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O pîrghie hotărîtoare pentru îndeplinirea neabătută
a planului pe acest an, a întregului cincinal
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Socialiste 

Nicolae 
tovarășa

Președintele Republicii 
România, tovarășul 
Ceaușescu, împreună cu 
Elena Ceaușescu, a primit în ziua de 

pe ministrul industriilor 
al

PRETUTINDENI, IN FIECARE ÎNTREPRINDERE, CENTRALĂ Șl RAMURĂ - 
MĂSURI PRACTICE, IMEDIATE PENTRU ÎNFĂPTUIREA SARCINILOR STABILITE 

DE COMITETUL POLITIC EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R.

23 martie 
și membru 
tiv Federal al Republicii Federale 
Nigeria, dr. R. A. Adeleye, 
special al șefului statului nigerian.

La întrevedere a participat tova
rășul Gheorghe Oprea, viceprim-mi- 
njstru al Guvernului Republicii So
cialiste România.

Oaspetele a fost însoțit de F. Y.

Consiliului Execu-
trimis

Emmanuel, ministru adjunct la ca
binetul șefului statului nigerian. Luke 
Salisu Momodu Osobase, ambasado
rul Republicii Federale Nigeria la 
București, și H. O. Monu, ambasador 
în Ministerul de Externe nigerian.

Dr. R. A. Adeleye a înmînat to
varășului Nicolae Ceaușescu, din 
partea șefului guvernului militar fe
deral și comandant suprem al For
țelor Armate ale Republicii Federale 
Nigeria, general-locotenent Olusegun 
Obasanjo, următorul mesaj:

întregul nostru popor este puter
nic angajat in munca pentru înfăp
tuirea neabătută a obiectivelor pla
nului de dezvoltare economico-socială 
a țării în acest an și in întregul cin
cinal, pentru recuperarea pagubelor 
provocate de seism. Așa cum s-a 
subliniat la ședința Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R. din 17 
martie a.c,, o pîrghie hotărâtoare pen
tru realizarea acestor obiective o con
stituie utilizarea deplină, cu înalt 
randament a mașinilor și utilajelor, a 
tuturor capacităților de producție. în 
acest sens. Comitetul Politic Execu
tiv a atras atenția asupra necesității 
de a se acționa cu fermitate pentru 
ca, in condițiile creșterii continue a 
parcului de mașini-unelte. utilaje și 
instalații, să sporească mai rapid in
dicele de utilizare a acestora, asigu- 
rîndu-se mai buna folosire a dotării 
tehnice, încărcarea corespunzătoare a 
schimburilor de producție, ridicarea 
calității întreținerii, reviziei și repa
rațiilor și reducerea duratei acestor 
operațiuni.

De ce conducerea partidului pune 
cu atita acuitate sarcina de a se uti
liza cit mai bine capacitățile de pro
ducție in unitățile economice ? Mai 
întîi se cuvine subliniat că însăși 
Legea pentru adoptarea Planului na
țional unic de dezvoltare economico- 
socială pe anul 1977 stabilește că 
ministerelor, celorlalte organe cen- 

' trale. centralelor și întreprinderilor, 
comitetelor executive ale. consiliilor 
populare județene și al municipiu
lui București le revine obligația să 
ia măsuri care să asigure creșterea 
indicelui de utilizare a instalațiilor 
și utilajelor, respectarea riguroasă a

programelor de întreținere și repara
ții. precum și prevenirea opririlor 
accidentale, titularii de plan răspun- 
zînd de folosirea deplină a capacită
ților de producție. Iar cînd s-au in
clus în plan asemenea prevederi s-a 
avut în vedere faptul că numai prin 
utilizarea deplină a fiecărei mașini, 
a fiecărui utilaj, numai prin exploa
tarea lor rațională, la parametrii op
timi, sarcinile de 
mobilizatoare ale 
an al cincinalului 
zate. Cit privește 
iau în acest an în domeniul gospo
dăririi capacităților de producție tre
buie precizat că rezultatele ce se vor 
obține în această direcție sint hotărî
toare pentru întregul cincinal. Se cu
vine reamintit, în acest sens, că la 
nivelul anului 1980 peste două treimi 
din producția industrială se va reali
za cu capacitățile existente la începu
tul cincinalului. E necesar deci ca în 
fiecare secție, întreprindere și cen
trală, la nivelul fiecărui.județ sar
cina folosirii judicioase a mașinilor și 
utilajelor să fie realist abordată, ju
dicios înțeleasă, cu înțelegerea clară 
a faptului că aceasta constituie o pîr
ghie decisivă pentru traducerea in 
viață a obiectivelor planului pe anul 
1977, pe întregul cincinal.

De asemenea, sarcina de a utiliza 
cu randamente înalte, intensiv și 
extensiv. capacitățile de producție 
capătă noi dimensiuni dacă o privim 
prin prisma uriașului potențial pro
ductiv de care dispune la ora actua
lă economia noastră. După cum se 
știe, valoarea fondurilor fixe în eco
nomia națională se ridica la finele 
anului trecut Ia circa 1 300 mi
liarde Iei. Sînt utilaje, mașini și

plan deosebit de 
acestui al doilea 

vor putea fi reali- 
măsurile care se

instalații în care s-a investit cea mai 
mare parte a fondului național de 
dezvoltare alocat de-a lungul anilor 
si care fac parte integrantă din avu
ția noastră națională. Pentru crearea 
lor au fost făcute eforturi substan
țiale de către întregul nostru popor, 
eforturi care pot și trebuie fructifi
cate pe deplin în procesul de pro
ducție. în toate ramurile economiei. 
Un calcul arată că sporirea cu numai 
un procent a indicelui de utilizare a 
mașinilor, utilajelor și instalațiilor in 
trei ramuri de bază ale economiei 
— construcțiile de mașini, chimia și 
metalurgia — echivalează, la nivelul 
acestui an, cu un plus de producție 
de aproape 5 miliarde Iei.

Numeroase colective de întreprin
deri, acționînd în spiritul sar
cinilor exprese stabilite de con
ducerea partidului, au consemnat 
și consemnează mari sporuri de pro
ducție și de productivitate prin folo
sirea mai bună a zestrei tehnice. 
Bunăoară, siderurgiștii hunedoreni, 
prin extinderea și generalizarea 
unor tehnologii mai eficiente de 
elaborare a metalului, au ri
dicat la cote superioare indicii de 
Utilizare a agregatelor și instalațiilor, 
reușind să producă peste plan, în 
această lună, mai mult de 8 700 tone 
fontă și oțel. De asemenea, ridicarea 
indicelui de folosire a mașinilor, u- 
tilajelor și instalațiilor din dotare 
constituie principalul factor care a 
permis muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor întreprinderii „UNIO" 
din Satu Mare să realizeze suplimen
tar. de la începutul anului și pină în 
prezent, utilaje tehnologice in valoare 
de 14 milioane lei.

Indiscutabil, sporurile de producție 
puteau fi mai mari dacă o asemenea 
atitudine gospodărească, responsabilă 
fată de utilizarea mașinilor, instala
țiilor. a tuturor utilajelor productive 
ar caracteriza activitatea tuturor co
lectivelor de întreprinderi. în acest 
sens, Comitetul Politic Executiv a re
liefat lipsurile foarte serioase care 
există în acest domeniu, precum și 
rezervele și posibilitățile mari exis
tente de creștere a producției, a avu
ției naționale, pe calea folosirii in

capacitate. a 
dotarea uni- 
a ne opri pe 
neajunsurilor

tensive, la întreaga 
mijloacelor tehnice din 
tăților economice. Fără 
larg asupra cauzelor 
din acest domeniu, vom aminti nu
mai cîteva dintre ele : neîncărcarea 
prin plan, la nivelul potențialului pro
ductiv, a mașinilor-unelte, organiza
rea necorespunzătoare a pregătirii și 
lansării fabricației, lipsa unor'progra
me de cooperări cu alte unități pentru 
a încărca mai bine anumite utilaje 
sau mașini-unelte. aprovizionarea 
neritmică cu materiale, nerespecta- 
rea graficelor de întreținere și re
parare.

La o privire mai atentă se consta
tă, de fapt, că este vorba de defi
ciențe a căror înlăturare se află la 
indemina întreprinderilor, centrale
lor, ministerelor, a organelor locale 
de partid. Iată de ce, pornind 
de la analiza amănunțită a cauzelor 
-------------------------------- -—râ- i. (Continuare în pag. a HI-a)

„Stimate domnule președinte.
Guvernul și poporul. Nigeriei au 

tragicele pierderi de vieți omenești 
dumneavoastră în urma recentului cutremur care a avut loc în momentul 
în care vă aflați ca oaspete stimat al țării noastre. Vă rog să primiți simpatia 
noastră adîncă, din inimă, în acest ceas de grea durere și încercare și să 
transmiteți aceste sentimente guvernului și poporului țării dumneavoastră. 
Este speranța noastră cea mai sinceră că viața va reveni curind la 
normal.

Am onoarea să vă prezint, domnule președinte, pe trimisul meu special 
în persoana dr. R. A. Adeleye, ministrul industriilor și membru al Con
siliului Executiv Federal al Republicii Federale Nigeria. Dr. Adeleye 
vă va înmîna, in numele guvernului și poporului nigerian, suma de 100 000 
dolari care sperăm că va fi folosită, alături de asistența primită din alte 
surse, de către Guvernul Republicii Socialiste România pentru ajutorarea 
victimelor dezastrului provocat de cutremur. ,

Vă rog 
mai înalte

luat cunoștință cu profundă durere de 
și distrugeri materiale produse în țara

să primiți, domnule președinte, reînnoirea asigurărilor celei 
considerațiuni și ale stimei mele frățești. ’

Cu cele mai sincere sentimente.
General-locotenent OLUSEGUN OBASANJO

Șeful guvernului, militar federal, comandant suprem 
al Forțelor Armate ale Republicii Federale Nigeria"

Oaspetele 
scurt petrecut în 
posibilitatea să constate larga mobi
lizare de forțe, efortul titanic depus 
de poporul român, sub conducerea 
președintelui Nicolae Ceaușescu, pen
tru înlăturarea cit mai grabnică a 
gravelor consecințe ale cutremuru
lui, pentru normalizarea întregii 
vieți economice și sociale a țării.

Cunoscînd că, încă din Nigeria, din 
primele clipe după aflarea veștii că 
în România a avut loc acest 
mare seism, președintele Nicolae 
Ceaușeșgu a. transmis îp tară indica
ții concretede acțiuni, șeful statu-
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a arătat că în timpul 
România a avut

exprimă, 
întreaga

lui nigerian iși 
sul său special, 
cu poporul român, precum și asigu
rarea că Nigeria se află alături de 
România în aceste momente de grea 
încercare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ru
gat să se transmită cele mai calde 
mulțumiri personale șefului statului 
nigerian, general locotenent Oluse
gun Obasanjo, pentru mesajul său 
prietenesc și pentru hotărirea de a 
desemna, ca trimis special, o perso
nalitate din conducerea guvernului, 
precum și pe ceilalți reprezentanți 
nigerieni, exprimind, totodată, ~ re-

prin trimi- 
solidaritate

cunoștința profundă pentru ajutorul 
acordat — manifestare a solidarității 
ce caracterizează bunele relații sta
tornicite între cele două țări și po
poare.

înfățișind amplele -acțiuni între
prinse pentru salvarea supraviețui
torilor, ajutorarea victimelor, reface
rea clădirilor de locuit, a edificiilor 
social-culturale, pentru repunerea . în 
funcțiune a unităților economice a- 
variate, președintele Republicii So
cialiste România a subliniat hotărâ
rea fermă a poporului român, sub 
conducerea partidului său comunist, 
de a face totul pentru înlăturarea 
in cel mai scurt timp a consecințelor 
cutremurului, pentru continuarea in 
ritm susținut a operei de edificare a 
noii societăți pe pămintul-României. 
In aceste zile grele, poporul român, a 
simțit, intr-adevăr, că are prieteni 
pe toate continentele, iar manifes
tările de simpatie și solidaritate au 
întărit convingerea sa in justețea po
liticii de dezvoltare a colaborării, de 
unire a eforturilor tuturor popoare
lor, pentru realizarea unor relații noi 
intre state, pentru făurirea unei lumi 
mai drepte și mai bune pe planeta 
noastră.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
precizat că, în ciuda gravelor urmări 
ale cutremurului, acestea nu vor 
afecta în nici un fel programul de 
dezvoltare a colaborării cu alte state, 
scoțind in evidență hotărârea Româ
niei de a acționa cu toată fermitatea 
pentru ca înțelegerile și acordurile 
convenite cu ocazia vizitei in Nigeria 
să fie îndeplinite integral, în cele mai 
bune condiții și în termenele stabi
lite. pentru ca relațiile româno- 
nigeriene să urmeze un curs conti
nuu ascendent, corespunzător intere
selor fundamentale ale ambelor po
poare. ale cauzei păcii și înțelegerii 
internațio'nale.

In încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat șefului statului 
nigerian un salut cordial și cele mai 
bune urări, iar poporului prieten ni
gerian urări de bunăstare și prospe
ritate.

întrevederea a decurs intr-o amș 
bianță caldă, prietenească.

Aspect din secția cazangerie, sectorul coturi, a întreprinderii de utilaj tehnologic-Buzău
Foto : E. Dichiseanu

Stilpi
Pămintul care de 

milenii îl ajută pe om 
să trăiască, dindu-i tot 
ce are nevoie viata, a 
fost rău și pătimaș 
de astă dată. Zvîrcoli- 
rea lui. oricum s-ar ex
plica științific, mi se 
pare nedreaptă și 
monstruoasă. Nicioda
tă oamenii, care nici 
ei nu sînt fără păcate 
și adesea mai greșesc 
unul față de altul, 
n-au izbutit să con
centreze atita forță de 
distrugere în actele 
cele mai grave. Mai 
violent decit toate 
războaiele, cutremurul 
vine fără declarație și 
fără semne, în cea 
mai pașnică oră.

Ce ne rămâne a 
face, după ce au fost 
salvați supraviețuito
rii. după ce s-au în- 
mormîntat victimele și 
dărâmăturile au fost 
duse departe ? Aci este 
pămintul nostru, aci 
ne este casa. Trebuie 
să construim stîlpi de 
susținere, în jurul 
nostru și în noi înșine.

O clădire primej
duită. de pe Calea 
Victoriei, un imobil 
cu fațadele semețe și 
cu un turn pe deasu
pra, intrat în istoria

de susținere
Bucureștilor înainte de 
război. cînd orașul 
trebuia să se moder
nizeze, se întărește cu 
fier, -ca să fie sal
vată. N-am văzut nici
odată fier de profiluri 
atît de puternice ; va 
fi fost destinat va
poarelor de zeci de 
mii de tone sau fer
melor care susțin 
acoperișuri de uzină, 
cu deschideri de zeci

Radu TUDORAN

de metri. Stâlpii clădi
rii. dezveliți de orna
mente și tencuială, se 
îmbracă în fier, de la 
temelie. E o durere, 
dar nu se poate altfel.

Fierul a fost la 
început minereu, ex
tras din scoarța pă- 
mintului. Pămintul 
răzvrătit. e învins 
acum cu propriile lui 
arme. Oamenii știu să 
le folosească. adău
gind flacăra aparatu
lui de sudură, infi
nit mai puternică decit 
aceea pe care Prome- 
teu o smulsese zeilor.

Peste drum, o clă
dire nu mai puțin se
meață, tot din vre
mea antebelică a mo
dernizării București

lor. care a suferit 
bombardamentele după 
un alt cutremur, se 
întărește cu stilpi de 
lemn proptiți sub con
sole. Desigur, este o 
măsură de apărare 
urgentă și provizorie. 
Multe clădiri zguduite 
se intăresc cu stilpi de 
lemn aduși din pă- 
,dure ; din toate pădu
rile tării. Niciodată 
n-am văzut atîția brazi 
pe stradă. Cu ramurile 
retezate si curătați de 
coajă, sînt brazii care 
ar fi împodobit la iar
nă piețele sărbătorești 
unde se adună copii 
să asculte basme și să 
primească daruri.

Copacii aii crescut 
trăgîndu-și seva din 
scoarța pământului. 
Lemnul se adaugă fie
rului ca să întărească 
betonul, și încă o dată 
pămintul e combătut 
cu propriile lui arme. 
Dar oricît fier și oricît 
lemn s-ar pune în 
ziduri, nimic nu ar fi 
de ajuns fără forța 
din sufletele oameni
lor. care s-au arătat 
atît de generoși si atît 
de puternici în aceste 
zile. Pentru viitor, ală
turi de fier și lemn, 
fiecare din noi trebuie 
să fim un știlp de 
susținere.

ȚĂRĂNIMEA
forță de bază a progresului social
In primele rinduri ale luptei împotriva exploatării și asupririi

• Cea mai numeroasă clasă productivă a societă- 
țij în lupta pentru drepturile sale vitale... © Focurile 
răzvrătirilor țărănești — la toate răspîntiile istoriei © „Să 
scoatem capetele din jugul nesuferit al servitutii" • Răz
boiul țărănesc al lui Doja și ecoul lui european • „Horia 
a scris cu securea-n mînă drepturile nației române" © Tudor 
Vladimirescu „avea auxiliari toată țărănimea română 
© 1907 — punctul culminant al unei lupte străvechi.

popui*

Faptele fiecăruia
Cuvintele îmi par 

încă neputincioase. 
Palide. Numai omul, 
numai lupta lui. nu
mai fapta lui pot re
naște in această pri
măvară încrederea, 
ordinea vieții. Ca o 
singură voință, imen
sa energie a tării s-a 
ridicat să aline 
rința, să învingă 
reroasele năruiri, 
reconstruiască 
Această casă a 
dureroasă, sublimă iu
bire. înălțată pe 
tră de lacrimi de 
tea ori. ocrotită 
lacrima pietrei.

Pustietoarei clipe 
privite calm, așteptă
rii trecerii urgiei, fără 
alt gînd decit acela de 
a-I ocroti pe cel de 
lingă tine ce îți pă
rea mai slab, mai nea
jutorat ca tine în 
plirea zguduirii 
mintului, li s-au 
vărășit imediat 
mul. curajul 
organizarea lucidă 
ordinii.
citori. tineri și foarte 
tineri și mai vîrstnici, 
medici, ingineri. ță
rani, artiști, bărbați și 
femei, activiști pre- 
zenti in primele clipe, 
prezenți în zilele ime
diat următoare. ’ pre- 
zenți mereu si de azi 
înainte răspund teri
bilului val seismic cu

sufe- 
du- 

să-și 
casa, 
țârii,
pia- 
atî- 

de

cum- 
pâ- 

înto- 
cal- 

eroic. 
a 

Ostași, mun-

un uriaș val de mun
că. de omenie, de via
ță. Ostenirea depă
șește timpul îngăduit 
biologic, reechilibrând 
pe linii de forță mai 
mari natura omeneas
că. Fiecare om al pa
triei noastre se simte 
solicitat de incomen
surabilele pierderi. O, 
nu ne mindrim că pu
tem suporta mult. Nu 
ne mindrim că tărie

Violeta 
ZAMFIRESCU

ne-a fost fiecare în
cercare distrugătoare. 
Nu ne mindrim cu a- 
devărul că puterea so
lidarității omului de • 
pe pămintul tării nu a 
fost niciodată înfrân
tă. Nu ne mindrim cu 
faptul că ne știm oa
meni. Că rezidim pes
te dezastre și știm să 
ne replămădim desti
nul. Cu demnitate. Cu 

"înțeleaptă chibzuire,
forță lăuntrică și răb
dare. Și cu mereu mai 
sporită omenie. Nu 
ne putem mindri cu 
sufletul nostru. Un su
flet moștenit. născut 
din milioane de acte 
de eroism legendar și 
umanism. Suflet îm
bogățit din revolte și

căutare de ordine con
structivă a unui popor 
mereu apărător al vie
ții. popor care a știut 
să iși stăpinească la
crima fără resemnare.

Eroismul, unirea, 
munca perfecționată, 
aspirația spre cunoaș
terea adevărului ne
cesar luptei. îndrep
tarea tot spre lumină 
și din nou căutarea 
frumuseții ne-au fost 
condiții ale existen
tei, datorii aspre, se
veră voință colectivă, 
parte a ființei noastre 
născută din pătimiri 
de veacuri.

Și iar trecută prin 
cenușa durerii. mai 
profundă ne va fi vic
toria, mai uluitoare. 
Ochii tuturora, brațe
le tuturor, inteligenta 
spiritului tuturor, de
gajă hotărâre, clarvi
ziune, angajare in 
fapte mai trainice de
cit împotrivirile.

Prezenta permanen
tă a iubitului .condu
cător al tării în mijlo
cul primejdiei căreia 
nu i se cunoștea cal
marea. neostenita lui 
înaltă omenie în mie
zul durerii tuturor, 
ne-au sporit nădejdea, 
încrederea în viață, e- 
nergia, 
naștere 
temelii 
omului, 
satelor.

voința de 
puternică, 
mai solide, 
a orașelor.

re- 
pe 
a 
a

Datorită condițiilor naturale oferi
te de teritoriul patriei noastre, agri
cultura a constituit, de-a lungul is
toriei milenare a poporului român, 
ocupația principală a marii majori
tăți a populației de pe aceste melea
guri. Acest fapt a făcut ca de-a lun
gul secolelor țărănimea să reprezinte 
cea mai numeroasă clasă productivă a 
societății. Orânduirea feudală — in- 
stăpînită și pe teritoriul României la 
interferența mileniilor I și II ale erei 
noastre — a dus insă la aservirea 
obștilor de țărani liberi, la intensifi
carea exploatării și asupririi maselor 
țărănești de către marii proprietari 
de pămint.

în acest context, era pe deplin fi
resc să se acumuleze un mereu mat 
energic potențial revoluționar, să se 
aprindă, îrică în acele timpuri înde
părtate, primele „flăcări pe culmi" 
ale unor mișcări țărănești de anver
gură, țărănimea devenind, prin ac
țiunea legilor obiective ale istoriei, o 
importantă forță a progresului social, 
factor esențial, de-a lungul multor 
secole, al luptei revoluționare împo
triva exploatării și asupririi feudale.

în întregul ev mediu, răscoalele 
țărănești au constituit forma princi
pală a luptei de clasă a țărănimii 
Împotriva marilor stăpinitori de pă
mânturi, impletindu-se adesea cu 
răscoalele sărăcimii orașelor, ale lu
crătorilor din mine și manufacturi. 
Anumite condiții specifice — faptul 
că in Transilvania, intrată în stăpî- 
nirea regatului maghiar, iobăgirea a 
cunoscut de la început forme deose
bit de ascuțite — au făcut ca tocmai 
acest străvechi pămînt românesc să 
cunoască primele izbucniri ale obi
dei țărănești : se cuvin amintite ast
fel răzvrătirile țăranilor de pe do
meniul Hunedoarei (1302), din Scau
nul Sibiului (1382—1383), din jurul 
Aradului (1400—1401), răscoala țăra
nilor români și maghiari din părțile 
Sebeșului și Sîntimbrului (1417). răs
coala secuilor din 1430. urmată de 
ridicarea la luptă a țărănimii asu
prite din părțile Făgărașului și Ma
ramureșului, în anii 1433—1435. Toa
te acestea 
răscoală 
secui și 
cută in 
răscoala 
„pentru 
cum se

vechilei ,.o recîștiga și redobindi 
monumentul de Io Bobilna)

1437—1438 pentru 
(Basorelief de pe i

Țârani râsculați in
libertăți"

au culminat cu marea 
a țăranilor români, maghiari, 
sași din 1437—1438, cunos- 

istorie sub denumirea de 
de la Bobilna, înfăptuită 
a recîștiga și redobindi — 
spunea într-o petiție a țăra-

nilor adresată voievodului Transil
vaniei. Ladislau Csâki — vechile li
bertăți date și hărăzite tuturor lo
cuitorilor și să scoată capetele lor 
din jugul nesuferit al servitutii". 
(Răscoala de la Bobilna a fost evo
cată in articolul publicat in „Scîn- 
teia“ din 20 III a.c.).

Dinamismul revoluționar al țără
nimii transilvănene nu s-a 
dată cu încheierea acestei 
Nici nu se putea altminteri.__ ...
bilimea, care acceptase în mod for
mal înțelegerea cu țăranii răsculați, 
a încheiat la Căpilna. la 16 septem
brie 1437, „Unio Trium Nationum". 
adică uniunea privilegiaților — no
bili maghiari, patricieni sași și frun
tași secui înstăriți — îndreptată îm
potriva țăranilor răsculați de orice 
neam.

Situația grea în care se găsea in 
continuare țărănimea iobagă din 
Transilvania, ca urmare a creșterii 
obligațiilor în muncă, în natură și 
în bani, a înmulțirii abuzurilor stă- 
pînitorilor de păminturi, ale organe
lor administrației feudale și ale re
galității. au dus la faimoasa răscoa
lă din 1514, condusă de Gheorghe 
Doja, al cărei program Friedrich En
gels l-a caracterizat astfel : „Doja a 
proclamat republica, desființarea no
bilimii, egalitatea pentru toți și su
veranitatea poporului".

stins o- 
răscoale. 
căci no-

Se cuvine subliniat faptul 
data aceasta, revolta maselor 
rani a îmbrăcat forma unui ;______
război țărănesc care a înmănuncheat 
în lupta comună țărănimea română, 
maghiară, germană, sirbă și de 
alte naționalități, păturile sărace din 
multe orașe, ca și lucrătorii de la 
ocne și mine, revărsindu-se ca un 
torent pe întreg cuprinsul Transilvaniei.

Este profund caracteristic pentru 
ura crâncenă a nobilimii față de ma
sele țărănești faptul că, după înfrân
gerea răsculaților, ea a dezlănțuit 
cumplite represalii, în cursul cărora 
zeci de mii de țărani au fost tortu
rați și apoi uciși, împreună cu fe
meile și copiii lor, iar sute de sate 
au fost arse și distruse pină la te
melii.

O realitate pe care au învederat-o 
răscoalele țăranilor din Transilvania 
secolelor XV și XVI — și pe care a- 
veau s-o evidențieze tot mai accen
tuat mișcările revoluționare ardelene 
din secolele următoare — o consti
tuie formarea unei tot mai puternice 
conștiințe a unității lor de interesă.

că, de 
de ță- 

autentie

Dr. Mircea MUȘAT
(Continuare în pag. a IV-a)
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CUIMiAPOCA: Principala cerință, principala prencimare

ÎNTĂRIREA ROLULUI CONDUCĂTOR 
AL ORGANIZAȚIILOR DE PARTID

Lucrările conferinței pentru dare de 
seamă și alegeri ale organizației mu
nicipale de partid din Cluj-Napoca 
s-au desfășurat sub semnul voinței 
neabătute a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii — români, maghiari 
și de alte naționalități — de a trans
pune în viață chemarea însuflețitoare 
a secretarului general al partidului 
pentru dezvoltarea in ritm și mai sus
ținut a activității productive, pentru 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
cincinalului. Pe temeiul rezultatelor 
obținute în anul 1976, conferința a ho- 
tărît ca municipiul — care nu a avut 
de suferit de pe urma seismului de 
la 4 martie — să-și materializeze 
contribuția la compensarea pagubelor 
suferite de economia națională prin 
majorarea cu 50 la sută a angaja
mentelor asumate inițial în întrecerea 
socialistă. Se va realiza astfel, în a- 
cest an. peste prevederile planului, o 
producție globală suplimentară de 650 
milioane lei.

