ter
menelor de intrare în producție a 
noilor investiții. Acționînd pe raza a 
cinci județe la realizarea unor im
portante obiective și capacități din 
Iași, Roman, Vaslui, Botoșani, Doro- 
hoi și Bîrlad, izolatorii urmează să 
participe direct, să contribuie lntr-o 
măsură decisivă la un mare număr

de trandafiri11
de puneri în funcțiune, în bună par
te planificate chiar în acest trimes
tru. Fapt de largă semnificație, co
muniștii, ceilalți muncitori și specia
liști ai acestui șantier au luat hotări- 
rea să scurteze duratele de execuție, 
pe ansamblul investițiilor ce vor fl 
realizate în cursul acestui an, cu 2ț 
de luni. „Pentru îndeplinirea acestui 
angajament, va trebui însă să Înlă
turăm energic și neintîrziat lipsurile 
din munca noastră, amintea tova
rășul Dumitru Luca. Mă refer lă 
unele „sincope" în ritmul de execu
ție, la diferența de productivitate 
consemnată între un lot sau altul, la 
unele abateri de la disciplina In 
muncă".

în adunarea generală au fost însă 
ridicate și o serie de probleme indis
pensabile desfășurării in mod rit
mic a muncii pe șantiere și a căror 
rezolvare depinde de eforturile și 
răspunderea factorilor cu care cola
borează instalatorii. Iată-le consem
nate pe scurt :

1. Coordonarea mai rațională do 
către antreprenorii generali — trus
turile de construcții industriale din 
Iași și municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej — a întregii activități de»- 
fășurate pe noile platforme de inves
tiții și. în context, asigurarea la timp, 
potrivit graficelor, a tuturor fronturi
lor de lucru necesare subantreprize- 
lor. 2. Asigurarea rapidă a tuturor 
proiectelor de execuție aferente a- 
cestui an. 3. îmbunătățirea calității 
saltelelor de vată minerală livrate da 
întreprinderea de materiale Izolatoa
re din Vaslui, care, de multe ori, tre
buie refăcute aproape integral pe șan. 
tier, datorită modului superficial în 
care sint confecționate.

Cristian ANTONESCU

0 hotărire unanimă: consumul de lemn va fi redus cu 20 la sută

latd avanta|el« noii 
tehnologii de fabricație 
a firelor poilamMlce pen
tru țesâturl, aplicata la 
Combinatul de fibre sin
tetice din Sdvineștl. 
Comparativ cu vechea 
tehnologie, CONSUMUL 
SPECIFIC DE ENERGIE 
ELECTRICA ESTE DE 
TREI ORI MAI MIC; LI

NIA TEHNOLOGICĂ ES
TE AMPLASATA PE O 
SUPRAFAȚĂ construi
ta DE CINCI ORI MAI 
MICA; COSTURILE DE 
PRODUCȚIE SÎNT CU 50 
LA SUTA MAI REDUSE, 
IAR CALITATEA PRODU
SULUI FINIT ESTE MAI 
RIDICATA.

în centrul dezbaterilor adunării 
generale a oamenilor muncii de la 
unitatea forestieră de exploatare și 
transport Fălticeni s-au aflat, de la 
bun început, măsurile ce se impun a 
fi aplicate în 1977 în scopul diminuă
rii pierderilor de exploatare și indus
trializare, obținerii de importante 
economii de masă lemnoasă, potrivit 
sarcinilor trasate de conducerea par
tidului. Este și firesc, dacă ținem 
seama de faptul că lucrătorii unității 
au hotărit să realizeze — cum se 
preciza în darea de seamă prezen
tată de ing. Petre Niga, președintele 
consiliului oamenilor muncii — o 
producție industrială egală cu aceea a 
anului trecut, dar cu un consum do 
lemn mai mic cu 20 la sută.

Canalizate spre asemenea proble
me majore ale producției, luările 
de cuvint au avut adresă precisă. 
Reluînd o idee din darea de seamă, 
potrivit căreia există reale posibili
tăți de creștere a gradului de me-

canizare la. lucrările de exploatare, 
șeful de brigadă Lazăr Găină, Erou 
rl Muncii Socialiste, a propus să se 
acorde o mai mare atenție sporirii 
numărului de funiculare in acele

Au mai luat cuvîntul tehnicianul 
Vasile Ștefan, șeful sectorului de 
exploatare Mălin, care a insistat 
asupra mai bunei organizări a mun
cii și judicioasei folosiri a mecanis

La Unitatea forestieră de exploatare 
și transport din Fălticeni

parchete unde prezența acestor In
stalații se dovedește pe deplin ren
tabilă. „Este știut — spunea cunos
cutul lucrător de pădure —- că prin 
folosirea unor asemenea mecanisme 
protejăm pădurea tinără și, in ace
iași timp, reducem pierderile de ex
ploatare, arborii odată tăiați nemai- 
suferind deteriorări, ca în cazul uti
lizării vechii metode de scos-apro- 
piat prin tîrîre".

melor cerute de exploatarea arbo
rilor cu coroană, cu atit mai mult 
cu cit în 1977 această metodă va fi 
utilizată la întreaga masă lemnoasă, 
ceea ce va duce la valorificarea in
tegrală a lemnului mărunt, a deșeu
rilor și a crăcilor In producția in
dustrială ; tehnicianul Aurel Tras- 
caru, de la sectorul de exploatare 
Dolhasca, care s-a oprit asupra nece
sității urgentării lucrărilor de ame-

Pentru campania agricolă de primăvară

TRACTOARELE Șl UTILAJELE-
și bine pregătite

...ȘI ÎN CONSTRUCȚII-MONTAJ
14 întreprinderea județeană de -construcții-montaj Brăila. Încă de anul trecut, imediat după Consfă

tuire* de lucru de la C.C. al P.C.R. consacrată activității in domeniul proiectării și construcțiilor indus
triale. sub directa îndrumare a comitetului și organizațiilor de partid a inceput o amplă acțiune de repro- 
iectare. de îmbunătățire a întregii munci de concepție și de execuție a construcțiilor, pe bază de criterii su
perioare de eficientă economică. Efectele ? Economiile preconizate a se realiza la obiectivele din actualul 
cincinal reprezintă aproximativ echivalentul valoric a aproape 10 000 de noi apartamente. Prin raționalizarea 
consumurilor la 232 de obiective de investiții în curs de execuție, ori care urmează să fie începute, s-au 
putut reduce consumurile stabilite initial cu 92 000 tone de ciment, 14 000 piloni din beton armat, 8 400 tone de 
otel și 2 000 tone de profile metalice. Totodată, prin dimensionarea mai judicioasă a spatiilor de producție, 
au fost diminuate suprafețele ce urmau a fi construite cu circa 30 la sulă.

Radiator pentru încălzire. So
luția veche: radiator de fontâ. 
Pentru fiecare apartament, greu
tatea elemenților de radiator 
era de 386,4 kilograme. SOLU
ȚIA NOUA: CONVECTOR RA
DIATOR TIP PANOU. PRIN 
NOUL TIP DE RADIATOR SE 
OBȚINE LA FIECARE APARTA
MENT O REDUCERE SUBSTAN
ȚIALĂ A GREUTĂȚII, LA NUMAI 
81,6 KILOGRAME, DECI CU 
CIRCA 80 LA SUTA, în condi
țiile în care eficiența caloricd 
rd mi ne aceeași.

SCARA PENTRU BLOCURI DE LOCUINȚE. Soluția veche: ecarfl 
cu ramâ prefabricată. SOLUȚIA NOUA : SCARA CU DOUA VANGURI 
Șl ȘAPTE TREPTE PREFABRICATE. NOUA SOLUȚIE ASIGURA O RE
DUCERE CU 28,9 LA SUTA A GREUTĂȚII SCĂRII, DE LA 1 060 LA 
754 KILOGRAME. CONSUMUL DE OȚEL Șl CIMENT SCADE CU 11,6 
KILOGRAME Șl, RESPECTIV, CU 54 KILOGRAME LA FIECARE SCARA.

La 20 februarie trebuie să se în
cheie .reviziile și reparațiile la trac
toarele, mașinile și utilajele agricole 
necesare in campania de primăvară. 
Pină la această dată, stațiunile pen
tru mecanizarea agriculturii din ju
dețul Dolj mai au de reparat circa 
1 000 de tractoare, zeci de semănători 
pentru plante prăsitoare și păioase. 
pluguri, cultivatoare, mașini fitosa- 
nitare și de imprăștiat amendamen
te. Pentru a înțelege mai bine efor
turile care trebuie făcute. în conti
nuare, amintim că. in toată luna ia
nuarie, au fost reparate doar 770 de 
tractoare. Deci, pentru respectarea 
termenului stabilit, într-o singură 
decadă, urmează să fie reparate tot 
atitea tractoare și mașini agricole 
cite s-au realizat intr-o lună întrea
gă. Cum se explică această răminere 
in urmă la reparații î

„Există o serie de factori obiectivi 
care au determinat rămînerea in 
urmă la repararea utilajelor, ne-a 
spus tovarășul Mircea Purcaru, di
rectorul trustului județean S.M.A. 
Amintesc, de exemplu, condițiile cu 
totul speciale in care s-au efectuat 
reparațiile in această iarnă. în luni
le decembrie, ianuarie și chiar in 
prezent, un mare număr de mecani
zatori au fost și continuă să fie mo
bilizați la executarea arăturilor. Apoi 
există greutăți determinate de lipsa 
pieselor de schimb. în special acum, 
spre sfirșitul perioadei de reparații, 
cind posibilitățile de recondiționare 
sint din ce în ce mai reduse, avem 
absolută nevoie de o serie de piese 
de schimb pentru a putea pune în 
funcțiune toate tractoarele și mași
nile agricole".

Intr-adevăr, neaslgurarea la timp 
șl în cantități suficiente a pieselor 
de schimb creează multe necazuri 
stațiunilor pentru mecanizarea agri
culturii din județul Dolj. Nu se poate 
trece însă cu vederea faptul că rit
mul de lucru diferă și incă destul de 
mult de la o unitate la alta, ceea ce 
pune in discuție unele aspecte legate 
de organizarea și disciplina muncii. 
Practic, la S.M.A. Melinești, Glurgița, 
Murgaș, Calopăr, repararea tractoa
relor s-a încheiat, pe cind la S.M.A. 
Filiași, Bîrca. Perișor, Moțătei, reali
zările nu depășesc 65—70 la sută din 
plan. Desigur, cauzele acestor deca
laje nu sint pretutindeni aceleași. La 
S.M.A. Filiași, de p'ildă, s-au făcut 
o serie de modernizări in cadrul ate-

lierulul și reparațiile au început ceva 
mai tîrziu. Acum insă, lucrurile au 
intrat pe făgașul normal și mecani
zatorii se străduiesc să recupereze 
răminerea în urmă.

Cu totul altfel se prezintă situa
ția in alte unități. La S.M.A. 
Perișor sint restanțe mari la re
pararea semănătorilor pentru plan
te prăsitoare. Or, problema pieselor 
de schimb pentru aceste mașini este 
rezolvată. întirzierea reparațiilor se 
datorește altor cauze. Ele au fost 
evidențiate în adunarea generală a 
oamenilor muncii. Numai că punctul

• Stadiul reparațiilor 
în județul Dolj este 
nesatisfăcător • Lip
sesc piese de schimb, 
dar în unele unități 
lipsește și buna orga

nizare

de vedere al conducerii unității nu a 
coincis cu cel al mecanizatorilor. 
Chiar înainte de începerea adunării, 
tovarășul Aristică Zăvoianu, șeful 
sectorului producție, ne vorbea des
pre întirzierea reparațiilor ca despre 
ceva firesc, situația fiind explicată 
prin volumul mare de lucrări care 
au fost efectuate pe cimp în timpul 
iernii. Optimistă a fost și darea de 
seamă prezentată în adunare, iar in 
răspunsul la chemarea la intrecere 
lansată de S.M.A. Pecica. județul 
Arad, se menționa că reparațiile vor 
fi terminate la 15 februarie. Cum se 
u© putea respecta acest angajament, 
dacă unitatea mai are de reparat 40 
tractoare, 50 pluguri. 20 cultivatoare 
ș.a. ? în adunarea generală, mecani
zatorii și-au spus însă deschis cu
vintul, re/erindu-se atit la greutățile 
obiective, cit și la neajunsurile din 
propria activitate. A rezultat că mai 
mult decit lipsa pieselor de schimb, 
răminerea în urmă a reparațiilor a 
fost determinată de deficientele în 
organizarea muncii. De altfel, în 
Încheierea adunării generale, s-a 
anunțat schimbarea din funcție — în- 
tr-adevăr la cerere, dar măsura se

pare că se impunea din însăși activi
tatea avută — a directorului stațiu
nii. în funcția respectivă a fost numit 
tovarășul Iovan Roșescu. directorul 
de pină atunci al S.M.A. Poiana 
Mare, unitate recunoscută pentru re
zultatele bune obținute. în cuvîn
tul său. noul director i-a întrebat pe 
mecanizatori dacă sint de acord să se 
ia la întrecere chiar cu lucrătorii de 
la S.M.A. Poiana Mare. în sală, 
propunerea a fost primită cu aplau
ze. Primul angajament al acestei în
treceri este pregătirea exemplară a 
mașinilor pentru campania agricolă 
de primăvară.

în județul Dolj, întirzierea repa
rațiilor se datorește și faptului că 
lipsesc unele piese de schimb. La 
centrul de reparații specializat de la 
Filiași, de pildă, circa 40 de motoare 
stau demontate, deoarece nu există 
arbori motor de schimb. Trustul ju
dețean S.M.A. a întocmit recent o 
situație cu piesele necesare pentru 
terminarea reparațiilor : 46 repere 
pentru motoare, 43 repere pentru șa- 
siurile tractoarelor, 16 repere pentru 
combinele de recoltat furaje, 12 
repere pentru semănătorile de 
plante prăsitoare ș.a. <

Din datele centralizate la ministe
rul de resort rezultă că diferențe 
în ceea ce privește stadiul repara
țiilor există și de la un județ la al
tul. în stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii din județele Argeș, Me
hedinți, Bihor, Suceava, Vrancea, re
parațiile s-au încheiat sau sint aproa
pe gata. Pregătirea tractoarelor și 
mașinilor agricole este intirziată însă 
în județele Sălaj, Brașov. Timiș, 
Iași, Botoșani, Neamț ș.a. Este ne
cesar, deci, să se intervină de ur
gență pentru organizarea cit mai 
temeinică a muncii, îmbunătățirea 
asistentei tehnice acordate de specia
liști, întărirea controlului exercitat 
de organele județene de partid și 
agricole. Totodată, se impune impul
sionarea producției și livrării piese
lor de schimb deficitare.

Prin urmare, eforturile lucrătorilor 
din unitățile agricole trebuie conju
gate cu cele ale muncitorilor din în
treprinderile industriale furnizoare 
de piese de schimb, pentru ca baza 
tehnică a agriculturii să poată fi fo
losită in bune condiții în campania 
care se apropie.

Ion TEODOR

naj are a celor două platforme cen
tralizate' de la Fălticeni, in așa fel 
incit întregul volum de lemn din 
acest an să fie prelucrat în platforme. 
Maistrul Marian Garofița, de la sec
ția lăzi, a arătat că, începînd de anul 
trecut, au fost introduse 6 minigatere, 
cu ajutorul cărora consumul de mate
rial lemnos pentru fabricarea unui 
metru cub de lamele pentru lăzi a 
fost redus de la 2,2 metri cubi la 1,8 
metri cubi ; pornind de la aceste re
zultate, el a propus dotarea secției cu 
noi agregate de înalt randament, me
nite să asigure sporirea productivită
ții muncii, economisirea unei canti
tăți mai mari de lemn.

Reținem din programul de măsuri 
adoptat de adunarea generală :

• Prin extinderea exploatării ar
borilor cu coroană la întreaga masă 
lemnoasă și a mecanizării operațiu
nilor de exploatare și prelucrare, 
vor fi reduse pierderile de exploa
tare cu 0,5 la sută la rășinoase șl 
0.67 Ia sulă la fag și alte specii, In 
acest fel economisindu-so 1 500 metri

» cubi lemn de lucru.
• în urma valorificării tn produc

ția de PAL, PFL și celuloză a 9 200 
metri cubi crăci legate in snopi, se 
va economisi lemnul de pe o supra
față de peste 20 hectare pădure la 
virstă exploatabilă.

• Pe baza intensificării acțiunii de 
curățire a văilor și versanților, În
deosebi a bazinelor înfundate, se vor 
introduce in circuitul economic cel 
puțin 1 000 metri cubi lemn pentru 
celuloză. 300 metri cubi bușteni de 
lucru și 1000 metri cubi lemn de 
foc.

• Ca urmare a unei mai bune 
sortări a buștenilor pe clase de ca
litate și categorii de diametre, cit 
și prin prelucrarea lor la maximum 
pentru cherestea, se va obține o 
economie de 425 metri cubi material 
lemnos.

Gheorghe PARASCAN 
corespondentul „Scînteii"

Economii de fonduri 
valutare prin creația 

tehnică proprie
La întreprinderea de compo

nente electronice pasive din 
Curtea de Argeș sint tot mai 
evidente preocupările pentru 
înnoirea produselor in pas cu 
cerințele beneficiarilor interni 
și clienților* externi. Colectivul 
de muncitori și tehnicieni a 
experimentat noi tehnologii de 
fabricație care duc la creș
terea rezistenței și finețe! pro
duselor, la renunțarea la unele 
materiale costisitoare ce se adu
ceau din import. De pildă, gama 
de rezistoare bobinate pentru 
uz industrial se va lărgi de la 
16 pină la 100 W și se 'Vor in
troduce în fabricație noi circui
te hibride pentru memcj'i ale 
calculatoarelor electronice. Efor
tul de inteligență al specialiști
lor din atelierul de cercetări și 
al celor din secțiile productive 
de bază a fost concretizat în 
asimilarea a 42 de poziții de 
materii prime și materiale ce se 
aduceau din import. O mar» 
extindere a luat reproiectarea 
produselor existente, îndeosebi 
în ceea ce privește miniaturiza
rea condensatoarelor ceramice 
disc, a condensatoarelor cera- . 
mice pentru antiparazltare, ter- 
mistoarelor auto, rezlstoarelor 
cu peliculă metalică de uz ge
neral etc. Economiile valutare 
se ridică la peste 15 milioane 
lei. (Gheorghe Cinstea).

(Urmare din pag. I)
în cadrul acestei acțiuni desfășu

rate sub directa conducere a Co
mitetului județean Brașov al P.C.R., 
ce măsuri se aplică acum in între
prinderi pentru creșterea suplimen
tară a productivității muncii ? Ne 
concentrăm investigațiile la „Coio- 
rom" din Codlea. Aici, ing. Victor 
Vartolomei. directorul întreprinderii, 
ne-a spus :

— Avem o bună bază de pornire 
in creșterea suplimentară a produc
tivității muncii. Chimiștii din Codlea 
au reușit să atingă anul trecut 
cotele unei inalte productivități pe 
care nici un alt colectiv din județul 
Brașov nu le-a atins. Este vorba de 
faptul că, în primul an al cincinalu
lui, colectivul „Coloromului" a depă
șit sarcina de creștere a productivi
tății muncii cu 80 812 lei pe angajat,

ceea ce reprezintă, după părerea 
mea. un adevărat record pe țară în 
acest domeniu.

Dată fiind creșterea atit de sub
stanțială a productivității muncii. în
registrată anul trecut de către co
lectivul întreprinderii „Colorom", 
s-au auzit unele voci atit in interio
rul, cit și in exteriorul unității care 
„prevesteau" intimpinarea unor se
rioase greutăți din partea colectivu
lui în anul 1977, intrucît s-ar fi 
epuizat toate rezervele de ridicare a 
productivității muncii, astfel că nu-și 
va putea realiza sarcinile stabilite. 
Tov. Dumitru Dobrescu, inginerul- 
șef al întreprinderii, a infirmat oa- 
tegoric asemenea concepții.

