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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
ȘI TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 

S-AU ÎNTÎLNIT EU TOVARĂȘUL 
ENRIQUE TIERNO GALVAN, 

președintele Partidului Socialist Popular 
din Spania, cu soția

ÎNNOIREA producției.
MODERNIZAREA TEHNOLOGIILOR -
cerință esențială pentru înfăptuirea 

programului de dezvnltare 
econnmico-socială a patriei

Ne aflăm la începutul celui de-al 
doilea trimestru din 1977, al doilea 
an din actualul cincinal, care — po
trivit sarcinilor stabilite de Congresul 
al XI-lea al P.C.R. — trebuie trans
format cu hotărire în cincinalul afir
mării plenare a revoluției tehnico- 
științifice în toate domeniile de ac
tivitate. în lumina acestei sarcini 
fundamentale, în Expunerea la 
ședința comună a C.C. al P.C.R., a 
Marii Adunări 
Naționale. Consi
liului Suprem al 
Dezvoltării Eco
nomice si Sociale 
și a activului cen
tral de partid și 
de stat, tovarășul 
Nicolae ;Ceaușescu 
a pus din nou un 
puternic. accent 
asupra^ asimilării 
unui mare număr 
de mijloace și 
tehnologii într-un 
termen scurt, in 
primul rînd. prin 
punerea în va
loare a capacității 
proprii de creație 
tehnico-științifică.

După cum se 
desprinde din a- 
precierile formu
late de secretarul 
general al partidului nostru, în expu
nerea prezentată la ședința comună, 
cit și cu alte numeroase prilejuri, în
făptuirea acestor sarcini are' o impor
tanță cardinală pentru îndeplinirea 
în cele mai bune condiții a cincina
lului. pentru făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate in țara 
noastră. Este grăitor faptul că în cin
cinal. potrivit programului de asimi
lări elaborat, din cele 1 000 de mașini, 
instalații, materiale și bunuri de con
sum, care trebuie realizate, circa 
960 vor fi produse pe bază de con
cepție proprie. Practic, pină la finele 
cincinalului, circa 45 la sută din pro
ducția industrială trebuie să o re
prezinte produsele noi și reproiecta- 
te, în covîrșitoarea lor majoritate, 
prin fructificarea concepției științifi
ce și tehnice românești.

Evident, accelerarea ritmului de 
asimilare a unui mare număr de 
instalații, materiale si bunuri de 
consum, perfecționarea și moderniza
rea tehnologiilor de fabricație — in 
primul rind, pe baza concepției teh- 
nico-științifice românești — este un 
proces obiectiv necesar pentru țara 
noastră. întîi de toate, pentru că 
menținerea constantă a unor rit

„Se impune să se intensifice eforturile 
în toate unitățile de producție, în întreaga 
noastră economie națională, pentru asi
milarea unui mare număr de instalații, 
materiale și bunuri de consum, perfecțio
narea și modernizarea tehnologiilor de 
fabricație, promovarea largă și rapidă în 
producție a cuceririlor științei și tehnicii 
avansate".

NICOLAE CEAUȘESCU
muri superioare de dezvoltare 
industrială, de dezvoltare econo- 
mico-socială este de necopcepuț 
fără utilizarea de mașini, utilaje și 
instalații de inalt randament. cu 
deplină siguranță în funcționare, 
fără promovarea largă și intensă a 
progresului tehnic. Se știe apoi că, 
în condițiile revoluției tehnico-știin- 
țifice contemporane, schimburile de 
valori materiale cu alte state pot să 
fie mai eficiente numai dacă produ
sele exportate sint mereu înnoite, 
tot mai competitive, de înalt nivel 
tehnic și calitativ. Este de asemenea 
necesar să luăm în calcul uzura mo
rală a unor mașini șl instalații, a 
unor tehnologii, ceea ce obligă la o 
asemenea organizare a activității de 
înnoire și modernizare a producției 
care să țină pasul cu cele mai noi 

cuceriri ale revoluției tehnico-științi- 
fice. Toate aceste măsuri trebuie să 
conducă. în final, la lichidarea rapi
dă a decalajului tehnic și tehnolo
gic față de statele dezvoltate din 
punct de vedere economic.