Totodată, așa cum s-a arătat și în 
darea de seamă prezentată de primul 
secretar al comitetului municipal de 
partid, tovarășul Constantin Crișan. 
mobilizîndu-și forțele, în spiritul re
lațiilor de solidaritate specifice socie
tății noastre, municipiul a trimis în 
sprijinul Capitalei și al altor locali
tăți, specialiști de înaltă calificare, 
care contribuie la consolidarea unor 
clădiri și unități economice avariate, 
la executarea lucrărilor de reparații. 
Constructori clujeni vor realiza anul 
acesta, în București, 500 de aparta
mente, fără ca sarcinile prevăzute in 
plan pentru municipiu să fie dimi
nuate.

în spirit de exigență și responsabi
litate comunistă, participanții la con
ferință au pus pe primul plan al dez
baterilor problemele legate de asigu
rarea unui ritm inalt de creștere a 
economiei municipiului. S-au contu
rat astfel, din cuvintul unor vorbitori 
— ca loan Negrea, directorul între
prinderii „Carbochim", Teodor Mar
ton, secretarul comitetului de partid 
de la I.M.M.R., ing. Maria Baciu, di
rector tehnic al întreprinderii de tri
cotaje „Someșul", ing. Iosif Pardi, di
rectorul întreprinderii de cazane mici 
și arzătoare, și alții — cîteva direcții 
prioritare de acțiune : promovarea 
mai susținută a progresului tehnic, 
modernizarea și înnoirea producției, 
îmbunătățirea calității acesteia, redu
cerea costurilor și a consumurilor 
materiale. Se va bucura de o aten
ție sporită lărgirea sferei de 
cooperare și colaborare între unități, 
in vederea creșterii, pînă la sfîrșitul

Vedere din Tulcea Foto : S. Cristian

Prefață la sezonul turistic '77 
® Toate centrele turistice ale țării se pregătesc in
tens ® Noutăți în organizarea vacanțelor și extinderea 
serviciilor ® Pînă acum au fost încheiate contracte

cu firme din 30 de țări.
Se apropie timpul călduros, zilele 

de vacanță bat la ușă. Din fericire, 
daunele bazei materiale a turismului, 
deși mari, au fost izolate, cele mai 
mari inregistrîndu-se în București. 
Dar și aici, cele mai multe hoteluri 
sint nevătămate, iar la altele — „Mo
dern", „Grivița", „Cișmigiu" și „Am
basador" — lucrările de reparații și 
consolidări înaintează intr-un ritm 
alert. Toate noile centre turistice ale 
țării, ca și cele tradiționale sint nea
tinse și se pregătesc intens pentru 
noul sezon.

Așadar, revin în mod firesc, la or
dinea zilei, întrebările noastre din 
fiecare an : Ce noutăți oferă stațiu
nile și locurile de popas cu care este 
împinzită țara ?

Un prim răspuns la aceste între
bări l-am aflat de la tovarășul Ște
fan Enache, adjunct al ministrului 
turismului.

— Sperăm că anul acesta circulația 
turistică, incluzind în „circulație" și 
deplasările de scurtă durată, ex
cursiile, drumețiile — să depășească 
cifra de 10 milioane — ne-a spus in
terlocutorul. în ce privește sejurul 
propriu-zis, scontăm pe 2—3 milioane 
de oameni, la care se adaugă alte 
sute de mii care își petrec vacanțele 
sau își Îngrijesc sănătatea în con
strucțiile proprii de care bene
ficiază țăranii cooperatori, sindicatele 
ș.aan.d. Ne gîndim. firește, atit 
la afluxul de cereri- din țară, 
cît și la contractele încheiate 
de organele ministerului nostru 
cu persoane și firme din străi
nătate — pină acum din 30 de țări. 
Trebuie subliniat faptul că baza 
noastră turistică este mai .dezvoltată 
acum și mai bine dotată decit in anii 
trecuți.

Apoi, interlocutorul nostru, îm
preună cu tovarășul Gheorghe Mo
runi, directorul Direcției de turism, 
ne-au explicat în amănunt in ce 
constau dezvoltările turismului și 
dotările lui edilitar-gospodărești. 
Practic, la fiecare dintre stațiunile 
balneare — cele de pe litoral și cele 
de la munte — în afară de obișnui
tele mici reparații, modernizări și 
amenajări de primăvară, s-a mai 
construit, fie o aripă de hotel, fie un 
loc de popas, fie că au mgi răsărit 
cîteva vile. Numai pentru dezvoltarea 
stațiunilor Hercuiane, Călimănești, 
Felix, Vatra Dornel, Buziaș și 
Tușnad s-a prevăzut construcția a 
10 noi complexe sanatoriale, cu o ca
pacitate de cazare de 3 000 de locuri: 
alte 3 000 de locuri au fost sau vor 

trimestrului I. a indicelui de utilizare 
a fondului de timp maxim disponibil 
al mașinilor-unelte la 85—86 la sută, 

în condițiile noi care s-au creat 
după seism, pentru a contribui cit 
mai substanțial la compensarea pagu
belor provocate economiei naționale, 
atribuind o importanță cu totul deo
sebită activității de pe șantiere, con
ferința a trasat sarcini clare, cu ter
mene și responsabilități precise pen
tru creșterea productivității muncii 
în construcții, recuperarea rămîneri- 
lor in urmă pe unele șantiere de in

® Angajamentele asumate în întrecerea socia
listă au fost majorate cu 50 la sută • Un nou an
gajament : construirea a 500 de apartamente în 
București ® Pentru o mai adincă integrare a 

învățămîntului și cercetării cu producția 
Conferințe de dări de seamă și alegeri 

ale organizațiilor municipale de partid
vestiții și devansarea punerii în func
țiune a unora dintre noile obiective.

în cadrul dezbaterilor a fost subli
niat rolul deosebit de important ce 
revine organizațiilor de partid din 
cadrul municipiului — care este, în 
același timp, sediul unei puternice 
industrii, centru universitar și de 
creație științifică cu nedezmințită 
tradiție — în direcția asigurării unei 
strînse cooperări intre învățămint, 
știință și producție. Mai mulți vor
bitori — printre care prof. dr. Victor 
Mercea. directorul Institutului de izo- 
topie moleculară, prof. dr. ing. Pal- 
falvi Attila, rectorul Institutului po
litehnic, prof. Ioan Vlad, rectorul u- 
niversității „Babeș-Bolyai". Vasile 
Andrei, președintele U.A.S.C. de 
la I.M.F. — criticînd modul sim
plist in care mai sint înțelese 
încă în unele facultăți și școli 
problemele .integrării învățămîntului 
cu producția, au reliefat necesitatea 
îmbunătățirii în continuare a proce
sului instructiv-educativ și au pro
pus soluții concrete în vederea legării 
mai aprofundate, mai organice și 
mai directe a cercetării de necesită
țile industriei, scurtării ciclului cer- 
cetare-proiectare, accelerării ritmului 
de înnoire și modernizare a produ
selor. în același timp, au fost puse 

fi date în folosință la Brașov, Pălti
niș, Peștera. în hotelurile din 
București, Timișoara, Arad etc. Ci
titorii noștri își pot nota in agenda 
lor două adrese noi in stațiunea 
Mamaia : „Alcov" și „Vega". Sînt 
două noi hoteluri moderne, deosebit 
de confortabile, cu o capacitate de 
peste 4 000 de locuri pe sezon. Se mai 
numesc și „hotelurile siameze", 
fiind legate între ele de un mare 
tunel. De altfel, în acest moment, 
numai litoralul este capabil să găz
duiască deodată, fără a-și epuiza 
toate posibilitățile, peste 120 000 de 
oameni. Mai exact, în tot sezonul — 
peste 1500 000 de turiști, români și 
străini.

Din cele relatate de reprezentanții 
ministerului de resort reținem fap
tul că, in pofida greutăților mari pe 
care le-au avut de înfruntat, orga
nizatorii vacanțelor noastre și-au în
deplinit în mare parte programul de 
măsuri pe care și l-au propus. Me
rită să amintim, în primul rând, una 
dintre cele mai de seamă inițiative, 
și anume : încercarea pe toate pla
nurile și in toate stațiunile de a di
versifica în așa măsură oferta de 
orice fel, incit ea să se afle in de
plină concordanță cu particularitățile 
cererii turiștilor. în fond, de acest 
lucru depinde însăși reușita generală 
a sezonului turistic. Tocmai de aceea, 
toate acțiunile pe care le vom arăta 
în continuare au fost subordonate 
acestui scop principal.

• Mulți dintre turiștii români și 
străini se întorceau acasă după se
jurul lor petrecut, să zicem, la mare, 
cu regretul de a nu fi petrecut citeva 
zile și la munte. Pentru noul sezon 
estival a fost luată măsura să se 
practice pe scară mai largă sistemul 
vacanțelor combinate : oamenii să-și 
poată petrece o parte din timp la 
munte, iar cealaltă la mare.

• în acest an va fi promovat cu 
insistență, in funcție de cerere, tu
rismul de tratament, pentru care țara 
noastră pare o uzină de sănătate. în 
premieră vor îi lansate metode ori
ginale românești de tratament : cu 
gerovital, Pell-amar și Covalitin. So- 
licitanții se pot adresa conducerii sta
țiunilor.

• S-au îmbogățit programele și 
traseele excursiilor interne și inter
naționale. Astfel, în orice colț de 
țară ar avea „cartierul general", tu
ristul se va putea deplasa cu autoca
rul, trenul, avionul sau motonava în 
Deltă, în nordul Moldovei, pe Valea 
Prahovei, în Maramureș, la Cluj- 

în evidență posibilități de sprijinire 
a unor institute de cercetare și pro
iectare din unele centre care au 
avut de suferit de pe urma seis
mului. în cadrul conferinței, parti- 
cipanțit au abordat Întregul ansamblu 
al acestor probleme prin prisma ana
lizei exigente, in spirit critic și auto
critic, n problemelor perfecționării 
stilului și metodelor muncii de par
tid. După cum s-a arătat, datorită 
faptului că unele organizații de par
tid nu-și exercită corespunzător rolul 
de conducător politic, inclusiv dreptul 

de control, nu urmăresc cu perseve
renta necesară îndeplinirea riguroasă 
a programelor de măsuri elaborate 
în unitățile unde activează, anul tre
cut nouă unități economice nu și-au 
îndeplinit planul la export ; uneori, 
problema calității produselor este 
redusă doar la grija pentru reme
dierea greșelilor de fabricație, fără 
a se pune accentul pe ridicarea pa
rametrilor tehnico-feconomici și func
ționali ai tuturor produselor. Toa
te aceste neajunsuri au determi
nat adoptarea de către conferință a 
unor măsuri ferme privind urmărirea 
mai sistematică și controlul îndepli
nirii hotărîrilor — ale organelor su
perioare, cit și a celor proprii. Biroul 
comitetului municipal de partid va 
extinde practica trimiterii unor co
lective complexe de îndrumare și 
control în unități, se vor organiza 
trimestrial schimburi de experiență 
între organizații. Desigur însă că 
această practică își va spori cu atit 
mai mult eficiența, cu cît se va 
schimba mai profund mentalitatea 
celor ce consideră că s-au achitat 
de îndatoriri dacă sesizează foruri
lor superioare deficientele constatate, 
fără a pune umărul direct — sau în- 
tîrziind să-1 pună — pentru rezol
varea problemelor.

Napoca, Tg. Mureș, Sovata, Tușnad, 
Covasna, Brașov, la Istanbul, Odesa, 
Atena, Kiev, Crimeea. Vama ș.a.m.d.

• Un Interes cu totul special au 
acordat organizatorii turismului ali
mentației publice, sector „cheie" in 
reușita sejurului. Am citit cu atenție 
în programul de măsuri al Ministeru
lui Turismului lista de meniuri — 
peste 50 la număr — în care am gă
sit, predominant, mîncărurile tradi
ționale românești, alături de prepa
rate specifice bucătăriilor din diferite 
țări. Serviciul — pe care direcția de 
specialitate a ministerului îl promite 
a fi ireproșabil — va fi asigurat de o 
„armată" de cîteva zeci de mii de 
oameni — cei mai buni — recrutați 
din toate orașele țării.
• Tot in legătură eu litoralul ; 

pentru ca sezonul turistic să fie cît 
mai plăcut, direcțiile de specialitate 
locale au luat măsuri ca toate cele
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CRAIOVA: La temelia reconstrucției, spiritul întrajutorării

înlăturarea cît mai grabnică a stri
căciunilor produse de seism locuințe
lor constituie obiectivul prioritar pe 
frontul reconstrucției și in orașul 
Craiova. întreprinderile de reparare 
a fondului locativ de stat și cetățe
nii au de executat un volum uriaș 
de muncă. Rezultatele ultimelor ve
rificări arată că mii de imo
bile din Craiova — în special din 
fondul vechi de locuințe — au avut 
de suferit avarii de pe urma cutre
murului.

Față de această situație, organele 
locale de partid și de stat au luat 
măsuri operative pentru creșterea — 
de trei ori — a forței de muncă a 
principalei unități specializate in lu
crări de reparare : I.J.G.C.L. Ală
turi de meseriașii acestei întreprin
deri. participă cu o parte din forța 
lor de muncă la refacerea clădirilor 
avariate și alte unități craiovene, 
cum sint Trustul de construcții in
dustriale, șantierele unităților Ener- 
goconstrucția și Teleconstrucția, coo
perativa „Constructorul", precum și 
peste 850 de meseriași aduși din co
munele județului mai puțin afecta
te. Plnă in prezent, potrivit grafice
lor de prioritate, s-a început repa
rația la circa 500 de imobile ale sta
tului și la 750 de locuințe proprieta
te personală. Prima urgentă pe a- 
genda de lucru a municipalității cra
iovene o constituie refacerea caselor 
cu avarii mai mici și a edificiilor so-

Modalitățile ridicării nivelului ca
litativ al activităților multiple, des
fășurate pe planul dezvoltării con
științei socialiste a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii, al acțiu
nilor din cadrul Festivalului național 
„Cîntarea României" au reținut, la 
rîndul lor, atenția participanților. An- 
trenind in și mai mare măsură pu
ternicele forțe ale oamenilor de artă 
și cultură din Cluj-Napoca, ale mun
citorilor, inginerilor și tehnicienilor, 
ale formațiilor de amatori, comitetul 
municipal, organele și organizațiile 
de partid sint chemate — au subli
niat scriitorul Aurel Rău, publicistul 
Racz Victor, președinta filialei locale 
a U.A.P., Ana Lupaș, și Gheorghe 
Rusu, prim-secretar al comitetului 
municipal U.T.C. — să înlăture Și 
în acest domeniu improvizațiile, 
tendințele de formalism și festivism 
care, se mai manifestă uneori, punind 
pe 'prim-plan, cultivarea spiritului 
patriotic, militant, valorificarea su
perioară a creației tehnice și știin
țifice proprii, stimularea valorilor 
culturale autentice.

Termenul fundamental de referin
ță în aprecierea muncii și rezultate
lor îl constituie pașii concreți pe ca
lea îndeplinirii obiectivelor Progra
mului partidului, a cerințelor și sar
cinilor formulate de conducerea 
partidului — s-a subliniat pe bună 
dreptate. în cuvintul tovarășului Ște
fan Mocuta. prim-secretar al Comi
tetului județean Cluj al P.C.R. De 
aceea, eforturile organelor si orga
nizațiilor de partid de a se angaja 
mai direct, cu competentă și înaltă 
responsabilitate, în soluționarea tu
turor problemelor cu care se con
fruntă colectivele de muncă, de a 
instaura pretutindeni un climat de e- 
xigență și fermitate revoluționară, 
întărindu-și permanent rolul' lor de 
conducător politic constituie chezășia 
îndeplinirii angajamentelor mobiliza
toare asumate de oamenii muncii din 
municipiu.

în încheierea lucrărilor, conferiri- 
ța a adresat Comitetului Central al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceausescu, 
o telegramă în care participanții — 
în numele oamenilor muncii români, 
maghiari și de alte naționalități, în
frățiți prin comunitatea de idealuri 
și aspirații — dînd o înaltă aprecie
re politicii interne și internaționale 
a partidului, își exprimă hotărîrea 
neabătută de a îndeplini și depăși 
sarcinile cincinalului, de a aduce o 
contribuție și mai substanțială la 
dezvoltarea economică și socială a 
tării, la- înfăptuirea tuturor obiecti
velor stabilite de partid.

Marla BABOI AN 
Alexandru MUREȘAN

46 de piscine să funcționeze perfect. 
De asemenea, cele 20 de baze spor
tive, bazele nautice, sălile de distrac
ție, de muzică, cele 29 de unități noi 
de alimentație publică.

Noi am încercat să prefațăm sezo
nul turistic ’77. Dar, cum știm cu to
ții, în țara noastră sezonul turistic 
începe, practic, de la 1 ianuarie și 
ține pină în noaptea de 31 decembrie. 
Dovada: acum se află in stațiunile 
montane și chiar pe litoral vreo 
60 000 de oameni veniți la odihnă sau 
să-și refacă sănătatea. „Sint — 
ne spunea directorul Direcției de 
turism din ministerul de resort — 
ultimii noștri oaspeți din sezonul 
rece". Prin urmare, un sezon se în
cheie, alt sezon începe. Alte milioane 
de oameni vor fi intîmpinați cu stră
vechea urare românească : „Bine ați 
venit !“

Gh. GRAURE

ciale de maximă necesitate pentru 
normalizarea vieții, a unităților co
merciale și prestatoare de servicii. 
După cum ne informează tovarășul 
Vasile Bulucea, prim-vicepreședinte 
al comitetului executiv al consiliului 
popular județean, datorită măsurilor 
adoptate și participării în masă a ce
tățenilor la această acțiune, peste 
50 de edificii sociale — școli, grădi
nițe, unități comerciale și prestatoa
re de servicii — și-au reluat activi
tatea normală, la 250 de imobile pen
tru locuit din zestrea fondului de stat 
s-au încheiat toate lucrările de re
parații, iar cetățenii și-au pus la 
punct aproape 500 de case.

în cursul ultimelor zile am urmă
rit, la fața locului, modul în care se 
acționează la efectuarea reparații
lor, astfel incit un număr tot mai 
mare de imobile, proprietate de stat 
și ale cetățenilor, să devină cit mai 
repede locuibile. între acestea, imo
bilul proprietate de stat de pe stra
da Silozului 61 a început să-și reca
pete înfățișarea inițială. Repararea 
acoperișului, distrus complet, s-a în
cheiat. „în 4—5 zile — ne spune șe
ful echipei de meseriași care lucrea
ză aici — vom termina toată repara
ția. Deși în această casă locuiesc oa
meni mai în virstă, de dimineața 
pînă seara, toți ne ajută".

Nu este vorba de un caz izolat, ci 
de o acțiune de masă. Asemenea a- 
precieri privind și participarea ne
mijlocită a cetățenilor ne-au făcut 
și constructorii de la imobilele de pe

București. Vedere din Parcul tineretului
Foto : Gh. Vințllă

ÎN CAPITALĂ

Continuă cu energie sporită munca 
de consolidare și reparare 

a unor edificii și imobile afectate 
• Amplă concentrare de forțe umane șl mate
riale, sub atenta asistență tehnică a specialiști
lor ® Se elaborează proiecte bine fundamentate 
© In sprijinul bucureștenilor - numeroase 

echipe de constructori din alte județe
în Capitală sint concentrate forțe 

umane și materiale importante pen
tru consolidarea și redarea în folo
sință a unor mari edificii publice și 
blocuri de locuințe afectate de cu
tremur.

CALEA FLOREASCA, în apropie
re de intersecția cu șoseaua Ștefan 
cel Mare. Aici se află Spitalul cli
nic de urgență, instituție sanitară 
bine cunoscută, dotată cu aparatură 
medicală de vîrf^ Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, vizitînd acest obiectiv, a 
indicat să se -urgenteze lucrările de 
reparații, pentru ca această unitate 
spitalicească, de stringentă necesi
tate. să fie ' redată cît mai rapid în 
folosință,

în prezent, peste 250 de munci
tori de specialitate, din cadrul 
I.C.R.A.L. Vitan, lucrează intens la 
îndepărtarea tencuielilor exterioare 
și interioare crăpate, la sprijinirea 
unor grinzi de rezistență.

— Am organizat activitatea în 
schimburi prelungite — ne spune ing. 
Ion Micu, șeful șantierului — com
pletând formațiile de lucru cu mun
citori de diferite meserii, în func
ție de necesități. Păstrînd acest 
ritm de execuție, cu sprijinul pro- 
iectanțiloi vom reuși ca, pînă la fi
nele lunii aprilie, să încheiem lu
crările de refacere și dare în folo
sință ă Spitalului de urgență.

BULEVARDUL MAGHERU NR. 
43, Aici a funcționat și va funcționa 
(la parter) unitatea comercială „Tu
rist"; în acest imobil au locuit și 
vor locui zeci de familii. Argumen
te pentru această certitudine? Ope
rativ. echipa de dulgheri condusă 
de Micu Dumitru, din cadrul Grupu
lui de șantiere nr. 6. a executat lu
crările de susținere a clădirii, sub 
atenta asistentă tehnică a specialiș
tilor, între care ing. Ilie Pop, de la 
Institutul de proiectări construcții 
tip. Pentru acest imobil. Institutul 
„Proiect" București a și trecut la 
elaborarea proiectelor in scopul con
solidării structurilor de rezistență.

BULEVARDUL NICOLAE BĂL- 
CESCU NR. 7. Comisia de experți, 
după analize, măsurători și verifi
cări, și-a prezentat concluziile și a 
dat soluțiile: blocul rezistă și trebuie 
consolidat. Institutul „Proiect" Bucu
rești elaborează documentația nece
sară, pe baza' unor procedee moder
ne, sigure si trainice, in așa fel in
cit edificiul să fie mai solid, să do- 
bindească o funcționalitate adecvată 
cerințelor. Echipele de constructori 
sînt pregătite să treacă la realizarea 
proiectului în cele mai bune con
diții.

STRADA CĂDEREA BASTILIEI 
NR. 7. La imobilul cu opt niveluri de 
la această adresă, sub directa îndru
mare a specialiștilor de la Institu
tul de cercetări în construcții și 
economia construcțiilor din Bifcu- 
rești, lucrători ai întreprinderii de 
construcții edilitare și drumuri din 
Capitală au încheiat vineri, 18 martie, 
in condiții de bună calitate, lucrările 
de sprijinire interioară și exterioară 
a imobilului. Zilele acestea se va 
trece, pe baza analizelor efectuate la 
fața locului, la elaborarea proiectului 
de consolidare a rezistenței și execu- 

st.rada Armata Poporului, strada 
Lomonosov și altele. Sint fapte care 
atestă o dată mai mult simțul civic 
al craiovenilor, modul gospodăresc și 
responsabil în care înțeleg să pună 
umărul in interesul obștii și al fie
căruia in parte. Din păcate, se mai 
întâlnesc și altfel de situații. De pil
dă, în imobilul de pe strada Grigore 
Preoteasa nr. 2 locuiesc 25 de fa
milii. „E greu de înțeles atitudinea 
locatarilor de aici — ne spune mais
trul care răspunde de reparația imo
bilului. în timp ce 16 meseriași din 
comuna Teasc, situată la 30 km de 
Craiova, vin cu noaptea-n cap 
și lucrează aici de o săptămină, 
respectivii locatari n-au pus mina 
nici măcar să evacueze molozul 
din curte. Această operație s-a 
făcut abia duminică — sub privirile 
locatarilor, de după perdeaua feres
trelor — de către 17 student! de la 
Universitatea craioveană. N-am cu
vinte. credeți-mă. să calific o aseme
nea atitudine".

O situație similară întâlnim și pe 
strada Ecaterina Teodoroiu nr. 12. 
„în timp ce Nicolae Știrbu si fiul 
său. elev de liceu, sînt mereu alături 
de meseriași, ceilalți locatari — ne 
explică șeful echipei de meseriași de 
la acest imobil — ne-au făcut obser
vația să lucrăm mai încet, pentru că 
ei vor să... doarmă !“ Asemenea ati
tudini nu pot fi socotite decit ca lip
site de cel mai elementar civism.

Parcă pentru a contrazice asemenea 
fapte, la locuința proprietate perso
nală ce aparține cetățeanului Iulian 
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tarea lucrărilor de reparare a acestei 
clădiri.

în sprijinul constructorilor bucu- 
reșteni, dintr-un puternic spirit de 
întrajutorare tovărășească, de so
lidaritate muncitorească au sosit in 
Capitală sute de lucrători cu înaltă 
calificare din numeroase județe ale 
țării. împreună, bine organizați și 
bine conduși, constructorii acționează 
stăruitor și cu bune rezultate pe șan
tierele Bucureștiului.

— Pentru echipa de dulgheri din 
județul Botoșani, condusă de comu
nistul Constantin Moruz, nu avem 
decit. cuvinte de laudă — ne spune 
inginerul Nicolae Diaconescu. șeful 
șantierului nr. 1 al I.C.R.A.L. Foișor. 
Ajutorul pe care ni-1 acordă ne este 
de mare folos. Din zori și pînă noap
tea tirziu, întreaga echipă muncește 
cu inaltă responsabilitate, aplică so
luții eficiente pentru rezolvarea pro
blemelor ridicate pe șantier.

La fel lucrează și ceilalți construc
tori care au sosit din județele țării, 
pentru a pune umărul la refacerea 
Capitalei. Cînd facem aceste afirma
ții, avem in vedere și echipa dc con
structori condusă de Mihai Domenic 
din Harghita, care a lucrat la conso
lidarea blocurilor din str. Duiliu 
Zamfirescu, bd. Magheru 23, iar în 
prezent — la blocul „Patria" ; la e- 
chipele maiștrilor mineri Iuga Nicoa- 

•'ră -din- Valea Bibiciului și Traian Co
vaci din Zărnești, care în aceste zile 
lucrează la consolidarea imobilului 
din. bd. Bălcescu nr. 26.