— Este adevărat, a subliniat inter
locutorul, colectivul nostru a reali
zat in primul an al cincinalului un 
spor de productivitate pe care nu 
l-a atins niciodată înainte. Aceasta 
nicidecum nu înseamnă că au fost

epuizate toate rezervele interne de 
creștere a productivității muncii. 
Continua perfecționare a organizării 
și conducerii producției și a muncii, 
promovarea consecventă a progresu
lui tehnic au permis chlmiștilor din

lea care vizează organizarea superi
oară a producției și a muncii. O se
rie de ateliere și instalații tehnolo
gice, cum ar fi atelierul de fabri
care a coloranților pentru’ vopsirea 
melanel sau Instalațiile de Iametil-

suprafețele de producție existente, se 
vor obține noi sporuri de producție 
și productivitate. Asemenea dezvol
tări și modernizări se efectuează cu 
forțe proprii, fără fonduri de inves
tiții suplimentare. Cu aceeași ener

Productivitatea muncii
Codlea să găsească posibilități de 
sporire a productivității muncii in 
1977 cu 9,6 la sută față de realiză
rile anului precedent, sau cu 43 Ia 
sută față de prevederile planului 
aceluiași an, incadrindu-se deci in 
sarcina stabilită. Și aceasta în con
dițiile în care consultarea masei an- 
gajaților unității nu s-a încheiat 
încă.

Printre măsurile .luate se află ace

violet de coloranți pentru vopsirea 
vîscozei ori pentru fabricarea pig- 
menților organici, urmează să fie 
supuse unei atente revizuiri privind 
concepția de organizare, astfel incit 
în perioada reparațiilor capitale să 
se asigure și o dezvoltare a capaci
tăților lor de producție. Prin rațio
nalizarea fluxurilor tehnologice și 
amplasarea de noi utilaje de capaci
tate mai mare și mai moderne, pe

gie se acționează și in direcția per
fecționării tehnologiilor de fabrica
ție la 25 de produse. Notabil este 
faptul că au și fost asimilate 20, din 
cele 23 de produse noi, care vor îm
bogăți in acest an paleta sortimentală 
a întreprinderii. Un sprijin prețios 
îl acordă, in acest scop, . colectivul 
Centrului de cercetări al ICECHIM 
de la Săvinești și Combinatul de 
fibre sintetice Iași. Cu perseverență

se lucrează și In vederea spori
rii gradului de mecanizare și au
tomatizare a unor faze de fabricație, 
cum este cazul instalației de acid H, 
pe această bază asigurîndu-se creș
terea productivității muncii și o îm
bunătățire substanțială a calității 
produselor.

— Problemele legate de pune
rea în valoare a unor rezerva 
care să asigure îndeplinirea sar
cinilor mobilizatoare de plan sta
bilite întreprinderii noastre pen
tru 1977 se află pe agenda de lu
cru a fiecărei organizații de partid, 
ne-a spus tov. Nicolae Țirlea, secre
tarul comitetului de partid din între
prindere. Vreau să precizez că în 
fiecare secție s-au întocmit progra
me de măsuri privind creșterea pro
ductivității muncii și reducerea chel
tuielilor materiale. Acestea sint, de 
fapt, și problemele de bază care stau 
în atenția dezbaterilor adunărilor 
generale ale organizațiilor de partid

și a adunărilor oamenilor muncii pe 
secții.

Concretizări 7 La secția de inter» 
mediari pentru industria de medica
mente, principala măsură se referă 
la perfecționarea tehnologiei de fa
bricație ; la instalația de anilină, ac
țiunea cea mai de seamă vizează 
automatizarea fazelor de acetllar» ; 
la instalația de pigmenți organici — 
dublarea liniilor de fabricație p« 
aceeași suprafață de producție. O 
măsură cu caracter general constă in 
scurtarea timpului de revizii capi
tale la instalații. Rezultatul acestor 
eforturi ? în luna ianuarie, sarcina 
de creștere a productivității muncii, 
inclusiv majorarea (sarcina plus ma
jorarea se ridică Ia 9,6 la sută) • 
fost depășită cu 7 729 iei pe angajat. 
Este limpede, colectivul de la „Co
lorom" Codlea nu A epuizat rezer
vele interne ale producției și. în 
continuare, va acționa cu aceeași răs
pundere.
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Mărturii revelatoare TIMPUL RĂSCOALEI
J

Șl TIMPUL MARILOR ÎNFĂPTUIRI SOCIALISTE
„Flacăra răscoalei aprinsă în februarie 1907 la Flă- 

mînzi a cuprins întreaga țară românească... Au căzut 
jertfe, dar aceste jertfe n-au făcut decît să îndîrjească și 
mai mult țărănimea română, poporul român, hotărîrea 
lor de a-și cîștiga libertatea și independența națională, 
de a întrona în țară un regim de dreptate socială."

NICOLAE CEAUȘESCU
în casa nouă si frumos 

gătită a ANICĂI DAMIAN 
din Flămînzi, fotografia ta
tălui ei — Trifan Roman 
Grosu, fruntaș al răscoalei 
din 1907 — este așezată la 
vedere, pe... televizor. Cind 
televizorul este deschis și 
transmite, să zicem, repor
taje din actualitatea satu
lui românesc se realizează 
în casa Anicăi Damian din 
Flămînzi, o extraordinară 
sinteză a istoriei țărănimii 
noastre. Deasupra — chipul 
unui țăran reprezentînd 
Însăși imaginea cruntelor 
realități sociale de acum

„Sînt fiica cea mai mică a 
primului răsculat din 1907“

Anica P. Damian din 
Flămînzi este una din
tre talentatele poete ță
rănoi. La începutul unuia 
dintre caietele ei de ver
suri, Anica Damian a sim
țit nevoia să se prezinte : 
„Sînt fiica cea mai mică a 
primului răsculat din 1907. 
Din durere pentru tata și 

CONDIȚII DE VIAȚĂ

din dragoste pentru patrie, 
am început să compun 
poezii." Și continuă in 
versuri : „Tata meu cît a 
trăit / Pe boieri el i-a urît / 
Că dreptate nu făceau / De 
țărani joc își bateau."

Apoi ne istorisește nouă.

Citeva date de istorie 
veche...

Moșierii și arendașii (exis
ta aici un trust aren- 
dășesc ce deținea în aren
dă 159 399 hectare) in
ventaseră sisteme diabo
lice de a reintroduce mun
ca gratuită (boierescul), 
deși fusese „de-a pururea" 
interzisă prin lege. Schim
bau apoi mereu clauzele 
învoielilor, tot mai împo
vărătoare pentru țărani. In 
toamna lui 1906, țăranii au 
fost obligați să facă arătu
rile și insămințările. înche
ierea învoielilor a fost ami- 
nată pentru primăvară. 
Dar, in primăvară, cind să 
se încheie învoielile, aren
dașul a întrecut orice mă
sură a lăcomiei sale : a 
sporit cu 400 la sută prețul 
arendei care și așa era de 
neîndurat pentru țărani. 
Atunci, mai fntii un grup 
de țărani din Flămînzi s-au 
dus la vechil...

Si pentru că aceeași, ab- 
eolut aceeași era situația 
întregii țărănimi, a fost de 
ajuns o făclie : rugul răz
meriței s-a aprins și a 
luminat cerul pe toate cim- 
piile de la poalele Carpa- 
ților. Spaima stăpinilor s-a 
transformat pe loc in cru
zime. Așa incit, la margi
nea pămînturilor pe care 
le-au cerut, țăranii au să
pat 11 000 de morminte 
pentru 11 000 dintre ai lor 
— impușcați. sfirtecați de 
tirul artileriei, omorîți prin 
beciurile jandarmeriei.

Da. după primul război 
mondial, țăranii au primit 
pămînt. După primul război 
mondial, in condițiile in
tensificării mișcării munci
torești din România, a pre
siunilor determinate de ne
mulțumirile maselor țără
nești, are loc împroprietă
rirea știută. Chiar aici, la 
Flămînzi, li s-a dat țăra- 

șaptezeci de ani. Dedesubt, 
pe micul ecran reprezen- 
tind și el un semn al evo
luției — imagini ale pre
zentului Însorit, consecință 
a unor fundamentale 
răsturnări și prefaceri po
litice, economice, spclale. 
Alăturarea celor două ima
gini ne invită la meditație 
asupra felului în care 
timpul nostru — al muncii 
pentru socialism și al în
făptuirilor — i-a făcut ță
ranului român dreptatea 
socială atît de îndelung și 
dureros visată.

reporterilor care i-am ce
rut să-și aducă aminte...

— în 1907, tata, împreună 
cu frații săi Grigore și Du- 
mitrache și împreftnă cu 
Ion Dolhescu, David Zam- 
firescu și cu alțj țărani au 
mers la vechilul Iorgu Con- 
stantinescu să-i ceară so
coteală că nu face învoie

lile așa cum s-a înțeles cu 
oamenii. Vechilul le-a spus 
rînjind : „Dacă nu vă 
cumințiți o să ajungeți să 
trăiți șapte de la o capră !“. 
Tata n-a mai putut să in
duce și a ridicat mina asu
pra vechilului... Așa a 
început 

nilor pămînt. Dar unde 
o fi dispărut pămintul ace
la ? Pentru că. de fapt, ță
ranii au rămas tot fără pă
mînt. Ne lămuresc deplin 
mii si mii de documente, 
printre ele și unul din ar
hiva primăriei de la Flă
mînzi. o circulară din 1920. 
A prefecturii județului că
tre . primăria Flămînzi și 

ȚĂRANII DIN 1907... ...ȘI NEPOȚII LOR

referitoare la lucrările d» 
împroprietărire : „...primele 
lucrări, au fost făcute su
perficial." Era o recunoaș
tere oficială. Despre modul 
în care s-a înfăptuit atunci 
„reforma" agrară in acea 
parte a țării (dar parcă nu
mai acolo ?) ne vorbește și 
un alt fapt : Ion Șerpeanu 
din Tudora, județul Boto
șani. singurul țăran aflat 
în comitetul pentru refor
ma agrară, și-a dat demisia 
din comitet. în actul demi
siei' el a scris că legea pe 
care o pregătea comitetul 
•e făcea „așa ca să nu se

si citeva de istorie nouă•••
în anul 1944 și în prima 

jumătate a anului 1945, la 
Flămînzi, ca în multe alte 
comune ale județului Boto
șani (și ale întregii țări), 
comitetele țărănești, care 
acționau la chemarea și sub 
conducerea partidului co
munist. au trecut la împăr
țirea pămînturilor moșie
rești înainte de a fi fost 
legiferată reforma ' agrară.

Au primit pămînt, cu 
precădere, luptătorii de pe 
frontul antihitlerist, vădu
vele și orfanii de război, cei 
fără pămînt.

,Jn *45 am luat pămin- 
tul moșierilor — ne istori
sește GHEORGHE MIHAI 
DIMIDESCHI, economist de 
fermă la C.A.P. din Flă
mînzi. Mă întorsesem din 
războiul antihitlerist si gă
sisem satul in frămintare. 
Oamenii se pregăteau să 
împartă pămintul moșieri
lor. M-au ales și pe mine 
in comitetul de inițiativă. 
Acționam conduși direct de 
partidul comunist. Munci
tori comuniști, activiști de 
partid veneau și ne ajutau 
să ne organizăm. De alt
minteri, atunci am in
trat si eu in partid. S-au 
făcut liste, pe urmă am mers 
și-am discutat cu oamenii 
și-am hotărit cind să înce
pem. La fel stăteau lucru- 

procopsească cel împroprie
tăriți care și în timp de 
pace și de război au fost 
mereu reazemul și fala 
tării."

Cei care primiseră totuși 
cite un petic de pămînt au 
început curind să și-1 piar
dă. Intrase din nou in miș
care (de fapt, nu-și oprise 
nici o clipă mersul) aceeași 
mașină drăcească a exploa
tării, a spolierii și paupe
rizării țăranului. în 1943, 
la Flămînzi; doi mari' pro
prietari dețineau tot atîta 
pămînt cît întreaga co
mună.

rile și prin satele vecine. 
Noi ne-am înțeles cu cei 
din Durnesti să acționăm 
împreună și într-o zi ne-am 
întilnit pe moșia lui Jean 
Miclescu. Și-am împărtit-o 
ia oameni. Titlurile de pro
prietate le-am primit mai 
tîrzlu."

Si iată ilustrată, aici la 
Flămînzi, prin tot ce a avut 
caracteristic pentru toate 

satele României. prima 
reformă agrară autentică. 
Aceea infăptuită de parti
dul comunist.

Pentru prima oară în is
toria acestor pămînturi 
cineva s-a gîndit și la in
ventarul agricol al țăranu
lui. Acel cineva a fost 
partidul comunist Pentru 
a munci pămintul. țăranii 
aveau nevoie de unelte. 
Pentru că Ia Flămînzi, in 
1945, un plug revenea la 6,4 
gospodării, o grapă la 6 
gospodării, o semănătoare 
la 425...

Țăranii din Flămînzi Își 
aduc aminte că îndată după 
reforma agrară au luat 
ființă centre de închiriat 
unelte agricole. Și că încă 
una din necesitățile lor vi
tale a fost rezolvată : să- 
mînța. Statul a trimis 
atunci, la Flămînzi. ca în 
toate satele, cereale de să- 
mînță.

La Flâmînzi, în octombrie 1968, tovarâșul Nicolae Ceaușescu s-a întilnit cu mii de țârani din comună și din alte localitâți învecinate

Cu toate astea, se pare că 
nu era de-ajuns... Pămîn- 
tul, uneltele, sămînța nu 
Însemnau cniar totul...

Ce ne spine bătrînul 
GHEORGHE TRONCIN :

— După război era greu, 
tare greu. Mai ales pentru 
unul ca mine, cu multi co
pii. E adevărat că am pri
mit pămînt, dar, așa cum îl 
lucram noi, pamfntur”rocTea 
slab, ComunișTlî'Tfe Spti- 
neau atunci că ar fi o cale 
ca să ieșim ct|, ffijțul; "din 
nevof. că e una singură 
calea asta : să ne unim 
păminturile și brațele.

Era primăvara lui 1949. 
De undeva de pe drumul 
Botoșanilor a apărut mai 
întii un nor de praf. Apoi 
au văzut limpede că se în
dreaptă spre ei un șir de 
tractoare. Cind s-au apro
piat le-au văzut că erau 
noi. „Ai cui sinteti. măi 
flăcăiandrilor ?“ — ii între
bau sătenii pe foarte tine
rii tractoriști. „Noi ? Ai 
cui să fim ? Ai statului. 
Am venit să vă lucrăm pă- 
mintul !“

Statistică
• \,

Numai îri anii cel mai 
buni se obțineau la Flă
mînzi cel mult 1 000 de ki
lograme de cereale la hec
tar.

Recoltele din 1976 ale 
cooperativei agricole de 
producție din Flămînzi : 
3 057 kg de griu la hectar, 
3 900 kg dc orz la hectar, 
6 000 kg de porumb... Va
loarea producției globale: 
12 milioane lei. Averea 
obștească — 5 milioane.

Socialismul nu numai că 
a restituit pămintul celor 
ce-1 muncesc dar. prin 
aceea că a oferit țărănimii 
un mod superior de orga
nizare a producției agricole 
ca și mijloace materiale si 
tehnice pentru tehnologji 
agricole moderne, a făcut 
ca valoarea productivă a 
pămîntului să crească. Pă
mîntul e mai greu acum 
și prin sîngele vărsat la 
1907, dar și prin ceea ce i-a 
conferit, ca forță de a rodi, 
socialismul. Este, in fapt, 
răspunsul cardinal al pre-

La 30 august 1949, țărani 
din toate cele trei sate ale 
comunei (Flămînzi. Cardun 
și Poiana) au semnat și 
parafat actul de întemeiere 
a primei cooperative agri
cole de producție. Pre
ședinte al comitetului de 
inițiativă — același Gheor
ghe Mihai Dimideschi, cel 
întors din război și care, 
fiu al‘-tmuF "-răsculat din — 
190Ț, îg±els*Bse.ibipe mersul ,,, 
istorief. dpWhtse "unul din-

" tre ședpropagandiști . 
țărani, prin teăre partidul 
își transmitea forța ideilor 
sale în lumea satelor. 
Cooperativa — abia un 
embrion atunci — avea să 
propage apoi singură, prin 
rezultatele sale, prin 
avantajele nete ce le oferea 
țăranilor, ideea că viitorul 
agriculturii nu. poate fi al
tul decît cel al unei agri
culturi socialiste, că satul 
nu poate prospera altfel 
decît prin forța economică 
pe care i-o dă o agricul
tură socialistă a marilor 
producții.

grăitoare
zentului dat străvechilor 
dorinți ale țăranului.

Vorbindu-ne despre toa
te acestea, primarul comu
nei Flămînzi, de fapt o 
primăriță, tovarășa Eugenia 
Baraboi, ne-a introdus, prin 
intermediul unor date 
concrete, în universul vieții 
actuale a țăranilor de aici.

— M-ați întrebat cum 
trăiesc acum oamenii de la 
noi — ne spune primărița. 
Am găsit în arhivele pri
măriei o statistică din 1938. 
Se constata că 95 la sută 
din cele 941 de case ale 
satului erau din pămînt, că 
75 la sută dintre ele erau 
acoperite cu stuf și că 40 
Ia sută aveau o singură 
cameră. Procentele aproa
pe că se păstrează și azi. 
Dar in sens invers. Adică 
majoritatea sînt case noi, 
din cărămidă, cu mai mul
te camere, cu acoperișuri 
solide din tablă, țiglă sau 
azbociment. Toate sînt 
electrificate. Contează și 
ce se găsește în aceste

case. Pentru că a dispărut 
patul de pămînt. rogojina, 
pirostriile... în 1976 maga
zinele cooperativei de con
sum au vîndut mărfuri cu 
3 milioane de lei mai mult 
decît in urmă cu patru 
ani... Dar multe tîrguieli se 
fac și de la oraș. în fie
care casă veți găsi cel pu
țin o garnitură de , mobilă 
nouă. Aproape toată lumea 
gătește acum, Pe acaggz. 
Și-au făcut ‘apariția frigi
derele. Nu mai vdrbeșc' de 
televizoare, aparate de ra
dio, covoare „persiene"... 
De unde toate astea 7 o să 
mă întrebați. în cea mai 
mare parte din veniturile 
dobîndite prin munca la 
cooperativa agricolă de pro
ducție. S-au realizat în

PE CALEA URBANIZĂRII

Foto : S. Cristian

1976 venituri personale în 
valoare de 3 milioane lei. 
Mai există apoi și retribu
țiile celor citeva sute de 
navetiști, muncitori în in
dustria orașelor apropiate.

O. familie cu un destin 
reprezentativ. Familia lui 
Gheorghe Troncin (se nu
mărase printre cele mai 
sărace familii ale satului). 
Ne vorbește despre ea, pri
mărița :

0 intilnire
în 1968, în octombrie, 

secretarul general al parti
dului și șeful statului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescii, 
a poposit în comuna Flă- 
minzi. S-a oprit in fața 
plăcii memoriale pe care 
scrie „Glorie luptătorilor 
împotriva jugului burghe- 
zo-moșieresc. pentru pă
mînt și libertate 1“ și a 
depus o coroană cu flori, 
tn mijlocul satului II aș- 
ieptau 15 000 de țărani 
reniți de prin toate comu
nele apropiate. A urmat un 
miting — prin caracterul 
său ne place să-l numim 
in forum al țărănimii din 
această parte a Moldovei. 
Au vorbit reprezentanți ai 
țăranilor, fii și nepoți ai 
răsculaților. I-au înfățișat 
secretarului general al 
partidului realitățile noi ale 
satului. „Avem în comună 
o cooperativă agricolă pu-

— Gheorghe Troncin stă 
în casă nouă și mare. A 
făcut-o mare ca să aibă 
unde-și primi feciorii cind 
îi vin pe acasă. Că unul e 
profesor universitar, doi 
sînt ingineri, unul profesor 
de școală, doi sînt învăță
tori, doi tehnicieni, unul e 
muncitor cu înaltă califi
care, doi sînt cooperatori. 
In total unsprezece oopii 

.„■„și toți unsprezece oameni 
1 de nădejde.

""ri. Dacă am, fi .cunoscut nu
mai destinul familiei Tron
cin. cu țăranii și muncito
rii. cu inginerii, tehnicienii 
și profesorii ei și tot am fi 
avut imaginea unor incre
dibile prefaceri sociale. Ce 
imaginație i-ar fi trebuit 
cuiva ca să-și poată in-

chipui pe atunci că nepoții 
acelor oameni care mureau 
literalmente de foame vor 
fi profesori, ingineri, mun
citori, țărani cu un temeinic 
statut social ? Este o reali
tate incontestabilă : trupul 
sănătos al tării este clădit 
din asemenea celule, de 
muncitori și țărani destoi
nici, intelectuali și tehni
cieni capabili și devotați — 
urmași ai țărănimii din 
1907.

de neuitat
temică. Comuna a fost 
electrificată, am început 
sistematizarea satului — 
spunea primarul de pe a- 
tunci. Prefacerile înnoitoa
re ce au avut loc în mo
dul de viată al cetățenilor, 
care se văd pe fata, pe 
masa și în îmbrăcămintea, 
în întreaga înfățișare a lo
cuitorilor comunei, au ge
nerat și uri mod nou, al 
lor, de a gîndi. Toate aces
tea sînt o urmare firească 
a politicii înțelepte pro
movate de Partidul Comu
nist Român."