Este de relevat, ca un im
perativ esențial, că în actuala eta
pă a desfășurării revoluției tehnico- 
științifice în tara noastră, crea
țiile de prestigiu în domeniul 

instalațiilor, ma
terialelor. bunuri
lor de consum 
ș.a. nu mai pot 
fi dobîndite prac
tic decît prin 
munca de echipă, 
din partea tutu
ror. prin contri
buția factorilor de 
la toate eșaloa
nele : oameni de 
știință, cercetători 
și proiectanti. 
producători. oa
meni ai muncii. 
Iată de ce este 
imperios necesar 
ca. în lumina in
dicațiilor formu
late de secretarul 
general al parti
dului. ministerele 
economice, insti
tutele de cerce

tare si inginerie tehnologică. Con
siliul Național pentru Știință ți 
Tehnologie să ia cele mai ferme 
măsuri în vederea ’ intensifică
rii activității de cercetară științi
fică în concordantă cu nevoile 
stringente ale economiei naționale, 
precum și a valorificării operative a 
rezultatelor acestora în viață, antre- 
nînd in acest scop toate forțele de 
cercetare, precum și masa largă a 
muncitorilor, maiștrilor, inginerilor, 
celorlalți specialiști din toate între
prinderile, stimulind cit mai deplin 
inițiativa colectivelor de oameni ai 
muncii.

Cu atît mai stringente și mai com
plexe, mai mobilizatoare, sint obiec
tivele înfăptuirii sarcinilor cincina-
(Continuare in pag. a Il-a)

RAPOARTE APROBATE 

DE PLENARA 

C.C. AL P.C.R.

din 29 martie 1977 

Cu privire Ia efectivul, 
compoziția și structura 

organizatorică 
a partidului, la data 
de 31 decembrie 1976

Cu privire la activitatea 
organelor

de partid și de stat 
pentru înfăptuirea 
politicii de cadre 

a partidului
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Noi nave livrate 
flotei comerciale 

românești
Șantierul naval din Galati a li

vrat flotei maritime comerciale 
românești două nave : „Frunzănești**, 
de 8 750 tdw, și „Pionierul1* de 18 000 
tdw — cele dinții vase predate către 
beneficiar din producția marfă a 
acestui an. Constructorii de nave 
gălățeni continuă cu sporită intensi
tate activitatea de producție Ia cele
lalte comenzi aflate în lucru. Din 
rindul acestora se remarcă minera
lierul de 55 000 tdw, cel dinții de ase
menea mărime ce se execută la 
Galați, vas ce urmează a fi lansat 
In cinstea aniversării centenaru
lui independenței. (Dan Plăeșu).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întîlnit, miercuri 
după-amiază, cu tovarășul Enrique 
Tierno Galvan, președintele Parti
dului Socialist Popular din Spania 
(P.S.P.), și soția sa. tovarășa Encar
nacion Perez Relano, care, la invi
tația C.C. al P.C.R., efectuează o 
vizită de prietenie în țara noastră.

La întrevedere a participat tova
rășul Ștefan Andrei, membru su
pleant al-Comitetului Politic Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R.

Tovarășul Enrique Tierno Galvan 
a dat o înaltă apreciere modului in 
care poporul român. Partidul Comu
nist Român au acționat și acționează 
pentru înlăturarea rapidă a conse
cințelor distrugătorului cutremur de 
la 4 martie, pentru dezvoltarea di
namică economică și socială a 
României.

în cadrul întilnirii s-a făcut o in
formare reciprocă cu privire la si
tuația politică și economică din cele 
două țări și a avut loc un schimb 
de vederi asupra unor probleme 
actuale ale vieții politice internațio
nale, ale luptei popoarelor pentru 
democrație, pace și securitate.