La cele 18 obiective din rețeaua 
hotelieră a Capitalei, în cadrul cărora 
sînt in execuție lucrări de consolida
re și reparații, muncesc 435 de mese
riași, din care 310 au sosit din ju
dețele neafectate de cutremur : 58 
din Bihor, 36 din Harghita, 22 din 
Maramureș, 17 din Mureș, 12 din Cluj. 
Un număr de 40 de zidari, tapițeri. 
zugravi de la Trustul de construcții 
locale din Oradea, sub' conducerea 
maistrului Ștefan Varga, lucrează 
pentru reintrarea integrală in func
țiune a hotelului „Athenăe Palace", 
în schimburi prelungite, de 12 ore, 
constructorii orădeni avansează ca
meră cu cameră, etaj cu etaj, dind 
strălucirea inițială a marelui edificiu 
din centrul Capitalei.

— Calitatea lucrărilor executate, a- 
curateța finisării sint ireproșabile, 
apreciază Iulian Vintilă, directorul 
complexului.

Echipa condusă de I. Fekete am in- 
tîlnit-o pe șantierul de la hotelul 
„Modern", care are obligația de a 
reda acestui edificiu cît mai rapid 
funcționalitatea.

Aprecieri pozitive se cuvin și spe
cialiștilor veniți din diferite zone ale 
țării, pentru a acorda tot sprijinul 
lor constructorilor bucureșteni, o a- 
sistență tehnică dc inaltă competență. 
Bunăoară, specialiști din Institutul de 
proiectări al județului Brașov și-au 
asumat sarcina să elaboreze in între
gime proiectele pentru consolidarea 
structurii de rezistență a imobilelor 
din str. Academiei nr. 35—37 și Ion 
Ghica nr. 1. Dar, asemenea lor, citi 
alți numeroși specialiști, nu își fac, 
în prezent, din plin datoria pe șan
tierele Capitalei ! (Ion Lazăr, Ilie 
Ștefan, Dan Constantin).

H
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Ureche, de pe strada Mohorului nr. 2, 
există un adevărat șantier. Gazda, 
impreună cu 6 oameni, lucrează ca 
la o bandă rulantă. Cine sînt mese
riașii ? Vecini și rude de la sate, 
cumnati. nepoți si fini care, aflînd 
de necazul meu — ne spune gazda — 
au venit să dea o mină de ajutor. 
Exemple asemănătoare de întrajuto
rare ca vecini, ca rude, ca tovarăși 
de muncă am întâlnit si Ia imobilele 
de pe strada Brestei nr. 79. 95 și 314. 
Pe strada Cîmpia Islaz nr. 25. unde 
locuiește familia Alexandru Gută, a 
cărei casă a fost prăbușită, au venit 
duminică să-l ajute șapte rude în 
frunte cu tatăl său. de 70 de ani. Pe 
strada Doicești nr. 28 întâlnim un 
nou șantier al întrajutorării. O echipă 
alcătuită din 7 meseriași, în frunte 
cu inginerul Nicolae Dinculeanu, de 
la atelierul electric al Combinatului 
chimic. îl aiută în orele libere pe co
legul lor de muncă. Ion Trandafir, 
la repararea casei. Aflăm de Ia pri
marul municipiului, tovarășul Ștefan 
Negreț, că din inițiativa organelor de 
partid acționează în oraș, pentru aju
torarea tovarășilor de muncă, nume
roase echipe de la Electroputere, 
Combinatul chimic, întreprinderea de 
tractoare și mașini agricole. Subli
niem și salutăm asemenea acțiuni, 
pentru că ele imprimă refacerii un 
ritm accelerat, pentru că sînt dovezi 
ale multiplelor posibilități care pot 
fi găsite in vederea Înlăturării mai 
rapide a distrugerilor.

C. PRIESCU 
N. BABALAU
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FAPTUL1
DIVERS
Ionela
din Horezu
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De multă vreme, prin ne
întrecuta săi meșteri olari, Ho
rezu a devenit o localitate re
numită nu numai in tară, ci și 
peste hotare. Nume cum sint 
acelea ale lui Stelian si Victor 
Ogrezeanu, Victor Vicșoreanu 
sau Constantin Buclescu sint 
binecunoscute de toți iubitorii 
artet populare.

Iată că, de la un timp, alături 
de aceste nume de largă rezo
nanță, a apărut cel al unei fe
tișcane care n-a împlinit încă 
20 de ani, dar care a și devenit 
o concurentă de temut a celor 
mai meșteri dintre meșteri. De 
pe acum, fata de la roata olaru
lui își „modelează" un stil pro
priu, folosind ca motive predo
minante vita de vie, melcul și 
pana de brad. Intrucît veți mai 
auzi de această „olărită". reți- 
nețl-i numele : Ionela Obodeanu.

Cu noroc
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Pentru Reșița, vatra siderurgi
că a țării, unde focurile indus
triale ard nestinse de peste două 
veacuri, recenta intrare in func
țiune a noii întreprinderi de 
confecții reprezintă o prezentă 
inedită. Despre 13 dintre mun
citoarele fabricii ne-a vorbit 
Viorica Rocaș, absolventă de 
liceu. Este șefa de echipă a 
celor 13. Auzind că la Reșița «-a 
dat în folosință o întreprindere 
de confecții, a venit și ea să 
vadă ce și cum. A venit, a vă
zut și a rămas. Ba nu : a urmat 
o vizită la liceul pe care îl ab
solvise și s-a întors cu alte 13 
colege. Acum, cele 13 bacalau
reate se numără printre cele 
mai bune muncitoare. De unde 
se vede că nu totdeauna 13 e cu 
ghinion.
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Izvoare 
de sănătate

I
I

conducte 
Gher- 
Scar- 
preci- 
Drin- 
cura 

(pen-

Undeva, in zona de est a ju
dețului Vaslui, pe raza comu
nei Drinceni, s-au descoperit 
mai multe izvoare minerale. 
Intrucît in zona izvoarelor nu 
există condiții pentru valorifi
carea lor in tratament, s-au 
luat măsuri pentru captarea și 
pomparea apei prin 
pină la spitalul din satul 
mănești. Medicul Ștefan 
lat, ' directorul spitalului, 
zează că izvoarele de la 
ceni pot fl folosite în 
externă sub formă de băi 
tru afecțiuni ale aparatului lo
comotor, sistemului nervos ș.a.), 
dar ți pentru cura internă. 
Noile izvoare de sănătate au 
impus mărirea capacității spi
talului, a numărului de 
pentru tratament balnear, or
ganizarea serviciului de fizio
terapie 
analize

căzi

și a unui laborator de 
medicale.

Al 70-lea rol
Viața 

peni (Prahova) 
strîns cu cea a teatrului popu
lar din localitate. Cu mai bine 
de 30 de ani in urmă, impreună 
cu cițiva 
Chiriac a 
„trupă" de teatru.
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Elenei Chiriac din Plo- 
se împletește

entuziaști, 
înjghebat

I
I

Elena 
prima 

Deși avea 
de crescut și patru copii, ea a 
fost prezentă de-a lungul ani
lor in nu mai puțin de 69 de 
piese. Elena Chiriac nu a fost 
numai actriță de talent, ci și 
sufleor, regizor, decorator, mași
nist. Tot in dragoste pentru teatru 
și-a crescut și copiii, aducindu-i 
și pe ei pe scenă. Peste puțin 
timp, împlinește 70 de ani. În
semn de omagiu va apărea și in 
cea de-a 70-a piesă de teatru, 
unde va interpreta — ghiciți? 
— rolul unei... mame.
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Cu fantezie, I
și nu numai 
atit

I
I

i industrial. Dar 
creatoare își gă- 
cea mai depli- 

chiar in școala în 
sălile de cursuri, 
coridoarele, ate-

în ultima vreme, pe frontispi
ciile și fațadele unor edificii, in 
parcuri și pe arterele principale 
din Bacău au apărut amfore, co
loane, figurine și alte motive de
corative care dau un plus de fru
musețe orașului. Autorii : elevii 
secției de construcție din ca
drul Liceului 
fantezia lor 
seste poate 
nă întrupare < 
care învață : 
laboratoarele, 
lierele, căminul, ba chiar și can
tina au 
ziții cu 
istorice 
care îi 
tainele 
altul decit Romeo Mihalcea, cel 
care s-a ocupat, acum citlva ani, 
împreună cu alți artiști, de în
frumusețarea satului olimpic de 
la Miinchen.

I
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devenit adevărate expo- 
lucrări grupate pe teme 
și folclorice. Maistrul 
inițiază cu pasiune în 

artei decorative nu este
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Pui de lei
Eveniment lâ grădina zoologi

că din Baia Mare : au văzut lu
mina zilei doi pui de lei. Lei de 
origine africană. Este pentru 
prima dată cînd în cei 12 ani de 
cînd funcționează grădina zoolo
gică băimăreană se nasc pui de 
lei. Actuala pereche de lei care 
se află aici a fost adusă acum 
trei ani de la grădina zoologică 
din Galați, Tot ca o curiozitate 
este considerat și faptul că puii 
de lei s-au născut în plină iar
nă. Ei sint sănătoși și viguroși.
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Rubricâ reaHzatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

I
I
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Constrictori și montori, timpul este excelent pentru devansarea termenelor, pentru
reciperarea grabnică a restanțelor. Sint valorificate integral aceste condiții?

INVESTIȚIILE-domeniu esențial 
el dezvoltării economiei naționale

La icrările de dezvoltare a capa
citățile producție de la Electrocen- 
trala^intia se face simțită in aceste 
zile lamplă mobilizare a forțelor u- 
nite^le constructorului și beneficia- 
rulu sub a căror acțiune se nete- 
zeșttot mai evident calea spre pu
neri în funcțiune a unui nou grup 
engetic de 210 MW, eveniment pia
nist să aibă Ioc spre sfirșitul lunii 
vijăre. Din „operativa comună" 
a beneficiarului și constructorilor 
(f dimineața zilei de 15 martie 
ffl a rezultat că a fost termi- 

i/ă operațiunea de spălare me- 
•jiică a cazanelor și chiar din aceas- 
u zi a început spălarea acidă a a- 
cestora — etapă 
importantă, pre
mergătoare pune
rii în funcțiune a 
noului obiectiv. 
După cum preci
za tovarășul Flo- 
rea Beres, di
rectorul tehnic 
al Electrocentralei 
Mintia, în luna 
martie s-au luat 
o seamă de mă
suri eficiente pen
tru intensificarea, 
ritmului lucrări
lor la noul grup, 
munca fiind or
ganizată in schim
buri continue, 
care asigură o 
vie activitate in 
toate cele 24 de 
ore ale zilei. 
Strînsa colabora
re dintre energe- 
ticieni și constructori este de
monstrată. printre altele, și de faptul 
că un volum important de lucrări de 
la noul grup energetic a fost preluat 
de formațiile de muncă ale benefi
ciarului.

In prezent, conducerea șantierului 
„Transilvania" al Trustului energo- 
montaje București, care execută lu
crările de specialitate lâ grupul ener
getic respectiv — după cum ne rela
tau șeful șantierului Dinu Silion și in
ginerul șef Dumitru Timotin — a con
centrat forțele în mod eficient la ac
țiunea de pornire a unor agregate 
rotative, la operațiuni de spălare chi
mică a circuitului de aburi și apă, la 
finisări de montaje, în vederea înce
perii, în aceste zile, în avans, a pri
mei etape de suflare a cazanelor —• 
lucrare care era planificată să fie e- 
fectuată la sfirșitul acestei luni. La 
sala de mașini a și fost realizată cir
culația uleiului prin lagăre. în pre
zent trecîndu-se la revizia lagărelor 
și pregătirea turbinei pentru izolare. 
Activitatea care se desfășoară în 
schimburi prelungite — iar acum, in 
martie, și în zilele de duminică, fără 
întrerupere — a formațiilor de mon

Munca este organizată 
in schimburi 

neîntrerupte, se lucrează 
în toate cele 24 de ore 

ale fiecărei zile
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tori, conduse de Șandor Otvoș (care 
a cîștigat un avans de două luni de 
zile la montarea turbinei de 210 MW), 
de Emanoil Bandui, Gheorghe Bin- 
dea. Vian Lodroman. Mihai Nicu. 
Ștefan Nagy șj alții ca ei. a permis 
înregistrarea unor substanțiale devan- 
suri la lucrările de montaj de la sala 
mașinilor, turbogeneratorul de 210 
MW, instalația de combustibil fluid 
și la conductele de înaltă presiune, 
ceea ce, după părerea autorizată — 
atît a constructorului, cit și a bene
ficiarului —. va asigura punerea in 
funcțiune a noului grup energetic 
cu zeci de zile înainte de termenul 
planificat. Acesta este, de fapt, țelul 

primordial al tu
turor- construc
torilor de pe șan
tier, după cum 
se exprimau, de 
fapt, în numele 
tovarășilor lor de 
muncă, sudorul 
de înaltă spe
cializare Emilian 
Jiganie, montorii 
Andrei Andraș și 
Francisc Vardyas. 

în legătură cu 
cerința beneficia
rului de a se in
tensifica în aces
te zile eforturile 
la montarea in
stalațiilor interi
oare de la e- 
lectrofiltre și a 
echipamentelor a- 
ferente sectaru
lui de preparare 
a cărbunelui praf, 

tovarășul inginer Dinu Silion ne spu
nea că, în așteptarea utilajelor care 
trebuie să mai sosească aici, au fost 
luate măsuri adecvate privind con
centrarea unor noi formații de lucru 
la instalațiile de alimentare cu căr
bune a cazanelor.

Trebuie subliniat în acest context 
și faptul că acțiunea comună a pro- 
iectanților, beneficiarului și construc
torului, pentru reducerea costurilor 
aferente noului grup energetic cu 
peste 32 milioane lei față de preve
derile inițiale, potrivit sarcinilor tra
sate de conducerea partidului, s-a 
realizat cu succes. în acest cadru — 
ne spunea tovarășul inginer Florea 
Bereș — consumurile au fost reduse, 
printre altele, cu peste 473 tone ci
ment, 140 tone oțel-beton, 30 tone 
profile metalice ; drumurile și plat
formele uzinale au fost micșorate cu 
700 mp, renunțîndu-se la 230 corpuri 
de iluminat.

Sabin IONESCU 
corespondentul „Scînteil"

Una din noile capacități aflate in 
curs de execuție la întreprinderea 
,.UNIO“ Satu Mare are termen apro
piat de punere in funcțiune. Firesc, 
activitatea de montaj a utilajelor teh
nologice ar fi trebuit să se afle in
tr-un stadiu avansat, în plină des
fășurare. Pe șantier, situația e alta. 
Ing. Alexandru Pitner. șeful birou
lui investiții al întreprinderii bene
ficiare. apreciază că stadiile fizice ale 
lucrărilor de construcții-montaj sint 
mult rămase în urmă, ceea ce stîn- 
jenește foarte mult montajul teh
nologic — operațiune de mare în
semnătate pentru darea în exploa
tare neîntîrziată a noii capacități.

în intenția de a 
intensifica ritmul 
lucrărilor, bene
ficiarul a venit in 
sprijinul monto- 
rilor. întărind e- 
fectivul de con
structori cu o 
puternică echipă 
de peste 60 
de lăcătuși-mon- 
tatori, condusă de 
Alexandru Olah. 
Se lucrează in 
schimburi prelun
gite de cite 12 ore. 
in ultima vreme 
s-a muncit și du
minicile. dar din 
cauza unor deficiente organizatorice, 
ritmul de lucru actual nu dă suficien
te garanții că utilajele vor fi mon
tate la timp (în stoc se află utilaje 
pentru montaj în valoare de 9,2 mili
oane lei. iar peste cîteva zile aces
tora li se vor adăuga alte impor
tante cantități de utilaje, reprezen- 
tînd-poduri rulante grele și alte in
stalații de mare tonaj).

O investigație pe șantier ne-a pri
lejuit cunoașterea unor priorități a- 
supra cărora trebuie să se concen
treze deopotrivă eforturile beneficia
rului și constructorului, adică T.C.I. 
Cluj-Napoca. Ia care s-a adăugat re
cent și Trustul de instalații-montaj 
Brașov, căruia ii revine sarcina mon
tării utilajelor tehnologice. Priorita
tea numărul 1 o constituie, pentru 
zilele ce urmează, betonarea de ur
gentă a platformelor, fără de care 
podurile rulante, după cum spu
neam. pe cale de a fi expediate de 
o uzină timișoreană, nu vor putea 
fi amplasate pe poziția corespunză
toare. pentru a fi înălțate și mon
tate pe grinzile de rulare.

Deși constructorul, T.C.I. Cluj-Na- 
poca (șef de lot. inginer Vasile Csiki) 
este optimist în acftțștă. privință,, be

Construcțiile avansează, 
utilajele sosesc, 

dar montajul stagnează 
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neficiarul manifestă serioase îndoieli 
și îngrijorare și. pe bună dreptate, 
intrucît nu sint amenajate suficien
te drumuri de acces în incinta șan
tierului. iar utilajele grele (buldoze
re. lansatoare ș.a.) se împotmolesc 
și se defectează frecvent din cauza 
suprasolicitărilor la care sînt supu
se în terenul extrem de moale, ac
cidentat și plin de apă. Este limpe
de că se impune intensificarea trans
portului de piatră masivă pentru a- 
menajarea grabnică a unor drumuri 
de acces și acoperirea altor porțiuni 
din teren. Dar, principala măsură 
care se cere luată de constructor în 
actuala situație este sporirea efecti

vului de lucrători 
in schimbul de 
noapte, deoarece, 
pînă de curind. in 
acest schimb mun
ceau doar 14... 
angajați. Trustul 
de instalații-mon- 
taj Brașov, care a 
preluat recent de 
la trustul clujean 
sarcina montării 
utilajelor. acțio
nează, după păre
rea beneficiarului, 
extrem de lent, 
cu toate că are 
condiții să lucre
ze la montajul 

unui mare volum de instalații elec
trice. Stînd de vorbă cu maistrul
Andrei Moni de la trustul brașovean, 
am aflat că efectivul de lucrători an
gajați pe șantierul acestei investiții 
este mult preji redus — circa 30 — 
dar și aceștia nu folosesc zi de zi. 
din plin, timpul de lucru. încalcă 
adesea disciplina în muncă. Am
bii constructori întîmpină greutăți Ia 
transportul de materiale necesare 
șantierului, ajungind in situația de 
a-și disputa automacaralele și alte 
mijloace de transport și ridicat ce 
le-au fost puse la dispoziție, atît cît 
au permis posibilitățile, de către be
neficiar. Iată de ce este imperios ne
cesar ca. neîntîrziat conducerile celor 
două trusturi să conlucreze tovără- 
șește, cu înțelegere și inaltă respon
sabilitate, să asigure condiții cît 
mai bune de lucru pe șantierul din 
Satu Mare, atît în ce privește achi
ziționarea utilajelor grele așteptate 
de mai mult timp, cît și în sporirea 
efectivelor de lucru în ambele schim
buri, așa cum s-a indicat de 
conducerea partidului.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii"

-....  — • • la întreprinderea

Inițiative valoroase, producții suplimentare
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Bătălia pentru recolte mari în acest an impune acum:

ACȚIUNI ENERGICE PENTRU
MENȚINEREA APEI 1N SOL

Toate sistemele de irigații trebuie operativ 
și temeinic pregătite

Prevederile meteorologice se confirmă : luna martie 
este mai săracă in precipitații. în plus, creșterea tem
peraturii aerului favorizează scăderea umidității so
lului. în asemenea condiții se cer aplicate măsuri 
adecvate avind ca scop menținerea apei în stratul ara
bil. Iată de ce, paralel cu eforturile care se fac în ve
derea încheierii insămînțării culturilor dip prima 
epocă, trebuie executate toate lucrările care contribuie 
la menținerea apei în sol. între acestea, un loc im
portant ocupă grăparea și nivelarea ogoarelor de 
toamnă și -a arăturilor de primăvară. Din datele cen
tralizate la Ministerul Agriculturii rezultă că, pînă la 
23 martie. 75 la sută din ogoarele de toamnă au fost 
grăpate. Această lucrare, trebuie intensificată cu pre
cădere în unitățile agricole din județele din sudul țării, 
cîmpia de vest și Moldova, unde și lipsa precipitațiilor 
din ultima perioadă a fost mai pronunțată. Astfel, 
cooperativele agricole din județul Olt au grăpat numai 
33 la sută din suprafețe, cele din Timiș — 35 la sută, 
Ilfov — 53 la sută, Teleorman — 68 la sută, Mehedinți 
— 65 la sută.

în acest an, unitățile agricole de stat și cooperatiste 
vor iriga o suprafață de circa două milioane hectare. 
Pentru ca udările să se poată aplica la timp, este ne
cesar ca, încă de pe acum, să se asigure funcționarea 
ireproșabilă a sistemelor de irigații. în acest scop, așa 
cum au stabilit organele de specialitate, pină la

31 martie trebuie să se încheie lucrările de întreținere 
și reparare a canalelor, a conductelor îngropate și 
jgheaburilor, a construcțiilor hidrotehnice și stațiilor 
de pompare, pentru ca după această dată să se efec
tueze probele generale de funcționare cu apă. Din da
tele furnizate de Centrala de exploatare a lucrări
lor de îmbunătățiri funciare rezultă că în unele sis
teme de irigații din județele Buzău. Bihor și Satu 
Mare lucrările de curățire și reparare a rețelei de 
canale sint intirziate față de termenele stabilite in gra
ficele, de execuție. Au intîrziat, de asemenea, în unele 
județe repararea și punerea in funcțiune a echipa
mentului mobil de udare : motopompe, conducte, as- 
persoare.

în același timp, trebuie urgentate lucrările la noile 
amenajări pentru irigații, îndeosebi in sistemele locale, 
unde se constată serioase rămîneri in urmă. Pe aceste 
șantiere trebuie să se concentreze toate forțele, astfel 
încit suprafețele restante la amenajări însumînd circa 
27 000 ha. cit și cele prevăzute în planul pe acest an, 
să se realizeze integral. Desigur, este vorba de un vo
lum mare de muncă, dar este posibil ca prin concen
trarea unor forțe mai mari — toți membrii coopera
tivelor agricole să participe la aceste lucrări, prin fo
losirea unor mijloace mecanice suplimentare și buna 
organizare a muncii — planul de amenajări să fie în
deplinit.

La sfirșitul primelor două de
cade din această lună, colectivul de 
oameni ai muncii români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, în 
frunte cu comuniștii de la în
treprinderea textilă din Arad 
a anunțat cu satisfacție o serie de 
notabile realizări obținute în pro
ducție de la începutul anului. To
varășa Aurelia Leuceanu. secretara 
comitetului de partid din întreprin
dere, releva faptul că în această 
perioadă la U.T.A. s-a realizat o 
producție globală suplimentară în 
valoare de 12,1 milioane lei expri
mată printre altele în peste 168 000 
mp țesături finite și 70 000 kg fire 
tip bumbac.

Cum au fost obținute aceste suc
cese ? în primul rînd prin mai buna 
folosire și încărcare a utilajelor din 
toate secțiile de producție, prin în
tărirea disciplinei in muncă și a 
disciplinei tehnologice, prin asimi

larea în fabricație a noi produse, 
cum sînt cele din familia terocel cu 
fibre chimice in amestec pu celo
fibră, basmalele din melană in 
amestec cu celofibră, articolele pro
duse din celofibră.

Inițiativele „Să realizăm în fie
care zi o producție record și de ca
litate". „Să facem tot ce ne stă in 
putință pentru a-i ajuta pe sinis- 
trați" au avut un rol deosebit în 
antrenarea colectivului de muncă la 
realizarea unor noi succese. Numai 
în ultimele două duminici (13 și 20 
martie), prin eforturile tuturor, s-au 
realizat suplimentar 148 000 mp țe
sături finite și 31 000 kg fire tip 
bumbac, in valoare de peste 2,7 mi
lioane lei. Sint realizări care 
poartă semnătura unor harnici 
muncitori din unitate, semnătura 
întregului colectiv. (Constantin Si-

Marile sisteme pentru iri* 
gat au fost pregătite. 111 ma' 
rile sisteme pentru irigat din județul 
Olt pregătirile sînt aproape înche
iate. La Stoenești-Vișina și Terasa, 
Corabia, care cuprind peste 58 000 ha. 
toate stațiile de pompare au fost 
reparate și verificate, iar canalele au 
fost curățite. în această săptămînă se 
încheie ultimele lucrări prevăzute, 
astfel incit. în jurul datei de 1 apri
lie, se vor face probele cu apă. 
După cum am aflat de la I.E.L.I.F. 
Caracal, au fost deja ridicate din di
ferite zone probe de sol pentru a sta
bili momentul declanșării udărilor. 
(Emjlian Rouă).

Amenajările locale — în 
stare de funcționare. Prc” 
ducții 'cit mai mari pe toate supra
fețele irigate" — sub acest îndemn 
s-a acționat in unitățile agricole din 
județul Mehedinți care dispun de 
suprafețe de teren amenajate in sis
teme locale. Prin largi acțiuni de 
masă s-a asigurat curățirea canale
lor, s-au amenajat bazine de reten- 
ție etc. Din cele 4 722 hectare iri
gate în sisteme locale, cea mai mare 
parte . se vor cultiva cu legume și 
plante furajere. Suprafețele au fost 
repartizate pe formații mixte de me
canizatori și cooperatori. La Salcia, 
Girla Mare. Obirșia de Cimp, Pris

tol, Batoiti. Crivina și în alte unități 
sistemele locale sînt pregătite pentru 
irigații. Au fost luate, de asemenea, 
măsuri pentru a se iriga, în condiții 
optime, cele 10 000 de hectare care 
au fost deja date in exploatare din 
cadrul marelui sistem de irigații 
Crivina—Vinju Mare, aflat in curs 
de realizare. (Virgiliu Tătaru).

Crăpatul ogoarelor în 
fază finală. încheierea m cursul 
zilei de marți a insămințării sfeclei 
de zahăr pe întreaga suprafață de 
12 500 ha in unitățile agricole din 
județul Buzău a permis concen
trarea unui număr sporit de mij
loace mecanice la grăpatul ogoa
relor — principala lucrare de men
ținere a umidității solului. întrucît 
temperatura a crescut foarte repede, 
au fost luate măsuri ca în fiecare 
unitate tractoarele eliberate de la 
însămînțări să fie dirijate la grăpatul 
terenului. Generalizarea schimburilor 
de noapte în toate unitățile care 
mai au de executat această lucrare 
permite realizarea unui ritm zilnic 
dublu față de cel din ultima săptă- 
rnină. De altfel. în unitățile care fac 
parte din consiliile intercooneratiste 
Balta Albă. Măgura, Pogoanele. Pa
dina, Poșta Cîlnău. Rm. Sărat și Să- 
poca. grăpatul ogoarelor s-a înche
iat. Pînă în prezent, din cele 111 000

ha ogoare prevăzute a fi grăpate lri 
cooperativele agricole, lucrările s-ari 
executat pe 99 589 ha. (Mihai Bâzu).