A vorbit atunci. în fața 
secretarului general si pro
fesorul Virgil Baraboi, de 
la școala generală din co
mună. „Dacă în vremurile 
lui 1907 — a spus profeso
rul — exista aici o scoală 
cu doar doi învățători 
umiliți de autorități și doar 
cincizeci de elevi, astăzi.

cele 58 de cadre didactice 
instruiesc și educă. în con
diții corespunzătoare, peste 
1 200 de elevi."

Erau de față și elevii, și 
profesorii și aplaudau cu 
însuflețire, confirmînd, de 
fapt, în fața întregii țări 
adevărurile despre care se 
vorbea. Adevăruri la care 
s-a referit, în cuvîntarea 
sa, și secretarul general :

„Gîndtți-văgjj Ia artiî 
1916—1947 și la anul accs • 
tă.și »aiiet*.,șingu. 1 vedsg; 
Ce Înseamnă agricultura so
cialistă. Folosind mecani
zarea, îngrășămintele chi
mice, știința in lucrarea 
pămintului, putem invinge 
toate greutățile, inclusiv 
cele create de natură și 
putem smulge roade tot 

mal bogate pămîntului. 
Aceasta dovedește justețea 
drumului pe care partidul 
comunist a îndrumat țără
nimea românească, dru
mul unirii în cooperative 
agricole, drumul socialis
mului."

Dacă am fi cunoscut nu
mai relatarea acestei emo
ționate întHniri între pre
ședintele României și 
urmașii primilor răsculați 
de la 1907 și tot am fi avut 
cea mai concludentă sin
teză a istoriei acestor me
leaguri.

Și pentru că vorbim de 
istorie, intîlnirea din 1968 
de la Flămînzi a devenit 
și ea istorie. Situațiile noi 
despre care s-a vorbit, ci
frele vieții noi de atunci 
au evoluat. A trecut de 
atunci aproape un deceniu 
de muncă, de noi și noi 
realizări. Producțiile agri
cole au crescut. Veniturile 
țăranilor au crescut și ele. 
S-au înmulțit casele noi. 
S-au înălțat noi edificii so
ciale și culturale. Scoală 
nouă, spital, magazin uni
versal. creșă și grădinițe... 
Pentru că viața merge îna
inte. în ritmul și cu izbin- 
zile pe care le dictează 
mersul general al construc
ției socialiste în România, 
fluviul impetuos al înnoiri
lor. pe care Ie trăiește în
treaga tară.

Mihai CARANFIL 
Eufim NAZARIE



PAGINA 4 SC1 NT El A — joi 10 februarie 1977

CONTROLULUI OBȘTESC - UN BOL TOT MAI IMPORTANT 
IN sistemul iiemticraliei NOASTRE SOCIALISTE

făptui?
DIVERS

în aceste zile premergătoare consfătuirii pe țară privind controlul 
obștesc, zeci de mii de membri ai echipelor cetățenești din întreaga 
țara și-au intensificat activitatea, socotind — în mod firesc — că cea 
mai bună contribuție pe care o pot aduce la succesul deplin al consfă
tuirii, la realizarea vastului schimb de experiență pe care este chemată 
să-l prilejuiască constă în sporirea controalelor, în formularea unor 
observații și propuneri competente, constructive, menite să ducă la 
continua perfecționare a muncii in sectoare de larg interes cetățenesc.

O dovadă a rolului, important pe care controlul obștesc îl îndepli
nește în sistemul democrației noastre socialiste este prețuirea de care 
se bucură activitatea sa din partea oamenilor muncii, sprijinul larg 
pe care îl primește din partea cetățenilor — intre altele și prin nume
roasele propuneri pentru perfecționarea continuă a activității în acest 
domeniu.

• NICOLAE LAZAREANU, zețar 
la „Arta grafică" București, Aleea 
Niculițel, bl. E 6, ap. T, sector 5 : 
„In sfera de preocupare a controlu
lui obștesc cred că ar trebui inclu
să și activitatea edilitar-gospodă- 
reascâ. necuprinsă în prezent in Le
gea nr. 6. Fac această propunere, 
pornind de la faptul că sînt o serie 
de probleme legate de gospodărirea 
localităților, de calitatea construc
țiilor și a reparațiilor de locuințe,

' de întreținerea spațiilor verzi și a 
curățeniei în cartiere, care preocupă 
întreaga masă de cetățeni și care ar 
trebui să preocupe și echipele de 
control obștesc. Constituite din . re
prezentanți ai comitetelor de cetă
țeni, aceste echipe ar urma să con
troleze unitățile domeniului public, 
asociațiile de locatari, întreprinderile 
de construcții și reparații, realizind 
astfel o mai largă mobilizare 
turor celor ce contribuie la 
gospodărire a localităților".

• GHEORGHE STUPARU,

a tu- 
buna

pre
ședintele Comisiei municipiului Bucu
rești de coordonare și îndrumare a 
controlului obștesc : „Aspectul cel 
mai important asupra căruia ne-am 
îndreptat în ultima perioadă atenția 
îl constituie creșterea eficienței con
trolului exercitat de echipele cetățe
nești. Pentru aceasta, am luat iniția
tiva împuternicirii membrilor comi
siilor de sector și pe municipiu de 
coordonare și îndrumare a controlu
lui obștesc cu dreptul de a controla 
în unitățile prevăzute în Legea nr. 6, 
modul în care echipele își fac dato
ria (cît de frecvent merg* în control, 
cît de substanțiale și competente sînt 
intervențiile lor) și totodată să ur
mărească în ce măsură conducerile 
de unități sînt receptive la semnalele 
echipelor. In aceste acțiuni sînt atrași 
și o parte din cei mai activi respon
sabili de echipe. Pornind de la aceas
tă experiență — care s-a dovedit foar
te eficientă ■— propun ca prin Legea 
nr. 6 să se stabilească dreptul comi
siilor locale de coordonare și îndru
mare a controlului obștesc de a veri
fica la unitățile supuse controlului 
obștesc și la organele lor ierarhic su
perioare modul in care se rezolvă 
constatările și propunerile echipelor".

• Ing. OCTAVIAN MARCULESCU. 
președintele consiliului sindicatelor 
din municipiul Satu Mare : „Prin 
Legea nr 6 echipele de control 
obștesc au sarcina să se ocune. cu 
prioritate, de controlul ■țrUr’prtpdS'rî- 
lor producătoare djS Jnih®i deeou- 
sum. Peltfa experienței’ căpătate si’ 
a sugestiilor primite de la cetățeni, 
noi am lărgit de curind sfera de 
activități a acestor echipe, in sen
sul cuprinderii în raza lor de preo
cupări nu numai a aspectelor de pro
ducție din întreprinderile controlate 
(calitatea produselor. respectarea 
contractelor etc.), ci și a condițiilor 
de muncă și viată ale lucrătorilor din 
întreprinderile respective (cum func
ționează punctele alimentare de in
cintă. anexele gospodărești, grupurile 
sanitare etc). O primă acțiune de 
acest gen am realizat-o Ia întreprin
derea „Tricotex". prin participarea 
atit a controlorilor obștești, cit și a 
reprezentanților controlului muncito
resc al activității economice și so
ciale, a comisiei municipale de coor-

Teatru scurt ? Piesă într-un act ? 
Teatru pentru amatori 7 Cum poate 
fi denumit mai corect acest subgen 
literar care se afirmă cu vigoare in 
cîmpul larg al mișcării artistice de 
masă, acum, în cadrul Festivalului 
național „Cintarea României" 7 Iată 
întrebarea cel mai frecvent rostită la 
una din utilele și interesantele ma
nifestări artistice ale acestei perioa
de : „Săptămina teatrului scurt" or
ganizată cu pricepere și pasiune la 
Oradea. întrebarea în sine nu ar fi 
deloc interesantă dacă ar urmări doar 
elucidarea strict lingvistică a unor 
termeni, în vederea inventarierii lor 
într-un dicționar de specialitate Dar, 
în spatele insistentei cu care era 
rostită, se ghicea mult mai mult de- 
cît o curiozitate îngust livrescă ; era 
dorința de a de
fini un fenomen 
de masă, de a 
dispune de toate 
instrumentele de 
lucru pentru a 
caracteriza o miș
care ce însumea
ză în prezent 
peste 64 000 de 
oameni, reuniți 
în circa 6 500 echipe de teatru.

Discuțiile prilejuite de „Săptămina 
teatrului scurt" au permis o serie de 
clarificări. S-a căutat răspuns. între 
altele, la întrebarea dacă există o 
dramaturgie pentru profesioniști și 
o alta pentru amatori.

La această chestiune, practica a de
monstrat că. paradoxal, se pot da 
două răspunsuri, complet diferite, 
disjuncte — aș spune — amîndouă 
însă la fel de adevărate.

Primul răspuns este negativ. Nu se 
poate vorbi de existenta a două dra
maturgii distincte : una. de bună ca
litate. cu conflicte puternice si per
sonaje bine conturate, scrisă anume 
pentru profesioniști și. concomitent, 
de o altă dramaturgie, de această 
dată concepută special pentru ama
tori, o dramaturgie „de mina a doua", 
ce o vor juca numai neprofesioniștii. 
O asemenea disociere, avirfd drept 
criteriu esențial CALITATEA este 
de neacceptat : iar dacă experiența 
ne arată că mai răsar „texte" — 
nemeritat autointitulate „piese" — a- 
ceasta cu atit mai mult trebuie pri
vit ca un apel la exigență maximă 
din partea tuturor celor care pot 
bara calea pseudocreațiilor dramatice.

Al doilea răspuns este afirmativ. 
Se poate vorbi totuși de o dramatur
gie intr-un act scrisă special pentru 
artiștii amatori, gindită si concepută 
în mod diferit decît cea adresată pro
fesioniștilor.

Aparent, între cele două răspun
suri există o contradicție, deși in 
realitate ele au un caracter comple
mentar. Și iată de ce : una din ce

. ___ ___ _ a controlului
în continuare, ne-am pro- 

generalizăm această expe- 
efectuind acțiuni similare de 
și la întreprinderile „Arde- 

..Solidaritatea..Mondiala".

donare și ^îndrumare 
obștesc, 
pus să 
riență. < 
control 
leana".

PETRU ANDEA. președintele con
siliului Uniunii Asociației Studenți
lor Comuniști din centrul universitar

Propuneri izvorite din
practica echipelor cetățenești
Timișoara : „Pentru îmbunătățirea 
activității echipelor studențești, 
ne-am propus ca pe lingă perfec
ționarea modului de instruire și în
drumare a echipelor, să găsim noi 
forme de sporire a eficientei inter
vențiilor făcute de reprezentanții 
obștii. Astfel, cunoscută fiind obli
gația studenților de a-și gospodări 
singuri bunurile din cămine și can
tine. vom antrena echipele la con
troale prioritare pe aceste probleme. 
De asemenea, pentru mobilizarea 
opipiei largi a întregii studențimi 
care locuiește în cămine (circa 9 000) 
vom populariza constatările făcute 
de echipe și măsurile luate pentru 
eliminarea lipsurilor constatate. Vom 
folosi. în acest sens, emisiunile de la 
studioul studențesc de radio, revista 
studențească „Forum", gazetele de 
perete din unitățile de invățămint 
superior. Vom proceda astfel intru- 
cit constatările echipelor nu privesc 
doar un grup restrîns de studenți. 
ci întreaga masă a tinerilor și. ca 
atare, ei trebuie să ctinoască defi
ciențele constatate, precum și măsu
rile și acțiunile la care trebuie să 
contribuie pentru îndreptarea lucru
rilor" .

Vedere din Baia Mare Foto; E, Dichiseanu
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rințele fundamentale care se ridică 
în fața creației dramatice intr-un act 
este aceea a realizării unor lucrări 
care să corespundă specificului miș
cării de amatori. Discutîndu-se teo
retic despre „specific", de multe ori 
se uită a se preciza în ce constă a- 
ceasta. După opinia noastră, .el poa
te fi identificat nu in exigentele ca
litative mai scăzute pe care le-ar pre
supune mișcarea neprofesionistă 
(deci, se justifică refuzul ferm din 
primul răspuns de a accepta ideea 
unei dramaturgii mai slabe pentru a- 
matori). Arta, arta adevărată este 
una singură și indivizibilă, indiferent 
dacă ea prinde viată în fata publi
cului ca urmare a travaliului crea
tor al amatorilor sau al profesioniști
lor. Specificul teatrului de amatori se 

Teatrul de amatori, 
teatru al maselor

regăsește în particularitățile jocului 
lor. în modalitățile artistice care îl 
apropie de spectacolul popular. Ar
tistul amator — dacă nu întotdeauna 
dispune de măiestria colegului său 
profesionist, are de partea sa spon
taneitatea. sinceritatea trăirilor emo
ționale. Iată adevăruri de multe ori 
uitate, sau Ignorate, de dramaturgii 
noștri. Rezultatul îl constituie acele 
lucrări de multe ori corecte, exacte, 
dar care, fie prezintă conflicte sim
pliste. lineare, cu rezolvări previzi
bile. fie înfățișează fapte. întîmplări 
și personaje în construcții dramatice 
care presupun mari eforturi de re
dare scenică din partea colectivelor 
de intprpreți. Și într-un caz. și în 
celălalt, ca și în multe alte situații 
derivate din acestea, cauza ce de
termină eșecul încercării dramatice o 
constituie greșita înțelegere a spe
cificului artei de amatori de care 
aminteam mai sus.

Una din soluțiile posibil a fi a- 
doptare pentru remedierea unei ast
fel de situații o vedem în stabilirea 
unui contact mult mai strîns intre 
autorii dramatici si formațiile de a- 
matori. Participarea la spectacolele 
acestora, ba chiar la repetiții, la în
tregul proces atît de delicat si de 
complex al transpunerii scenice a 
unui text dramatic permite autorilor 
să cunoască in mod nemijlocit acele 
elemente, unice, inimitabile ale tea
trului amatorilor, le oferă posibilita
tea să identifice neîmplinirile din 
textele proprii, puse în evidentă de 
spectacolul ce se derulează pe scenă.

• Ing. SUCIU DUMITRU, respon
sabil de echipă de control obștesc în 
cadrul Comitetului de Stat al Plani
ficării : „Susțin propunerea făcută 
în „Scînteia" privind învestirea fie
cărui controlor obștesc cu dreptul de 
a interveni în unități ori de cite ori 
constată o neregulă, și nu numai a- 
tuncl cind se deplasează în control 
organizat cu toată echipa. Experien
ța celor aproape 5 ani de la adootarea 
Legii nr. 6 a demonstrat că limita
rea activității echipei la cele 3—4 
unități repartizate micșorează sim
țitor ajutorul pe care îl pot da echi
pele perfecționării serviciilor publi
ce. ducind uneori la formalizarea ac
tivității lor. Nu o dată echipele care 
controlează unitățile comerciale și de 
servire ajung în situația ca după 2—3 
controale in aceeași unitate in care 
tratează si rezolvă problemele con
crete ale bunei serviri să înceapă să 
se ocupe de rezolvarea problemelor 
care intră in competența orga-

nelor comerciale 
fondului de marfă, 
aprovizionare etc.), 
aibă în vedere in

(repartizarea 
sistemul de 
in loc să 

primul rînd 
aspectele de organizare concretă a
servirii, a gospodăririi unităților și 
a mărfurilor. Controlorii obștești 
fiind reprezentanții obștii, trebuie să 
aibă această calitate 
nu numai în ziua și 
controlul organizat 
toți membrii echipei , _
3—4 unități repartizate. In 
formă de organizare, sîntem 
adesea in situația ca fiind 
unitate de servire publică să 
tăm la unele nereguli, dar, 
avem legitimația de controlor 
ștesc în buzunar, să nu putem 
terveni, pentru că nu sînt de 
și 
că 
de 
că
lor 
in 
efectul practic al muncii de control 
obștesc ar fi mult sporit, fiecare lu
crător din unitățile publice putînd 
vedea astfel in oricare cetățean un 
potențial controlor obștesc".

in permanență, 
ora la care fac 

împreună cu 
și doar în cele 

actuala 
puși 

într-o 
asis- 
deși 
ob- 
in- 

față 
sauceilalți membri ai echipei, 

unitatea nu intră în raza noastră 
control. Stabilindu-se prin lege 
in anumite situații orice contro- 
obștesc are dreptul să intervină, 

toate unitățile de interes public,

Festivalul național „Cintarea Româ
niei" a oferit pină acum cîteva 
ețemple care probează cit de multe 
se pot face și in această privință, 
încă de la declanșarea festivalului. 
Asociația oamenilor de artă din insti
tuțiile teatrale și muzicale (.A.T.M.), 
secția de dramaturgie a Asociației 
scriitorilor din București si Institu
tul de cercetări etnologice si dialec- 
tologice au alcătuit mai multe brigăzi 
de îndrumare a mișcării teatrale de 
amatori din tară. Fiecare asemenea 
colectiv — din care fac parte drama
turgi, regizori și actori profesioniști, 
critici dramatici, activiști culturali 
cu implicații directe in acest dome
niu — a primit sarcina să răspundă 
de cite un teatru popular din tară. 
Și astfel, cele 27 de teatre au început 

să fie vizitate pe 
rînd de acești 
specialiști. „Vizi
ta" e un fel de 
a spune, întrucit 
prezența profe
sioniștilor in mij
locul amatorilor 
înseamnă în pri
mul rînd muncă, 
repetiții, discuții 
pe marginea in

terpretărilor, comentarea repertoriu
lui. Iar dramaturgii au putut urmări 
direct „nașterea" unui asemenea 
spectacol reținind — cu siguranță — 
repere care îi vor călăuzi in reali
zarea viitoarelor piese intr-un act.

Că acesta e un drum pe care tre
buie perseverat o demonstrează și 
faptul că din ce în ce mai multe co
lective de amatori au început să-i in
vite pe dramaturgii profesioniști in 
vizite de documentare in unitățile 
lor industriale. Rodul acestui schimb 
de experiență il constituie piesele 
într-un act. Inspirate direct din viata 
colectivului respectiv, piese in care 
specificul de care am amintit pină 
acum e in mult mai mare măsură 
respectat. La Alexandria, la Fabrica 
de rulmenți, premiera unui asemenea 
spectacol a avut deja loc. La Slo
bozia. Ia Combinatul chimjc, ialomi- 
țenii vor repeta în curind experiența.

Festivalul național „Cintarea Româ
niei" a declanșat numeroase astfel 
de inițiative. Continuate cu consec
ventă. clădite pe stima si respectul 
reciproc dintre artistul amator și 
creatorul profesionist, ele. vor putea 
conduce la realizarea unui repertoriu 
de piese într-un act care să răspundă 
și criteriilor enunțate la începutul a- 
cestor rinduri : un nivel artistic su
perior, o construcție dramatică aptă 
să potențeze la maximum'specificul 
artei amatoare. Toate acestea grefate 
pe un înalt conținut de idei, cu un 
puternic mesai umanist, patriotic.

Radu CONSTANTINESCU

La același aspect, al unei noi con
cepții de organizare a controlului 
obștesc s-au referit in scrisorile tri
mise la redacție și Gh. Popescu, 
responsabilul echipei nr. 163 din 
Craiova, și .Ion I. Popescu, din co
muna Budești, județul Vilcea.

• EMIL CALIAN, angajat al Com
binatului de industrie locală Timi
șoara, Bd. Republicii nr. 4: „Pentru 
a spori eficiența intervențiilor con
trolului obștesc, propun ca in Legea 
nr. 6 să se prevadă sancțiuni pentru 
acei conducători de unități care nu 
manifestă receptivitate la sesizările 
și propunerile echipelor cetățenești. 
De asemenea, propun să se extindă 
controlul obștesc și asupra mfero- 
cantinelor de întreprindere (echipa 
pe care o conduc are de controlat 
trei cantine-restaurant. dar de la a- 
ceste cantine se distribuie mincare 
la alte 16 microcantine care nu sînt 
controlate de nimeni), ca și asupra 
unităților de prestări-servicii parti
culare. în plus, propun ca în lege 
să se prevadă obligativitatea echi
pelor de control obștesc de a merge 
mai des pe teren, de pildă, cel puțin 
de două ori pe lună".

• ION MORCOV, responsabilul 
echipei de control obștesc nr. 6 din 
satul Homoriciu, comuna Izvoarele, 
județul Prahova : „Pentru îmbună
tățirea activității de control obștesc 
— sub aspectul eficienței și al or
ganizării sale. — ar fi bine ca prin 
lege să se prevadă obligativitatea or
ganizării periodice — eventual la 6 
luni — a unor analize a muncii des
fășurate de echipele cetățenești. La 
aceste analize să participe atit mem
brii echipelor, factorii de răspundere 
din partea organelor locale ale Fron
tului Unității Socialiste, cît și condu
cători ai unităților controlate. Cu 
ocazia acestor analize s-ar putea 
realiza : controlul asupra activității 
echipelor (anume, dacă echipele merg 
sistematic în control), tragerea la 
răspundere a conducătorilor de uni
tăți care nu manifestă interes pen
tru valorificarea sugestiilor și pro
punerilor făcute de echipe, informa
rea membrilor echipelor asupra celor 
mai recente măsuri luate în diferite 
domenii de activitate, asupra celor 
mai recente reglementări apărute, 
ca și asupra sarcinilor prioritare 
care stau în fața unităților locale de 
interes public în perioada urmă
toare".

Grfipai realizat de
Mihai IONESCU
și corespondenții „Scinteii"

„O cameră din locuința modestă a 
unei familii de muncitori ceferiști 
din 1933. Pat. in fund, sub două fe
restre. Soba de fier în stingă. Masa 
cu două scaune. Ușă în dreapta, 
prin care se iese afară. Altă ușă in 
stingă. Pe masă arde o lampă de 
gaz. Sintem in zori nu s-a luminat 
bine de ziuă, dar, treptat, afară se 
face lumină."

Am citat indicațiile privind cadrul 
scenic Ia piesa intr-un act O familie 
scrisă de dramaturgul Dan Tărchllă. 
Este una din cele douăzeci și patru 
de piese pentru teatrul de amatori 
editate că o contribuție a dramatur
giei la sprijinirea formațiilor de tea
tru din cluburi și cămine culturale 
in cadrul Festivalului național Cin
tarea României. Unele dintre aces
tea sint lucrări 
scrise mai de 
mult, ș-au mai 
jucat, au fost 
premiate la con
cursuri de dra
maturgie. . Altele
— cele mai mul
te. poartă am
prenta prospeți
mii. fiind reali
zate ca răspuns 
la comandamentul Festivalului care 
cere tuturor minuitorilor condeiului
— poeți, dramaturgi, prozatori — o 
participare activă și de nivel cali
tativ superior, realizarea de lu
crări noi, inspirate din suflul me
reu proaspăt al vieții, din realită
țile contemporane ale tării, dar și 
din marile momente ale istoriei na
ționale, din trecutul de jertfă al po
porului pentru Împlinirea idealuri
lor sale permanente de independen
tă. de dreptate socială, din eroicele 
lupte ale clasei muncitoare pentru 
triumful socialismului in patria 
noastră.

Așadar, douăzeci și patru de piese 
de teatru intr-un act. Inițiativa se
lectării și tipăririi lor aparține edi
turii Eminescu. Este de ințeles că o 
trecere în revistă, fie chiar sumară, 
a universului problematic al tuturor 
acestor lucrări nu poate fi operată 
cu șanse de reușită in cuprinsul unor 
scurte însemnări precum cele de 
față. Vom consemna, de aceea, doar 
citeva din ele ; aceasta fără a avea 
pretenția, deplina certitudine că 
ne-am oprit și asupra celor mai 
reușite, mai reprezentative lucrări.

In Departe de casă (autor : Mihai 
Georgescu) sînt redate o seamă de 
momente din desfășurarea războiu
lui de independentă cu apariția unor 
personaje cunoscute ale epocii, cum 
este Badea Cirțan. ciobanul transil
vănean care, după ce a dăruit, pen
tru trebuințele armatei române tur
ma sa de I 200 de oi. s-a înrolat vo
luntar in rindurile celor ce combă- 
teau vitejește la Plevna. Sau căpita

Lucrări dramatice pentru 
multele mii de scene

Noi magazine sătești
Creșterea de la an 

la an a veniturilor bă
nești ale țărănimii, 
sporirea și diversi
ficarea consumului 
au determinat o 
continuă dezvoltare 
și modernizare a ma
gazinelor, In baza pro
gramului de măsuri a- 
doptat de Consiliul 
CENTROCOOP. în pe

rioada 1971—1975 s-au 
modernizat aproxima
tiv 10 000 unități co
merciale. Doar în anul 
1976. rețeaua comer
cială a cooperației de 
consum s-a extins cu 
încă 1 820 unități noi 
și modernizate, ca de 
exemplu în județele 
Bihor. Dîmbovița. Il
fov. Neamț, Prahova.

• Fapte • Opinii • Propuneri
• Conștiință muncitorească. Printr 0 mai bunâ or«a- 

nizare a locului de muncă, prin folosirea rațională a timpului de 
lucru, a materialelor și pieselor, echipele de zidari conduse de I. Stan
ca, I. Oprea și Șl Șandor, precum și cele de lăcătuși din subordinea 
maiștrilor Oprea Răceală și Ion Plevușteak au reușit să scurteze, cu 
32 de ore, durata reparațiilor capitale la cuptorul nr. 1 din secția 
O.S.M. a întreprinderii „Oțelul roșu", județul Caraș-Severin. Valoarea 
producției de oțel realizate suplimentar pe această bază se ri
dică la peste 500 000 Iei. (Ion Hurtupan. tehnician, orașul Oțelu Roșu, 
județul Caraș-Severin)..

• Sugerăm ediliIor locali si analizeze posibilitatea înfiin
țării unor unități comerciale la parterul noilor blocuri ce se constru
iesc in microraionul 20 din Galați. în prezent, locatarii de aici sint ne
voit! să se deplaseze pentru aprovizionare la unitățile din zonele înve
cinate. care sint și așa aglomerate. (G. Georgescu, bloc G. 1. micro
raionul 20. Galați).

• N-nveti nevoie de un buldozer ? Pe raza comune‘ 
Sărmaș. județul Harghita, a fost abandonat un buldozer (de tip E.S. 
1 500). Au trecut de-atunci mai bine de 10 luni — timp in care acestui 
utilaj greu 1 s-a demontat motorul, zice-se. in vederea reparării, alte 
piese i-au fost dezmembrate de copiii din sat. care au găsit aici un 
bun loc de joacă — dar cei cărora le aparține buldozerul (din infor
mațiile mele — întreprinderea de prospecțiuni și exploatări geologice 
Harghita, secția Gțieorghcni) nu au luat măsurile necesare. (Vasile 
Finați. comuna Sărmaș. județul Harghita).

® în COdrul circumscrlPtiel sanitare II din Curtea de Argeș 
a devenit un gest obișnuit prezenta multor cetățeni pentru a dona, 
în mod voluntar sînge atit de necesar, uneori, semenilor lor. De alt
fel. in această acțiune, ca și în altele : creșterea natalității, scăderea 
indicelui de mortalitate la copii prevenirea și combaterea bolilor prin 
măsuri generale și specifice, educația igienico-sanitară etc., circumscrip
ția sanitară II ocupă un loc fruntaș în orașul nostru. (Dr. loan Micuț, 
pensionar).

® Dacă Or exista un 8rafic> judicios întocmit, de retragere 
eșaMnată.;*.autf>t>welor la ggța^.I.T.B. Floreasca. stfăzUe.djn preaj- 
ma acestui»,, Prar mai fi blocate. J#.,.diferite ore din zi și din noapte 
de zed jde; rpșiș.iflj cu motoarele în stare de funcționare. Sinț cazuri 
cind autobuzele așteaptă ore in șir pîhă le vine rindul să intre în 
garaj, poluirid atmosfera din zonă prin norii de fum emanați și zgo
motele asurzitoare produse prin ambalarea motoarelor. Cit timp să 
mai așteptăm oare pînă ce conducerea I.T.B. va dispune retragerea 
la garaj a autobuzelor în mod eșalonat, la ore diferite, spre a se în
lătura neplăcerile ce le suportă in prezent locatarii imobilelor din 
această zonă ? (Dr. Ștefan Trlfănescu și dr. Dinu Taraza, strada Eu
gen Botez nr. 8—10 București, sectorul 1).

® Semnalăm or8anclor- locale de resort că starea căminului 
cultural din satul Căpățîneni, comuna Aref, județul Argeș, este în 
prezent total necorespunzătoare. Avariată in urmă cu cițiva ani în 
urina unor inundații, această clădire se degradează pe zi ce trece, 
fără ca cineva să ia inițiativa reparării sale. în asemenea condiții, nici 
activitatea .culturală din sat nu se poate desfășura la nivelul cerințe
lor actuale. (Mircea Tudor, strungar la întreprinderea „Electro-Argeș", 
Curtea de Argeș).

nul bănățean Moise Grozea, înrolat 
și el voluntar în armata română, ar
mată a poporului său, care, luptînd 
pentru independența României de 
atunci, lupta pentru împlinirea unui 
vis al tuturor românilor, acela al uni
rii intr-un singur stat sub flamura 
independenței și suveranității. In
tr-o realizare scenică bine concepută, 
un spectacol avind la bază lucrarea 
citată nu poate să nu se bucure de 
succes. Iancu la Halmagiu (autor : 
Paul Everac), acțiune ce se petrece 
la 7 seotembrie 1872. aduce în aten
ție un fragment de viață, din zbuciu
mata si dramatica existentă a celui 
care, la 1848, a făcut să se instituie 
în Munții Apuseni Țara Românească, 
Avram Iancu. Deși in Introducere 
autorul arată că „personajele sînt.

bineînțeles, inventate, ca și episodul 
descris", spectatorul se poate întreba 
cu privire la justificarea aducerii in 
scenă a lui Avram Iancu, tocmai în 
ipostaza ultimei și tristei părți a 
vieții marelui erou național. Prin- 
tr-o acțiune „ce se petrece lntr-o 
comună de azi de prin părțile olte
nești", piesa Picătura de venin (au
tor : Gheorghe Vlad) propune o 
dezbatere pe teme de muncă, pe 
probleme de etică, la care participă 
oameni ai satului contemporan, ță
ranii cooperatori. Acțiunea este bine 
închegată, situațiile se justifică, 
vorbirea, presărată cu... oltenisme, 
în maniera specifică autorului, dă 
suculentă scenelor. îngroașă umorul 
situațiilor șl împlinește subțirimea 
unor caractere schițate în piesă.

Momentului de decisivă cotitură 
In istoria poporului nostru — actul 
de la 23 August 1944, ii sint consa
crate. in mănunchiul celor douăzeci 
și patru, mai multe lucrări, intre 
care : Zorile la patru cincizeci șl pa
tru (autor : Ionel Hristea). Acțiunea 
se petrece într-un mic oraș din zona 
petrolieră in noaptea de 23 spre 24 
august. Situația imaginată — un e- 
pisod din luptele duse în Valea Pra
hovei — contra armatelor hitleriste 
care. în rușinoasa lor retragere, cau
tă să distrugă instalații, să incen
dieze sonde, să arunce în aer rafină
rii — are încărcătură emoțională, 
iar caracterele creionate fac posibilă 
realizarea unui bun spectacol. Cu o 
rezervă. Pentru teatrul de amatori, 
care dispune de posibilități de mon

S-a obținut un grad 
superior de ocupare a 
snațiilor comerciale, o 
creștere a desfacerilor 
pe metrul pătrat de 
suprafață comercială, 
o mai bună servire a 
populației de la sate.

In fotografie ; ma
gazinul universal din 
Tarcău. județul Neamț.

tare mai reduse, par cam exagerate 
pretențiile solicitate de piesă.

Un număr de patru lucrări sint 
consacrate uneia din temele majore 
ale dramaturgiei, si nu numai dra
maturgiei, ci ale întregii creații lite
rare — munca, activitatea din indus
trie. Prezența lor în cadrul celor 
douăzeci și patru de piese tipărite la 
editura Eminescu reflectă preocupa
rea atentă a editurii pentru un chib
zuit echilibru tematic, pentru cuprin
derea unui cînip problematic cît mai 
divers, dar tot pe atit de unitar ca 
măsură a complexității vieții noastre 
sociale. In lucrarea Prima anchetă 
(autor : Cristian Munteanu) avem a 
face cu cinci personaje : un inginer- 
șef. om mai in virstă, cu un inginer 
mai tînăr. cu un maistru cu expe

riență, cu o tînără 
proiectantă și un 
electrician. Perso
najele piesei Idee 
(autor : Petre
Băt-bulescu) sint : 
directorul, tova
răș bine inten
ționat : inginerul- 
șef. tovarăș cum
secade. pentru 
care invidia este o 

racilă ; contabilul șef, tovarăș de în
credere. pentru care cerul este Mi
nisterul de Finanțe ; secretara, pro
venită din dactilografă ; un salariat, 
normal, dar cu idei. în Hora (de Cris
tina Munteanu) ne intîlnim cu mun
citori, cu meșteri, cu membri ai fami
liilor denumiți simplu : Mama. Tata. 
Ana. Pătru. Ileana. Axinte. Ce vrem 
să spunem redlnd aceste prime ele
mente ale construcției oricărei lucrări 
dramatice, personajele 7 Că autorii 
s-au străduit să cuprindă arii cît 
mai largi din viata oamenilor din 
fabrici și de pe șantiere, că au cău
tat să exploreze zone cit mai Întinse 
ale universului muncii, ale confrun
tărilor ce se nasc din pasiunea pen
tru mai mult, pentru mai bine.

Prin cele douăzeci și patru de 
piese intr-un act scoase la editura 
Eminescu, teatrul scurt — prin a- 
cesta vâzînd In primul rînd scenele 
căminelor culturale, cluburilor, ca
selor de cultură — beneficiază de un 
material valoros pentru îmbogățirea 
repertoriilor. pentru înnoirea acestora 
și ridicarea calitativă a spectacole
lor, condiție esențială impusă de 
participarea Ia marea competiție a 
creației și a muncii Cintarea Româ
niei. Demn de reținut : printre au
torii intîlniți în această însumare 
de lucrări se Intilnesc figuri presti
gioase ale dramaturgiei noastre con
temporane.
N. POPESCU-BOGDANEȘTI
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Cu chibritul 
după minge

Un băiețel de zece ani din Sla
tina a vrut să se joace cu min
gea. Dar ia mingea de unde nu-i. 
A căutat-o peste tot, a scotocit 
prin unghere, degeaba. Vn sin
gur locșor mai rămăsese necer
cetat : cel de sub pat. Pentru 
că nu vedea bine dacă mingea 
Se află sau nu acolo, băiețelul 
a aprins un chibrit. S-d produs 
un incendiu in care au ars toate 
lucrurile din camera respectivi. 
Repetăm apelul lansat nu o dată 
in rubrica noastră : Nu lisați 
copiii să se joace cu focul.
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Un buchet
I de ghiocei
I
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„O sd răminem alături de tine 
Si o să te ajutăm" — i-au spus 
colegele de muncă de la coope
rativa tertile-tricotaje din Satu 
Mare cind, in urmă cu citeva 
luni, fiind suferindă, E.K. a fost 
nevoită să continue, după pu
teri, munca la domiciliu, in sa
tul Mărginești. Și colegele s-au 
ținut de euvlnt. De atunci, a- 
proape £n fiecare lună, in fața 
căsuței din Mărginești, unde 
E.K. locuiește cu cei patru co
pii ai săi. se oprește cite o ma
șină cu provizii de alimente sau 
cu lemne de foc. Deunăzi. E.K. 
a venit la cooperativă. De emo
ție. n-a putut să le spună co
legelor de muncă și omenie de
bit un „Mulțumesc" din toată 
inima si le-a dăruit un buchet 
de ghiocei proaspeți. Primii 
vestitori ai primăverii, culeși 
chiar din grădina căsuței din 
Mărginești.

I
I

I
I
I
I
I
IDe-a nasturiiI

I
I
I
I
I

I

Să vezi și să nu crezi : I* 
Focșani a fost adusă impresio
nanta cantitate de... 200 de nas
turi. Expeditor : întreprinderea 
de confecții Bacău. întrebare: 
cum a fost oare transportată 
impresionanta cantitate de 
nasturi, care ar încăpea în... 
buzunarele unui palton 7 Răs
puns: or fi încăplnd ei într-un 
buzunar de palton, dar aici e 
vorba de buzunarul statului. 
Așa că Întreprinderea băcăuană 
de confecții a pus la dispo
ziție o mașină ARO cu nr. 21— 
BC—412, un șofer, pe nume Ion 
Tătaru, plus doi delegați trecuți 
pe foaia de parcurs, ca fiind in 
interes de serviciu cu cei... 200 

Ide nasturi. Tragem linie și a- 
dunăm :„o mgșină + un șofer 

dOi delegați + 200 km dus- 
intors... Dacă Impărțim 200 de 
nasturi la 200 de kilometri și 
mai facem o împărțire la... Dar 
să lăsăm asemenea operațlî în 
grija fabricii băcăuane.

I
I
I
I
I
I
I
I*

I
I
I
I

I
I
I

Paharele 
în plus...

După ce s-a tot cinstit pină a 
căzut sub masă (de ce l-or fi 
mai servit ospătarii ?). P.G. din 
Brașov a pornit-o. impleticin- 
du-se, spre casă. Cum mergea 
așa. in neștire, n-a mai nimerit 
blocul in care locuia și a intrat 
in altul, vecin cu al lui. Si cum 
— colac peste pupăză 1 — nu 
mergea nici liftul, a început să 
urce scările. Și a urcat el. cu 
greu, mai multe niveluri. Negă- 
sindu-și apartamentul in care 
locuia, s-a aplecat peste balus
tradă. să se Uite în jos. Și-a 
pierdut echilibrul și a căzut în 
gol. Căderea i-a fost fatală.

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Chiar 
și iarna?

Maria Varadi, vicepreședintă 
a cooperativei meșteșugărești 
textile-tricotaje din Satu Mare, 
ne relatează o intimplare căreia 
i-a fost eroină fără voie: „Zi
lele trecute am fost in stațiu
nea Neptun (Constanța), delega
tă la contractările industriei 
ușoare cu comerțul. Printr-un 
telex de la UCECOM mi s-a Co
municat că aveam locul de ca
zare asigurat la hotel «Dobro- 
gea». Dar aici am fost tratată 
ca o persoană nepoftită. Pe un 
ton sec. scurt șl Ireverențios, re- 
cepționera Jana Drocea mi-* 
spus că nu mai are nici un 
loc. Văzind că refuz să plec, 
că voiam să rămin toată noap
tea în hol și că o să apelez ia 
ajutorul organelor de miliție, ca 

, prin minune s-au ivit locuri atit 
pentru mine, cit și 
persoane. Ba chiar 
zarea noastră mai 
paturi libere. Care 
rul 7“.

Poate o fi rămas __ _____
rile din timpul sezonului de vară.

I

I
I
I
I
I
I

pentru alte 
și după ca- 
rămâseseră 

o fi miste-

I
I

cu obiceiu- I
I
I

I
I

I
I
I
I
I

În propria 
capcană

Zăpada a acoperit cîmpurile 
județului Vaslui. In aceste con
diții, oamenii locului știu că 
urecheații se retrag spre margi
nea gardurilor, unde găsesc fire 
de iarbă și imploră, parcă, o- 
crotire. Și îi ocrotesc. Iar vînă- 
torii vasluieni au asigurat hrană 
animalelor pădurii, așezind sute 
de tone de lucernă, trifoi, frun
zare, fructe și semințe in locuri 
știute și căiftate de cerbi și că
prioare, iepuri și fazani... Cu 
atît mai surprinzător și de ne
înțeles apare gestul lui Constan
tin Moloșincă din Huși care, in 
loc să pună o mină de iarbă in 
ajutorul viețuitoarelor, le-a în
tins o rețea de lațuri pe o lun
gime de 100 de metri. Dar, toc
mai Cind stătea la 
pice prada, a fost 
vînat și dus in fața

Rubrlcd realizata
Petre POPA
cu spriținul corespondențilo» 
.Scinteii''

I
I
I
I
I
I
I

pindă să-i 
el însuși... 
legii.
de

I
I
I
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Convorbiri economice româno-suedeze
Ion Pățan, viceprim-ministru al gu

vernului, ministrul comerțului exte
rior si cooperării economice interna
ționale. a primit, miercuri, pe Sten 
Niklașon, subsecretar de stat la Mi
nisterul Industriei din Suedia, care 
se . află în tara noastră cu prilejul 
lucrărilor țelei de-a VIII-a sesiuni 
a Comisiei mixte româno-suedeze de 
cooperare economică, industrială, teh
nică si pentru comerț.