Mecanizatorii — în schim«
buri de noapte. La indicația
comitetului județean 
agricultura județului 
treprins. noi acțiuni n 
la creșterea ritmului 
lucrărilor agricole de s 
cial la arături și grăpr 
Astfel, zilele trecute > 
dețul Prahova 200 
pentru a da o mină • 
torilor ogoarelor di 
Totodată, s-a extins 
întrajutorare între 
tractoare din consilii! 
ratiste Măceșu de Jos 
unde stadiul executăr 
mai avansat, au fost tr 
rele consiliilor Horezu 
Perișor. Printre măsurile

■’rtid, în 
i în- 

’ucă 
a

torice inițiate se numără ș 
zarea lucrului in schimburi 
gite și chiar noapte la lur 
rurilor, fapt ce a co is la c 
vitezei zilnice la < utare 
rilor. Ca urmare. trc
agrioole de stat ar 
ogoarelor s-au inel 
rătivele agricole 
fost executată în
respectiv, 87 la 
bălău).

La stația de pompare

,,Mihai Viteazu", 
Gălățui-Călărași

Sala agregatelor de pompare ale

între 21 și 27 martie se desfășoară 
„săptâmina pomiculturii", zile in care 
au loc ample acțiuni în vederea în
grijirii și modernizării livezilor, pen
tru înființarea de plantații noi. Lu
crările care se efectuează in această 
perioadă au o semnificație deosebită. 
După cum se știe, in ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 3 decembrie 1976 a fost 
aprobat programul de dezvoltare și 
modernizare a viticulturii și pomicul
turii, prevederile lui materializin- 
du-se chiar din aceste zile ale 
primăverii, cînd în livezi și vii se 
execută numeroase lucrări. Am so
licitat tovarășului prof. dr. ION 
CEAUȘESCU, adjunct al ministru
lui agriculturii și industriei alimen
tare. să facă unele referiri atit la 
programul amintit, cît și la acțiunile 
ce se desfășoară în această perioadă 
in vii și livezi.

— Elaborarea programului de dez
voltare și modernizare a viticulturii 
și pomiculturii a fost determinată de 
necesitatea de a spori în timp scurt 
producția de struguri și fructe — 
ne-a spus la început interlocutorul 
nostru. După cum se știe, programul 
privind producția și desfacerea că
tre populație a bunurilor de consum 
în perioada 1976—1980 prevede. între 
altele, ca în 1980 producția de fructe 
și struguri să se dubleze fată de 1975. 
Analizele efectuate au dus la conclu
zia că în actualele plantații de vii și 
pomi randamentul la hectar poate 
crește mult. Iată de ce programul 
de dezvoltare și modernizare a viti
culturii și pomiculturii prevede în
ființarea a noi plantații de vii și 
pomi în sistem intensiv și super- 
intensiv, precum și modernizarea 
plantațiilor existente. Sintem toc
mai în perioada în care se aplică 
prevederile din programul amintit, 
ceea ce presupune ca organele de 
specialitate și conducerile unităților 
agricole să acorde cea mai mare 
atenție acestor probleme.

— în ce constă acțiunea de 
modernizare a plantațiilor si ce 
lucrări trebuie efectuate acum ? 
Care este stadiul executării lor ?

— în vederea modernizării viilor se 
acționează în direcția sporirii densi
tății butucilor atît Ia noile plantații 
care se organizează, cit și la cele 
vechi prin completarea lor după o 
tehnologie specială. De asemenea, se 
introduc metode noi de conducere a

corzilor care să permită extinderea 
largă a mecanizării. în toate planta
țiile, de exemplu, se completează go
lurile cu vițe fortificate în ghivece. 
Este o tehnologie nouă care asigură 
producerea rapidă a materialului să- 
ditor, în solarii special amenajate. 
Prin această metodă, anul trecut au 
fost obținute 9 milioane de vite. A- 
ceste vițe, care se prind foarte bine, 
sînt folosite acum la indesirea plan
tațiilor, ceea ce va duce, în scurt

drumurilor de acces, asigurarea ali
mentării cu apa necesară irigațiilor 
și tratamentelor fitosanitare etc. A- 
ceste lucrări, care se aplică diferen
țiat. în funcție de starea fiecărei li
vezi. vor duce, în cîțiva ani. la 
crearea unor livezi intensive care vor 
produce 15 000—20 000 kg fructe la 
hectar și chiar mai mult. Aceste 
lucrări se desfășoară în ritm intens, 
fapt determinat și de condițiile cli
matice favorabile din această pri-

ani de la plantare. Acum. în pomi
cultură se înființează livezi intensive 
și superintensive. Spre deosebire de 
150—200 pomi, cît avea o livadă cla
sică, se plantează, în funcție de port- 
altoiul folosit, cîte 2 000—4 000 pomi 
la hectar. în cazul livezilor super- 
intensive, acest număr ajunge chiar 
pînă ia 5 000 pomi la hectar. La păr, 
densitatea este 2 000—3 300 pomi la 
hectar. In toamna trecută a fost 
pregătit, prin desfundare, terenul

care asigură apă pei

Folosirea

în toate județele, importante obiective privind

Dezvoltarea pomiculturii 
și viticulturii

timp, la sporirea simțitoare a recol
tei de struguri la hectar. în planta
țiile existente, pe 32 650 ha continuă 
lucrările de modernizare — tăieri 
pentru modificarea formei de condu
cere a butucului, completarea goluri
lor, adaptarea spalierilor și alte ac
țiuni — in scopul extinderii mecani
zării lucrărilor, creșterii productivi
tății muncii și obținerii de recolte 
mari cu costuri reduse.

La fel se procedează și în pomi
cultură. Prioritare sint lucrările de 
îndesire a plantațiilor. Planul pe 1977 
prevede modernizarea prin îndesire 
a 8 350 hectare de livezi. Ar fi greșit 
să se înțeleagă că acțiunea de moder
nizare a plantațiilor vechi ar consta 
numai în îndesirea livezilor, prin 
creșterea numărului de pomi la uni
tatea de suprafață. în livezile respec
tive se aplică un întreg complex de 
lucrări : desfundarea terenului, ferti
lizarea cu îngrășăminte naturale și 
chimice. supraaltoiri în vederea 
schimbării sortimentelor, amenajarea

măvară. în podgorii, de exemplu, s-a 
încheiat dezgropatul viilor și continuă 
tăierile și legatul corzilor. lucrări 
care au fost efectuate pe mai mult 
de jumătate din suprafețe. De ase
menea, sînt completate golurile in 
vederea îndesirii plantațiilor. Sint 
avansate și acțiunile de primăvară 
în livezi. Pînă la această dată au 
fost executate lucrări de îndesire pe 
568 hectare, iar planul de stropiri la 
pomi în cooperativele agricole și 
gospodăriile populației a fost realizat 
în proporție de 67 la sută.

— Ați arătat că se organizea
ză plantațiile noi în sistem in
tensiv Si superintensiv. Care 
este caracteristica acestor plan
tații si cum se desfășoară lucră
rile ?

— După cum se știe, livezile care 
se organizau în trecut aveau o den
sitate redusă, se folosea material să- 
ditor din care rezultau pomi cu talie 
înaltă, ceea ce determina randamente 
mici și fructificarea, lor tîrzie. la 6—8

destinat plantațiilor intensive și 
superintensive, care se fac acum, în 
primăvară. Pînă acum s-au și plan
tat 463 ha, din cele 2190 hectare 
prevăzute a se realiza în această 
primăvară. <

în viticultură, la organizarea noi
lor plantații se au în vedere concen
trarea și specializarea producției de 
struguri. Prin lucrarea de delimitare 
teritorială a culturii viței de vie s-a 
stabilit și s-a delimitat cadrul natu
ral teritorial favorabil culturii efi
ciente a viței de vie în zona culi
nară. respectindu-se întocmai sarci
nile privind folosirea rațională a 
fondului funciar. în acest an, pe lin
gă plantațiile obișnuite se fac, în 
mod experimental, pe 100 ha plantații 
intensive și superintensive, cu densi
tăți de peste 5 000 butuci la hectar. 
Lucrările de plantare pe cele 4 200 ha 
prevăzute a se realiza în cooperati
vele agricole au început și continuă 
cu intensitate. Pină în prezent au și 
fost plantate peste 400 hectare, în-

deosebi în județele Dolj, Mehedinți, 
Caraș-Severin și Vrancea.

— Pentru organizarea noilor 
plantații si indesirea celor exis
tente sint necesare cantități mari 
de material săditor. De aseme
nea, se solicită multi pomi altoiți 
Si butași de viță de vie de către 
gospodăriile populației. Cum 
sînt satisfăcute aceste cerințe ?

— Pentru viticultură s-a asigurat 
întreaga cantitate de material săditor. 
în acest scop, in primăvara anului 
trecut s-au altoit 125.5 milioane bu
tași portaltoi. din care au rezultat 
aproximativ 40 milioane vită de vie 
stas. Din totalul vițelor altoite, pro
duse anul trecut. 46 la sută sînt din 
soiuri de masă și cu funcții mixte. 
In viitor, producerea materialului 
săditor viticol va fi concentrată în 
complexe pepinieristice specializate, 
de mare capacitate. Din cele 42 de 
complexe prevăzute a se crea în 
acest cincinal, 6 se înființează în 
1977. Ca urmare. încă în acest an vor 
fi obținute aproape 50 milioane de 
vițe altoite.

Mai dificilă este asigurarea. în 
cantități corespunzătoare, a materia
lului săditor pomicol. Cu toate că în 
ultimii ani au fost altoiți un număr 
dublu de pomi, față de media anuală 
a cincinalului trecut, cerințele de 
material săditor nu pot fi satisfăcute 
în totalitate. Pomii altoiți au fost 
repartizați cu precădere unităților 
agricole pentru organizarea de plan
tații și indesirea celor existente. Au 
fost luate, totodată, măsuri ca în 
acest an suprafața pepinierelor pomi
cole să crească de trei ori. De aici 
se va asigura. începînd cu toamna 
anului 1978, material săditor necesar 
viitoarelor plantații, cit si pentru 
gospodăriile populației.

Avind în vedere amploarea progra
mului de dezvoltare și modernizare 
a viticulturii și pomiculturii. sarcina 
importantă de a dubla pînă în 1980 
producția de fructe și struguri, or
ganele de specialitate au datoria să 
acționeze cu cea mai mare răspun
dere în vederea aplicării, punct cu 
punct, a prevederilor cuprinse in 
program, asigurind executarea la 
timp și de bună calitate a lucrărilor 
de întreținere a livezilor și viilor.

Convorbire realizată de 
Ion HERȚEG

cu rancP' 
înalte a instala^

(Urmare din pag. I)
fo-
cu

care determină indici scăzuți de 
losire a mașinilor și utilajelor, 
mult sub nivelul planificat, organi
zațiile de partid din fiecare între
prindere trebuie să acționeze cu 
toată fermitatea pentru a combate și 
curma orice tendințe ale unor cadre 
de conducere de a justifica la nesfîr- 
șit situația existentă, pentru a deter
mina o mobilizare amplă a colective
lor, a specialiștilor la găsirea acelor 
soluții, proprii fiecărui caz în parte, 
care să .asigure o bună gospodărire a 
fondurilor fixe productive, readucerea 
in circuitul economic a tuturor uti
lajelor nefolosite. in esență, deci, 
infăptuirea întocmai a sarcinilor tra
sate. în acest sens, de conducerea 
partidului. Cu aceeași energie, orga
nizațiile de partid trebuie să comba
tă practica greșită a unor conducă
tori de unități sau foruri de resort, 
de a supradota secțiile și atelierele 
cu mijloace tehnice, potrivit concep
ției. păgubitoare pentru economie,
„mai bine să prisosească decît să 
lipsească". Este binecunoscut că,
după cum se prevede în planul na
țional de dezvoltare economico-so- 
cială a țării, întreprinderile, mai noi 
sau mai vechi, primesc anual fon
duri pentru completarea zestrei teh
nice pe măsura amplificării și diver
sificării producției, pentru moderni
zarea unor mașini și utilaje. Aceasta 
nu înseamnă insă nicidecum că ne 
putem permite luxul de a aduce in 
întreprinderi mijloacele tehnice care 
nu au condiții să fie utilizate rațio
nal. pe deplin, în timp ce alte ma
șini și utilaje stau nefolosite integral 
sau parțial. Din constatări^mai recen
te ale organelor Inspecției pentru con
trolul gospodăririi fondurilor fixe re
zultă, de pildă, că numai în cinci mari 
unități constructoare de mașini există 
disponibile mașini-unelte suficiente 
pentru a dota o nouă întreprindere.

Care sint direcțiile in care trebuie 
să se acționeze ? De fapt, acestea au 
fost subliniate cu claritate în ședința 
Comitetului Politic Executiv. Este

vorba. în princip<\'\o<e<>\bv 
organizării produi-A yjp* 
asigurarea si pr< 
muncă necesare 
schimburi, de crt 
muncitorilor, de introu 
cuitul productiv a mașii, 
lor și instalațiilor ne 
transferarea lor operativ 
le cu dotare mai redusă 
toare cu locurile de mi 
precum și în întreprinderi 
(iile de producție sînt inși 
pate.

înfăptuim cincinalul revv 
lnțifice și tehnice. Or. și in 
meniu, al gospodăririi m 
tehnice, se impune abordare 
țifică a problemei valorificări, 
lui de lucru disponibil al mi 
unelte, a tuturor capacităților d< 
ducție, redueîndu-se la minimum » 
evitîndu-se complet, bunăoară, schi 
burile neprogramate printr-o judii; 
oasă programare a fabricației, pr 
suplimentarea sarcinilor de produc' 
extinderea cooperării cu alte in» > 
prinderi. în acest sens, de marety.j, 
los poate fi organizarea de coopr'Ț; ‘ 
pe plan local. Experiența unbr c‘ e/ 
tete județene de partid, ca de aOf/', 
aceea întîlnită în județul 
trebuie mai bine cunoscută, etyti, 
și generalizată în întreaga țt 
contribuție deosebită putînd-o 'afo,, 
comisiile de partid și de stat'^o 
țene, a căror constituire a fos 
rită. recent, de Comitetul Poli'h»sQ' 
cutiv.

Actualitatea și importanța 
tă a problemei utilizării mai fățim>a- 
le a mașinilor și utilajelor impun, 
așa cum s-a subliniat la ședința Co
mitetului Politic Executiv, să se rea
lizeze o cotitură radicală in acest 
domeniu. De aceea, toate colectivele 
de muncă, specialiștii și cadrele <■' 
conducere din unități, centrale și 
nistere, organele locale de par* 
de stat trebuie să acționeze ' 
spirit de înaltă responsabilii 
tru buna gospodărire a •& 
nice, punind mai presu .
teresele majore ale ecx
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Spirit selectiv
sau critica prin,., omisiune?

Cărți în așteptarea cuvîntului cronicarilor»
o apre-Fără să facem 

ciere asupra numărului de 
cărți apărute in anul 1976, 
toată lumea e de acord că 
nimeni nu mai poate ciți 
astăzi nici măcar în dome
niul său de specialitate tot 
ce intră în librării. Dacă ne 
limităm la literatură, ori
cine poate țbserva că in 
genere cronicjarii literari, 
cu mici deosebiri, se ocu
pă cam de aceleași cărți, 
indiferent dacă revistele 
sint din Buciirești sau din 
provincie. Există o critică 
orală care circulă mai re
pede decît cea scrisă și 
care știe de ) mai înainte 
dacă un scriitor sau o carte 
merită să fiefeitită. Așadar, 
o primă dificultate a unei 
cit mai largi informații 
este imposibilitatea de a 
parcurge tot.

Sigur, un critic avizat 
știe, din opera anterioară, 
dacă autorul unei cărți noi 
e scriitor și merită să fie 
analizat in continuare sau 
un veleitar. Nu ne mai pu
tem aștepta de la un poet 
cu zece volume modeste 
(există cazuri 1) să mai 
scrie un volum bun. Dar 
un scriitor aflat la început, 
care nu a izbutit intr-un 
gen, poate deveni intere
sant în altul și s-au văzut 
poeți, cunoscuti numai ca 
atare, foarte buni critici. 
Sint apoi autori populari, 

’tiți de public, asu- 
o, irisă critica nu 
0 » Afirmațiile 
i nu se iau in

sâexemplifi- 
re are roma- 
Constantino- 

care a apărut 
ul I intr-un ti- 

rapid epui- 
itit nicăieri 

Ar fi poate 
istoric care 

'tea lui Ste- 
despre „Că- 

îtinopolului", 
românește în 
mă cuvîntul ; 
așteaptă pro- 
iiterațllor.

Jaietele Prince- 
.uurnalul unor ro
de Eugen Barbu 
s la a’’ “acilea vp- 
"ă la Jâwul s-aacă la 
cris, 
n-a 
tar

1

Ion Gheorghe, „Cultul 
Zburătorului" (Opiniile poe
tului despre lumea mituri
lor autohtone). Am citit o 
recenzie foarte inteligentă, 
după mine, a unui critic 
literar, dar era cazul să 
scrie și un mitolog, un fol
clorist, un istoric sau filo
zof al culturii, prin urmare 
un om de autoritate știin
țifică și nu s-a ivit nici 
unul. Există încă mulți 
care iau în serios „Dacia 
preistorică" de N. Densu- 
șianu din 1913 și am citit 
un lung conspect fără nici 
o observație proprie cu pri
vire la valoarea acestei 
cărți.
pui, și alții, dar 
n-a replicat.

Recenzii asupra 
diții de opere ale scriitori-

la valoarea
Au citit. îmi închi- 

nimeni
unor e-

selecție a cărților, că 
poate să scrie despre 
că nici î.u trebuie să scrie 
despre tot. Dar la revistă 
există mai multi critici, 
mulți cu activitate îndelun
gată, care pot suplini ab
sentele cronicarului literar. 
Un exemplu bun l-a dat, 
după părerea mea. Româ
nia literară, scriind despre 
romanul „Frumoșii nebuni 
ai marilor orașe" de Fănuș 
Neagu. Avem a face cu un 
scriitor care nu poate fi ig
norat și cu atît mai puțin 
evitat. Avem toate condi
țiile, ni s-a cerut chiar să 
ne exprimăm opiniile des
chis, totul e s-o facem ar
gumentat si impartial-. Nu 
servește nimănui critica de 
adulatie, dar nici critica in
famantă. Dacă nu autorul

nu 
tot,

PUNCTE DE VEDERE
de Al. PIRU

lor dispăruți apar din ce in 
ce mai rar. în 1969 a în
ceput să apară o ediție din 
„Scrierile" lui E. Lovines- 
cu, întocmită de Eugen Si- 
mion, ajunsă in 1975 la al 
șaselea volum „Istoria li
teraturii române contempo
rane 1900—1937". Despre 
modul in care a fost în
tocmită sau măcar despre 
importanța republicării nu 
s-a scris nimic. Să nu mai 
intereseze pe . nimeni ? 
De altfel, cam același 
interes l-a stirnit și 
ediția a 
in 1968, 
diul de „Istoria 
române" de G.
Am citit o singură recen
zie, în cea mai mare parte 
negativă, a unui poet care 
face și critică și a prefa
țat ediția „Scrierilor" lui 
Pompiliu Constantinescu. 
De fapt nici despre ediția 
Pompiliu Constantinescu, 
conținînd multe articole 
inedite, rostite la radio, nu 
s-a scris mai nimic. La fel 
se întîmplă cu ediția de 
„Opere" de Perpessicius 
ajunsă la șapte volume, cu 
ediția de „Opere" de 
G. ■ Ibrăileanu ajunsă la 
trei -volume, ca să nu mai 
vorbim de ediția Arghezi 
ajunsă la al douăzeci și 
optulea volum. Ici și colo 
se aude cite un glas, cite 
o notă făcută după tabla 
de materii a cărții : apare 
intr-un colț de revistă.

Admitem că un critic a- 
devărat trebuie să facă o

pe
cam 

stirnit 
, apărută 

compen- 
literaturii 
Călinescu.

l-a : 
treia, 

din

analizat impersonal de 
critic, cineva profită totuși, 
măcar publicul, informat 
în chip corect.

Unele reviste practică 
spre a acoperi aria de in
formare, în chip obiectiv 
limitată, a cronicarului li
terar o împărțire cam me
canică a „celorlalte" cărți. 
Se încredințează astfel unui 
critic mai tenace la lectură 
proza, unuia poezia, altuia 
critica însăși. Astfel avem 
critici specializați numai în 
poezie, numai în proză sau 
numai în critica criticii. 
Este o eroare care poate 
transforma criticul în sim
plu funcționar ce nu și-a 
ales singur cartea despre 
care să ' scrie, îndeplinin- 
du-și doar o obligație de 
serviciu. O asemenea prac
tică este nerecomandabilă, 
mai ales în cazul tinerilor, 
care trebuie să se deprindă 
cu fenomenul literar în în
treaga lui complexitate, nu 
pe felii.

Se scrie 
mea prea 
pe deloc, 
tura pentru
mare greșeală dacă un cri
tic s-ar specializa într-o a- 
semenea literatură, dar s-ar 
publica poate mai putină 
subliteratură în acest do
meniu. Nu 
de a 
tura 
nosc 
cărți
plac copiilor. La drept vor-

după 
puțin, 
despre 
copii.

părerea 
aproa- 
litera- 

Ar fi o

am pretenția 
mă pricepe in litera- 
pentru copii, dar cu- 
exemple clasice de 

pentru copii care nu

bind. nu cred că există 
scriitori care știu să scrie 
pentru copii, dar nu și 
pentru maturi. Un mare 
scriitor pentru copii a fost 
Tudor Arghezi. Ei bine, 
chiar și de literatura pen
tru copii a lui Tudor Ar
ghezi critica s-a ocupat 
mai puțin. Ciclul său de 
poezii intitulat „Copilă
rești" este ca și necunos
cut criticilor.

O atenție specială merită 
desigur debutant» în lite
ratură. Unele 
deschis 
pentru ei. dar au încredin
țat-o criticilor incepători, 
uneori aflați chiar ei 
în faza debutului, 
dem că procedeul 
greșit; în primul 
pentru că de unii 
tanti — la primul sau la al 
doilea volum 
ocupe 
(poate chiar îndeosebi ei) 
și in orice caz criticii cu 
experiență. în al doilea 
rind, pentru că opinia tine
rilor — care poate fi inte
resantă în unele cazuri 
— n-are, în cazul debutu
rilor, cuvenita autoritate. 
G. Călinescu susținea 
un critic nu trebuie 
înceapă cu critica. E 
cesar întîi să facă 
teratură curată, „să 
teze cit mai multe _ 
nuri" și numai asttel, 
inițiat în literatură, să 
treacă la critică. Dacă nu 
face literatură, 
trebuie să facă 
cercetare. Nu 
eseurile tinerilor 
știu tot.

Se scrie prea puțin des
pre traduceri și adesea de 
oameni care nu cunosc 
limba din care s-a tradus. 
N-am mai citit de mult o 
analiză a 
volum de 
proză, deși se știe că o tra
ducere, mai ales a unei 
poezii, are valoare numai 
dacă e făcută de un poet 
pe cit posibil congener cu 
poetul tradus. Că restul 
intră în categoria simplei 
translații. Că apar astfel 
oameni care cred că știu 
ce înseamnă Goethe, Mal- 
larme, Rilke, citiți doar in 
traduceri. De ce nu avem 
cronici la traduceri ? Pen
tru că sint mult mai greu 
de făcut și nu pot fi fă
cute decît de specialiști. 
Ar fi prin urmare momen
tul ca aceștia (nu ducem, 
cred, lipsă) să-și spună și 
ei cuvîntul. Informația cri
tică s-ar îmbogăți.

reviste au 
rubrici speciale

înșiși
Cre- 
este 
rind 

debu-
trebuie să se

cronicarii literari

că 
să 

ne- 
li- 

ra- 
ge-

un critic 
mai intîi 

interesează 
care nu

traducerii unui 
poezii sau de

-

Cine parcurge în aceste zile expoziția de la galeriile „Orizont" din Capitals 
are prilejul sâ se intîlneascâ cu lucrări aparținind tuturor generațiilor de 
artiști plastici de astăzi care, într-un gest de nobilâ solidaritate, au donat 

opere de artă reprezentative în „Contul omeniei"

t V
PROGRAMUL I

16,00 Telex
16,05 Teleșcoală. Consultații matematice 

(anul IV) ; Consultații an II (ma
tematică).

16,35 Curs de limba rusă
17,05 Mult e dulce
17,25 Atena. Reportaj TV.
17,45 Publicitate
17.50 Moștenire pentru viitor
18.30 Consultații medicale
18.50 Flora și fauna patriei
19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 La ordinea zilei
20,00 Ora tineretului

20.25 Teatru TV : „Patima roșie* d» 
Mihail Sorbul

22,00 Revista literar-artisticft TV.
22.25 Telejurnal
22,35 închiderea programului

PROGRAMUL II

20,00 Concertul orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii. Dirijor : Iosif 
Conta. în program : George Enescu 
-- Rapsodia I română în la ma
jor ; J. Brahms —■ Concertul nr. 1 
în re minor pentru pian și or
chestră. Solist : Vlad Conta.

21,10 Telex
81,15 Un fapt văzut de aproape. Con

structorii comprimă timpul. Repor
taj pe șantierele bucureștene

21,40 Roman-foileton : ,,Dombey și fiul". 
Episodul III. Producție a studiouri
lor engleze

22,30 închiderea programului

De la manuscris la carte, 
un drum al vocației, al pasimii

Ce virată avea Mi
hai Gafița, la 4 mar
tie, citi ani Împlinise? 
tn mod neverosimil, 
trecuse de mult de 
pragul celor cincizeci 
de ani. Era în realita
te un bărbat în plină 
tinerețe, vital, activ, 
entuziast ; părul că
runt. aproape alb. a- 
partinea parcă altei 
făpturi pe care mișca
rea rapidă a spiritului 
și a trupului o nega 
cu un suris. Era omul 
unei mari iubiri, iar 
dragostea te apără de 
îmbătrânire.

Sentimentul domi
nant al vieții lui Mi
hai Gafița a fost dra
gostea fată de scriitori 
și fată de cărțile lor. 
O dragoste lucidă, de 
ins viguros și optimist, 
dornic să înțeleagă și 
să explice cit mai pro
fund. in spirit dialec
tic, armoniile și con
tradicțiile procesului 
literar. O dragoste de 
om care vedea în
mărmurit ce înseamnă 
geniul și care se ple
ca tulburat în fata 
marelui talent. Emi- 
nescu. Creangă. Cara- 
giale. Titu Maiorescu, 
Gherea, în volumul 
de studii Fata ascun
să a lunii, Duiliu Zam- 
firescu și Cezar Pe
trescu, în monografii
le pe care li le-a con
sacrat. sint înfățișați

in amploarea persona
lității lor.