în cadrul întrevederii au fost e- 
vidențiate posibilitățile existente pen
tru dezvoltarea in continuare a re
lațiilor economice bilaterale, măsu
rile necesare a fi Întreprinse de am
bele părți In vederea extinderii și 
diversificării acestor raporturi.

★
în aceeași zi. Alexandru Mărgări- 

' tescu, prim-adjunct al ministrului co
merțului exterior si cooperării eco
nomice internaționale, și Sten Ni- 
klason au semnat protocolul actua-

lei sesiuni a Comisiei mixte privind 
cooperarea economico-industrtală și 
tehnico-științifică. A fost parafat, de 
asemenea, un program de cooperare 
pe termen lung.

Documentele prevăd inițierea undr 
acțiuni comune de conlucrare în do
meniile construcției de mașini, chi
miei. metalurgiei, industriei alimen
tare, agriculturii, ocrotirii sănătății 
etc," Un alt domeniu al colaborării 
dintre cele două țări se referă la 
finalizarea unor teme de cercetare 
în sectoare de vîrf ale tehnicii.

La semnare au luat parte Ion Pă» 
țan. viceprim-ministtu al guvernului, 
ministrul comerțului exterior Si coo
perării economice internaționale, pre
cum și membrii celor două delegații.

Au fost de față Teodor Vasilfu, am
basadorul României la Stockholm, și 
Lars Erik Hedstrom, ambasadorul 
Suediei la București.

(Agerpres)

Cronica
Cu prilejul celei de-a 29-a aniver

sări a Zilei Forțelor armate populare 
ale R. P. I). Coreene, atașatul mili
tar, aero și nâval al acestei țări Ia 
București, lt. col. Pak Zi Săk, a ofe
rit un cocteil.

Au participat general-colonel Ste- 
rian Țircă, adjunct al ministrului apă
rării naționale, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, gene
rali și ofițeri superiori.

Au fost prezenți atașați militari 
acreditați la București, precum și alți 
membri ai corpului diplomatic.

★
Miercuri a avut loc la București 

semnarea Protocolului de lucru pri-

zilei
vind colaborarea Intre Radiotelevi- 
ziunea română și Televiziunea ceho
slovacă. Documentul precizează as
pecte ale colaborării Intre cele două 
organisme de televiziune pe anii 
1977—1978.

Din partea română, protocolul a 
fost semnat de Traian Pușcașu, di
rector general adjunct al Radiotele- 
viziunii române, iar din partea ceho
slovacă de Milena Balasova, direc
tor general adjunct al Televiziunii 
cehoslovace.

La semnare a fost prezent Lumir 
Hânak, ambasadorul R.S.C. la Bucu
rești.

A apărut revista

t V
PROGRAMUL I

18,00 Teleșcoalâ
16.30 Curs de limba rusă
17,00 Telex
17,05 Pentru timpul dv. liber, vă reco

mandăm.,.
17.20 Personaje din operete interpretate 

de tenorul Dorin Teodorescu șl 
soprana Cleopatra Meltdoneanu

1T,« Cabinet de perfecționare profesio
nală

16.20 Floarea «din grădină
K.M 1001 de seri
19.30 Telejurnal

19.50 La ordinea zilei
20,00 Istoria unul clntec. „Deșteaptă-te, 

române !“.
20.10 Ora tineretului • In lnttmplnarea 

Centenarului Independenței. Ac
țiuni organizate In școli, Întreprin
deri, cluburi ale tineretului

21.10 Bogdan Dragoș — de Mlhal Eml- 
nescu. Premieră TV

22,15 Revista literar-artlstlcă TV
22,45 Telejurnal

PROGRAMUL II
20,00 Opera In concert. Premieră TV. 

„Fldello" de Ludwig van Beetho
ven. In pauză : • Telex * publi
citate

12.10 Un fapt văzut de aproape
22,30 închiderea programului

vremea
Ier! In țară : Vremea a fost relativ 

caldă, cu cerul variabil, mai mult no- 
ros. Au căzut precipitații slabe locale 
sub formă de ploaie în sudul Banatu
lui șl sub formă de ploaie, lapoviță șl 
ninsoare In Maramureș, Transilvania, 
vestul și nordul Moldovei. în zona de 
munte a nins. Vlntul, a prezentat in
tensificări ptnă la 40—50 km pe oră in 
crlșana. Bărăgan șl Dobrogea șl Izolat 
in Transilvania. Muntenia șl Moldova. 
In zona de munte, viteza vtntuiui a 
atins 160 de km pe oră, spulberind pe 
alocuri zăpada. Temperatura aerului la 
ora 14 era cuprinsă între zero grade la 
Corugea și 11 grade la Cîmplna. In 
cursul dimineții, local, s-a produs cea
ță în Oltenia șl Dobrogea. In Bucu
rești : Vremea a fost relativ caldă, cu 
cerul variabil. Vlntul a suflat slab plnă

lâ potrivit. Temperatura maximă ■ 
fost de 6 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 11, 
12 și 13 februarie. In țară : Vremea se 
va râcl ușor, mai ales la Începutul In
tervalului. Cerul va fi variabil, mal 
mult noros in Jumătatea de nord a ță
rii, unde vor cădea ninsori locale. In 
rest, precipitații Izolate. Vlnt moderat, 
cu intensificări ptnă Ia 80 km pe oră tn 
zona de munte, unde va viscoli local 
zăpada. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse Intre minus 12 și zero grade, 
izolat mai coborite In depresiuni, iar 
maximele Intre minus 5 șl plus 5 gra
de. Ceață slabă, dimineața și seara. în 
București : Vremea se va răci ușor. Ce
rul va fl schimbător, favorabil precipi
tațiilor slabe. Vlnt moderat. Tempera
tura ușor variabilă.

„MUNCA DE PARTID *
Nr. 2/1977

Noul număr al revistei se deschide 
cu articolele : „întrecerea socialistă 
— condusă concret, organizată exem
plar", „Organizațiile de partid din â- 
gricultură in fața unui eveniment 
deosebit", „O înaltă eficientă adună
rilor generale pentru dări de seamă 
și alegeri", „Controlul obștesc pe un 
făgaș tot mai rodnic".

Mai cităm din sumar articolele în
titulate : „înfăptuind consecvent in
dicațiile secretarului general .al parti
dului, sporim contribuția comuniști
lor la modernizarea tehnologiilor" de 
Mitrică Fuiorea, „Factorul dinamiza
tor al acțiunii de fructificare deplină 
a resurselor din agricultură" de Va- 
sile Marin, „Crucea Roșie în viața 
socială a țării" de Mihai Burcă, „Ma
rile sărbători ale națiunii — prilej 
autentic pentru o vie cultivare a sen
timentelor patriotice", „Instruirea di
ferențiată a noilor organe de partid 
alese" de Gh. Trandafir, „Rezonanța 
educativă a controlului de partid" de 
Al. Huzoni, V. Moraru, precum și 
consfătuirea de la Comitetul județean 
de partid Brașov despre „Transfor
marea luptei pentru progres tehnic 
într-o mișcare de masă".

La rubrica „învățămîntul politico- 
ideologic de partid" este tratată tema 
„Locul și rolul statului socialist în 
sistemul democrației socialiste. Creș
terea rolului statului, întărirea sa 
continuă în lumina Programului a- 
doptat de Congresul al XI-lea al 
P.C.R.".

R. P. CHINEZĂ

Oameni in luptă cu natura

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Sportivi români în întreceri 
internaționale

BASCHET
Rapid — C.S. Toulon 92—72

Aseară. în sala Floreasca, baschet
balistele de la Rapid București, care 
fac parte din grupa C a sferturilor 
de finală ale „Cupei Liliana Ron- 
chetti", au realizat o nouă victorie 
în fața formației franceze C.S. Tou
lon. De data aceasta, la o diferență 
mult mai mare și după un joc foar
te interesant, dominat net de rapi- 
diste. în cea de-a doua repriză : 
92—72 (37—30). In primul joc, dispu
tat luna trecută în deplasare. Rapid 
Ciștigase cu 58—48. Sportivele bucu- 
reștene urmează acum să susțină ul
timul meci din grupă, săptămina vii
toare, la Moscova, în compania echi
pei Spartak.

★
Astăzi. în sferturile de finală ale 

„Cupei campionilor europeni" la bas
chet feminin se va disputa în sala 
Floreasca din Capitală partida-retur

dintre echipa I.E.F.S. București 
formația cehoslovacă Sparta Praga, 
actuala deținătoare a trofeului. Me
ciul va începe la ora 18.

HANDBAL
în sala „Olimpia" din Timișoara se 

va juca astăzi, cu Începere de la ora 
18, meciul-retur dintre echipa locală 
Universitatea și formația iugoslavă 
Radnicki Belgrad, contînd pentru 
sferturile de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni" la handbal femi
nin. în primul joc, disputat 
grad, handbalistele iugoslave 
tigat cu scorul de 18—11.

FOTBAL

la Bel- 
au cîș-

fotbal :Ieri, In meciuri amicale de 
la Ploiești : Petrolul — Gornik Za- 
brze (Polonia) 2—1 (0—1) : la Timi
șoara : Politehnica — Bekescsaba 
(Ungaria) 3—1 (2—0).

ÎN CÎTEVA'RÎNDURI , ana a;

• La Monțerrey. echipa de fotbal 
selecționata 
scorul de

* Iugoslaviei a învins 
secundă a Mexicului cu 
1—0.

• Tradiționalul turneu 
nai de șah al României se va desfă
șura anul acesta intre 5 și 21 martie 
la București, in aula Bibliotecii cen
trale universitare, și va reuni 16 con- 
curenți, dintre care opt de peste 
hotare.

• în runda a treia a turneului in
ternațional de șah de la Malaga, Vic
tor Clocîltea l-a învins în 36 de mu
tări pe Manuel Ruiz (Spania), iar 
Florin Gheorghiu a remizat cu Ste
fano Tatai (Italia). Mircea Pavlov a 
pierdut la șahistul spaniol Manuel 
Medina, dar a cîștigat partida între
ruptă în runda anterioară cu Ruiz.

în clasament conduc Byrne și 
Christiansen (ambii S.U.A.), Tatai 
(Italia) și Piasetsky (Canada), cu cite 
2 puncte, urmați de Florin Gheorghiu, 
Victor Ciociltea, Mircea Pavlov (toți 
România). Castro (Columbia). Bellon, 
Medina și Garcia (toți Spania) — cite 
1,5 puncte etc.
• Au început întrecerile turneului 

de tenis de la Ciudad de Mexico,

lnternațio-

concurs din „Circuitul W.C.T.". în 
primul tur, Ilie NXstase I-a învins în 
două seturi, cu 6—0, 6—3, pe mexi
canul Luis Baraldi.

• Cea de-a 13-a ediție a Jocurilor
sportive mondiale tăcute se va des--Ț (Mbolae Cătână). 
fășura anul acesta la București între 
17 și 27 iulie, in program fiind în
scrise întreceri de atletism, baschet, 
ciclism.
natație, 
volei,

• La 
atletul polonez Bronislaw Malinow
ski a cîștigat proba de 3 000 m obsta
cole, cu timpul de 8’24”6/10. Cunos
cuta sprinteră australiană Raelene 
Boyle a ocupat primul loc în cursa 
de 100 m, fiind cronometrată in 
11 ”7/10.

• La Orleans s-a desfășurat întil- 
nirea amicală de handbal dintre se
lecționatele masculine ale Franței și 
Cehoslovaciei. Victoria a revenit cu 
scorul de 22—15 (11—8) handbaliști- 
lor cehoslovaci. Golgeterul partidei 
a fost jucătorul cehoslovac Mikes, 
care a înscris șase puncte.

Noi concursuri 
de masă 

pe pîrtille Semenlculul
Pîrtiile Înzăpezite ale Semenicului 

au găzduit noi întreceri ale sportivi
lor din Caraș-Severin. La concursul 
județean „Săniuța de argint", Între
cere care precede finala pe țară (ce 
se va desfășura în județul Harghita 
în zilele de 13 și 14 februarie), au 
ciștigat probele pentru elevi intre 
14 și 19 ani Ana Cirpeânu, din Ora- 
vița, și Heinz Schvartz, din Bocșa. în 
probele rezervate pionierilor s-au 
clasat pe primele locuri Olga Lepși 
din Bocșa și Ion Minzat din Anina. 
Tot la această categorie a avut loc 
și un concurs de slalom, ciștigătorii 
primelor trei locuri fiind reșițenii 
Eugenia Fîci, Luminița Matei și Li- 
via Turbureanu. respectiv, Lucian 
Lupencea, Cristian Mincik și Marcel 
Izermiceanu. în probele de schi, do
tate cu „Cupa Independenței", au 
luat startul peste 60 de sportivi de 
la asociația „Olimpia" din Reșița. La 
etapa județeană a „Cupei tineretu
lui" pentru elevi intre 14 și 19 ani. 
ca și pentru concurenții din mediul 
rural, categoria 15—30 de ani, ș-au 
evidențiat Mihai Mânu din Reșița, 
Hanclore Baneu din ofâviYa, Teofil 
Medhn din Oravițat-AJl Matieta Hă- 

. lăucă din Reșița. ■ Dintre ținerii 
«chibrî de la sate, iau''f&st' declarați 
campioni Ion Munteanu și Lucian 
Ilie din Văliug, la întrecerile de sla
lom, și Petru Curiac, din comuna 
Carasova, la întrecerile de fond.

(Urinare din pag. I)
și generalizarea trăsăturilor specifice 
ale clasei muncitoare — spiritul re
voluționar consecvent, fermitatea și 
combativitatea, deprinderile de or
dine, disciplină și organizare. A- 
ceasta este, totodată, o cerință fi
rească intr-o societate ca a noastră 
In care clasa muncitoare îndeplinește 
rolul de clasă conducătoare.

Una din cele mai mari realizări ale 
partidului nostru, avind un rol deter
minant în obținerea tuturor succe
selor dobindite in edificarea noii so
cietăți, o constituie formarea unui 
fond de cadre cu o bogată expe
riență. cadre care au adus și aduc 
o contribuție de cea mai mare în
semnătate la îndeplinirea politicii 
partidului. Partidul nostru, conduce
rea sa, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, acordă o înaltă aprecie
re, plină de stimă și considerație, 
activității acestor cadre care, prin 
munca lor pătrunsă de devotament, 
asigură, cu spirit partinic, „formarea 
schimbului", ajută la modelarea co
munistă a cadrelor tinere, le trans
mit tovărășește întreaga lor expe
riență revoluționară.

Firește, în condițiile îndeplinirii 
unui volum tot mai mare, mai diver
sificat și mai specializat de sarcini, 
este necesar ca principiul stabilității 
să se Împletească cu o abordare per
manent dinamică, opusă oricărei vi
ziuni statice ; numai într-o asemenea 
concepție largă, evitindu-se orice uni
lateralitate, se pot asigura in toate 
locurile cadre care să imbine in 
munca lor pregătirea teoretică, expe
riența practică, spiritul inovator,' 
înalta responsabilitate.

Din aceste cerințe rezultă ca o ne
cesitate împrospătarea continuă a 
cadrelor de conducere din aparatul 
de partid, de stat și economic, o mai 
judicioasă repartizare a activiștilor 
cu munci de răspundere, atît pe plan 
teritorial, cit și trecerea lor prin 
experiența diferitelor domenii de ac
tivitate. Corespunzind dinamismului 
Întregii vieți politico-sociale, speci
fic unei societăți socialiste ca a 
noastră. în plin avlnt constructiv, 
dinamismul șt mobilitatea in repar
tizarea și promovarea cadrelor asi
gură o tot mai mare eficiență mun
cii de conducere, au drept consecință 
un suflu proaspăt, generator de idei 
noi. creatoare, originale.

în acest context, deosebit de fertil 
M dovedește transferul permanent și

fotbal, handbal, lupte, judo, 
tenis, tir, tenis de masă și

eoncursul de la Melbourne,

reciproc de cadre Intre organele locale 
și cele centrale, ca și schimbul conti
nuu de activiști intre aparatul de 
partid și cel de stat, intre aparatul 
economic și cel social — proces ce 
asigură un bogat și fructuos schimb 
de experiență, constituie un antidot 
sigur Împotriva rutinei și fenomene
lor de anchilozare,, pentru prevenirea 
birocratismului și stagnării, repre
zintă un factor important de genera
lizare a practicilor înaintate din di
ferite sectoare, de Înnoire și perfec
ționare a stilului și metodelor de mun
că. Necesitatea de a se asigura per
manent vitalitatea și vigoarea crea

★
Peste 400 de elevi de la școlile 

generale și liceele din Alba Iulia și 
Aiud au participat la concursurile 
de cros organizate în aceste locali
tăți. Printre ciștigătorii concursului 
de cros s-au aflat elevii Liviu Șu- 
vaina, Rodica Hațegan, Nicolae 
Oprean și Carolina Similie din Alba 
Iulia, Bolgar Ibolya și Minerva Ză- 
grean din Aiud. (Ștefan Dinică).
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FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI: 

1090 161 lei, din care 339 781 lei 
report.

• BOTOȘANI. La Flămînzi, lo
calitate din județul Botoșani unde 
acum șapte decenii, in februarie, 
s-a aprins văpaia marilor răscoale 
țărănești, s-a Inaugurat o acțiune 
de largă semnificație patriotică. 
Sub genericul „1907 — din primă
vară pină in toamnă" au fost lan
sate 5 albume-ștafetă, pe care 
delegații pionierilor din județele 
Olt, Ilfov, Maramureș, Bihor și 
Botoșani, prezente la Flămînzi, 
le-au primit spre a consemna ac
țiunile cele mai de seamă pregăti
te sub semnul aniversării marilor 
lupte țărănești. în cadrul acestei 
festivități, directorul Muzeului ju- 
țean Botoșani, Paul Sadurschi, a 
Vorbit despre locul răscoalelor de 
la 1907 in contextul luptei de secole 
a poporului român pentru dreptate 
și libertate, după care pionierii și 
elevii din Flămînzi au prezentat un 
spectacol omagial. • BRAlLA. Ia 
Muzeul Brăilei a fost deschisă ex
poziția de fotografii „India la a 
XXVII-a aniversare a proclamării 
republicii". Direcția sanitară și co
legiul medicilor și farmaciștilor au 
organizat simpozionul de deontolo
gie „Noi la dispoziția oamenilor, 
nu oamenii la dispoziția noastră". 
De asemenea, a avut loc o sesiune 
de comunicări științifice „Lupta ță
rănimii din județul Brăila împotri
va asupririi și exploatării. Nou.a 
condiție social-economică a țără
nimii brăilene in anii socialismu
lui". • SIBIU. La Galeria de artă 
„Sirius" din Sibiu a fost expus, in 
vederea consultării publicului, 
proiectul unei viitoare, statui repre- 
zentindu-I pe Nicolaiis Olahus, cel 
mai de seamă umanist român il se
colului al XVI-Iea, născut la Sibiu. 
Lucrarea este semnată de sculpto
rul Imre Gyenge. Teatrul de stat 
din Sibiu a prezentat premiera pie
sei „Sîngele" de Horia Lovinescu, 
regia spectacolului aparținind lui 
Iulian Vișa. • ARGEȘ. în sala 
„Studio" a Teatrului „Al. Davila" 
din Pitești a avut loc premiera 
piesei „1907“ de Dominic Stanca, 
In regia lui Ion Focșa. Spectacolul 
Va fi prezentat în toate localitățile 
din județ unde au avut loc miș
cări ale țăranilor. La Casa de cul
tură din Cîmpulung s-a des
fășurat un simpozion cu tema : 
„Cucerirea cetății Rahova de către 
batalionul 2 dorobanți — Muscel, 
fapt de arme decisiv pentru căde
rea Plevnei". La căminele cultura
le din 30 de localități rurale, intre 
care Valea Darțului, Săpata. Ștefă- 
nești, au avut loc întrecerile din e- 
tapa comunală a Festivalului națio
nal „Cintarea României" ; 1 500 de 
artiști amatori s-au întrecut la cor, 
dans, recitări, teatru etc. • TIMIȘ.