Nu numai un senti
ment a fost, la Mihai 
Gafița, dragostea pen
tru scriitori, ci și o a- 
devărată vocație... Cei 
care l-au cunoscut in 
activitatea sa de edi
tor, desfășurată timp 
de aproape două dece
nii (in ultimii șapte 
ani a fost redactor-șef 
la editura Cartea ro
mânească) au întîlnit 
un adevărat luptător, 
un om care știa ca ni
meni altul, cu entu
ziasm. cu o patimă a- 
parte. sâ spună da in 
fața oricărui manu
scris de valoare și să 
facă astfel incit acel 
da să nu rămînă o 
vorbă, iar manuscrisul, 
eliberat de imperfec
țiuni. să ajungă carte 
în miinile cititorilor. 
Nu-1 speriau situațiile 
complicate; poate chiar 
îi plăceau. Examinând 
fapte contradictorii, 
descoperind liniile de 
forță, căutind și gă
sind soluții, numeroa
să soluții, se simțea în 
elementul lui. Nu-1 
speriau nici firile di
ficile ale unora dintre 
scriitorii cu care avea 
de-a face. Ii iubea 
prea mult, le respecta 
prea mult vocația, 
pentru a nu-i înțe
lege. Ca Micul print 
din basmul modern al 
lui Saint-Exupery,

știa că a iubi pate să 
insemne, în secul cel 
mai nobil al cvintu- 
lui. a ști să-1 „hblin- 
zești" pe ce lălăi sau 
— pentru a folo un 
cuvint vechi și rmo- 
nios — a-1 imuna, 
a-1 face mai bu. Se 
pricepea să imune 
spiritele, să alnge 
neliniștea, să dea?u- 
raj, să-i ajute pe <ri- 
itori să meargă înn- 
te. depășind momi- 
tele de impas cres>r 
care apar nu atit 'e 
rar în istoria scribi 
și editării unei căi. 
Opere importante <t 
literaturii noastre m 
socialiste, poartă in 1 
ligranul paginii sen 
nătura editorului Mi 
hai Gafița.

într-un moment d< 
mobilizare a forțelor 
întregii națiuni, curr 
este acesta, cititorii 
cărților sale și citito
rii cărților editate de 
el îl simt alături de ei 
pe acel frumos bărbat 
cu părul cărunt, îl 
aud spunînd „Trece!", 
îl întrezăresc făcind 
planuri amănunțite de 
remediere, de înnoire, 
planuri de editare a 
unor cărți noi. si mai 
puternice, și mai ade
vărate. cărțile celor 
care — solidari — știu 
să-și stăpânească du
rerea și să se gîndeas- 
că la ziua de mîine.

Florin MUGUR

.ea si comemorarea 
/:mari personalități 

țamitetul Național pentru Apă- 
' ?Păcii a avut loc. miercuri, o 
ță de lucru, la care au partici- 
.■eprezentanți ai unor instituții 
']?< științifice, ai unor organi- 
oY>ștești și ai presei, în cadrul 

aulost discutate măsurile pri- 
g^wtorirea in țara noastră a 
penalități de seama ale ști- 
ațWji culturii universale.

it ca prin diverse mani- 
simpozioane, conferințe, 

expoziții, audiții muzi- 
■e vor avea loc, in Buca
te localități din tară să 
rmătoarele aniversări și 
200., de ani de la naș- 
Kri și savantului român 
•u ; 150 de ani de la 
țogului și scriitorului 
ich Pestalozi ; 400 de 
rea pictorului și dese- 
and Peter Paul Ru- 
i de la nașterea scrii- 
Heinrich von Kleist ; 

«nașterea poetului re- 
^qțar Ady Endre ; 600 

/cx-.erea arhitectului ita- 
ț/’cțj z4elleschi ; 300 de ani 

4^ (jvorului ceh Vaclav 
d^ni de la nașterea 

*0. biologului argenti
ne 7 mieros ; 100 de ani

/^.’’^ancierului german 
«ii00 de ani de la* >”edi Walisnighe Ha- 

rffyi Lanka ; 100 de ani 
5? /etului și filozofului

- țA Aa‘lllania Mohammad: 
A). A,.. , loartea geografului

* bv arab lbn Battuta ;
fy.' nașterea poetului 

ros ; 100 de ani de 
iicianului american 

,n; 100 de ani de la naș- 
orului leton

▼
Concertul orchestrei „Camerata"

și al corului „Madrigal"

direct
inima ascultă-

A. M. Upit.
(Agerpres)

Au fost alese întra- 
devăr acele lucrări ca
re au drumul 
către 
torilor. Care comunică
cu publicul, care im
pun prin limpezimea 
expresiei. Astfel, „Ca
merata", condusă de 
Paul Staicu, un an
samblu de tineret ca
re a ciștigat an de an 
în acuratețe, in uni
tate, în nuanțarea sen
sibilă a frazelor — 
ne-a propus să ascul
tăm. pentru început. 
Sarabandă, Giga și 
Badinerie și unul din
tre cele 12 Concert! 
grossi op. 6 de Corelli 
— concertul nr. 9. O 
dată mai mult, am 
apreciat talentul lui 
Paul Staicu, pricepe
rea de a face din an
samblu un organism 
sonor complex, în ca
re a răsunat perma
nentul dialog intre in
strumentele soliste și 
orchestră, au vibrat 
cantilene ornamentate, 
pasaje solemne, s-au 
subliniat alternanțele 
nemijlocite dintre so
noritățile puternice și

cele estompate. Am 
reținut și tabloul viu 
al „Iernii" din ciclul 
„Anotimpurile" de Vi
valdi, cu realizarea a- 
celor tensiuni armo
nice neașteptate, cu 
modulații cromatice ; 
în plus, am apreciat

velocitatea, suplețea 
arcușului tinărului vio
lonist Dorel Pașcu Ră- 
dulescu, solist al con
certului. în final: Cele 
trei piese'pentru or
chestră de coarde de 
Constantin Silvestri.

La fel ca și formația 
„Camerata", „Madri
galul" ne-a oferit un 
buchet dintre piesele 
sale de mare succes, 
de la cîntarea lui 
Honterus la „Chindia" 
lui Alexandru Pașca- 

au lipsit: 
il morir"

de Palestrina pe ver
surile lui Petrarca — 
exemplu de măiestrie 
polifonică, de expri
mare sobră fără efu
ziuni lirice, „Păstori
ța" de Marțian Negrea 
— pagină de armonie 
clasică românească, 
colorată de onomato
pee. Apoi inegalabile
le „Fluierașe și buciu
me" ale lui Mihai 
Moldovan, pe care 
Marin Constantin și 
corul său le-au inter
pretat cu mare măies
trie, împletire de șu
ierături, șoapte și stri
găte pînă la punctul 
culminant: izbucnire a 
dragostei de viață. Și, 
ca o cunună, un 
sirhplu : „Țară 
țara meâ" de 
Constantin.

Acest concert.
a avut loc duminică 
seara, la Sala mică a 
Palatului, este una 
dintre manifestările pe 
care Conservatorul 
„Ciprian Porumbescu" 
le-a înscris în „Contul 
omeniei".

In perioada grea a lupte
lor pentru Independentă, în 
1877, nu puțini au fost ro
mânii din Transilvania 
care au făcut „sacrifi
cii voluntare de singe și 
sacrificii materiale". Iar 
Înrolarea sub drapelul ro
mân în. războiul pentru 
cucerirea Independenței, a 
constituit așa cum se sub
liniază si in recente docu
mente de partid „o pagină 
impresionantă de solidari
tate națională. în realiza
rea uneia din cele mai de 
seamă năzuințe ale între
gului nostru popor".

Asupra acestui fenomen 
— nu atît sub aspectul fizic 
al eroismului, cit sub cel al 
dimensiunilor sale adinei, 
al cristalizărilor si afirmă
rilor de conștiință pe care 
le-a implicat și care au 
pregătit și acest eroism — 
s-a oprit Horia Lovinescu 
în ultima sa piesă „Pa
tima fără sfirșit" („Sin
ge le").

Situația pe care iși con
struiește Horia Lovinescu 
drama este una de excep
ție. Dramaturgul nu se 
oprește asupra uriașei mase 
a românilor in inima că
rora sentimentul unității, 
al apartenenței la marea 
familie de peste Carpau a 
vibrat fără oprire, ei la o 
stirpe care și-a negat, de 
la o vreme, originea ; care 
ignoră acele credințe co
mune românilor — atit de 
sublim afirmate de Școala 
Ardeleană. „Singele" (titlul 
însuși trimite cu gîndul la 
proverbul care spune că 
„singele apă nu se face", 
ca și la jertfele- de vieți o- 
menesti pe altarul luptelor 
pentru afirmare națională) 
este piesa trezirii conștiin
ței in vlăstarele unei familii 
pîndite de înstrăinare. Tre
zire care ane valoarea unei 
supreme revelații spiritua
le iscate din unirea cu 
marea conștiință, cu marile 
idealuri ale națiunii.

Fină la un punct roma-

nescă. piesa merge pe fi
rul biografiei citorva gene
rații. reface arborele ge
nealogic al unei familii. 
Ni se arată cum trunchiul 
din ce în ce mai uscat al 
familiei Mailat renaște sub 
influenta apei vii a unei 
descoperiri. redescoperiri 
extraordinare — aceea a 
apartenenței la un neam 
demn și mindru si a lup
tei pentru independentă 
națională ca ideal suprem.

Acelui ciudat „Noi nu • 
«intern nici români, nici

patriotic, această piesă pur- 
tind girul dramaturgului 
român de frunte care este 
Horia Lovinescu a atras 
imediat atenția mai mul
tor teatre.

„Singele" a și avut pre
miera absolută la Sibiu șl 
apoi, la citeva zile distan
tă, la București si la Satu 
Mare.

Categoric, impresia pe 
care ar fi produs-o ..Sin
gele" in montarea de la 
Teatrul ..Nottara" ar fi fost 
mai puternică dacă spec-

nu. Nu 
„Soave fia

„PATIMA
FĂRĂ SFIRȘIT"

de Horia LOVINESCU
La Teatrul „C. I. Nottara*'

unguri, siniem Maiîati" al 
bătrinului conte Mailat, 
nepotul său, Andrei Dumșa, 
și apoi fiul său. Andrei, și 
fiul acestuia, tot Andrei, ii 
vor opune afirmația „Ta
tăl meu era român", „tri
bun al românilor". în nu
mele acestei credințe, in 
numele acestei chemări a 
pămîntului și neamului vor 
plăti un. tribut de sin
ge. Primul — împușcat pe 
graniță, in timp ce încerca 
să fugă pentru a se alătura 
unui Moise Grozea. celă
lalt — spinzurat, ca Apos
tol Bologa, in 1914. ultimul 
— rănit in luptele eroice 
din vara și toamna anului 
1944.

Cum era si firesc, prin 
tematica sa. prin adincul 
și pătrunzătorul său mesaj

tacolul ar fi .relevat o per
spectivă regizorală mai in
spirată. Fidel fată de text 
(ceea ce, în principii:, e 
demn de apreciat), dar ur- 
mindu-i prea îndeaproape 
meandrele. George Rafael 
nu reușește o prea con
cludentă demonstrație sce
nică a virtuților acestuia și 
cu atît mai puțin o sub
stanțială compensare, prin 
spectacol, a slăbiciunilor 
lui. Spectacolul cade în 
capcana exceselor lirice și 
estompează insuficient in
flexiunile livrești ale pie
sei. Atmosfera, căci „Sin
gele" este o piesă de at
mosferă. de evocare si su
gerare a unei „lumi", se 
încheagă greu si uneori 
artificios prin efecte tea
trale cam desuete.

Chiar jocul actorilor, 
demn de laudă, trădează 
carențele regiei — prin in
suficienta susținere auten
tică a relațiilor sau prin 
unele accente lipsite de 
naturalețea necesară.

Interesul principal al 
spectacolului de la Teatrul 
„C. I. Nottara" stă totuși 
în valoarea actorilor dis- 
tribuiți. Ne reintîlnim in 
„Singele" cu forța expresi
vă de excepție a lui Mircea 
Aibulescu. cu greutatea și 
măreția aparte a replicilor 
și a tăcerilor sale, cu dra
matismul puternic interio
rizat. bogat in nuanțe cind 
grave, cind sceptice, cind 
ironice. Ne reintîlnim cu 
forța de tragediană și in
flexiunile atit de origina
le. stranii și pătrunzătoare 
ale Gildei Marinescu, care 
sugerează din citeva replici 
nu numai un destin, ci și 
imaginea unei femei cu 
rară personalitate si voin
ță. a cărei „nebunie" e o 
formă a apărării și a dis
prețului fată de societatea 
în care trăiește. Regăsim, 
în tovărășia lor. finețea si 
căldura lui Al. Repan, na
turalețea lui Emil Hossu 
(dublată aici de un dra
matism ce: marchează pro
gresiva sa maturizare ar
tistică), farmecul și intui
ția sigură a dozării efecte
lor — specifice Melaniei 
Cirje, prestanța si elegan
ța Margâi Barbu. Dorin 
Varga găsește foarte exact 
tonul degajat, dar nu lipsit 
de’ emoția evocării si re
flecției — specifice Poves
titorului. Notabili sint de 
asemenea Adrian Mazara- 
che și Catrinel Paraschi- 
vescu, tînăra actriță că
reia. după evoluția admi
rabilă din „Matca" la Pia
tra Neamț, i-am fi dorit 
un debut mai strălucit pe 
scena de la „Nottara".

Natalia STANCU- 
ATANASIU

De la Muzeul de istorie 
a partidului comunist, 

a mișcării revoluționare 
și democratice din România

Muzeul de istorie a partidului co
munist. a mișcării revoluționare și 
democratice din România aduce la 
cunoștință publicului că poate fi vi
zitat conform următorului program : 
zilnic. între orele 10—19. iar sîmbăta 
între 10—14. Luni, muzeul este în
chis.

La telefonul 50 25 20 se fac pro
gramări pentru vizitarea sălilor ce 
adăpostesc expozițiile referitoare la 
evenimentele care au premers actul 
istoric de la 9 mai 1877, participarea 
și lupta maselor populare pentru 
consfințirea independenței de stat a 
României, precum și Ia pregătirea și 
desfășurarea răscoalelor țărănești din 
1907. La același telefon pot fi soli
citate programări pentru vizitarea 
expoziției permanente „Momente din 
istoria U.T.C.".

în sălile muzeului se organizează, 
de asemenea, ceremonii de primiri 
de școlari în rindurile organizației 
de pionieri, precum și adunări te*, 
matice ale organizațiilor U.T.C. pen
tru înmînarea. carnetelor de utecist.

teatre

cîntec 
dragă, 
Marin

care

Smaranda 
OȚEANU

INVITAȚIE LA MUNTE
întreprinderea de turism, hoteluri 

și restaurante București pune la dis
poziția solicitanților bilete pentru o- 
dihnă și tratament, pentru serii de 
10. 12. 18 zile, in stațiunile balneo- 
climatice din țară : Sinaia, Bușteni. 
Predeal. Poiana Brașov. Slănic Mol
dova. Sovata. Tușnad, Borșa, Borsec, 
Izvoarele. Câciulata. Buziaș, Călimă- 
nești, Geoagiu. Govora. Felix, 1 Mai, 
Moneasa, Ocna Sibiului, Pucioasa, 
Sirgeorz. Eforie Nord și Mangalia.

Posesorii biletelor beneficiază la 
transportul cu mijloace I.T.A. și 
C.F.R. de 50 la sută reducere.

Procurarea biletelor și relații su
plimentare la filialele de turism din 
Bd. Republicii nr. 4 și 68, Bd. Ni- 
colae Bălcescu nr. 35 și Cale_a Grivi- 
tei nr. 140. Telefon : 14 72 08. 14 08 00 
și 15 74 11.

• Teatrul Național București (sala 
mare) : Viața unei femei — 19, 
(sala mică) ; Comedie de modă 
veche — 19.
O Opera Română : Traviata — 19.
• Teatrul de operetă (la Casa de 
cultură din str. Mihai Vodă nr. 
17) : Secretul lui Marco Polo — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Grădina Icoanei) : 
Interviu — 19.
• Teatrul Mic: Profesiunea doam
nei Warren — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat: Evrei
ca din Toledo — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Victoria) : Deschis 
pentru renovare — 19.
• Teatrul „I. Vasilescu" : Răs
coala (premieră) — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe-un picior de plai
— 19,30.
• Teatrul ,.Ion Creangă" : Hocus- 
pocus și-o găleată — 17.
@ Teatrul ..Țăndărică" (la Gră
dinița nr. 208) : Acasă la voi — 
10, (la Grădinița nr. 229) : Acasă 
Ia voi — 16.
9 Circul București : Spectacol 
prezentat de Circul mare din Var
șovia .— 19,30, matineu pentru elevi
— 16.

cinema
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ȚÂRĂNIMEA

gupliciui 9 ig al lui Horia și Cloșca la Alba lulla — februarie 1785 (Stampâ 
de epocâ)

(Urmare din pag. I)
— fie ei români, maghiari sau ger
mani — dezvoltarea solidarității lor 
în lupta împotriva asupritorilor de 
orice neam.

în Moldova și Țara Românească — 
unde se mai păstrase un timp o pu
ternică țărănime liberă, care s-a bu
curat, in anumite perioade, chiar de 
protecția unor domni viteji, ce și-au 
întemeiat oastea tocmai pe această 
clasă — secolul al XVII-lea, mai ales 
după instaurarea așa-numitei „legă
turi a lui Mihai" și după luarea altor 
măsuri de înăsprire a dreptului io- 
băgist, a cunoscut mișcări țărănești 
de deosebită vigoare. Printre ele 
mișcarea seimenilor de la 1655, iz
bucnită în sinul oastei din Muntenia, 
ocupă un loc aparte, atît prin larga 
participare a maselor țărănești, cit și 
prin ascuțimea confruntării de clasă. 
Domnul Țării Românești, Constantin 
Șerban, scria privitor la această răs
coală că, împreună cu oștenii, „s-au 
răsculat și românii (adică țăranii io
bagi — n.n.) și au tăiat boierii și au 
jefuit toate casele boierilor și au luat 
toate cărțile (adică actele de privi
legiu — n.n.) și zapisele". Numai cu 
sprijinul masiv al forțelor străine, 
boierii și domnul au putut Infringe 
răscoala. . _

în secolul al XVIII-lea, odată cu 
destrămarea tot mai accentuată a 
sistemului feudal, cu apariția și cris
talizarea noilor relații de .producție 
capitaliste, cu procesul de închegare 
a națiunii române moderne, miș
cările țărănești se ridică pe o treaptă 
calitativ nouă, aspectului social, anti
feudal, caracteristic evului mediu, a- 
dăugindu-i-se aspectul national, pro
priu epocii moderne. Astfel, marea 
răscoală desfășurată in anii 1784— 
1785 sub conducerea lui Horia. 
Cloșca și Crișan — una dintre 
cele mai mari mișcări sociale țără
nești pe plan european — a pus cu 
putere in lumină aspirațiile țărănimii 
ardelene de a se elibera de iobăgie și 
asuprire națională. în programul de 
luptă, al răsculaților — cunoscut în 
istorie sub numele de Ultimatumul 
de Ia Deva din 11 noiembrie 1784 — 
țăranii iobagi cereau desființarea no
bilimii ca clasă și a privilegiilor no
biliare, a proprietății nobiliare ca 
sursă de venit, împărțirea pămîntului 
celor ce-1 muncesc și altele. „Horia 
a scris cu securea in mină — aprecia 
Nicolae Bălcescu — drepturile nației 
române și programul politic și social 
al revoluției ei viitoare".

Deosebit de amplă a fost partici
parea țărănimii la lupta pentru lichi
darea feudalismului și făurirea 
României moderne în cadrul mișcă
rilor sociale din secolul al XIX-lea. 
Un contemporan al revoluției din 
1821, Ștefan Scarlat Dăscălescu, arăta 
că Tudor Vladimirescu „avea auxi
liari toată țărănimea română" și că 
țăranii „au alergat cu miile sub stea

gurile lui", iar Mjhai Cioranul, unul 
din căpitanii lui Tudor Vladimirescu, 
remarca privitor la Proclamația de 
la Padeș că „aceste proclamări, au- 
zindu-le țăranii chiar de la însuși 
Tudor, au inccput cu toții a se scula 
și tot principatul a se clăti, aprin- 
sindu-se de entuziasmul răzbunării".

Pentru întiia oară, dezideratele ță
rănimii aveau să fie afirmate și pro
movate în ansamblul idealurilor ma
selor, ca teluri centrale ale unei ri
dicări social-politice pe scară națio
nală. în cunoscutele programe adop
tate la Iași, Blaj și Islaz. în timpul 
revoluției din 1848. Aceasta a făcut 
ca țărănimea să fie sprijinul și forța 
principală a acestei revoluții. în scri
soarea din 12 iunie 1848 către George 
Barițiu, Fiorian Aaron nota re
feritor la desfășurarea revoluției în 
Tara Românească : „Deodată se auzi 
in toată capitala că trupe de țărani 
din mai multe părți, cu stindarde 
naționale, sosesc in capitală. Atunci 
poporul Bucureștilor, nemaiputind 
cumpăta bucuria, alergă in trăsuri și 
pe jos la barierele orașului... Țăranii 
fără arme, fără nimic, cu merinde 
numai in traistă, cu ponturile noii 
Constituții in mină, intrară in capi
tală sub stindardele lor, strigind : 
«Dreptate !» și orășenii, unindu-și 
glasul cu dinșii, repetau : «Drep
tate !-".

Cu aceeași dăruire și hotărire 
țărănimea s-a ridicat la luptă pentru 
apărarea cuceririlor revoluției pașop
tiste împotriva trădării tortelor reac
ționare interne și a intervențiilor ar
mate ale marilor imperii ale vremii.

Revoluția de la 1848 a constituit un 
moment crucial în trecerea României 
de la feudalism la capitalism, a dat 

•un puternic impuls creșterii conștiin
ței de sine a poporului român, luptei 
sale pentru unitate, independentă na
țională și progres social.

în această amplă perspectivă isto
rică apare clar că marea răscoală a 
țărănimii din 1907 a continuat firul 
bogatelor și îndelungatelor tradiții de 
luptă revoluționară ale unei clase so
ciale căreia regimul exploatării feu
dale, iar, în epoca modernă, regimul 
burghezo-moșieresc i-au adus numai 
înrobire și mizerie. Marea lecție pe 
care o oferă răscoalele țărănești de-a 
lungul secolelor constă pe de o parte 
in potențialul revoluționar al țărăni
mii, iar pe de altă parte în dezvă
luirea realității istorice a înfringeri- 
lor la care au fost sortite aceste pu
ternice explozii de revoltă atit timp 
cit țărănimea a fost lipsită de o for
ță politică conducătoare, consecvent 
revoluționară, și de țeluri clare, pre
cise, bine definite, izvorîte din dez
voltarea obiectivă a societății româ
nești. Numai apariția muncitorimii 
pe scena istorică a României, făuri
rea partidului ei revoluționar, înche
garea alianței intre muncitorime și 
țărănime, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, au creat condițiile 
necesare pentru eliberarea țărănimii 
de jugul moșieresc și trecerea agri
culturii pe calea sigură a înfloririi 
multilaterale, a făuririi unei vieți îm
belșugate pentru toți locuitorii sate
lor — calea socialismului.

• Porumbelul : PALATUL SPOR
TURILOR ȘI CULTURII — 18,30.
• Actorul și sălbaticii : CENTRAL
— 9,15; 12,30; 16; 19.
• Cuibul salamandrelor : GLO
RIA — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18 î 20.
• îngerașii negri : FESTIVAL — 
9; 11,30; 14; 16,45; 19,15, FAVORIT
— 9; 11,15; 13.15; 15,30; 17,45; 20.
• Lumea circului (ambele serii) :
FEROVIAR — 9; 12,15; 15.30; 19, 
TOMIS — 8,45; 11,30; 14,15; 17;
19,45, MODERN — 9; 12; 16; 19.
• Prietenii mei, elefanții (ambe
le serii)' : BUZEȘTI — 9; 12; 16;
19,15.
• Accidentă LIRA — 9,30; 11,30; 
13,30; 15,30; 17,45; 20.
• învingătorul : DRUMUL SĂRII
— 15,30; 17,45; 20.
• Adevăratul curaj : FERENTARI
— 9; 11,15; 13,30; 15,30; 17,45; 20.
• Solitarul de la Fortul Humboldt:
GRIVIȚA — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20, GIULEȘTI — 9,30; 11,30; 
13,30; 15,30; 17,45; 19,45.
O Răpirea fecioarelor : PACEA — 
15; 17,15; 19.30.
• Africa Express : COTROCENI
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Legenda șerifului din Tennes
see : FLOREASCA — 9; 11; 13;
15,30; 17,45; 20.
C Rîul de aur : AURORA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Zece negri mititei — 9,45; 11.45. 
Castelul de sticlă — 14, Lady Ca
roline — 16,15, Drumul spre satul 
natal — 18,30, Comisarul Maigret 
se înfurie — 20,30 : CINEMATECA 
(sala Union).
e Pivotul echipei de baschet : 
MIORIȚA — 9; 11; 13; 15; 17,15;
19,30.
• Rîndunele și amazoane : VII
TORUL — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 
17,30; 19,30.
• Haiducii lui Șaptecai : MUNCA
— 10; 12; 14; 1G; 18; 20.
e Șatra : COSMOS — 9,30; 11,30;
13.30; 16; 18; 20, ARTA — 10; 12; 
14; 16; 18: 20.
q O vară cu un cowboy : FLA- 
CARA — 10; 12; 14; 16: 18: 20.
• Căluțul cocoșat: TIMPURI NOI
— 8,45; 10,30; 12,30; 14,30; 16,30;
18,30; 20.30.
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„CONTUL OMENIEI" Prezentare de condoleanțe la Ambasada 
Republicii Populare Congo

De pe întreg cuprinsul țârii continuă să ne sosească la 
redacție noi vești care probează spiritul de solidaritate, profun
dul umanism care caracterizează societatea noastră socialistă.
• Siderurgiștii Combinatului din 

Hunedoara contribuie la contul o- 
meniei cu aproape 13 000 000 lei, re- 
prezentînd retribuția pe o zi din fie
care lună pînă la sfirșitul anului.

• Personalul din unitățile Comple
xului C.F.R. Simeria și angajații de 
la întreprinderea mecanică de mate
rial rulant din localitate au hotărît 
să contribuie la acțiunea de ajuto
rare cu retribuția cuvenită pe o zi 
din fiecare lună pînă la finele lui 
1977, ceea ce reprezintă peste 2 000 000 
lei.

• Angajatii de la „Biofarm", „Fio
la", „Tableta" și întreprinderea de 
medicamente din Capitală vor depu
ne în „Contul 1977“ suma de 6 000 000 
lei, cei de la „Semănătoarea" — 
4 000 000 lei, de la „Electroaparataj" 
— 2 100 000 lei, „Granitul" — 1 250 000 
lei, „Autobuzul" — 1 000 000 lei, sume 
constituite din donarea gratificațiilor 
pe anul trecut și o parte din retri
buție.