Sub genericul „Patrie, pămint de 
aur", formațiile artistice ale Casei 
armatei din Timișoara au prezentat, 
in cadrul fazei de masă a Festiva
lului național „Cintarea României", 
un amplu spectacol muzical-core- 
grafic. Actorii Teatrului maghiar 
din orașul de pe Bega au susținut 
un montaj literar-artistic inspirat 
din poemul „1907“ și alte creații ar
gheziene. • OLT. în peste 30 de 
localități, intre care Coteana, Ple- 
Șoiu, Fălcoiu, Bîrza, Bobicești, 
Crimpoia, Sprîncenata și altele, au 
avut loc expuneri pe tema : „Cu
cerirea independenței de stat a 
României, act de mare însemnăta
te istorică în viața poporului ro
mân". • HUNEDOARA. Printre 
numeroasele acțiuni găzduite, in 
aceste* zile, de clubul „Constructo
rul" din Deva se înscriu : seara de 
poezie patriotică „La trecutu-ți 
mare, mare viitor" și simpozionul 
„Solidaritatea muncitorilor cu ță
rănimea în răscoala din 1907". Un 
viu interes a stîmit în rindul ce
tățenilor din oomuna Unirea ciclul 
de filme/ documentare pe tema 
„Viața de ieri și de azi a satului 
românesc", organizat la căminul 
cultural. • IALOMIȚA. Evocînd 
răscoala de la 1907, numeroase ac
țiuni organizate în ciclul „Mărtu
rii in timp" au loc in aceste zile in 
așezămintele culturale din toate lo
calitățile județului. Reținem între 
acestea : simpozionul „70 de ani de 
la răscoala din 1907", la căminul 
cultural din comuna Ciocănești, 
urmat de o evocare literară, cu 
accent pe. romanul „Răscoala" de 
Lfviu Rebreănu,;>și prezentarea fil
mului cu același titlu, precum și 
momentul evocator „Bătrînii poves
tesc" ; la căminele culturale din 
comunele Grivița. Scînteia și Ulmu 
s-au prezentat expunerile „Răscoa
la din 1907 — ce! mai important 
moment al luptei maselor țărănești 
pentru libertate socială". • VAS
LUI. La Vaslui, în cadrul Festiva
lului national „Cintarea României" 
s-a desfășurat faza județeană a 
concursului formațiilor de teatru 
scurt, care a reunit, pe scena cine
matografului „Vaslui", artiști ama
tori din Fălciu, Tăcuta. Tutova, 
Codăești, Laza, Berezeni. Peste 
300 de artiști amatori de la în
treprinderea de confecții și în
treprinderea de .prelucrare a 
lemnului din orașul Vaslui au sus
ținut, pe scena casei de cultură a 
sindicatelor, în fața muncitorilor 
fruntași din cele jîouă unități, un 
amplu program sub genericul 
„Slavă muncii creatoare".

Corespondenții „Scîntell”

Condițiile naturale dintr-un șir de 
zone ale R. P. Chineze — cu munți 
tnalți, vînturi puternice și ploi to
rențiale — au impus și impun agri- x 
cultorilor căutarea celor mai avanta
joase metode și inițiative în cultiva
rea pămîntului. Rezultatele bune ob
ținute în anii socialismului demon
strează cu prisosință tenacitatea și 
hărnicia oamenilor, capacitatea lor 
de a găsi și aplica cele mai valo
roase inițiative locale pentru a în
vinge capriciile naturii și a smul
ge pămîntului rod bogat.

Un exemplu grăitor în această di
recție 11 constituie și brigada de 
producție din Huasi, condusă de Wo 
Jen-pao — dintr-o comună populară 
situată pe țărmul sudic al fluviului 
Iantze, provincia Tziansu. Aria de 
care răspunde respectiva brigadă 
avea condiții naturale dintre cele mai 
vitrege. Cele 53 
de hectare teren 
pe care le avea 
in producție erau 
divizate în 1300 
de parcele sepa
rate prin numeroase digulețe. 
Pretutindeni, o puzderie de că
rărui diminuau suprafața agricolă. 
Totodată, din cauza denivelări
lor mari de teren erau sufi
ciente doar cîteva zile fără preci
pitații pentru ca plantele de pe dim- 
buri să se usuce sau ca o ploaie mai 
abundentă să formeze adevărate lacuri 
ce acopereau culturile. La îndemnul 
conducerii de partid — ca „Agricultura 
sâ urmeze exemplul brigăzii din 
Taciai" (comună populară devenită 
simbol al tenacității și hărniciei in 
transformarea naturii, care a generat 
o amplă mișcare de masă in agri
cultura din întreaga Chină) — mem
brii brigăzii din Huasi au început 
bătălia cu natura pentru transforma
rea terenurilor aride și mlăștinoase 
în cîmpii roditoare.

Membrii brigăzii din Huasi au 
Întocmit un plan de perspectivă 
eșalonat pe 15 ani și au trecut la în
făptuirea lui. Timp de trei ierni și 
trei primăveri, din perioada anilor 
1964—1967, oamenii au lucrat cu sir- 
guință, folosind lopeți și tîrnăcoape, 
au amenajat o largă rețea de ca
nale. Pămintul rezultat din această 
lucrare, precum și cel de pe dimburi 
a fost cărat cu coșurile și cobilițele 
pe locurile mai joase sau în albia 
unor rîuri. Astfel, au fost deplasați 
nu mai puțin de 200 000 de metri 
cubi de pămint. A fost un volum 
mare de muncă, dar rezultatele nu 
s-au ridicat la nivelul eforturilor fă
cute de către membrii brigăzii. Vlntul 
și torenții de apă ce se prăvăleau de 
pe dealuri săpau uneori adevărate 
șanțuri printre culturi, distrugînd 
plantele. Se impuneau noi lucrări, 
noi și mari eforturi. în iarna anului 
1968, membrii brigăzii au analizat si
tuația existentă și au stabilit noile 
acțiuni ce urmau a fi întreprinse. 
Sfidind viforul puternic din acea pe

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

rioadă, ei au săpat un canal de 1 000 
de metri, au nivelat 8 ripe și au spo
rit suprafața de teren ce le era afec
tată cu încă 4 hectare, au construit 
o stație de pompare electrică a apei, 
precum și cinci grajduri. Toate aceste 
lucrări au fost realizate cu posibili
tăți proprii, fără a se solicita credite 
și materiale de la stat.

Pornind de la principiul că nu 
poate fi un bun conducător cel ce nu 
este și un exemplu în muncă, oame
nii din fruntea brigăzii sint primii pe 
cîmp, aflîndu-se în mijlocul tuturor 
acțiunilor și efectuind muncile cele 
mai complexe. Ca urmare a tu
turor acestor acțiuni, rezultatele 
obținute pină acum au întrecut 
cu mult așteptările membrilor din 
brigadă. Planul de perspectivă de 
15 ani, amintit mai sus, a fost reali
zat cu 7 ani înainte de termen. Pro

ducția de ce
reale a depășit 15 
tone la hectar. 
Pină acum, timp 
de 9 ani brigada 
din Huasi a livrat 

sistematic mari cantități de cereale, 
ceea ce este semnificativ dacă se 
are in vedere că înainte de reali
zarea acestor lucrări cerealele ob
ținute nu erau suficiente nici pen
tru consumul membrilor brigăzii.

Dovadă a progreselor realizate este 
și noua fizionomie a zonei populate 
de această unitate agricolă. Așezările 
din cuprinsul ei au fost restructu
rate, construindu-se case noi, din 
cărămidă, frumos aliniate. S-a ridicat 
o școală serală cu mai multe etaje 
pentru populația sătească. Totodată, 
au fost construite o librărie, un ma
gazin, o sală de sport, o clinică, iar 
numărul familiilor care au primit 
locuințe noi se ridică la 240. Rîul 
Huasi a fost mutat într-o nouă 
albie.

Pămintul, altădată presărat cu dlm- 
buri și ripe, a devenit o cimpie ro
ditoare, străbătută de o rețea de 
canale durate din argilă și var, care 
asigură scurgerea apei și irigarea 
tuturor suprafețelor de teren. Prin
tre parcele, care astăzi sint unifor
me, au fost amenajate drumuri pen
tru transportul producției.

Acum, la fel ca și la Taciai, Ia 
Huasi vin în fiecare an numeroși 
oameni — membri ai comunelor 
populare din toate colturile tării — 
pentru a învăța din experiența brigă
zii de producție locale. Cum se spune 
acolo, experiența bună de la Taciai 
și Huasi circulă acum cu viteza vîn- 
tului, avind ca rezultat transforma
rea unor zone muntoase, a ripelor 
și mlaștinilor in grădini roditoare, 
spre binele și propășirea continuă a 
acestor meleaguri, ca și a vieții de 
zi cu zi a oamenilor harnici și în
zestrați ce le populează.

Florea CEAUȘESCU

DE PRET UT I N DENI

amplificarea succeselor, mobilizarea 
rezervelor interne de progres existen
te in toate sferele vieții sociale.

Aceste rațiuni superioare găsesc 
deplină înțelegere și aprobare la ac
tiviștii de partid și de stat, la cadrele 
din economie, cultură.* Cadrele parti
dului nostru iși înțeleg înaltele în
datoriri ce le revin ca activiști și 
militanți revoluționari ai unui partid 
revoluționar, pentru care nu poate e- 
xista in nici un domeniu închistare ; 
în acest sens, la noi nu se pot con
cepe „funcții pe viață", răspunderi 
încredințate o dată pentru totdeauna; 
nu se poate face abstracție de fap
tul că. în cursul evoluției sociale, la

îl oferă șl in această privință acti
vitatea neobosită, practica sistemati
că a secretarului general al partidu
lui reprezintă pentru orice activist, 
pentru orice cadru de conducere un 
imperativ fundamental.

Revenirea periodică, chiar a celor 
mai bune cadre, Ia contactul cu di
verse laturi ale muncii practice este 
de natură să le ajute în aprofunda
rea cunoașterii realităților, a pro
blemelor concrete ce rezultă din 
aplicarea politicii partidului, să fa
ciliteze formarea unei viziuni lar£i 
asupra proceselor ce definesc mer
sul înainte al societății noastre 
în ansamblu. Firește, rezultatele nu

SELECȚIONAREA. PROMOVAREA $1 EDUCAREA CAPRELOR
toare a cadrelor de conducere impune 
promovarea cutezătoare a tinere
lor cadre, urmărindu-se cu gri
jă imbinacea experienței cadre
lor mai vîrstnice cu dinamismul, ener
gia și entuziasmul specifice tinereții. 
Pe același plan se situează preocu
parea constantă a partidului pentru 
promovarea unui număr cit mai mare 
de femei in munci de răspundere, ceea 
ce corespunde nu numai unei reali
tăți demografice — femeile constituind 
mai mult de jumătate din populația 
țării — dar și talentelor, capacități
lor, responsabilității de care acestea 
dau dovadă in ducerea la bun sfirșit 
a sarcinilor încredințate.

Firește^ grija pentru îmbunătățirea 
repartizării cadrelor nu este și nu 
poate constitui o preocupare ocazio
nală, de conjunctură ; cu atit mai 
eronat ar fi ca aceasta să-și găsească 
manifestare doar atunci cind, intr-un 
sector sau intr-o unitate, apăr lipsuri 
sau deficiente. Dimpotrivă, in concep
ția partidului nostru aceasta este o 
practică permanentă ; tocmai pc fon
dul general al succeselor obținute in 
toate domeniile construcției socialiste, 
al mersului înainte sănătos și robust 
al economiei naționale — comunicatul 
privind realizarea planului pe 1976 
este edificator în acest sens — parti
dul consideră că îmbunătățirea re
partizării cadrelor constituie o puter
nică pirghie pentru • se asigur*

unele cadre apar trăsături rutiniere, 
deprinderi statice, fenomene de di
minuare a spiritului inovator ; exis
tă tovarăși care, neglijind sau sub- 
apreciind necesitatea perfecționării 
continue a pregătirii lor politice și 
profesionale, însușirea a tot ce este 
nou și înaintat, ajung ia stagnare, 
rămin în urma vieții, nu mai co
respund exigențelor actuale — ceea 
ce. desigur, face cu neputință men
ținerea in munci de conducere. Se 
poate spune, sintetic, că și în acest 
domeniu criteriul decisiv este Întot
deauna modul in care cadrele asigu
ră si sint capabile să asigure inde- 
plinirea intereselor superioare ale so
cietății, realizarea optimă a politicii 
partidului.

De altfel, aplicarea principiului di
namismului și mobilității are, tot
odată, profunde consecințe pozitive 
și asupra a insăși dezvoltării cadre
lor, asigură creșterea lor, completa
rea și Îmbogățirea experienței lor 
politice și de viață, evoluția lor ar
monioasă, desăvirșirea unei pregă
tiri multilaterale. Esențiale sint în 
acest sens legătura strinsă cu oa
menii muncii, prezența vie în mij
locul acestora, permanenta consul
tare cu muncitorii, țăranii coopera
tori, intelectualii — garanții ale în
deplinirii tuturor sarcinilor la Înal
tul nivel al cerințelor actuale. A 
urma strălucitul exemplu pe care

se obțin nici in această direcție „de 
la sine", ci prin eforturi proprii sus
ținute pentru însușirea temeinică a 
problemelor noului sector de activi
tate, printr-o străduință tenace de 
sporire a competenței, de autodepă- 
șire. printr-o continuă muncă de ri
dicare a nivelului politico-ideologic. 
— toate acestea trebuind să se 
concretizeze intr-un stil de conduce
re partinic. însuflețit de spirit crea
tor, și care să aibă drept efect ne- 
intirziat noi pași in îmbunătățirea 
activității din domeniul încredințat 
spre răspundere.

Deosebit de importantă este, în a- 
cest sens, educarea exigentă a ca
drelor în spiritul intransigenței re
voluționare, al combativității ferme 
față de orice manifestări contrarii 
principiilor politicii partidului, dez
voltarea spiritului critic și autocritic, 
asimilarea organică a normelor și 
principiilor Codului eticii și echită
ții socialiste, pentru o comportare 
ireproșabilă și exemplară în orice 
împrejurare, ca adevărate pilde vii 
ale atitudinii înaintate în muncă, în 
societate, în familie.

Valoarea principiilor de bază pri
vind selecționarea, promovarea și 
educarea cadrelor, elaborate și apli
cate ferm și consecvent de condu
cerea partidului nostru, constă în fap
tul că ele sint și trebuie să fie tra
duse în viață la toate eșaloanele, de

la nivelul ministerelor sau departa
mentelor la județe, municipii, orașe, 
pină în cea mai îndepărtată comu
nă ; numai în felul acesta se poate 
asigura o politică unitară de cadre, 
menită să chezășuiască mersul îna
inte în toate sferele activității eco- 
nomico-sociale.

în lumina acestor principii, a mă
surilor luate de Comitetul Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R. in ședința 
din 26 ianuarie 1977 pentru Întări
rea și mai puternică a spiritului de 
partid și a răspunderii comuniste în 
munca de conducere atît pe linie de 
partid, cit și pe linie de stat, pen
tru creșterea rolului conducător al 
partidului in toate sectoarele de ac
tivitate, se impune ca organele 
și organizațiile de partid să a- 
corde o grijă neîntreruptă pen
tru formarea, educarea. îndru
marea, perfecționarea și buna repar
tizare a tuturor cadrelor, indiferent 
de virstă și experiență, manifest ind 
încredere în capacitățile lor, spriji- 
nindu-le să-și afirme larg gindirea și 
inițiativa creatoare. Iată de ce, în 
acest cadru deosebit de fertil, tre
buie acționat perseverent și hotă rit 
pentru ca fiecare activist, fiecare 
tovarăș învestit cu sarcini de răs
pundere să folosească cit mai rod
nic, ca obligație partinică, posibilită
țile da continuă împrospătare a cu
noștințelor profesionale și politice, de 
ridicare a nivelului ideologic, a- 
sigurînd. în felul acesta, o perma
nentă racordare la exigențele tot mai 
înalte ale actualei etape de făurire 
a societății socialiste multilateral dez
voltate.

Realizarea în practică pc teritoriul 
întregii țări, în toate compartimen
tele vieții economico-sociale. a con
cepției revoluționare a partidului 
privind selecționarea, promovarea și 
ejiucarea cadrelor constituie o pirghie 
importantă a perfecționării întregii 
activități sociale, a dezvoltării acce
lerate a patriei, a rezolvării cu 
succes a sarcinilor edificării socie
tății socialiste multilateral dezvoltate.

în «tot ceea ce înseamnă azi și va 
însemna miine forța și mindria 
României socialiste se incorporea
ză eforturile, competența și tena
citatea a zeci și zeci de mii de acti
viști de partid, de stat și din eco
nomie. abnegația și dăruirea pe care 
le investesc, în mijlocul milioanelor 
de oameni ai muncii, pentru măreața 
cauză a construirii comunismului in 
România.

• DEȘERTURILE POT Fl 
REDATE VIEȚII. ° serie <ia 
descoperiri recente făcute în Tuni
sia și alte țări din nardul Africii, 
respectiv desene rupestre înfăți- 
șind diferite animale și plante, 
precum și vetrele unor străvechi 
așezări de vinători și pescari din 
perioada comunei primitive, au în
tărit convingerea oamenilor de 
știință că, în urmă cu mai multe 
mii de ani, Sahara, sau cel puțin 
o mare parte a acestui deșert, era 
o regiune cu abundente resurse 
vegetale și animale. Modificări ul
terioare ale climei survenite in 
urma unor fenomene naturale încă 
neelucid.ate au provocat, după cum 
consideră specialiștii, dispariția 
treptată a umidității, cu toate ur
mările nefaste pe care le-a cunos
cut această vastă regiune africană, 
părăsită în cele din urmă de oa
meni. Cercetările efectuate în ulti
ma perioadă au dus insă la conclu
zia că mari suprafețe ale deșertu
lui pot fi redate vieții, deoarece în 
subsolul saharian se află mari re
zerve de apă, care alcătuiesc une
ori adevărate lacuri subterane. 
Specialiști ai UNESCO au calcu
lat, astfel, că numai in ținuturile 
sahariene ce revin Algeriei și Tu
nisiei rezervele de apă subterane 
totalizează peste 60 000 de kilo
metri cubi.

• IN APĂRAREA MĂRII 
DE AZOV. Apele Donului — 
principal fluviu care alimentează 
Marea de Azov — au redevenit cu
rate, atît in aval, cit și în amonte 
de Rostov, ca urmare n intrării in 
funcțiune a instalațiilor de asa
nare în orașele cu mari întreprin
deri industriale de pe malul Donu
lui și afluenților săi. Ca o primă 
consecință — peștii au reapărut în 
Severnil Doneț, unul din afluenții 
Donului. în același timp, in con
dițiile creșterii salinității Mării de 
Azov, ecologii au aclimatizat aici 
trei specii de pești americani, 
ușor adaptabili în apele cu ridicat 
conținut de sare. Toate aceste mă
suri fac parte dintr-un vast pro- • 
gram de asanare a Azovului, care 
prevede pentru etapa următoare — 
după cum s-a mai anunțat — con
struirea unui baraj î.n dreptul 
strimtorii Kerci, care să protejeze 
Azovul de „invazia" de apă sărată 
din Marea Neagră.

• TABLĂ DE ȘAH ELEC
TRONICĂ. O firmă franceză 
a pus la punct prima tablă de șah 
electronică, menită să permită în
cepătorilor să învețe jocul de șah 
singuri și într-o formă atractivă. 
Tabla funcționează cu o bandă per
forată pe oare sint programate 
partide și probleme celebre. La 
mișcarea oricărei piese, aparatul ii 
indică jucătorului, prin semnale 
luminoase, variantele jocului și 
valoarea mișcării efectuate, exis- 
tind chiar un semnal special pen
tru cazurile cind mișcarea necesi
tă comentarii. O ultimă precauție, 
a inventatorului : în caz de insuc
ces sau nerăbdare, cel ce folosește 
tabla poate cunoaște imediat solu
ția, apăsîrid pe un buton pentru 
a i se indiCa, pe un cadran lumi
nos, mișcarea necesară.

© CEASUL LUI LIND
BERGH. Un ceas de aur de 
mare precizie, pe *care pionierul 
aviației, Charles Lindbergh, l-a 
purtat in timpul istoricului zbor 
deasupra Oceanului Atlantic (1927),
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• fost vîndut la Geneva în cadrul 
unei licitații. Ultimul posesor al 
ceasului a fost cunoscutul actor 
francez Michel Simon.

• APARAT ELECTRO
NIC DE DESENAT. Specia
liștii cehoslovaci au pus Ia punct 
un aparat electronic de desenat, 
cu largi posibilități de folosire în 
industria constructoare de mașini, 
construcții, cartografie, electroteh
nică. Dispozitivul, denumit „Digi- 
graph", poate efectua in numai 
cîteva minute complicate desene 
tehnice, pentru care unui desenator 
i-ar trebui mai multe zile.

• FURNIR DIN LEMN 
FOSILIZAT. Lemnul de stejar 
fosilizat, cu o vechime de' aproxi
mativ 5 000 de a<ni, este folosit în 
R. D. Germană ca materie primă 
pentru producerea de furnir de ca
litate pentru industria mobilei. 
Tehnologia fabricării, unui aseme
nea furnir a fost elaborată de un 
grup de cercetători ai Institutului 
pentru industrializarea lemnului 
din Dresda. Lemnul de stejar fo
silizat este extras în cantități su
ficiente odată cu cărbunele brun 
de la o exploatare la suprafață de 
lingă orașul Bitterfeld. Furnirul se 
distinge printr-o excepțională cu
loare albastru închis.

• GHINION SAU NO
ROC? Cascadorul american
Evel Knievel, cunoscut pentru un 
șir de tentative îndrăznețe, soldate 
însă printr-un eșec, a avut din nou 
ghinion. Încercînd să execute cu 
motocicleta un salt peste un bazin 
lung de 30 de metri, in care se a- 
flau 7 rechini nemîncați de cîteva zile, 
în momentul contactului cu pă
mintul a lovit rampa de aterizare 
cu roata din față, fiind aruncat 
spre un grup de reporteri ai so
cietății de televiziune C.B.S., care 
urmau să transmită temerara în
cercare. Actorul Telly Savalas (In
terpretul lui Kojak), care trebuia 
să comenteze emisiunea, a trebuit 
să se deplaseze la spital : acroba
tul s-a ales cu o fractură a bra
țului, a claviculei și luxații ale 
gleznelor. Noroc, totuși, că, necă- 
zind în bazin, a scăpat de rechini...

® DILEMA POȘTAȘU
LUI. Din cei 1700 de locuitori 
ai portului iugoslav Puna, la Ma
rea Adriatică, peste 1 000 poartă 
numele de familie Zic. Dintre a- 
ceștia, 200 au prenumele Antun, 
iar mulți alții se numesc fie Ivan, 
fie Nicola. In această situație, cele 
mai mari dificultăți le intimpină 
poștașul... Antun Zic.

o întrebare îndrep
tățită. în cadrul unei parade
a modei, organizată la Paris, a 
fost prezentată o rochie albă, de
numită „nașterea lui Venus", care 
avea brodate 512 diamante, totali- 
zind 652 carate. Pentru a proteja 
neobișnuitul veșmint, în valoare 
de 10 milioane franci, alături de 
invitații la această manifestare 
mondenă au participat un impre
sionant număr de polițiști, dintre 
care doi au escortat în permanen
ță manechinul prezentator. Comen- 
tind acest fapt, ziarul belgian 
,,Drapeau rouge" se întreabă, pe 
bună dreptate : „Oare cu cîți ani 
de muncă ai unui muncitor sau 
funcționar echivalează valoarea a- 
cestei rochii ?“
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Presa bertaă despre rezultatele convorbirilor 
dintre tovarășii Nicolae Ceausescu si Erich Honecker
„Un eveniment de excepțională importanță pentru relațiile reciproce 
dintre România și R. D. Germană, pentru cauza socialismului și păcii“

BERLIN 9 (Agerpres). — Presa din Republica Democrată Germană 
a consacrat ample comentarii recentei intilniri pe pămîntul României 
dintre tovarășii Nicolae Ceausescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste România, și Erich 
Honecker, secretar general al C.C. al Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate 
Germane.

Ziarul „NEUES DEUTSCHLAND"
apreciază, în ediția sa de miercuri, 
că întilnirea de la sfirșitul săptăminii 
trecute prezintă „o mare semnifica
ție" și că ea „constituie un eveni
ment de excepțională importantă in 
dezvoltarea raporturilor frățești din
tre partidele, statele și popoarele 
noastre". „Ea va da noi impulsuri 
cooperării noastre multilaterale și 
trainice".

Ziarul evocă atmosfera de cordia
litate, înțelegere și încredere ce a 
caracterizat convorbirile din Roma
nia și subliniază că există baze sta
bile pentru continuarea colaborării 
dintre cele două țări frățești. Intre 
altele, „Neues, Deutschland" amin
tește că cei doi secretari generali au 
arătat că „raporturile de prietenie, 
colaborare și solidaritate internațio- 
nalistă dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Socialist Unit din 
Germania s-au intensificat, că rela
țiile dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată Ger
mană au cunoscut o puternică dez
voltare multilaterală, în spiritul Tra
tatului de prietenie, colaborare și 
asistentă mutuală dintre cele două 
țări, semnat la București la 12 mai 
1972".

Ziarul subliniază, in continuare, că 
potențialele economice și tehnico- 
științifice ale celor două țări au 
crescut considerabil în ultimii ani, 
astfel încît au apărut noi posibilități

de lărgire și adincire a cooperării. 
Totodată, „Neues Deutschland" evi
dențiază că, în timpul întilnirii, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Erich 
Honecker au stabilit măsuri concrete 
în acest sens.

In legătură cu problemele interna
ționale. „Neues Deutschland" subli
niază că cei doi oameni de stat au 
relevat lupta și acțiunile consecvente 
de pace ale țărilor socialiste frățești, 
ale celorlalte forțe antiimperialiste, 
democratice și progresiste din în
treaga lume în vederea menținerii 
păcii. Ei și-au reafirmat voința fer4 
mă de a-și aduce și în viitor contri
buția la întărirea unității și solida
rității mișcării comuniste și munci
torești internaționale. Totodată, re
levă ziarul, ei s-au pronunțat pentru 
dezvoltarea colaborării tuturor for
țelor democratice în lupta pentru 
pace, securitate, cooperare, democra
ție și progres social în Europa și în 
lume. „Fără îndoială, această vizită 
va avea o mare însemnătate pentru 
dezvoltarea prieteniei și colaborării 
dintre partidele, statele și popoarele 
noastre, pentru întărirea pozițiilor 
socialismului și păcii in lume".

La rindul său, ziarul „NAȚIONAL 
ZEITUNG" relevă : „Cele trei zile 
ale vizitei desfășurate' la București, 
Timișoara și în județul Timiș au 
decurs sub semnul prieteniei dintre 
cele două țări socialiste, dintre înalții

lor reprezentanți. Toate acestea ne 
îndreptățesc să conchidem că in vizita 
de prietenie a lui Erich Honecker in 
Republica Socialistă România trebuie 
să vedem un eveniment important, 
cu consecințe pentru viitor. în ra
porturile dintre P.S.U.G. și P.C.R., 
dintre statele și popoarele noastre".

De o importantă deosebită, apre
ciază ziarul „BERLINER ZEITUNG", 
au fost convorbirile referitoare la 
eforturile în domeniul politicii ex
terne. „Principala năzuință comună 
— scrie ziarul — constă în asigurarea 
și consolidarea păcii. In aceasta, cele 
două țări pornesc de Ia principiile 
Actului final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare in Europa, a 
căror importantă a fost din nou evi
dențiată".

TELEVIZIUNEA DIN R.D.G. a di
fuzat, marți seara, qn comentariu în 
legătură cu vizita de la sfirșitul săp- 
tăminii trecute a tovarășului Erich 
Honecker în România și cu convor
birile avute cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. „Primirea prietenească de 
la București și Timișoara este carac
teristică pentru relațiile dintre cele 
două partide, țări și popoare", a sub
liniat comentatorul. „Peste puține 
săptămîni — a spus el — Tratatul 
de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală va împlini cinci ani. In 
această evoluție îmbucurătoare, con
vorbirile au marcat un nou stadiu al 
cooperării politice și economice".

în încheiere, comentatorul a evi
dențiat că asemenea intilniri aduc 
o contribuție hotărîtoare la Întărirea 
în continuare a socialismului, la dez
voltarea procesului de destindere și 
Ia înfăptuirea multilaterală a princi
piilor de la Helsinki.

ÎN CONSILIUL DE SECURITATE
România s-a pronunțat ferm 

pentru respectarea independenței și integrității 
teritoriale a Beninului

NAȚIUNILE UNITE 9 (Ager
pres). — Consiliul de Securitate și-a 
încheiat dezbaterile asupra plîngerii 
Beninului în legătură cu atacul din 
16 ianuarie al unui comando de 
mercenari asupra capitalei și aero
portului Cotonou, adoptînd, prin 
consens, o rezoluție care cere res
pectarea suveranității și integrității 
teritoriale a Beninului și stabilește 
efectuarea unei anchete internațio
nale asupra acestei chestiuni.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor, reprezentantul României a 
arătat că îngrijorarea și preocupările 
consiliului în legătură cu atacul 
mercenarilor, act de încălcare a su
veranității și integrității teritoriale 
a Beninului, sînt pe deplin justifi
cate. El a subliniat că România mi
litează activ pentru respectarea in-

dependentei și suveranității tuturor 
statelor, pentru garantarea dreptului 
fiecărui popor de a-și organiza viața 
în conformitate cu propria voință, 
fără nici un amestec din afară.

O asemenea poziție și-a găsit ex
presie și în comunicatul comun sem
nat la București, anul trecut, între 
președintele României, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Beninului, 
Mathieu Kerekou, document care 
condamnă ferm orice manifestări 
de politică neocolonialistă, de pre
siune și imixtiune brutală în trebu
rile popoarelor africane.

In spiritul acestei poziții, repre
zentantul român a susținut proiectul 
de rezoluție privind trimiterea unei 
misiuni speciale a consiliului, la ce
rerea Beninului, misiune care să 
investigheze situația la fața locului.

In sprijinul 
reunificării pașnice 

a Coreei
PHENIAN 9 (Agerpres). — Secre

tariatul permanent al Conferinței ju
riștilor din Asia și Africa a dat pu
blicității o declarație prin care spri
jină noul program privind reunifi- 
carea independentă și pașnică a Co
reei, avansat de Conferința comună a 
diferitelor partide politice și organi
zații obștești din R.P.D. Coreeană. 
Totodată, declarația condamnă auto
ritățile sud-coreene care recurg la 
manevre și la un regim de teroare 
împotriva populației sud-coreene și 
cere guvernului S.U.A. să procedeze 
la retragerea trupelor și armelor sale 
din Coreea de Sud — relatează agen
ția A.C.T.C.

<5>b TOlig ot> —————-M—------------  v;
'<■•1 ■ «r» /ut * *»t- ' ■ . r.

In Comitetul special al 0.0. împotriva apartheidului
NAȚIUNILE UNITE. — Comitetul 

special al O.N.U. împotriva aparthei
dului a cerut Comisiei O.N.U. pen
tru drepturile omului să cerceteze 
acțiunile criminale comise de regimul 
rasist sud-african împotriva popu
lației de culoare, majoritară, a ță
rii. O scrisoare expediată de acest 
comitet pe numele secretarului ge
neral al O.N.U.. Kurt Waldheim, ex
primă profunda îngrijorare a mem
brilor comitetului față de continua 
violare a drepturilor omului de că
tre regimul de la Pretoria.

JOHANNESBURG. — La Soweto — 
suburbie africană a Johannesburgu- 
lui — s-a desfășurat miercuri o nouă 
manifestație antirasistă. Peste 2 000 
de tineri au demonstrat în apropie
rea clădirii unei școli, cerînd lichi
darea discriminării rasiale în siste
mul de invățămînt sud-african. îm
potriva manifestanților au fost tri
mise detașamente ale poliției, care 
au deschis focul. Au fost înregistra
te victime. Autoritățile au decis in
troducerea unor restricții de circu
lație.

GENEVA : Parlamentarii 
în efortul de edificare 
a securității europene

GENEVA'. — La GCr.eva■■s-a’u în- 
“ chciât «lucrările grupului îde lWeirr al 

Uniunii Interparlamentare în pro
blemele securității și cooperării în 
Europa, organism format din repre
zentanții a 14 grupuri naționale, 
printre care și România. Tudor Dră- 
gan.u, vicepreședinte al Grupului 
parlamentar român, președintele Co
misiei constituționale și juridice a 
MtA.N., reafirmînd interesul con
stant al țării noastre, al parlamen
tarilor români pentru realizarea 
unor noi acțiuni concrete pe calea 
edificării securității și dezvoltării 
cooperării pe continent, a subliniat 
importanța abordării problemei 
dezangajării militare și dezarmării 
in Europa.

GRECIA ,

Delegația M. A.N, primită de președintele 
țării și de primul ministru

ATENA 9 (Agerpres). — Delega
ția Marii Adunări Naționale, con
dusă de tovarășul Nicolae Giosan, 
președintele M.A.N., care face o vi
zită oficială in Grecia la invitația 
Parlamentului grec, a fost primită, 
miercuri, de președintele Republicii 
Elene. Constantin Tsatsos.

în cursul întrevederii, conducăto
rul delegației române a transmis 
din partea președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, președintelui Republicii 
Elene, Constantin Tsatsos, și doam
nei Joana Tsatsos un cald mesaj de 
prietenie, cele mai bune urări de fe
ricire și sănătate, de succes în acti
vitatea șefului statului elen închinată 
binelui și bunăstării țării, păcii și 
colaborării trainice în Balcani, în 
Europa.

Mulțumind pentru mesajul trans
mis, președintele Constantin Tsatsos 
a transmis, din partea sa și a doam
nei Tsatsos, cele mai călduroase 
salutări și urări de sănătate 
președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. și to
varășei Elena Ceaușescu. Dînd o 
înaltă apreciere rezultatelor vizitei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu în Gre
cia, vizită care a constituit un punct 
de plecare pentru o largă și dinamică 
dezvoltare a relațiilor bilaterale, pen
tru crearea unui climat de pace în 
Balcani, șeful statului elen a reliefat 
importanța ideilor și eforturilor 
fructuoase ale șefului statului român

în vederea statornicirii în lume a 
unor relații noi între toate statele, 
indiferent de mărimea lor. Președin
tele Tsatsos a subliniat că dezvol
tarea legăturilor dintre Grecia și 
România poate sluji ca un exemplu 
de colaborare intre țările mici și 
mijlocii in vederea instaurării în 
lume a unei politici noi, bazate pe 
respectarea principiilor și normelor 
de drept internațional, menite să asi
gure tuturor popoarelor o viață li
beră, independentă și pașnică.

★
Delegația română a fost primită, 

de asemenea, de primul ministru 
grec, Constantin Karamanlis.

Răspunzind mesajului de prietenie 
transmis din partea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, primul ministru 
grec a rugat să se transmită pre
ședintelui României salutările sale 
călduroase de stimă, respect și prie
tenie, aprecierea sa deosebită pentru 
contribuția personală pe care pre
ședintele Nicolae Ceaușescu o are în 
promovarea relațiilor tradiționale de 
prietenie dintre România și Grecia, 
în statornicirea unui climat de secu
ritate și cooperare în Balcani, in Eu
ropa și în întreaga lume. Primul mi
nistru elen a apreciat că în urma în- 
tilnirilor la nivel înalt de la Bucu
rești și Atena, prin documentele sem
nate. prin obiectivele stabilite în 
comun, s-au deschis noi și largi po
sibilități de extindere și diversifica
re a raporturilor de colaborare în 
diverse domenii.

PREȘEDINTELE BRAZILIEI A PRIMIT PE MINISTRUL ROMÂN 
AL INDUSTRIEI CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI

BRASILIA 9 (Agerpres). — Minis
trul industriei construcțiilor de ma
șini. loan Avram, a fost primit la 8 
februarie de președintele Republicii 
Federative a Braziliei, Ernesto Geisel.

Cu acest prilej, ministrul român a 
lnmînat președintelui Ernesto Geisel 
un mesaj din partea președintelui 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Totoda
tă. a transmis președintelui Geisel și 
soției sale, din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, un salut cordial și 
cele mai bune urări, iar poporului 
brazilian prieten bunăstare și progres.

Mulțumind, președintele Ernesto 
Geisel a rugat să se transmită din 
partea sa și a soției sincere urări 
de sănătate și fericire personală 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și

tovarășei Elena Ceaușescu, de prospe
ritate și progres pentru poporul 
român prieten.

In cadrul convorbirii, Ernesto Gei- 
«el a apreciat cu satisfacție că. în 
spiritul Declarației solemne româno- 
braziliene și al celorlalte documente 
convenite cu prilejul vizitei în Bra
zilia a președintelui Nicolae Ceaușescu 
din 1975, relațiile dintre cele două 
țări au înregistrat progrese substan
țiale.

S-a subliniat că dezvoltarea relații
lor prietenești româno-braziliene, atît 
pe plan bilateral, cit și în sfera vieții 
internaționale, corespunde pe deplin 
intereselor celor două popoare, con
tribuie la consolidarea păcii și des
tinderii, la edificarea unei noi ordini 
economice și politice în lume.

S. U. A.

Conferința de presă a președintelui Jimmy Carter
WASHINGTON. — Președintei 

Statelor Unite, Jiimmy Carter, a des
chis marți prima conferință de presă 
televizată de la instalarea sa la Casa 
Albă, subliniind necesitatea de a se 
adopta inițiative în vederea reducerii 
cursei înarmărilor. „în aproape fie- 
bgre discută important pe care l-am 
pronunțat de la începutul participării 
mele în politica națională — a spus 
președintele — m-am angajat în 
njod expres, în primul rind. să sta
bilizez situația actuală (din domeniul 
cursei înarmărilor nucleare — n.n.)', 
în al doilea rind,' să obținem o redu
cere semnificativă a dependentei față 
de armele atomice, țelul nostru de 
perspectivă fiind eliminarea comple
tă a acestora de pe Pămînt".

Totodată,. J. Carter a subliniat că, 
prin propunerile ce le vor avansa, 
S.U.A. trebuie să dovedească în mod 
clar că sînt într-adevăr interesate în 
dezarmarea nucleară.

In legătură cu starea economiei a-

mericane, președintele și-a reafirmat 
hotărirea de a prezenta Con
gresului, la începutul lunii mar
tie, un important proiect de lege 
asupra politicii energetice de per
spectivă. Președintele a adăugat că 
„âf’eastă pMltfcă'Va necesita sacrificii 
substanțiale dtn partea poporului a- 
mericart".

în ce privește' șomajul cronic de 
masă, președintele a arătat că a 
hotărît alocarea de fonduri Supli
mentare pentru lucrări publice în 
zonele cele mai afectate de șomaj.

în încheiere, J. Carter a arătat că, 
deși pină în prezent a desemnat nu
mai circa două treimi din membrii 
subalterni ai celor mai importante 
departamente conduse de miniștri, 
numărul femeilor numite este de 
peste trei ori mai mare, al america
nilor de culoare de două ori mai 
mare și al americanilor de origine 
spaniolă de trei ori mai mare decît 
în foșta administrație.

Expresii ale transformărilor sociale profunde, 
ale opțiunilor pentru socialism pe continentul african

Tn rfndurile opiniei publice din 
țara noastră, ca și, în general, ale 
opiniei publice înaintate de pretutin
deni, sînt urmărite cu viu interes 
veștile sosite, în aceste zile, din două 
țări de pe continentul african — Mo- 
zambic și Tanzania. Este vorba, pe 
de o parte, de încheierea lucrărilor 
celui de-al III-lea CONGRES AL 
FRELIMO (Frontul de Eliberare din 
Mozambic), care a stabilit transfor
marea acestei formațiuni politice în- 
tr-un partid marxist-leninist, fixînd, 
totodată, ca obiectiv strategic con
struirea unei societăți socialiste în 
această țară, iar, pe de altă parte, de 
crearea PARTIDULUI REVOLUȚIO
NAR AL REPUBLICII UNITE TAN
ZANIA, ca urmare a unificării orga
nizatorice a Uniunii Naționale Afri
cane din Tanganicâ (T.A.N.U.) cu 
Partidul Afroshirazi, cu care prilej 
s-a reafirmat hotărirea de a se edi
fica o societate nouă, mai bună și 
mai dreaptă. Sînt, fără îndoială, evo
luții de o remarcabilă semnificație 
pentru tendințele și procesele înnoi
toare ce se manifestă tot mai preg
nant pe continentul african, expresie 
a marilor mutații caracteristice dez
voltării sociale contemporane.