• Muncitorii, inginerii și tehnicie
nii de la Șantierul naval Mangalia 
oferă remunerația pe două zile lunar 
pînă ’ la sfirșitul anului, in valoare 
totală de peste 4 000 000 lei.

• De la Grupul de șantiere con- 
structii-instalatii Turceni, județul 
Gorj, primim vestea că angajații de

au hotărît să doneze pentru con
tul solidarității cote-părți din retri
buție care, pînă la sfirșitul anului, 
vor însuma 1 227 000 lei.

• Forestierii din Rădăuți participă 
Ia ajutorarea sinistraților cu 1 273 920 
lei, cei din zona Fălticeni cu 1 035 510 
lei. iar cei din Cîmpulung Moldove
nesc cu peste 870 000 lei.

• Angajații de la Trustul județean 
de construcții Maramureș contribuie 
la „Contul 1977“ cu peste 200 000 lei.

• Cu 1 500 000 lei contribuie per
sonalul medico-sanitar din județul 
Bistrița-Năsăud la ajutorarea sinis- 
traților și sprijinirea operei de re
construcție.

• Personalul din Departamentul 
aviației civile și unitățile subordo
nate a hotărît să contribuie în con
tul omeniei cu retribuția pe o zi. in 
fiecare lună, pînă la sfirșitul anului, 
suma ajungînd la peste 3 800 000 lei.

• Angajații de la Fabrica de pre
lucrare a lemnului Gugești, județul 
Vrancea, au hotărît să contribuie la 
fondul omeniei și reconstrucției cu 
suma de 950 000 lei, reprezentînd o 
parte din retribuție.

• Lucrătorii din cooperația mește
șugărească din județul Alba contri
buie la acțiunea de ajutorare a si
nistraților și activitatea de recon
strucție cu 2 300 000 lei prin donarea 
unei părți din retribuție și gratifica- 
țiile pe 1976. La rîndul lor. angajații 
Unității forestiere de exploatare și 
transport din Cîmpeni. județul Alba, 
depun în „Contul 1977“ suma de 
3 300 000 lei.

• în ajutorul familiilor sinistrate 
Comitetul județean Covasna al fe
meilor contribuie cu 50 000 lei, pre
cum și cu obiecte de uz casnic și 
gospodăresc în valoare de 250 000 lei.

• Cetățenii români care lucrează 
peste hotare contribuie la efortul 
național de reconstrucție și la opera 
de ajutorare a sinistraților. Astfel, 
cadrele didactice românești aflate 
in Maroc în baza acordurilor de co
laborare cu România au donat 
în contul omeniei peste 60 000 
de dolari. Constructorii șantierelor 
„ARCOM" și specialiștii de la Rom- 
petrol, care lucrează la diferite obiec
tive de cooperare in Irak, au donat 
30 000 dolari și, respectiv, 4 700 do
lari. Totodată, muncitorii grupului 
de șantiere „ARCOM" s-au an
gajat să transfere în țară, pînă 
la sfirșitul anului, un plus de aport 
valutar, în valoare de 100 000 de do
lari, prin creșterea gradului de fo
losire intensivă a stațiilor de prepa

rare a asfaltului, utilizarea la maxi
mum a mijloacelor de transport, con
fecționarea în atelierele proprii a 
unor piese de schimb, efectuarea de 
ore suplimentare și reducerea chel
tuielilor administrative. La rîndul 
lor, colectivele șantierului Rompetrol 
s-au angajat să obțină economii in 
valoare de 50 000 dolari prin scurta
rea cu 45 de zile față de grafic a 
duratei de execuție a unei sonde, re
ducerea consumului de echipamente, 
raționalizarea transporturilor și obți
nerea de economii de carburanți. 
Grupul de muncitori și personal teh
nic de pe șantierele Contrasimex 
din Libia a contribuit, pînă la această 
dată, cu 9 618 dinari libieni.

• Cu peste 3 000 000 lei contribuie 
angajații întreprinderii forestiere de 
exploatare și transport din Rimnicu 
Vîlcea, sumă ce reprezintă retribu
ția 1 pe o zi din fiecare lună a aces
tui an.

• Numeroase cadre medîco-sani- 
tare din județul Vîlcea au stabilit să 
doneze gratificațiile cuvenite pe 1976, 
a căror valoare se ridică la peste
1 000 000 lei, iar lucrătorii unităților 
comerciale, de alimentație publică șl 
turistice din județ vor contribui cu
2 400 000 lei.

• Numeroase cadre didactice din 
școlile județului Mehedinți au hotă
rît ca prin donarea gratificațiilor ce 
Ii se cuvin pentru anul 1976, a re
tribuției pe o zi de muncă, în fie
care lună, pină la sfirșitul anului, ca 
și prin organizarea unor acțiuni cul
tural-sportive să contribuie cu peste 
2 300 000 lei.

• Locuitorii din comuna Corneștî, 
județul Cluj, au depus pînă acum la 
agenția C.E.C., in „Contul 1977“, 
peste 46 000 lei.

• Țăranii cooperatori și angajații 
din comuna Spring, județul Alba, 
contribuie cu o parte din veniturile 
lor, suma ridieîndu-se la 183 000 lei.

• Membrii cooperativei agricole 
din comuna Comloșu Mare (Timiș) 
au depus în contul omeniei suma de 
137 600 lei.

o în afară de banii depuși la 
C.E.C. in contul omeniei, membrii 
cooperatori din comuna Șutești, ju
dețul Vilcea, donează in același cont 
10 000 kg grîu și 2 000 kg carne. Ace
iași cooperatori adaugă și valoarea 
normei de muncă pe o zi în fiecare 
lună pină la sfirșitul anului.

• Locuitorii din comuna Vetiș 
(Satu Mare) contribuie la contul ome
niei cu 1 190 000 lei.

• Formațiile artistice de la Institu
tul de mine Petroșani au hotărît ca 
încasările rezultate de la spectacolele 
pe care le vor prezenta în acest an 
să fie depuse în „Contul 1977“. în ace
lași timp, studenții de aici s-au an
gajat ca în zilele de simbătă și du
minică să lucreze pe șantierele mu
nicipiului Petroșani, iar valoarea 
muncii prestate să fie depusă în spri
jinul sinistraților și al operei de re
construcție.
• La Casa de cultură a sindicate

lor din Slatina a avut loc un concert 
extraordinar susținut de orchestra de 
muzică ușoară a Radioteleviziunii ro
mâne, „Un cintec omeniei și solidari
tății". încasările de la spectacol au 
fost depuse în „Contul 1977“. ,

• Artiștii Teatrului dramatic din 
Brașov au hotărît să contribuie la 
fondul omeniei cu retribuția unei 
zile in fiecare lună pînă la sfirșitul 
anului și să organizeze 6 spectacole, 
ale căror încasări vor fi depuse in 
același cont.

• Artiștii plastici amatori din mu
nicipiul Timișoara au donat pentru 
decorarea noilor apartamente puse 
Ia dispoziția familiilor afectate de 
seism peste 100 de lucrări de pic
tură, grafică, sculptură.

• încasările de la turneul de 
handbal dotat cu „Cupa omeniei și 
solidarității" organizat la Timișoara 
au fost depuse în „Contul 1977“.

• Azi după-amiază, ora 18,00, Ia 
Sala sporturilor din CIuj-Napoca lo
tul feminin olimpic de gimnastică al 
țării noastre va susține un spectacol- 
demonstrație extraordinar, ale cărui 
încasări vor fi depuse în „Contul 
1977“. Spectatorii se vor reîntilni cu 
mult apreciatele noastre gimnaste, 
în frunte cu tripla campioană olim
pică Nadia Comăneci și Teodora Un- 
gureanu.

în legătură cu încetarea din viață, 
in urma unui atentat, a tovarășului 
Marten N’Gouabi, președintele Co
mitetului Central al Partidului Con- 
golez al Muncii, președintele Repu
blicii Populare Congb, la ambasada 
acestei țări a avut loc, miercuri di
mineața, prezentarea de condoleanțe.

în fața portretului îndoliat al to
varășului Marien N’Gouabi a fost 
depusă o coroană de flori din partea 
secretarului general al. Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Au prezentat condoleanțe tovară
șii Manea Mănescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim-ministru al guvernului, 
Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Iosif Banc, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, se

cretar al C.C. al P.C.R., Vasile Pati- 
lineț, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul economiei forestiere și 
materialelor de construcții, loan 
Avram și Constantin Stătescu. mi
niștri, Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a con
ducerii partidului și statului nostru, 
ă poporului român, primul ministru a 
transmis ambasadorului Republicii 
Populare Congo, Joseph Gampouo, 
Cele mai sincere condoleanțe pentru 
pierderea grea suferită de poporul 
congolez prieten, prin încetarea din 
viață a tovarășului Marien N’Gouabi.

S-a păstrat apoi un moment de 
reculegere în fața portretului îndo
liat al defunctului și s-a semnat în 
cartea de condoleanțe.

R. D. GERMANĂ: Premiera oțelarilor
din Freital

La începutul acestui an. la uzina de 
oțeluri speciale „8 Mai 1945“ din 
orașul Freital. R. D. Germană, a avut 
loc o premieră neobișnuită. Oțelarii 
au început probele funcționării la 
cald la cuptorul cu plasmă de 30 de 
tone, primul din lume în ce privește 
proporțiile. în comparație cu cuptoa
rele tradiționale — cu arc electric — 
cele cu plasmă prezintă numeroase 
avantaje. Oțelurile și aliajele reali
zate in cuptoarele cu plasmă au un 
conținut extrem de scăzut de carbon, 
necesită cheltuieli de producție mult

mai mici, productivitatea lor este cu 
30 la sută superioară, înregistrin- 
du-se, totodată, economii însemnate 
la consumul de energie pe tona de 
oțel. în plus, aceste cuptoare oferă 
condiții de lucru mai bune, fiind in 
același timp mai puțin poluante.

Oțelarii din Freital și-au propus 
să inceapă anul acesta producția la 
noul cuptor cu plasmă de mare ca
pacitate și să ofere economiei națio
nale peste prevederile de plan 700 
tone de oțel special înalt aliat.

R. P. POLONĂ: Sistemul computerizat „lskra“

Contribuții ale muzicienilor
Conștiința civică a 

poporului nostru ridi
cat să șteargă urmele 
devastatoare ale pră
pădului. omenia și cu
tezanța partidului și a 
conducătorului său, 
forța de neînvins a 
brațului țării se cer 
relevate în creații mu
zicale realizate pentru 
veșnicie, menite să 
lase urme adinei în 
memorie, să modeleze 
trăsături de caracter. 

Vrem ca arta noas tră 
să memoreze identita
tea eroicilor ostași, 
membrilor gărzilor pa
triotice, strungarilor, 
lucrătorilor din trans
porturi, minerilor, ță
ranilor. studenților, 
care, la greu, s-au ri- .. 
dicat câ un singur om 
să vindece realitățile, 
tragice. Cei ce am stat 
permanent în mijlocul 
oamenilor afectați de 
cutremur. nu i-am 
văzut istoviți, prăbu
șiți, lipsiți de orice 
speranță ; dimpotrivă, 
avem, in memorie chi
puri. uneori aspre, 
dar echilibrate, indir- 
jite și in același timp 
luminate de speranțe, 
care acționau cu băr
băție. Există aici o 
demnitate a faptelor 
ce își pune amprenta

pe spiritul unor gene
rații întregi și care, 
mai devreme sau mai 
tirziu. naște mari 
opere de artă.

Uniunea compozito
rilor și muzicologilor, 
în colaborare cu Uni
unea scriitorilor, cu 
Conservatorul de mu
zică „Ciprian Porum- 
bescu" și cu unele in
stituții de concerte și 
spectacole a început 
deja seria manifestă
rilor artistice (amintim 
concertul formației 
„Camerata" și al co
rului „Madrigal"), ale 
căror încasări bănești 
vor fi depuse în fon
dul omeniei și solida
rității.

Menționăm astfel 
cele șase recitaluri de 
muzică și poezie" pa
triotică. intitulate „Cin- 
tare omului", care se 
vor realiza în colabo
rare cu Uniunea scrii
torilor, primul avînd 
loc la începutul lunii 
aprilie. Acțiuni simi
lare sînt pregătite de 
către filialele Uniunii 
compozitorilor în co
laborare cu asociațiile 
Uniunii scriitorilor la 
Cluj-Napoca, Iași. Ti
mișoara, Tg. Mureș. 
Apoi, lunar, in co
laborare cu Conser

vatorul „Ciprian Po- 
rumbescu”, se vor 
programa concerte e- 
ducative pentru stu- 
denți, elevi, ostași și 
tineri muncitori. Uniu
nea compozitorilor a 
notat în agenda sa de 
lucru și acele progra
me artistice lunare, 
conținînd muzică re
voluționară și patrio
tică. ce vor fi pre
zentate la casele de 
cultură si cluburile 
muncitorești din Capi
tală. împreună cu an
samblurile de cintece 
și dansuri bucurestene. 
De asemenea. „Seara 
de prime audiții de 
muzică ușoară româ
nească", la care își va 
da concursul și Tea- 

.trul muzical „C. Tă- 
*nase“. ‘

Compozitorii și mu
zicologii și-au expri
mat dorința de a de
pune suma de 460 000 
lei. iar studenții și ca
drele didactice de la 
Conservatorul „Ciprian 
Porumbescu" — de 
300 000 lei in „Contul 
omeniei și solidari
tății".
Petre BRÂNCUȘI 
președintele Uniunii 
compozitorilor 
și muzicologilor

Sosirea în țara noastră a unei delegații 
a Partidului Istiqlal

Miercuri seara a sosit la București 
o delegație a Partidului Istiqlal din 
Maroc, condusă de Abdenelam Be- 
nabdeljelii, membru al Comitetului E- 
xecutiv al partidului, care face o vizită 
în țara noastră, la invitația Consi
liului Național al Frontului Unității 
Socialiste.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația marocană a fost salutată de 
tovarășul Mihai Dalea, vicepreședinte 
al Consiliului Național al F.U.S., de 
activiști ai Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

A fost de față Abdelali Serraj, în
sărcinat cu afaceri a.i. al Marocului 
la București.

Calea ferată poloneză Malasze- 
wice — Lukow — Skierniewice — 
Kutno — Poznan — Rzepin. lungă de 
650 km, reprezintă un tronson din 
marea magistrală transeuropeană care 
leagă estul cu vestul continentului, 
în fiecare zi pe acest drum de fier 
trec cîteva zeci de trenuri. Tocmai 
datorită traficului intens s-a trecut 
la computerizarea acestei magistrale, 
în atelierele Centrului republican de 
cercetări și de dezvoltare a căilor 
ferate a fost elaborat sistemul ciber
netic „ISKRA" de transmitere și pre
lucrare a informațiilor pe magistrala 
est-vest. Computerizarea suprave
gherii circulației trenurilor pe aceas
tă magistrală constituie prima fază a 
unor lucrări care vor conduce la 
automatizarea dirijării circulației tre

nurilor pe mai mult de 3 000 km de 
linii ferate din Polonia.

„ISKRA" este un sistem informa
țional care servește la culegerea da
telor privind situația circulației pe 
întregul traseu, care dispune de 67 de 
stații, inclusiv 15 nodu.ri de comu
nicație. Calculatoarele sistematizează 
și livrează date prelucrate dispece
ratului central al magistralei, unde 
acestea apar pe un ecran luminos sub 
forma unor știri telex. Pe baza 
acestor știri, ecranul prezintă in orice 
moment situația traficului. Paralel, 
banda perforată și informațiile telex 
ajung la operatorul unui minicalcu
lator care verifică exactitatea știrilor. 
Sistemul va înlesni optimizarea nu 
numai a traficului, dar și folosirii 
parcului de vagoane și automobile.

Modernizări în circulația feroviară
Pe cuprinsul regionalelor C.F.R. 

Craiova, Iași și Brașov au fost fina
lizate noi obiective de investiții care 
vizează, îndeosebi, îmbunătățirea 
transportului pe calea ferată, spo
rirea volumului de prestații, precum 
și /a gradului de siguranță a circu
lației. Pe magistrala feroviară- „nr. 1“ 
a țării, București-Roșiori de Vede- 
Craiova, s-au predat, înainte de ter
men, lucrări care vizează sistemati
zarea și modernizarea tuturor sta
țiilor. în nordul Moldovei, o zonă cu 
trafic intens, în stațiile Vatra Dor- 
nei, Argestru, Iacobeni, Valea Putnei, 
Pojorîta și Cîmpulung Moldovenesc-

est au fost date în exploatare insta
lații de centralizare electrodinamică, 
iar pe tronsonul Iacobeni-Vatra Dor- 
nei s-a montat echipamentul de bloc 
de linie automat.

Pe magistrala Brașov Bartolomeu- 
Fâgăraș s-au luat măsuri menite să 
ducă la îmbunătățirea dirijării auto
mate a circulației, capacitatea de 
tranzit a complexelor și stațiilor va 
spori astfel cu circa 20—30 la sută. 
Tot în cadrul acestei regionale, la 
Tîrgu Mureș - se va da în folosință 
o stație de transconteinerizare, pre
văzută cu instalații și utilaje care 
vor permite extinderea noilor tehno
logii de transport. (Agerpres)

De la Ministerul Sănătății
Situația sanitară în București și în 

alte localități ale țării este bună. 
Apa potabilă este de bună calitate, 
confirmată de examenele zilnice e- 
fectuate de specialiști.

Alimentele date în consum prin 
unitățile de alimentație publică cit și 
prin unitățile de aprovizionare a 
populației sînt controlate permanent 
și întrunesc toate condițiile igienico- 
sanitare.

Ministerul Sănătății face apel la 
întreaga populație să respecte cu 
strictețe recomandările medicale de 
igienă personală și colectivă, să par
ticipe activ la toate acțiunile de men
ținere a curățeniei gospodăriei și a 
locurilor de muncă, respectînd. în 
același timp, regulile de protecție a 
muncii.

(Agerpres)

focșani Apartamente predate înainte de termen

Pe șantierele de construcție a lo
cuințelor din municipiul Focșani rit
mul de lucru se intensifică de la o 
zi la alta. Recent, au fost date în fo
losință 120 de apartamente amplasa
te în cartierul din vecinătatea plat
formei industriale a orașului. în pre
zent. sînt în stadii avansate de e-

xecutie alte 120 de apartamente ce 
vor fi predate beneficiarilor pină la 

. încheierea acestei luni. Menționăm și 
faptul că, în acest trimestru, colec
tivul de muncă al I.J.C.M. Vrancea 
s-a angajat să predea in plus față 
de plan un număr de 200 aparta
mente.

Îmbunătățirile funciare—tema unui schimb de experiență
La Casa agronomului din Panciu 

(Vrancea) a avut loc un instructaj 
și schimb de experiență organizat de 
Departamentul îmbunătățirilor fun
ciare și construcțiilor agricole cu 
tenia „Combaterea eroziunii de adin- 
cime“. Au participat specialiști ai 
unor instituții de cercetări, trusturi 
de construcții și oficii de îmbunătățiri 
funciare, cadre universitare. Mate
rialele prezentate și vizitarea unor 
amenajări și șantiere de îmbunătățiri 
funciare au condus la formarea unor 
concluzii practice privind desfășura
rea, în viitor, a activității de comba
tere a eroziunii solului. Deosebit de

interesante au fost schimburile de 
opinii și soluțiile propuse privind 
creșterea gradului de industrializare 
a execuției lucrărilor pe șantiere 
prin utilizarea prefabricatelor, cele 
referitoare la introducerea unor noi 
tipuri de lucrări cu costuri de inves
tiții mai mici. Au fost abordate și u- 
nele aspecte legate de necesitatea fo
losirii unor noi materiale de con
strucție, mai ușoare și mai ieftine, 
de elaborarea unor procese tehnolo
gice perfecționate care să asigure o 
bună calitate și funcționalitate a lu
crărilor de combatere a eroziunii so
lului. (Dan Drăgulescu).
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în Campionatul balcanic de fotbal

România - Turcia 4-0
Am văzut ieri echipa României la 

primul ei meci din noul sezon fotba
listic. un sezon internațional care va 
cunoaște momentele de vîrf odată cu 
jocurile preliminare ale campionatu
lui mondial. Meciul de ieri. Româ
nia — Turcia, s-a încheiat cu un scor 
mare. 4—0 (1—0), în favoarea echipei 
noastre. Cele patru puncte au fost 
înscrise în ordine de Georgescu (min. 
23). Dumitru (min. 62), Vigu (min. 
75) și Iordănescu (min. 83).

Au fost în acest meci destule faze 
de atac la ambele porți. în special la 
aceea a formației turcești, goluri 
multe ca și ocazii ratate cu mare 
ușurință, dar și greșeli individuale și 
colective, tehnice și tactice, nume
roase. în ansamblu, acest joc inter
național. după cum au putut consta
ta amatorii de fotbal, s-a situat din 
multe puncte dș vedere sub nivelul 
precedentului meci televizat. Steaua—1 
Universitatea Craiova. Unii dintre 
fotbaliștii noștri au avut cîteva rea
lizări personale. însă chiar faptul că 
nu ne este posibil să evidențiem pe 
cineva pentru activitatea prestată 
în formație — de-a lungul întregii 
partide — vorbește de la sine des
pre calitatea jocului.

Gîndindu-se la scorul de 4—0. unii 
vor zice că poate nu e cazul să _ se 
facă observații critice la adresa în
vingătorilor. Totuși, avînd în vede

re dorința generală firească de a 
vedea echipa noastră afirmîndu-se 
in preliminariile campionatului mon
dial, mai mult, ținînd seama de con- 
dlțiilâ foarte bune create fotbaliștilor 
români, considerăm că e preferabil să 
spunem acum ceea ce avem de 
spus, acum cînd mai sînt încă apro
ximativ trei săptămini pină la parti
da România—Spania din campiona
tul mondial, decît după această 
partidă. Fără pretenția de a epuiza 
subiectul în discuție, să observăm 
mai întîi că jocul echipei noastre 
n-a prezentat deosebiri de principiu 
evidente fată de acela din partida 
România—Bulgaria, din toamna anu
lui trecut. Avem de-a face cu același 
joc insuficient de viguros și de 
avîntat — vigoare și avînt cum se 
cer pe teren propriu, cum vor fi ne
cesare la viitoarea partidă România— 
Spania. Acțiunile echipei se desfă
șoară lent, trecerea din apărare în 
atac se produce greoi ; pasele clin 
apărare spre mijloc, între mijlocași 
și înaintași, sînt prea multe la nu
măr și suferă din cauza impreciziei. 
Principalii fotbaliști care determină 
jocul întregii formații, ieri. în speță. 
Dumitru și Iordănescu, s-au prezen
tat sub nivelul de formă din prima 
repriză a meciului Steaua—Universi
tatea. O formă sub cerințe au arătat 
și ieri, ca și sîmbăta trecută, ambele

extreme — ele acționează adesea 
pripit, inoportun, centrează imprecis 
și execută cornerele la întîmplare. 
De asemenea, o observație cu privire 
la cei doi fundași centrali, care nu 
par complementari în joc. de unde 
și penetrabilitatea apărării în partea 
ei principală.

Toate acestea s-au observat destul 
de limpede, deși adversarii n-au 
pus ieri probleme speciale echipei 
noastre. Fără intenția de a scădea 
meritele personale ale jucătorilor 
noștri care au marcat goluri, se cere 
să nu uităm că cel puțin două din
tre acestea au fost „goluri de por
tar", datorate unor greșeli elemen
tare ale portarului Serol. Din acest 
punct de vedere, scorul final nu este 
edificator pentru progresele reale pe 
care le așteptam în jocul echipei 
noastre. Sintem convinși că atit con
ducerea tehnică, cît și jucătorii înșiși 
vor extrage din acest meci pe care
1- au cîștigat învățămintele necesare.

Valeriu MIRONESCU
ANKARA 23 (Agerpres). — în ora

șul Samsun s-a disputat miercuri 
meciul internațional de fotbal dintre 
echipele de tineret ale Turciei și 
României. Fotbaliștii români au 
terminat învingători cu scorul de
2— 0 (2—0), prin punctele marcate de 
Custov (min. 39) și Șoșu (min. 42).

întrecerile „micilor
Timp de două zile pe pirtia de la 

Muntele Băișorii (jud. Cluj) s-au 
desfășurat întrecerile „micilor vînă- 
țori de munte". Prin tradiție, la a- 
ceste întreceri participă elevi ai șco
lilor situate în localitățile din zona 
Munților Apuseni. Și de această dată 
cei peste 70 de „mici vinători de 
munte" au reprezentat cu cinste șco
lile și localitățile lor la dificilele pro-

vînători de
be de schi și tir pe diferite categorii. 
S-au impus echipele reprezentative 
ale școlilor | din Mărișel — Stănești, 
Rișca și Muntele Băișorii care au 
ocupat, in ordine, primele trei locuri. 
La individual s-au impus, ca talen
te. Vasile Roșu din Mărișel. ciștigă- 
tor la probele de fond și tir, și Viorel 
Cosma din Muntele Băișorii la 4 km 
fond. (Al. Mureșan).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Ieri pe Valea lui Carp, de lingă 

Sinaia, în cadrul campionatelor na
ționale de schi, s-au desfășurat 
probele de coborire. La masculin, 
titlul a fost cîștigat de Dan Cristea 
(Dinamo Brașov), iar la feminin de 
Minodora Munteanu (C.S.U. Oradea).

• La Cluj-Napoca. în campionatul 
național feminin de baschet s-a dis
putat dubla intilnire dintre echipele 
Universitatea Cluj-Napoca și I.E.F.S. 
București. Studentele bucurestene au 
terminat victorioase în ambele me
ciuri. cu 88—48 și. respectiv. 97—62.

• Pină în prezent. Ia tradiționalul 
turneu pugilistic „Centura de aur“, 
care se va desfășura în Capitală între 
18 și 24 aprilie, și-au anunțat parti
ciparea boxeri din 20 de țări : R. D. 
Germană, Ungaria, Iugoslavia. Po
lonia, Cehoslovacia, Bulgaria. U.R.S.S., 
R. P. Mongolă, Cuba. R.P.D. Coreea
nă, R. F. Germania, Turcia. Venezue
la. Iran. Pakistan, Maroc. Algeria,

Tunisia, Republica Arabă Egipt și 
România.

• întreruptă la mutarea a 41-a, cea 
de-a opta partidă a meciului pentru 
turneul candidaților la titlul mon
dial de șah dintre marii maeștri 
Lajos Portisch și Bent Larsen a fost 
reluată la Rotterdam și după efec
tuarea a încă 13 mutări s-a încheiat 
cu victoria lui Portisch. în prezent, 
scorul in acest meci este de 5—3 
puncte in favoarea lui Lajos Portisch.

La Lucerna, marii maeștri Lev Po- 
lugaevski și Henrique Costa Mecking 
au căzut de acord asupra remizei în 
partida a noua. Lev Polugaevski con
duce cu scorul de 5—4 puncte.

Cea de-a opta partidă dintre marii 
maeștri Tigran Petrosian și Viktor 
Korcinoi, al căror meci se desfășoară 
la Castelvecchio Pascoli (Italia), a 
fost cîștigată de Viktor Korcinoi. care 
conduce acum cu scorul de 4,5—3,5 
puncte.

REPUBLICA SOCIALISTĂ VIETNAM: 
O nouă metodă de cultivare a orezului

De cîțiva ani. districtul Câm Giang, 
din provincia Hai Hung, s-a trans
format intr-o zonă pilot a agricultu
rii vietnameze. La început pe supra
fețe restrinse, apoi pe arii tot mai 
mari, sistemul de cultură tradițional 
al orezului — însămînțarea în răsad
nițe și transplantarea răsadurilor în 
cîmp — a fost înlocuit în mod expe
rimental cu semănatul direct pe o- 
goare. Primăvara trecută. 4 712 ha 
din totalul de 5 400 ha au fost cul
tivate pe baza acestei metode. Re
colta medie obținută — 3 500 kg orez 
la hectar — reprezintă un record ab
solut în această zonă. Cultivarea ore
zului direct în cîmp oferă și alte a-

vantaje : economie de teren (altădată 
ocupat de răsadnițe) și o considera
bilă economie de timp, permitîndu-se 
totodată stabilirea unui calendar opti
mal pentru fiecare varietate de orez, 
în funcție de condițiile de mediu. 
Testările efectuate pe diferite parcele 
au demonstrat că orezul semănat di
rect pe ogoare dă un număr sporit 
de spice și deci o recoltă superioară, 
în general, noua metodă contribuie 
la diminuarea cheltuielilor de pro
ducție. în fine, eliminarea operațiu
nii de răsădire va permite să se trea
că la mecanizarea integrală a culturii 
orezului.

suceava: Preocupări pentru buna 

gospodărire a resurselor locale
Pentru colectivele de muncă din 

unitățile întreprinderii județend de 
industrie locală Suceava, 1977 este 
anul în care urmează să se reali
zeze, pentru prima dată, o produc
ție de peste un miliard lei. Sarcină 
grea și de mare răspundere pe care 
comuniștii, ceilalți oameni ai mun
cii din industria locală suceveana 
sînt hotărîți să o ducă la bun sfîrșit. 
Dovadă bilanțul perioadei parcurse 
de la începutul anului în care sînt 
consemnate importante depășiri ale 
indicatorilor de plan : cu 5,5 Ia sută 
la producția globală și 4.8 la sută 
la producția marfă, cu 5,4 la sută 
la livrări pentru fondul pieței, spo
ruri însemnate înregistrîndu-se și 
la export.

In aceste realizări se regăsesc în 
mare măsură și acțiunile inițiate în 
ultimul timp pe linia mai bunei 
gospodăriri și valorificări prin pre
lucrare și industrializare a resurse
lor de materii prime locale. Privi
tor la aceste preocupări, ing. Daniel 
Catargiu, director tehnic al între
prinderii, a subliniat în primul rind 
grija care se manifestă pentru ex
ploatarea zăcămîntului de turbă de 
la Poiana Stampei — Vatra Dornei, 
una dintre cele mai mari exploa
tări de acest fel din țară. De aici 
anul trecut s-au extras patru sor
turi de turbă, o importantă canti
tate, aproape 3 000 de tone, luînd 
calea exportului. în acest an, ex
ploatării îi revin sarcini sporite. 
Exportul, de pildă, în baza unor ce
reri ferme, se va dubla. Acum, la 
Poiana Stampei se află in probe 
tehnologice o modernă instalație de 
uscare artificială a turbei, o ade
vărată uzină caracterizată printr-un 
grad avansat de mecanizare si au
tomatizare. în acest fel. încă din 
a doua jumătate a anului curent 
se va trece la sistemul de lucru 
continuu, indiferent de anotimp. 
Astfel, se vor putea acoperi mai 
bine și la timp cererile beneficia
rilor noștri din țară și de peste 
hotare.

Notăm, totodată, că un sector al 
întreprinderii se ocupă de valori
ficarea altor resurse naturale loca

le, cum ar fi andezite. calcare, 
gresii și produse de balastieră. 
După cum am fost informați. în 
1976 și 1977 din cele patru mari 
balastiere situate pe rîurile Sucea
va și Moldova vor fi extrași cu a- 
proape 80 000 mc balast și nisip 
mai mult. întrucît volumul, con
strucțiilor civile și industriale va 
cunoaște creșteri foarte mari în 
perioada următoare, iar produsele 
de balastieră sînt foarte solicitate, 
la Suceava și Gura Humorului ur
mează să fie puse în funcțiune 
cite o stație mecanică de spălare 
și sortare a agregatelor, fiecare cu 
o capacitate anuală de circa 
20 000 mc. In același scop, în zona 
Capu-Cimpului se va organiza o 
balastieră modernă, total mecani
zată, capabilă să livreze peste 
200 000 mc agregate anual, iar la 
Suceava urmează să înceapă con
strucția unei noi secții de produc
ție pentru fabricarea betonului ce
lular autoclavizat, cu o capacitate 
anuală de 70 000 mc.

în ceea ce privește prelucrarea 
produselor de carieră, la Pojorita 
s-a creat o secție de amendamente, 
care este acum în probe tehnolo
gice, urmînd ca în cursul lunii 
martie să fie livrate primele co
menzi ale unităților agricole care 
au suprafețe întinse de soluri acide.

Noul își face tot mai mult sim
țită prezența și în industria locală 
a județului. Bunăoară, „izvoarele 
de sănătate" de la Dorna-Candreni, 
Poiana Negrii, Poiana Coșnei, Șaru 
Dornei și Poiana Vinului au fost 
supuse, în ultima vreme, unor lu
crări de modernizare, urmărin- 
du-se asigurarea celor mai exigen
te condiții de igienă și calitate. 
Concomitent, ca urmare a unor noi 
captări, la Poiana Negrii au fost 
create posibilități de înființare a 
unei noi și moderne stații de îm- 
buteliere cu o capacitate anuală, în 
prima etapă, de 25 milioane litri. 
In acest fel, nu peste mult timp 
apele minerale din bazinul Dome
lor, recunoscute și apreciate pen
tru calitățile lor, vor putea fi ofe
rite și la export. (Gheorghe Pa- 
rascan).

vremea PRONOEXPRES

Ieri in țară : Vremea a fost frumoasă 
și călduroasă, cu cerul mal mult se
nin. Vîntul a suflat slab pină la potri
vit. La ora 14, temperatura aerului era 
cuprinsă între 8 grade la Sullna șl 27 
de grade la Berzeasca. In București : 
Vreme frumoasă, călduroasă. Vint slab. 
Cerul mai mult senin. Temperatura 
maximă a fost de 26 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 25, 
26 și 27 martie. In țară : Vreme căldu
roasă, mai ales la începutul intervalu
lui. Cerul va fi variabil, cu înnorări 
mai accentuate în a doua parte a in
tervalului în vestul țării, unde izolat 
va ploua, Vîntul va sufla slab pînă la 
potrivit. Temperatura in scădere ușoa
ră In nord-est. Minimele vor fi cu
prinse intre minus 2 și 8 grade, iar ma
ximele intre 10 și 20 de grade, mai ri
dicate la începutul intervalului. In 
București : Vremea se menține căldu
roasă și in general frumoasă, mai ales 
la Începutul intervalului. Vînt In gene
ral slab.

Numerele extrase la tragerea 
din 23 martie 1977

Extragerea I : 32 24 25 37 29 44 
Extragerea a Il-a : 9 34 4 17 21 
Fond general de ciștiguri : 785 773 

lei. din care : 95 291 lei report.

SPECTACOLE 
CU FILME 
ÎN RELIEF

„România-film" prezintă pen
tru prima oară pe ecranele noas
tre SPECTACOLE cu filme in 
relief. De la 28 martie la cine
matograful Timpuri Noi din Ca
pitală rulează filmul pe ecran 
stereoscopic „Parada surprize
lor". producție a studiourilor 
„Maxim Gorki". Scenariul și re
gia : A. Andrievski.

© GHEIZERE OCEA
NICE. Pentru prima oară 
au fost luate probe de apă su
praîncălzită din Oceanul Pacific 
de la o adincime de 3 000 metri, 
într-o zonă situată la vest de 
Ecuador. După cum se știe, in 
această zonă fundul oceanului 
este marcat de o uriașă falie. 
Pătrunzînd in interiorul ei, apa 
de mare vine în contact cu 
magma incandescentă și, supra- 
încălzindu-se, țișnește sub for
ma unui gheizer fierbinte cu 
înălțimea coloanei de 45 de 
metri. Temperatura apei este 
mai ridicată decît punctul obiș
nuit de fierbere în condițiile te
restre. numai că. in abisul ocea
nic. apa nu fierbe din cauza 
uriașei presiuni ce se exercită 
asupra sa. Pînă în prezent nu a 

fost găsită o metodă rațională de 
utilizare a apei supraîncălzite.

• DRES DA... CU 
6 500 DE ANI ÎN URMĂ. 
Cel mai nou cartier de locuințe 
din Dresda (R.D.G.) se înalță 
pe un teren care a fost locuit 
încă acum 6 500 de ani. Cu pri
lejul lucrărilor de excavație, au 
fost identificate de arheologi 
peste 40 de vetre care au servit, 
în epoca de piatră, drept adă
posturi pentru oamenii din acea 
vreme. Cea mai mare din aces
te vetre datează din perioada 
4500—3500 î.e.n. Aici au fost gă
site topoare din gresie și pietre 
de măcinat, fragmente din vase 
de ceramică, frumos ornamen
tate, boabe de grîu și secară ș.ă.

• INIMA Șl ALTITU
DINEA. Oamenii care trăiesc 
în regiunile muntoase sînt mai 
apărați de riscul îmbolnăvirilor 
de inimă decit cei din zonele 
de șes — este concluzia unui 
grup de cercetători americani 
în problemele maladiilor car
diace. Din analiza datelor sta
tistice pe perioada 1957—1970 
privind statul New Mexico s-a 
constatat, printre altele, marele 
decalaj în funcție de altitudine 
al cazurilor mortale datorate a- 
fecțiunilorcoronariene: in regiu
nile joase — 403 victime la 1 000 
de locuitori, comparativ cu 291 
la 100 000 de locuitori in zonele 
premontane. O explicație a a- 
cestei situații, s-a arătat, ar fi 
că persoanele din localitățile 
situate la altitudine prezintă o 
funcționare mai dinamică a

cordului, dat fiind că au un con
sum sporit de energie reclamat 
de activitățile desfășurate in 
condițiile aerului rarefiat.

• DIN NOU DESPRE 
CAZUL SEVESO. CăP- 
tîndu-și o tristă celebritate, din 
vara anului trecut, ca victimă 
a gravei contaminări cu un gaz 
toxic — dioxina — provenit ac
cidental de la o întreprindere 
industrială, localitatea italiană 
Seveso constituie în continuare 
obiectul preocupărilor vizînd 
reglementarea situației create. 
O ultimă inițiativă o constituie 
decizia țărilor membre ale Pie

ței comune privind alocarea 
unui fond special pentru opera
țiunile de decontaminare a zo
nei afectate, ca și pentru efec
tuarea unor investigații și 
studii mai aprofundate legate 
de evaluarea consecințelor pe 
plan medico-sanitar și ecologic 
ale catastrofei.

© LUÎND CA MO
DEL LAVA. O echipă de pro
fesori din Braunschweig (R. F. 
Germania), luînd drept model 
magma provenită din vulcanii 
activi, a realizat un nou mate
rial de construcție „Zytan" 
care, potrivit opiniei experților, 

va , concura cu succes materia
lele tradiționale. Ca materii pri
me se folosesc argila, diferite 
varietăți de lut, ardezia, nisipu
rile argiloase, supuse la tem
peraturi înalte, care nu durează 
decît citeva minute și asigură 
priza elementelor de construc
ție fără a se recurge la lianți. 
Produsul final, „Zytan", sub 
formă de granule expandate, 
se distinge prin rezistență ridi
cată, este anticoroziv, excelent 
termoizolant și are o greutate 
redusă.

© VOPSEA USCATĂ.
Datorită creșterii prețurilor la 
produsele petroliere, societatea 
britanică „Croda Paints" pro
pune înlocuirea tradiționalelor 
vopsele pe bază de solvenți din 
petrol cu o pulbere uscată ce 
se poate aplica pe locurile des

tinate vopsitului, folosindu-se 
particularitățile electrostatice 
ale particulelor ce o compun. 
Vopseaua uscată supusă razelor 
infraroșii se topește, polimeri- 
zindu-se. Metoda propusă de a- 
ceastă firmă ar prezenta pe 
lingă economicitate și avanta
jul de a fi mai puțin poluantă.

• DUPĂ EXEMPLUL 
LUI CEZAR. în lupta împo
triva traficului auto, tot mai 
intens și mai dezordonat, mu
nicipalitatea Romei s-a inspirat 
dintr-un edict din timpurile lui 
Cezar. încă în anul 44 î.e.n. a 
fost interzisă circulația cvadri- 
gelor (care rapide pe două roți, 
trase de patru cai) în centrul 
capitalei, deoarece transportu
rile comerciale erau amenințate 

cu gituirea. Acum, potrivit unei 
hotăriri a municipalității capi
talei italiene. între Cimpul lui 
Marte și Forul Roman nu au 
acces decit pietonii.

© RECUPERAREA CU
PRULUI DIN ZGURĂ. 
Un colectiv de proiectanți po
lonezi din Katowice au elabo
rat o nouă metodă de recupe
rare a cuprului din zgura re
zultată ca produs secundar la 
topirea minereului de cupru. In 
acest scop, se folosește un con
centrat de sulfură de cupru 
granulat. Metoda este ieftină 
datorită faptului că nU necesi
tă construirea de cuptoare se
parat și permite, de asemenea, 
recuperarea oxizilor de sulf, 
care pot fi transformați în acid 
sulfuric.
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IN CONSILIUL DE SECURITATE

Se cere un embargo obligatoriu asupra 
livrărilor de arme către Africa de Sud

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Turcia, Ihsan 
Sabri Caglayangil, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, a fă
cut o vizită oficială in Turcia în pe
rioada 21—23 martie 1977.

în cursul șederii sale la Ankara, 
ministrul român al afacerilor exter- 
he a fost primit de Fahri S. Korii
turk. președintele Republicii Turcia, 
căruia i-a transmis din partea 
președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, un 
cordial mesaj de prietenie și cele 
mai bune urări.

Exprimind calde mulțumiri, preșe
dintele Fahri S. Koriitiirk a nigăt pe 
oaspetele român să transmită 
(președintelui Nicolae Ceaușescu cor
diale salutări de prietenie și cele' mai 
bune urări»

Ministrul român al afacerilor ex
terne a fost, de asemenea, primit de 
primul ministru al Turciei, Suleymăn 
Demirel.

Interlocutorii .turci au exprimat 
ministrului afacerilor externe al 
României profunda lor compasiune 
pentru catastrofa provocată de seis
mul din 4 martie a.c., care a lovit 
atît de puternic România. Ministrul 
român a mulțumit călduros pentru 
sentimentele ce i-au fost exprimate.

Convorbirile, care s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie și de 
încredere, ce caracterizează relațiile 
tradiționale dintre Turcia și Româ
nia, s-au referit la stadiul actual al 
relațiilor bilaterale și la dezvoltarea 
lor în viitor, .precum și la unele pro
bleme internaționale de interes co
mun.

La rîndul lor. miniștrii de extern» 
ai celor două țări au subliniat im
portanța pe care o acordă dezvoltării 
armonioase a relațiilor bilaterale, în, 
spiritul Declarației solemne comune 
semnate la 29 august 1975.

Miniștrii au exprimat satisfacția 
lor in legătură cu dezvoltarea rela
țiilor economice între cele două țări. 
In acest context, ei au evidențiat 
lucrările începute pentru construirea 
unei rafinării în Turcia, în cooperare 
cu Republica Socialistă România, și 
au afirmat hotărirea guvernelor lor 
de a lărgi schimburile comerciale pe 
o bază echilibrată și reciproc avan
tajoasă. de a realiza noi proiecte de 
cooperare 
tehnică.

Cei doi 
terne au 
relațiile culturale și științifice dintre 
România și Turcia cunosc o dezvol
tare fructuoasă, permițînd o mai 
bună cunoaștere reciprocă a celor 
două națiuni. în acest context, ei au 
evidențiat încheierea Programului de 
schimburi culturale și științifice, 
adoptat recent, pentru anii 1977—1978.

Cei doi miniștri au procedat la un 
schimb de păreri cu privire la prin
cipalele probleme internaționale. Ei 
au subliniat importanța Conferinței 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa și necesitatea ca toate statele 
semnatare ale Actului final să res
pecte și să pună in aplicare integral 
toate principiile și dispozițiile acestui 
act. Miniștrii au reliefat importanța 
pe care o acordă dezvoltării coope
rării economice între ștatele partici
pante, finind seama de interesele ță
rilor europene in curs de dezvoltare.

Cele două părți au reafirmat con
vingerea lor că întărirea securității 
în Europa este strîns legată de adop
tarea unor noi măsuri pentru crește
rea încrederii, de dezangajare mili
tară, de reducere a forțelor și arma
mentelor pe continent, finind cont de 
necesitatea de a nu fi diminuată 
securitatea nici unui stat.

Părțile au exprimat dorința gu
vernelor lor de a depune eforturi 
pentru ca reuniunea de la Belgrad 
să dea un nou impuls aplicării Actu
lui final și procesului multilateral 
inițiat de conferință. '

economică, industrială- și

miniștri ai afacerilor ex- 
constatat cu satisfacție că

Dezbateri în Camera
LONDRA 23 (Agerpres). — în Ca

mera Comunelor a Marii Britanii au 
început miercuri după-amiază dez
baterile asupra moțiunii de cenzură 
prezentate de opoziția conserva
toare.

Evoluții semnificative în dezvoltarea

îrr evoluția generală a situației po
litice din Spania s-au înregistrat." în 
ultimul timp, unele noi momente po
zitive — respectiv adoptarea recentă 
a două importante decrete-lege : unul 
asupra desfășurării viitoarelor alegeri 
generale, iar altul cu privire la acor
darea unei largi amnistii („indulto 
general"). De această amnistie Ur
mează să beneficieze, după aprecieri
le observatorilor de la Madrid, ma
joritatea celor 170 de deținuți politici 
aflați încă în stare de arest, din care 
100 militanți basci.

Salutind amnistia. „Comisia celor 
zece", care cuprinde principalele 
partide ale opoziției — comuniștii, 
socialiștii, liberalii, creștin-democra- 
ții ș.a. — a subliniat, totodată, ne
cesitatea ca, sub incidența ei să intre 
și militarii republicani participanți la 
războiul civil din 1936—1939. precum 
și ofițerii care au făcut parte din 
Uniunea militară democratică, scoși 
in 1976 din controalele armatei pen
tru vederile lor democratice.

Prevederile celuilalt decret, stabi
lind modul de desfășurare a alege
rilor generale din vara acestui an — 
primele organizate in Spania in ulti
mele patru decenii — au format obiec
tul unor negocieri între guvern și 
partidele opoziției democratice. A- 
ceste partide au luat act cu satisfac
ție de faptul că toate grupările poli
tice vor dispune de timp egal la 
posturile de radio și televiziune, pen
tru a-și face cunoscute programele 
cu care se prezintă în fața alegăto-- 
rilor. Totodată, partidele democratice 
și-au manifestat și unele rezerve, 
care se referă in primul rînd la 
lipsa unei mențiuni privind neu
tralizarea organizației politice „Mo- 
vimiento" (singura legală sub regi
mul franchist). în unele cercuri se 
afirmă că guvernul ar studia acest 
aspect, avînd in vedere posibilitatea 
de a se desființa postul de ministru 
pentru problemele „Mișcării", ca și 
ministerul însărcinat cu activitatea

Cei doi miniștri au subliniat im
portanța instaurării unui climat de 
bună vecinătate și de cooperare în 
Balcani. Constatând că au fost reali
zate progrese în ce privește dezvolta
rea relațiilor pe plan tehnic și eco
nomic, între țările acestei regiuni, ei 
s-au' declarat gata să continue efor
turile îndreptate spre o cooperare 

1—lă în domenii care vor fimultilaterală .. ________________
stabilite de cojmun acord de țările 
balcanice.

Cete două părți au reafirmat con
vingerea lor că, în condițiile actuale, 
problema dezarmării .generale are o 
importanță vitală și că trebuie între
prinse eforturi hotărîte pentru a se 
sțjunge la oprirea cursei înarmărilor 
și Ia adoptarea de măsuri efective în 
vederea realizării unei dezarmări ge
nerale și' complete, sub un control 
internațional eficace. Ele au exprimat 
speranța că sesiunea extraordinară a 
Adunării Generale a O.N.U. pentru 
dezarmare ,va servi acestui scop.

Cei doi miniștri au reiterat convin
gerea lor că trebuie asigurate țărilor 
în curs de dezvoltare mijloacele ne
cesare pentru a elimina subdezvolta
rea și a reduce decalajul care există 
în prezent intre aceste țări și țările 
industrializate. Ei s-au pronunțat 
pentru aplicarea eficace a hotărârilor 
luate in această privință de sesiunile 
extraordinare ale Adunării Generale 
a O.N.U. și pentru luarea de măsuri 
ferme în scopul instaurării unei noi 
ordini: economice internaționale juste 
și echitabile.

Cele două părți au exprimat hotă
rârea guvernelor lor de a continua 
sprijinirea eforturilor țărilor în curs 
de dezvoltare de a-și consolida suve
ranitatea națională și independența 
economică, precum și a luptei pen
tru lichidarea oricăror forme de co
lonialism și de discriminare rasială.

Porțile, și-au exprimat speranța că 
lucrările Conferinței O.N.U. pentru 
dreptul mării vor ajunge la soluții ac
ceptabile. pentru toate țările, bazate 
pe principiile justiției și echității.

Părțile și-ău exprimat îngrijorarea 
în legătură cu situația din Orientul 
Apropiat și au reiterat convingerea 
lor că o pace justă și echitabilă în 
această regiune nu poate fi obținută 
decit prin retragerea trupelor israe- 
liene din toate teritoriile arabe ocu
pate în 1967. recunoașterea drepturi
lor legitime ale poporului palestinean. 
inclusiv a dreptului său de a-si forma 
propriul .stat, precum și respectarea 
independenței și suveranității tuturor 
statelor din această regiune.

Ministrul turc al afacerilor externe 
a, informat pe omologul său român 
asupra ultimelor evoluții privind 
Ciprul. Cețe două părți au primit fa
vorabil acordul intervenit recent în
tre cele două comunități cipriote în 
vederea continuării negocierilor in- 
tercomunitare în spiritul egalității în 
drepturi și respectului reciproc. Ele 
au reafirmat importanta menținerii 
independenței, integrității teritoriale, 
suveranității și nealinierii Ciprului.

Cei doi miniștri au exprimat con
vingerea că vizita oficială in Turcia 
a ministrului român al afacerilor ex
terne și convorbirile avute cu acest 
prilej vor contribui la consolidarea 
relațiilor prietenești dintre România 
Și Turcia.
„Ministrul. român . al afacerilor ex

terne a reînnoitinvitația adresată de 
președintele Nicola* Ceausescu ei 
tovarășa Elena Ceaușescu președin
telui Fahri S. Koriiturk și doamnei 
Emel Koriiturk de a face o vizită 
oficială în România. Președintele Re
publicii Turcia și-a manifestat dorin
ța de a face vizita în cursul aces
tui. an.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România. Geor
ge Macovescu. a invitat pe ministrul 
afacerilor externe al Republicii Tur
cia, Ihsan Sabri Caglayangil. să efec
tueze o vizită oficială în România. 
Această invitație a fost acceptată cu 
plăcere. Data va fi fixată ulterior.

Comunelor din Anglia
Partidul Liberal din Marea Bri- 

tanie a anunțat că va susține gu
vernul laburist, in frunte cu James 
Callaghan, în cadrul votului asupra 
moțiunii de cenzură. După cum se 
știe, Partidul Laburist se află în 
minoritate in Camera Comunelor.

„sindicatelor" create de franchism. 
Alte cauze de insatisfacție ale opo
ziției democratice sint menținerea 
vîrstei electorale la 21 de ani. în 
loc de reducerea ei la 18. autoriza
rea unei campanii electorale prea 
scurte (numai trei săptămini). ca și 
anumite chestiuni legate de finanța
rea campaniei candidaților. Cu toate 
că diverse probleme rămin încă ne
soluționate, la perspectivele procesu
lui de democratizare contribuie fap
tul că dialogul dintre guvern si for
țele democratice se menține deschis, 
iar In unele domenii chiar se adin- 
cește.

Semnele unui curs renovator sa 
manifestă și sub alt aspect : autori
tățile au acordat recent secretarului 
general al P.C.S.. Santiago Carrillo, 
un pașaport, pentru ca să se poa
tă deplasa în străinătate ; pe de 
altă parte. în cercurile oficiale nu se 
mai neagă posibilitatea ca, în curînd. 
președinta P.C.S., Dolores Ibarruri, 
legendara „La Pasionaria", să revină 
legal in patrie.

în lumina acestor evoluții, cerințele 
normalizării șt democratizării vieții 
politice spaniole ridică, desigur cu și 
mai mare pregnantă, necesitatea so
luționării uneia din revendicările fun
damentale ale maselor largi popu
lare — $i anume, legalizarea Partidu
lui Comunist din Spania și a celor
lalte formații politice progresiste, că
rora pină în prezent nu li s-a accep
tat cererea de a fi recunoscute ofi
cial..

Legalizarea comuniștilor se afirmă 
ea un imperativ al vieții politice spa
niole. după cum demonstrează cu pri
sosință multitudinea manifestărilor 
în acest sens.— demonstrații de stra
dă, mitinguri, petiții cuprinzînd zeci 
de mii de semnături. Un deosebit 
ecou a stîrnit apelul privind legali
zarea Partidului Comunist, adre
sat de un mare număr de per
sonalități de prim rang ale vieții 
culturale din Spania — scriitori, ar-

NAȚIUNILE UNITE. — în cadrul 
dezbaterilor din Consiliul de Secu
ritate privind situația din Africa de 
Sud, comisarul nigerian pentru afa
cerile externe, J. N. Garba, s-a pro
nunțat pentru adoptarea unei „ac
țiuni minime" împotriva regimului 
rasist din Africa de Sud, respec
tiv pentru un embargo obligatoriu 
asupra livrărilor de armament și pie
se de schimb, ca și asupra transferu
lui de licențe ce permit acestei țări să 
fabrice echipamente militare. Totoda
tă. Garba a declarat că este necesară 
interzicerea oricăror noi investiții In 
Republica Sud-Africană.