După cum este cunoscut, Partidul 
Comunist Român, în spiritul politicii 
sale consecvente de solidaritate mili
tantă cu tinerele state care au pășit 
pe calea dezvoltării independente, cu 
partidele lor de guvernămînt, a parti
cipat Ia ambele manifestări, repre
zentanții săi transmițind calde me
saje de salut din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a partidului și 
poporului nostru.

Această poziție exprimă o eviden
tă succesiune logică, firească. Este cu
noscut sprijinul multilateral — poli
tic, material și moral — acordat de 
Partidul Comunist Român, de Româ
nia socialistă mișcărilor de eliberare 
din Mozambic și Tanzania, ca, de 
altfel, tuturor mișcărilor de eliberare 
națională — de pe continentul afri
can sau din celelalte zone ale lumii. 
România a semnat cu un șir de miș
cări de eliberare africane, inclusiv 
FRELIMO, documente care au re
prezentat prime recunoașteri ofi
ciale ale acestor mișcări pe plan in
ternațional ; totodată, tara noastră a 
recunoscut noile state independente 
Imediat după crearea lor. La Bucu
rești și pe pămintul Africii au avut 
loc contacte la cel mai înalt nivel, 
în acest sens, conturindu-se și mai

pregnant, din perspectiva timpului, 
marea însemnătate a vizitei istorice 
intreprinse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Africa în 1972, în timpul 
căreia secretarul general al partidu
lui, președintele republicii, s-a în- 
tiln.it atît cu președintele Tanzaniei, 
Julius Nyerere, președinte al Partidu
lui Revoluționar, nou creat, cit și cu 
președintele FRELIMO, Samora Moi
ses Machel, precum și cu atîția alți 
reprezentanți- de frunte ai Africii 
luptătoare.

Ca o continuare firească a acestei 
poziții consecvente, comuniștii, po
porul nostru își manifestă satisfacția

rare în forța conducătoare a noilor 
state libere.

Pe parcursul evoluției lor. aceste 
partide — ca și alte partide de gu
vernămînt din noile state indepen
dente africane — au cunoscut și cu
nosc un proces de cristalizări poli- 
tico-ideologice, s-au văzut puse in 
fața unor importante cerințe ale pro
gresului social. A devenit tot mai evi
dent că formarea de state proprii nu 
reprezintă un „punct terminus", ci 
doar premisa pentru o deplină inde
pendentă politică și economică, pen
tru înlăturarea grelelor sechele ale 
colonialismului, pentru depășirea gra

ce dintr-o Africă in plină efervescen
tă revoluționară — fiind de ajuns să 
ne referim fie și numai la profun
dele prefaceri sociale din asemenea 
țări ca Algeria. Republica Populară 
Congo, Angola, Guineea-Bissau și 
altele. „Faptul că tot mai multe po
poare doresc să pășească pe calea 
socialistă — arăta în acest sens tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU — re
prezintă una din marile schimbări 
ale lumii contemporane, demonstrea
ză că prestigiul socialismului crește 
tot mai mult, că popoarele înțeleg 
că numai astfel își pot asigura dez
voltarea economico-socială rapidă și

• Evoluții semnificative pentru mutațiile caracteristice dezvoltării sociale contemporane
• O idee care se impune: împlinirea marilor sarcini ale accelerării progresului econo- 
mico-social necesită partide de tip revoluționar • Concepțiile general revoluționare — 
aplicate în mod creator, potrivit condițiilor istorice concrete, specificității factorilor națio
nali și sociali • Inepuizabila varietate a formelor și căilor transformărilor sociale • Un 
proces legic, o necesitate obiectivă pentru țările în curs de dezvoltare, pentru toate

țările lumii

și salută cu bucurie evenimentele im
portante din viața celor două țări și 
partide prietene. înfrîngînd toate ob
stacolele. aceste partide au dus la 
victorie mișcările de eliberare din 
țările lor. ceea ce demonstrează jus
tețea aprecierii partidului nostru pri
vind invincibilitatea cauzei libertății 
popoarelor^ faptul că în lumea de azi 
nu poate fi înfrînt un popor hotărît 
să lupte pină la capăt, cu prețul ori
căror sacrificii, pentru dobindirea 
sau apărarea neatirnării sale.

în focul luptei de eliberare, legîn- 
du-se tot mai strîns, prin mii de fire, 
de masele largi ale popoarelor lor, 
mișcările de eliberare, atît din Mo
zambic cît și din Tanganica și Zan
zibar — teritorii care, ulterior, s-au 
unit luînd numele de Republica Uni
tă Tanzania — au înregistrat procese 
de dezvoltare politică superioară, e- 
voluînd de la organizații de condu
cere nemijlocită a luptei împotriva 
ocupației coloniale la formații po
litice cu structuri organizatorice tot 
mai cuprinzătoare, cu amplă viziune 
asupra căilor dezvoltării sociale. Iar 
odată cu dobîndirea independenței, 
ele s-au transformat in mod logic din 
forța conducătoare a luptei de elibe

velor decalaje caracteristice subdez
voltării, pentru lichidarea unor struc
turi sociale anacronice, bazate pe e- 
xistența unor rămășițe de tip feudal 
sau chiar gentilic, pentru realizarea 
unui progres accelerat în toate sfe
rele vieții sociale.

Concluziile evidențiate de însăși ex
periența vieții, de realizările țărilor 
socialiste au făcut să se afirme tot 
mai larg convingerea că îndeplinirea 
cu succes a acestor sarcini, într-ade- 
văr uriașe, realizarea de mari pro
grese pe „drumul cel mai scurt" ai 
dezvoltării istorice impun evitarea 
căii capitaliste și dezvoltarea pe fă
gașul unor transformări sociale pro
funde, al unor înnoiri structurale, 
care necesită, în mod firesc, un par
tid de tip revoluționar.

Experiența Mozambicului și Tanza
niei vine astfel să arate legitimitatea 
istorică, evidențiază unul din cele 
mai semnificative aspecte ale proce
sului revoluționar mondial, care cu
prinde toate țările și toate continen
tele. într-adevăr, așa cum demonstrea
ză realitățile, transformările din aces
te țări nu constituie exemple singu
lare, izolate, pe continentul african, ci 
se încadrează in ansamblul prefaceri
lor innoitoare. progresiste, democrati

independenta, bunăstarea și feri
cirea".

Un aspect de o însemnătate deose
bită, care merită să retină din plin 
atenția, este faptul că în constituirea, 
în aceste tăvi, a unor partide de 
avangardă ale muncitorilor și țăra
nilor, care și-au proclamat voința de 
a se dezvolta pe baza principiilor so
cialismului .științific, s-a pornit de la 
aplicarea creatoare a concepțiilor ge- 
neral-revolutionare potrivit condiții
lor concrete, particularităților isto
rice, specificității factorilor naționali 
și sociali, stadiilor respective de 
dezvoltare. In această optică, sînt 
stimulate acele forme sociale avan
sate existente mai de mult, cum ar 
fi munca în colectiv a pămintului. in 
satele de tip „ujamaa" (solidaritatea) 
din Tanzania. La fel, este demn de 
relevat că, incă cu zece ani în urmă, 
în „Declarația de la Arusha", se sub
liniau principiul bizuirii pe forțele 
proprii, necesitatea ca principalele 
mijloace de producție să fie preluate 
de țărani și muncitori, ca fiecare . 
locuitor al tării să se întrețină 
din muncă, satele de tip „ujamaa" 
fiind definite „colectivități rurale 
care au menirea să dezvolte spi
ritul dc solidaritate șt de comunitate

socialistă". în mod similar, în ra
portul la Congresul al III-lea al 
FRELIMO s-au trasat liniile gene
rale ale „edificării în Mozambic a 
unei societăți bazate pe principiile 
socialismului științific" ; tn Directi
vele economice, care definesc sarci
nile dezvoltării țării în etapa revolu
ției democrat-populare. precum și în 
perspectivă, s-a evidențiat că, paralel 
cu întărirea sectorului agricol, care și 
în următorii cîțiva ani va constitui 
baza de dezvoltare, trebuie creată o 
industrie grea, subliniindu-se „rolul 
decisiv ce revine acestei ramuri, atît 
în realizarea sarcinilor economice, cît 
și înț ridicarea conștiinței de clasă a 
oamenilor muncii".

Definirea profilului noilor partide 
din Mozambic și Tanzania, structu
rile ca și programele lor politice 
constituie noi ilustrări ale imensei 
diversități, ale inepuizabilei varietăți 
de forme și căi pe care le îmbracă 
procesul revoluționar, evoluția trans
formărilor sociale progresiste. Viața 
însăși atestă aștfel, cu puterea fap
telor, justețea poziției partidului nos
tru — larg afirmată și împărtășită pe 
plan internațional — că nu există ti
pare fixe, căi unice sau modele obli
gatorii în privința acestor transfor
mări, esențial fiind să se țină seama 
de împrejurările concrete din fiecare 
țară. Firește, dezvoltarea proceselor 
revoluționare din Africa va îmbogăți 
cu noi elemente tezaurul universal 
al gindirii revoluționare — așa cum 
l-au îmbogățit și-l îmbogățesc conti
nuu experiențele prefacerilor înnoi
toare de pe celelalte continente, din 
fiecare țară, experiența fiecărei for
malii politice revoluționare, progre
siste. democratice.

Evenimentele din aceste zile din 
Mozambic și Tanzania, din alte țări 
africane, care și-au propus să înain
teze pe o cale istorică menită să 
ducă, în final, la victoria socialismu-' 
lui, ca și evenimentele similare de pe 
alte continents demonstrează juste
țea aprecierilor Programului P.C.R. 
referitoare la faptul că tot mai mul
te țări și popoare iși manifestă op
țiunea pentru socialism, că . sistemul 
socialist este un sistem larg deschis, 
în care nu se intră pe baza unui cer
tificat sau autorizații de „liberă tre- 
cere". că socialismul reprezintă un 
proces istoric de dezvoltare obiectiv 
necesară a întregii societăți ome
nești.

Romulus CĂPLESCU

MADRID

ADOPTAREA UNUI IMPORTANT DECRET-LEGE
PRIVIND ACTIVITATEA PARTIDELOR POLITICE
Cabinetul spaniol, reunit în ședin

ță extraordinară, a adoptat mai mul
te decrete-lege referitoare la activi
tatea partidelor politice și la situa
ția din cadrul armatei.

Decretul-lege privind activitatea 
formațiunilor politice abolește atri
buțiile guvernului de a garanta sau 
nega legalitatea unui partid politic 
sau altul, de a-i suspenda activita
tea sau de a-1 sancționa prin amenzi. 
Potrivit noii legislații, orice- partid 
politic poate deveni legal, prezentind 
Ministerului Justiției o cerere de în
registrare, însoțită de documentele 
necesare. în caz de litigiu, proble
ma este transmisă pentru a fi solu
ționată de autoritățile judiciare com
petente. In acest mod. Curtea Su
premă și nu guvernul, ca pină în 
prezent, stabilește dacă activitatea u- 
nei formațiuni politice este conformă 
cu prevederile Codului penal în vi
goare.

Lideri ai opoziției democratice au 
apreciat în mod nuanțat noua legis
lație. Anton Caniellas, lider al U- 
niunii Democratice din Catalonia, a 
considerat-o „un pas important, în- 
trucît va permite, fără îndoială, parti
ciparea tuturor partidelor politice la 
viitoarea bătălie electorală". Partidul 
Socialist Popular a apreciat că este 
vorba de „un triumf al opoziției de
mocratice". In același timp, Simbn 
Sanchez Montero, membru al Comi
tetului Executiv al Partidului Co
munist din Spania, a declarat că „in

principiu, adoptarea decretului para 
a fi o acțiune pozitivă, importantă, 
un pas înainte pe drumul spre li
bertate". EI a adăugat că P.C.S. își 
rezervă dreptul de a aprecia mai 
tirziu dacă acest decret-lege „în
seamnă libertatea de acțiune pentru 
toate partidele".

Un alt decret-lege adoptat în șe
dința extraordinară prevede institu- 
tionalizarea Juntei șefilor de stat ma
jor ai celor trei arme, al cărei pre
ședinte a fost numit generalul Car
los Fernandez Vallespins. De ase
menea. se cere militarilor să res
pecte o neutralitate politică totală.

U.R.S.S., Cehoslovacia 
și Ungaria au stabilit 

relații diplomatice 
cu Spania

MOSCOVA. —’ Uniunea Sovietici 
și Spania au hotărît să stabilească 
relații diplomatice, începind de la 9 
februarie 1977, și să facă schimb de 
reprezentante diplomatice la rang de 
ambasadă — informează agenția 
T.A.S.S.

* iS-a anunțat, de asemenea, că gu
vernele Cehoslovaciei și Ungariei au 
hotărît să stabilească relații diplo
matice cu Spania, la nivel de am
basadă.

Solidaritate cu forțele democratice spaniole
Reuniunea reprezentanților

P, C, din Spania, P. C. Francez și P, C. Italian
MADRID — După cum anunță un 

comunicat dat publicității la Madrid 
de Partidul Comunist din Spania, re
luat de agențiile France Presse si 
U.P.I., Ia Madrid a avut loc o reu
niune la care au participat Leonor 
Bornau și Manuel Azcarate (P. C. din 
Spania), Jean Kanapa și Jacques De
nis (P.C.F.) și Sergio Segre (P.C.I.).

Reuniunea a confirmat dorința co
mună a comuniștilor francezi și ita
lieni de a întări solidaritatea lor cu 
P. C. din Spania și cu toate forțele

democratice spaniole, în lupta aces
tora pentru restabilirea deplină a de
mocrației și legalizarea tuturor parti
delor politice.

In cadrul Întilnirii. reprezentanții 
P.C.F. și P.C.I. au informat că Geor
ges Marchais, secretar general al P. C. 
Francez, și Enrico Berlinguer. secre
tar general al P. C. Italian, acceptă 
invitația de a participa la o reuniune 
la Madrid cu Santiago Carrillo, se
cretar general al P. C. din Spania.

Manifestul electoral al P. C. din India
DELHI. — Prin organizarea unor În

truniri, Partidul Comunist din India 
și-a inaugurat campania electorală în 
vederea consultării ce va avea loc în 
luna martie.

La Delhi a fost dat publicității Ma
nifestul electoral al P.C. din India, 
care cheamă toate forțele progre

siste și democratice la strlngerea 
unității in lupta pentru progresul 
continuu al țării.

Pe plan extern, manifestul propune 
consolidarea pozițiilor antiimperialis
te ale Indiei, întărirea mișcării de 
nealiniere. întărirea prieteniei și coo
perării cu țările socialiste.

ORIENTUL MIJLOCIU
Turneul secretarului

Aflat la Amman, în cadrul turneu
lui diplomatic pe care îl întreprinde 
în Orientul Apropiat, secretarul ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim; a 
avut, miercuri, o întrevedere cu re- 
gele Hnssein al.Iordaniei. După, cum 
a precizat un purtător de cuvint gu
vernamental, în centrul convorbirilor 
dintre secretarul general al O.N.U. și 
șeful statului iordanian s-au aflat 
problemele legate de reconvocarea

general al O.N.U.
Conferinței de la Geneva privind O- 
rientul Apropiat.

După convorbirile purtate marți eu 
secretarul general al O.N.U., primul 
ministru iordanian, Mudar Badran, a 
precizat că’ țâra s;a este, pregătită să 
ia parte la Conferința de pace de la 
Geneva, subliniind, totodată, necesi
tatea participării la lucrări a Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei.

Abțineri masive la scrutinul din Paraguay
Potrivit datelor oficiale prelimina

re publicate la Asuncion, un număr 
de 300 842 de paraguayeni — 31 la 
sută din electorat — s-au abtinut de 
la vot sau au depus în urne buleti
ne albe în cursul scrutinului de du
minică pentru „alegerea" celor 120 
de membri ai parlamentului. „Alege
rile" au fost organizate de către re
gimul lui Alfredo Stroessner pentru 
a se putea amenda, in cadrul primei 
reuniuni a parlamentului, programa
tă pentru începutul lunii martie, ar
ticolul 173 al Constituției paragua-

yene în vigoare, ceea ce va da posi
bilitatea dictatorului Paraguayan să 
obțină un nou mandat prezidențial.

Partidul. Comunist Paraguayan, 
Partidul radical-liberal. Partidul li
beral și Partidul febrerist s-au pro
nunțat neechivoc împotriva realegerii 
lui Alfredo Stroessner și au caracte
rizat scrutinul de duminică drept o 
farsă electorală. Ele și-au chemat 
adepții să boicoteze „alegerile", fie 
prin depunerea de buletine albe, fie 
prin abținerea de la vot.

BBBBBBBBBBBBB
AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

Președintele Mexicului, 
Jose Lopez Portillo, a declarat că 
guvernul său va facilita activitatea 
Partidului Comunist Mexican și a 
altor formațiuni politice de stînga. 
Pe de altă parte. Partidul Popular 
Socialist a propus legalizarea Parti
dului Comunist, creat în 1919, afir- 
mînd, intr-un comunicat emis în 
acest sens, că „acest partid duce o 
politică foarte clară de apărare a 
intereselor celor ce muncesc".

In favoarea extinderii
relațiilor R.F.G. cu țările so
cialiste. Cunoscutul industriaș
vest-german Otto Wolf von Ameron- 
gen, președintele Uniunii federale a 
camerelor de comerț și industrie din 
R. F. Germania, s-a pronunțat pen
tru extinderea in continuare a rela
țiilor economice, comerciale și teh- 
nico-științifice ale R.F.G. cu țările 
socialiste. El a subliniat că aceste 
relații trebuie considerate drept „o 
importantă parte componentă a rela
țiilor economice externe ale R.F. Ger
mania".

Manifestare culturală ro
mânească. La Madrid au avut 
loc o gală de filme documentare ro
mânești și vernisajul expoziției de 
fotografii „România pitorească". Au 
participat oameni de cultură, ziariști, 
un numeros public.

Convorbiri siriano—vest-
germane. Președintele Siriei,
Hafez Al Assad, l-a primit, miercuri,
la Damasc pe ministrul afacerilor 
externe al R. F. Germania, Hans-
Dietrich Genscher.

Miniștrii de externe ai
țărilor C.E.E., rcuniți la Bruxel
les. s-au declarat favorabili ade
rării Portugaliei la Piața comună, dar 
au hotărît ca, înainte de inițierea 
negocierilor cu guvernul de la Lisa
bona, să procedeze la un examen de
taliat al problemelor economice puse 
de includerea unui alt membru in 
rindul „celor nouă".

In cadrul manifestărilor con
sacrate împlinirii a 70 de ani de 
la răscoala din 1907, televiziunea 
cubaneză a prezentat filmul do
cumentar „România azi", care a 
fost precedat de un comentariu 
privind semnificația acestui eve
niment din istoria țării noastre.

„Soiuz-24“ și-a încheiat 
prima etapă a programului

Miercuri a fost încheiată prima e- 
tapă a programului pe care trebuie 
să-l realizeze în spațiul extraterestru 
echipajul navei cosmice „Soiuz-24". 
Cei doi cosmonăuți au trecut de la 
bordul navei la bordul stației auto
mate extraterestre „Saliut-5“. înain
te de a se executa această operațiune 
au fost efectuate, cu o foarte mare 
precizie, manevrele balistice și teh
nice complexe de cuplare a celor 
două corpuri.

Qatarul a preluat contro
lul total asupra tuturor resurselor 
sale petroliere, după semnarea until 
acord în virtutea căruia societatea 
petrolieră „Shell-Qatar" a predat gu
vernului acestei țări partea pe car» 
o deținea.

La Viena un purtăt-°r de cu- 
vfnt al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei (O.E.P.) a anuntat că 
O.E.P. a primit statut de observator 
lâ Organizația Națiunilor Uni
te pentru Dezvoltare Industrială 
(O.N.U.D.I.).

Consfătuire regională a- 
fricană. caPitala Etiopiei, Ad
dis Abeba, a avut loc o consfătuire 
regională africană, care a examinat 
aspecte ale activităților desfășurate în 
Africa de companiile transnaționale.

Negocierile anglo-argen- 
tinene Privind Viitorul Insulelor 
Malvine (Falkland) se vor desfășura 
la Buenos Aires în perioada 21—23 
februarie.
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