Reprezentantul nigerian a atraa, 
totodată, atenția asupra ezitărilor u- 
nor țări occidentale de a accepta un 
embargo obligatoriu < asupra vînzări- 
lor de arme către Republica Sud- 
Africană.

Delegații Indiei, Libiei și Bahrein- 
ului au insistat, la rîndul lor, asupra 
necesității unui acord privind aplica
rea de sancțiuni împotriva regimului 
de la Pretoria. în special în ceea ce 
privește armamentele.

în același timp, intre membrii 
Consiliului de Securitate au loc con
sultări în vederea identificării unei 
soluții unanim acceptabile asupra do
cumentului ce urmează a fi adoptat 
la încheierea dezbaterilor vizînd po
litica de apartheid a regimului din 
Republica Sud-Africană.

Statele africane au difuzat, neofi
cial, în cadrul consiliului, patru pro
iecte de rezoluție care. în esență, cer 
instituirea unui embargo obligato
riu asupra livrărilor de arme și 
muniții către regimul minoritar 
din Pretoria. între variantele a- 
vansate de reprezentanții puteri-

agențiile de presă transmit
Maniiestare consacrată 

aniversării independenței 
de stat a României

Asociația de prietenie Fran
ța—România a organizat la Pa
ris o manifestare în cadrul că- 

> reia prof. dr. Dan Berihdei a 
conferențiat despre cucerirea 
independenței de stat a Româ
niei. Profesorul român a ținut 
conferințe pe aceeași temă ia 
universitățile din Strassbourg, 
Țoulouse și Metz.

Convorbiri tanzaniano- 
sovietice. Dar Es Salaam au 
început convorbirile dintre Julius 
Nyerere, președintele Partidului Re
voluționar, președintele Republicii 
Unite Tanzania, și Nikolai Podgornii, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. Cei 
doi interlocutori s-au informat reci
proc cu privire la situația • internă 
din . țările lor și au făcut un schimb 
de păreri în probleme ale dezvoltării 
continue a relațiilor .bilaterale, anun
ță agenția T.A.S.S.

Președintele S.U.A.,
Carter, a anunțat, după întrevede
rea pe care a avut-o, miercuri, la 
Casa Albă, cu membrii comisiei 
americane care au vizitat, recent, 
R. S. Vietnam și Laosul, că Statele 
Unite și R.S. Vietnam vor relua în 
curînd la Paris convorbirile în ve
derea normalizării relațiilor bilate
rale, informează agenția Associated 
Press.

Grevă în Italia. Un milion ” 
jumătate de muncitori din Roma și 
din provincia Lazio, au declarat 
miercuri grevă în semn de protest 
față de măsurile antiinflaționiste ale 
guvernului, care au 
tarea- majorărilor de 
panții la acțiune cer 
zarea unor investiții 
zonele sărace din sudul țării.

în vedere limi- 
salarii. Partici- 
totodată canali- 
mai mari spre

lor 
din Spa- 
interna- 

fără par
se poate

tiști, oameni de știință — multi din
tre ei de reputație mondială. Se 
știe că. de-a lungul întregii sale 
existențe, P.C. din Spania s-a iden
tificat cu aspirațiile și interesele fun
damentale ale poporului. afirmîn- 
du-se ca o forță de bază a vieții po
litice spaniole, cu largi aderente în 
mase, situîndu-se consecvent pe po
ziții constructive în soluționarea pro
blemelor acute ce stau în fața 
țării. Tocmai de aceea, P. C. din 
Spania îi revine un important rol 
în dezvoltarea cursului democra
tic, legalizarea sa reprezentînd cheză
șia posibilității clasei muncitoare, 
maselor largi populare de a-și spune 
cuvîntul și de a participa la activita
tea politică prin reprezentanții 
legitimi. Nu numai situația 
nia, ci întreaga experiență 
țională atestă, de altfel, că. 
ticiparea comuniștilor, nu 
vorbi de existenta unei vieți politice 
democratice normale, concluzie cu 
atît mai valabilă în cazul Spaniei, 
unde activitatea comuniștilor a avut 
o importantă decisivă în toate evo
luțiile politice pozitive din ultimul 
timp.

Asemenea evoluții piin în eviden
tă mai mult ca oricind faptul că 
rezolvarea problemelor aflate în fața 
tării reclamă concursul tuturor for
țelor înaintate ale societății, iar pre
misa esențială în vederea realizării 
unui asemenea țel constă în crearea 
condițiilor ca partidele din opoziția 
democratică, fără nici o discrimina
re. să poată participa cu drepturi ega
le și depline la viitoarele alegeri, la 
întreaga viață politică națională. Acest 
lucru ar da curs cerințelor . maselor 
largi populare, ar accentua procesul 
de democratizare, corespunzător in
tereselor fundamentale ale poporu
lui spaniol, cauzei destinderii si con
lucrării rodnice între statele conti
nentului nostru.

V. OROS 

lor occidentale, care-nu sînt de 
acord cu ideea embargoului obliga
toriu, se află și elaborarea unei de
clarații a președintelui pe luna in 
curs a Consiliului de Securitate, în 
care să se sublinieze necesitatea era
dicării apartheidului și predării, pe 
cale pașnică, a puterii în R.S.A. în 
tnîinile reprezentanților majorității.

Statele africane și socialiste mem
bre ale consiliului se pronunță pen
tru ca lucrările acestui for să 
se încheie printr-un document care 
să marcheze un hotărît pas înainte 
în eforturile O.N.U. și comunității 
internaționale pentru eradicarea a- 
partheiduluL rasismului și discrimi
nării, rasiale din Africa australă.

Acțiuni represive ale
autorităților de la Salisbury

SALISBURY — Ca urmare a acțiu
nilor represive declanșate de regimul 
rasist al lui Ian Smith împotriva for
țelor patriotice, peste 3 500 de per
soane și-au găsit moartea în perioa
da decembrie 1972 — februarie 1977. 
Cu toate că datele privitoare la nu
mărul persoanelor arestate pentru 
convingerile lor politice sînt ținute 
în cel mai strict secret, presa afri
cană relevă că în închisorile din 
Rhodesia se află în prezent cel puțin 
12 000 persoane. Totodată, se relatea
ză că autoritățile de la Salisbury au 
angajat în rîndul forțelor represive 
numeroși mercenari străini.

In comunicatul comun 
publicat la Washington, la încheie
rea vizitei oficiale a premierului ni
pon, se subliniază că președintele 
S.U.A., Jimmy Carter, și primul mi
nistru ăl Japoniei, Takeo Fukuda, au 
trecut in revistă situația internațio
nală curentă. Președintele Catter a 
declarat premierului nipon că S.U.A. 
vor proceda la retragerea trupelor lor 
terestre din sudul Coreei după con
sultări cu Coreea de Sud și Japonia. 
Președintele Carter a afirmat, relevă 
comunicatul, că S.U.A. își mențin an
gajamentele militare față de Coreea 
de sud.' Comunicatul relevă că am
bele părți sînt de acord că redresarea 
economică a țărilor industrializate 
este indispensabilă dezvoltării stabil» 
a economiei internaționale.

Pavilionui României 
la Tîrgul internațional 
de la Tripoli a primit 

medalia de aur
Tîrgul internațional de mostre 

de la Tripoli, aflat în acest an 
la cea de-a 15-a ediție, și-a în
chis porțile. România, partici
pant tradițional la această ma
nifestare economică, s-a prezen
tat la actuala ediție cu o gamă 
largă de produse ale industriei 
constructoare de mașini, chimice, 
ușoare ș.a. Pavilionul românesc, 
care a fost vizitat de primul mi
nistru libian. Abdul Ati Obeidi, 
precum și de alte oficialități din 
țara-gazdă — a fost distins cu 
medalia de aur, bucurîndu-se de 
cele mai înalte aprecieri pentru 
calitatea exponatelor, ca și pen
tru modul de organizare și pre
zentare.

Planul de colaborare teh- 
nico-științifică între R. S. 
Vietnam și U.R.S.S. pe anul 
1977 a fost semnat la Hanoi. Docu
mentul stipulează dezvolt., ea conti
nuă a colaborării celor două țări în 
domeniile respective de activitate.

Parlomentul vest-euro- 
peail — orSan consultativ al C.E.E. 
— reunit Ia Luxemburg, a cerut re
prezentarea Pieței comune la reuniu
nea la nivel înalt de la Londra pro
gramată la 7 și 8 mai. La această 
reuniune au fost invitați doar con
ducătorii a șapte state industriali
zate, fapt ce a stîrnit nemulțumirea 
unor state mici din C.E.E.

Producția de petrol a ță
rilor din Orientul Mijlociu, 
a fost în 1976 de 21 630 000 barili pe 
zi, ceea ce reprezintă o creștere cu 
12,3 la sută față de anul precedent, 
scrie publicația „Middle East Econo
mic Survey", care apare la Beirut. 
Creșterea cea mai mare a fost înre-

ORIENTUL MIJLOCIU
• întrevedere Anwar El Sadat — Yasser Arafat • Mesajul 

secretarului general al Ligii Arabe
CAIRO — Președintele Egiptului. 

Anwar El Sadat, a conferit cu 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, și cu membrii 
noului comitet ales duminică.

La sfîrșitul întrevederii — infor
mează agenția M.E.N. — Yasser 
Arafat a declarat că întîlnirea a per
mis trecerea in revistă a tuturor pro
blemelor pe plan palestinean. arab și 
internațional, înaintea vizitei pre
ședintelui Egiptului în Statele Unite. 
Yasser Arafat a indicat că a prezen
tat șefului statului egiptean punctul 
de vedere palestinean în problemele 
care au fost discutate.

Luînd cuvîntul în cadrul unei reu
niuni comune a comisiilor Adunării 
Poporului a Egiptului, viceprim-mi- 
nistrul egiptean, ministrul afacerilor 
externe. Ismail Fahmi, a declarat : 
„Cînd vom merge la Conferința de 
la Geneva pentru pace în Orientul 
Mijlociu, vom face din problema pa- 
lestineană chestiunea numărul unu. 
Situația din Orientul Mijlociu nu 
poate fi rezolvată atît timp cit nu va 
fi abordată problema palestineană. 
Conferința de la Geneva, a continuat 
șeful diplomației egiptene, trebuie să 
cuprindă problema palestineană, re-

BERLIN

Convorbiri intre delegațiile
de partid și guvernamentale 

ale R.D.G. și R.P.U.
BERLIN 23 (Agerpres). — La Ber

lin au început convorbirile între de
legațiile de partid și guvernamentale 
ale R.D.G., condusă de Erich Honec
ker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D.G., și R.P. Ungare, con
dusă de Janos Kadar. prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U., care se află în
tr-o vizită oficială de prietenie în 
R.D.G. Au fost abordate probleme 
ale extinderii relațiilor pe multiple 
planuri dintre cele două partide și 
țări, precum și aspecte ale situației 
internaționale actuale, ale mișcării 
comuniste și muncitorești internațio
nale. informează agenția M.T.I.

Congresul sindicatelor 

din U.R.S.S.
MOSCOVA 23 — Corespondentul 

Agerpres transmite : La Moscova au 
continuat lucrările Congresului al 
XVI-lea al sindicatelor din U.R.S.S. 
Congresul a fost salutat de repre
zentanți ai organizațiilor sindicale 
naționale din diferite țări și ai unor 
organizații sindicale internaționale. 
Tovarășul Pavel Ștefan, secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R., a 
transmis congresului salutul sindica
telor din România.

Lucrările congresului eontinuă.

gistrată de Arabia Saudită — 22 la 
sută, urmată de Iran — 10 la sută.

Primul ministru al Pakis
tanului, Zulfikar Aii Bhutto, a 
adresat un nou apel opoziției de a 
începe tratative pentru găsirea unor 
soluții problemelor ce confruntă Pa
kistanul. Aceste probleme pot fi de
pășite numai pe calea dialogului, a 
declarat primul ministru. Acest apel 
este sprijinit, după cum relevă ob
servatorii din capitala Pakistanului, 
de cercurile de afaceri, de sindicate, 
de organizațiile obștești.

La Luanda ■ ,osit mIercurf> 
într-o vizită oficială, Fidel Castro, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, președintele Consiliului de 
Stat și al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Cuba. El va avea convor
biri cu Agostinho Neto, președintele 
M.P.L.A., președintele Republicii 
Populare Angola, în probleme pri
vind relațiile dintre cele două țări și 
unele probleme internaționale.

în urma apelului la grevă 
lanșat de sindicatul docherilor, din 
Israel, orice activitate de ineăreare 
și descărcare a navelor 
practic în porturile Haifa, Ashdod și 
Eilat. Greviștii revendică îmbunătă
țirea condițiilor de viață.

a încetat

R. P. Bulgaria și Jamaica 
au hotărît să stabilească. relații di
plomatice la rang de ambasadă. De
clarația comună in această privință 
a fost semnată la Havana de amba
sadorii celor două țări, anunță agen
ția B.T.A.

Intr-o declarație comună 
publicată în urma convorbirilor 
dintre președinții Robaya Aii și 
Găafar El Nimeiri, se arată că 
R. D. P. a Yemenului și. Sudanul , se 
pronunță pentru "transformarea Mă
rii Roșii intr-o zonă a păcii și instau
rarea cooperării între toate țările din 
această regiune. Cei patru șefi de 
stat arabi din țările riverane Mării 
Roșii, care s-au întîlnit la Taiz (Re
publica Arabă Yemen) au hotărît să 
pregătească o conferință la nivel 
înalt reunind toate statele riverane. 
Șefii de stat participanți la reuniune 
(Gaafar El Nimeiri — Sudan, Siad 
Barre — Somalia, Salem Robaya Aii 
— R.D.P. a Yemenului și Ibrahim Al 
Hamadi — R. A. Yemen) au hotărît 
în acest sens formarea unui comitet 
ministerial care va avea ca misiune 
pregătirea acestei conferințe.

Accident. 22 martie>
mină din apropiere de Karvina (Mo
ravia de nord) s-a produs o explo
zie de gaze, în urma căreia și-au 
pierdut viața 8 mineri' — anunță a- 
genția C.T.K. Alți 23 de mineri nu 
au fost încă găsiți. Lucrările de sal
vare au început imediat. Au fost 
luate măsuri pentru urgentarea lu
crărilor și pentru ajutorarea familii
lor victimelor.

tragerea Israelului — aceasta trebuie 
să fie, în succesiune, ordinea de zi a 
reuniunii".

★
în comunicatul comun dat publi

cității la sfîrșitul vizitei în Egipt a 
regelui Spaniei, Juan Carlos, se sub
liniază că cele două părți au con
firmat necesitatea instaurării rapide 
a unei păci trainice și juste în Orien
tul Mijlociu-care să se bazeze pe re
tragerea Israelului din toate terito
riile arabe ocupate din 1967, pe drep
tul legitim al palestinenilor la auto
determinare și stabilirea unui stat 
independent. Cele două părți s-au 
pronunțat pentru reunirea imediată 
a Conferinței de la Geneva pentru, 
pace în Orientul Mijlociu, cu parti
ciparea tuturor părților interesate, 
inclusiv Organizația pentru Elibera
rea Palestinei (O.E.P.).

CAIRO — Cu prilejul aniversării 
a 32 de ani de la crearea Ligii Arabe, 
secretarul general ăl acestei organi
zații, Mahmud Riad, a adresat un 
mesaj țărilor membre pentru a de
pune noi eforturi în vederea extin
derii cooperării reciproce, pentru ri
dicarea bunăstării tuturor statelor 
arabe.

Rezultatele definitive ale alegerilor 
din India

• Gruparea partidelor de opoziție Janata a obținut 270 de 
mandate din 542 în Camera Deputaților • Y. B. Chavan, noul 
lider al grupului parlamentar al Partidului Congresul Național 

Indian
DELHI 23 (Agerpres). — La Delhi 

au fost anunțate, miercuri, rezulta
tele definitive ale alegerilor pentru 
desemnarea a 539 din cei 542 depu- 
tați în Camera Deputaților (Loc 
Sabha — Camera Inferioară a Parla
mentului). Repartizarea celorlalto 
trei mandate va fi anunțată ulterior, 
într-o circumscripție electorală avînd 
loc în prezent renumărarea voturi
lor, iar în alte două circumscripții 
din nordul țării alegerile urmînd a 
avea loc la o dată ce va fi stabilită 
ulterior. Un număr de 270 mandate 
au fost obținute de candidații gru
pării partidelor de opoziție Janata, 
153 au revenit Congresului Național 
Indian, iar alte 28 — Congresului
pentru Democrație — formațiune po
litică care și-a desfășurat campania 
electorală împreună cu Partidul Ja
nata. Restul mandatelor au revenit 
Partidului Comunist — 7, Partidului 
Comunist (marxist) — 22. Alte for

Criza guvernamentală din Olandă
Așa cum s-a relatat. în urma 

retragerii a șase miniștri reprezen
tînd partidele confesionale (catolic 
și protestant) din guvernul de coa
liție din Olanda, premierul Joop den 
Uyl a anunțat demisia întregului ca
binet. Această criză politică a sur
venit ca urmare a nemulțumirii a- 
ripii confesionale de tendință con
servatoare, față de proiectul de lege 
propus de către socialiști, al căror 
lider este Joop den Uyl. în vederea 
combaterii speculei cu terenurile fun
ciare.

Comentînd situația creată, obser
vatorii apreciază că. în intervalul ce
lor aproape patru ani de cind a ve
nit la putere, cabinetul de coaliție a 
avut o existentă relativ agitată. Ca
racterul . eterogen al formulei guver
namentale (5 partide grupate în două 
aripi cu orientări diferite, rolul pre
ponderent revenind formațiunilor cu 
vederi progresiste. în frunte cu Parti
dul Muncii-socialist) nu a permis o 
conlucrare propriu-zisă între parte
nerii coaliției, ceea ce a împiedicat 
realizarea unor puncte ale progra
mului de guvernare, elaborat pe baza 
platformei socialiștilor.

Pe lingă frămîntările din sinul coa
liției. observatorii notează, totodată, 
că un aspect major, persistent, cu 
care a fost confruntat guvernul de la 
Haga l-au reprezentat dificultățile 
datorate gravei crize economice, ma
nifestată. cum se știe, pe ansamblul 
lumii capitaliste. Ca și în alte țări

Intensificarea cooperării între țările 
din zona Mării Caraibilor

SANTO DOMINGO. — La lucrările 
reuniunii din capitala Republicii Do
minicane a Comitetului pentru dez
voltare și cooperare în zona carai- 
biană (C.D.C.C.) participanții au a- 
probat o serie de documente privind 
intre altele crearea unui Centru cul
tural caraijjian, a unui Centru pentru 
pregătirea cadrelor de specialitate

CARACAS

Reuniunea ministerială a S.E.L.A. 
și cerințele edificării noii ordini 

economice internaționale
In aceste zile, capitala Vene- 

ztlelei. Caracas, găzduiește cea de 
a treia sesiune ministerială a Sis
temului Economic Latino-American 
(S.E.L.A.), apreciată de observatori 
ca un moment de semnificație deo
sebită în evoluția raporturilor de 
solidaritate și colaborare dintre ță
rile continentului de la sud de Rio 
Grande. Intr-adevăr, deși acest 
organism interguvernamental de 
cooperare — primul de acest fel 
de pe continentul latino-american — 
se află abia în al doilea an al exis
tenței sale, el s-a impus ca o insti
tuție eficientă în promovarea intere
selor statelor din regiune pe calea 
dezvoltării.

Conceptele proclamate de S.E.li.A. 
— suveranitate integrală asupra re
surselor naturale, neintervenție în 
treburile interne, echitate si avantaj 
reciproc — înscriu nemijlocit acest 
organism în sfera preocupărilor în
dreptate spre o nouă ordine econo
mică in lume.

In spiritul acestor principii și po
trivit Convenției sale de constituire, 
două sint obiectivele de bază ale 
activităților S.E.L.A.: 1) consultări 
între țările membre pentru găsirea 
punctelor de convergentă în vederea 
stabilirii unor poziții comune la di
ferite. reuniuni internaționale ale ță
rilor în curs de dezvoltare; și 2) mul
tiplicarea formelor de x cooperare 
economică și tehnico-științifică la
tino-americane. în Urmărirea pri
mului obiectiv, S.E.L.A. s-a afirmat 
de pe acum ca un organism influent 
și activ, prezent cu inițiative va
loroase la toate ■ marile reuniuni care 
au dezbătut tematica atit de impor
tantă a dezvoltării; totodată. S.E.L.A. 
a devenit principalul forum al for
mulării pozițiilor latino-americane 
în legătură cu reforma structurilor 
Organizației Statelor Americane 
(O.S.A.).

Fără a se substitui altor organisme 
de cooperare economică latino-ame
ricane înființate anterior, S.E.L.A. 
își propune să promoveze acțiuni 
complementare, inclusiv cu concursul 
acestor organisme, care să corespun
dă unor necesități generale sau ale 
unui grup de țări. în cadrul acțiu
nilor de pregătire a reuniunii de la 
Caracas a avut loc, cu citeva luni în 
urmă, prima consfătuire comună a 
majorității organizațiilor economice 
și comerciale de pe continentul la
tino-american : Grupul Andin, Aso
ciația îatino-americană a liberului 
schimb (A.L.A.L.C.), Piața Comună 
a Caraibilor (CARICOM), în Decla
rația adoptată cu acest prilej subli- 
niindu-se necesitatea conjugării 
eforturilor pentru susținerea activi
tăților întreprinse de S.E.L.A. și mul
tiplicarea cooperării latino-ameri
cane în diferite sectoare ale indus
triei și agriculturii.

Au fost obținute progrese remarca
bile și în concretizarea celuilalt im
portant obiectiv—valorificarea mari- 

mațiuni politice și candidații inde
pendenți au obținut împreună 59 de 
mandate.

Conducerea grupării Janata a a- 
nunțat că, în afara deputaților 
proprii și ai Congresului pentru De
mocrație, va beneficia în Camera 
Deputaților și de sprijinul altor 30 
de deputați aleși pe listele indepen
denților sau ale grupărilor politice 
regionale.

Grupul parlamentar al partidului 
Congresul Național Indian, minori
tar în noua Cameră a deputaților, a 
desemnat ca lider al său pe Yesh- 
wăntnao Balwantrao Chavan, fost 
ministru de externe în guvernul de
misionai al premierului Indira 
Gandhi. Numirea sa ca lider al 
grupului parlamentar survine după 
pierderea de către Indira Gandhi a 
mandatului de deputat, menționează 
agenția Reuter.

occidentale, în Olanda recesiunea a 
lovit cu putere în ramuri industriale 
de bază, cel mai recent exem-/o7 
fiind sectorul construcțiilor nav 
Perspectivele puțin încurajatoare in 
ce privește situația de pe piața mun
cii (circa 225 000 de persoane sint 
fără lucru), spirala preturilor la bu
nurile de consum, incertitudinea cli
matului economic general au făcut 
ca întreaga țară să fie, în luna fe
bruarie. scena unor puternice convul
sii sociale, apreciate ca cele mai am
ple din întreaga perioadă postbelică. 
Mii și mii de lucrători și salariați din 
cele mai diverse ramuri — metalur
gie. transporturi, construcții, porturi, 
industria alimentară ș.a. — au parti
cipat la ample mișcări revendicati
ve. pronunțindu-se pentru măsuri 
care să le asigure oamenilor muncii 
condiții mai bune de viată, inclusiv 
compensarea efectelor inflației și 
crearea de noi locuri de muncă.

Survenită pe acest frămîntat fun
dal economico-social. destrămarea 
coaliției guvernamentale a adus, în 
opinia observatorilor, un element de 
incertitudine și pe plan politic. CU 
puțin timp înaintea alegerilor gene
rale care. în mod normal, ar urma să 
aibă loc peste circa două luni. 
Miercuri, regina Iuliana a început 
consultări cu personalități politice 
proeminente ale țării, în vederea so
luționării crizei politice.

D. OPREANU

din economie, a unui Institut pentru 
cercetări în domeniile agroalimentar, 
al combustibililor și fertilizanților și 
a unui Institut pentru resursele mi
nerale din zonă. Au fost făcute, tot
odată, propuneri privind promovarea 
unor modalități noi de cooperare re
gională, inclusiv prin intermediul or
ganismelor din regiune.

lor posibilități existente în ce pri
vește colaborarea economică inter
regională— tema principală a sesiu
nii ministeriale de la Caracas.

Orientările și proiectele S.E.L.A. în 
acest domeniu se caracterizează r i 
preocuparea de a concerta progi 
comune care să faciliteze, in special, 
atingerea acelor obiective din planu
rile naționale de dezvoltare care pot 
avea o finalitate socială imediată. 
Așa, de pildă. în vederea combaterii 
gravelor fenomene de subnutriție 
care afectează pături largi ale popu
lației continentului, s-a elaborat un 
proiect privind crearea de industrii 
specializate în fabricarea de produse 
alimentare cu un înalt conținut de 
proteine, care să poată fi desfăcute 
la iui preț scăzut. Un alt grup de 
proiecte are în vedere creșterea ran
damentului în agricultură, prin spo
rirea producției de îngrășăminte
chimice. Acest proiect, denumit 
F.E.L.A. („Fertilizantes latino-ame- 
ricanos") pornește de la realitatea 
că, deși în agricultură lucrează 43 la 
sută din populația activă a conti
nentului, ponderea acestui sector în 
valoarea produsului brut al conti
nentului este, datorită productivită
ții scăzute, de numai 14,4 la sută.

Alături de acestea, pe agenda 
sesiunii figurează și alte proiecte 
vizînd diversificarea industriilor na
ționale, factor esențial al progresului 
economic și social. însemnătatea 
sesiunii ministeriale de la Cara
cas decurge din faptul că pe «- 
genda dezbaterilor figurează toc
mai aprobarea acestor prime pro
iecte de anvergură. elaborate de 
S.E.L.A. în cursul anului 1976, tre
cerea la faza transpunerii lor în 
practică prezentînd o semnificație 
evidentă.

Totodată, o însemnătate deosebită 
prezintă includerea pe ordinea de zi 
a unui punct special referitor la ne» 
cesitatea intensificării colaborării 
dintre țările latino-americane cu ce
lelalte țări în curs de dezvoltare, în
deosebi din Africa și Asia, în ase» 
menea probleme de interes comun 
cum ar fi realizarea unui raport mai 
echitabil între prețul materiilor pri
me exportate de aceste țări și pre
țul produselor industriale importate 
de ele din țările dezvoltate, amplifi
carea circuitului economic mondial; 
eliminarea oricăror restricții și obsta
cole din calea sa, asigurarea accesu
lui larg la cele mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii contemporane.

Sint obiective care se înscriu, fără 
îndoială, ca expresii ale cerințelor 
tot mai imperioase de edificare a 
unei noi ordini economice — și, im
plicit, politice — conferind astfel re
uniunii S.E.L.A., dincolo de însem
nătatea ei în domeniul colaborării re
gionale, și o certă semnificație pe 
plan general internațional.

Eugen POP
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