AbordindU-se unele probleme ale 
Situației din Europa s-a subliniat 
necesitatea de a se acționa cu ho
tărire pentru înfăptuirea Înțelegerilor 
încheiate la Helsinki, relevîndu-se că 
apropiata reuniune de la Belgrad 
trebuie să fie temeinic pregătită, să 
se convină în principiu ca toti parti- 
cipanții să elaboreze propuneri con
structive privind dezvoltarea, colabo
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a primit pe ambasadorul Uniunii Sovietice

rării, destinderea, securitatea și pacea 
în Europa. în acest spirit s-a reliefat 
că este necesar să se amplifice co
laborarea economică între țările 
europene. eliminîndu-se barierele 
care împiedică o cooperare liberă și 
reciproc avantajoasă, să se treacă la 
măsuri de dezangajare militară, de 
reducere a armamentelor și trupelor, 
să se acționeze în direcția dezvoltării 
colaborării în domeniile culturii, teh
nicii. științei, a unei mai bune cu
noașteri între popoarele conti
nentului.
.. S-a relevat, de asemenea, că rea
lizarea unei păci trainice, a unui cli
mat de securitate și cooperare impune 
lichidarea tuturor stărilor de conflict 
și încordare. în acest cadru s-a re
levat necesitatea realizării unei păci 
drepte și trainice in Orientul Mijlo
ciu bazată, pe retragerea neîntîrziată 
a Israelului din teritoriile ocupate în 
urma războiului din 1967. pe solu
ționarea justă a problemei palesti- 
pene prin asigurarea exercitării 
drepturilor naționale inalienabile ale 
poporului palestinean., inclusiv 
crearea unui stat propriu, liber și 
independent, pe respectarea integri
tății teritoriale și existentei suverane 
a tuturor statelor din zonă.

S-a subliniat, totodată, că pacea și 
stabilitatea pe plan international re
clamă lichidarea fenomenului subdez
voltării. a decalajului intre țările in
dustrializate și cele în curs de dez
voltare. înlăturarea vechilor raporturi 
de dominație și exploatare si stabi
lirea unor relații noi. echitabile, care 
să asigure o dezvoltare mai rapidă a 

statelor rămase In urmă, un raport 
just între preturile produselor mate
riilor prime si produselor industria
lizate. instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale.

în cursul convorbirii s-a subliniat 
necesitatea dezvoltării colaborării, pe 
plan național, între partidele clasei 
muncitoare, între toate forțele progre
siste și democratice, inclusiv forțele 
creștine, a unei participări active a 
maselor, a popoarelor la rezolvarea 
pozitivă a tuturor problemelor con
temporaneității, ceea ce reclamă o 
strînsă convergență și conlucrare, la 
scară internațională, între toate for
țele care se pronunță pentru pace, 
democrație și progres social.

De ambele părți a fost exprimată 
satisfacția față de restabilirea rela
țiilor diplomatice între România și 
Spania, precum și dorința de a dez
volta relațiile româno-spaniole pe 
plan politic si economic. în domeniile 
științei, artei și culturii, în interesul 
celor două popoare, al cauzei păcii și 
colaborării in Europa și în lume.

S-a exprimat, totodată, satisfacția 
față de bunele raporturi statornicite 
între Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Popular din Spania, 
bazate pe respect, stimă și încredere 
reciprocă, precum și hotărîrea de a 
dezvolta aceste relații, ceea ce con
tribuie la promovarea legăturilor de 
colaborare dintre cele două țări, din
tre popoarele român și spaniol intre 
care există vechi tradiții de prietenie.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, de caldă prie
tenie.

în funcțiune :

Primul hidroagregat 
de la Mărișelu

Proba de 72 de ore a primului 
hidroagregat de 73,5 MW de la hidro
centrala Mărișelu s-a încheiat cu 
succes. Odată cu aceasta, a intrat in 
funcțiune cea de-a doua „uzină de 
lumină și forță1*, după Tarnița. din 
amenajarea hidroenergetică a Some
șului. Evenimentul reprezintă, deo
potrivă. un succes notabil al pro
iectantului (ICPHR — București), al 
constructorului acestui agregat de 
mare putere și de înaltă performantă 
tehnică (I.C.M. — Reșița), o izbindă a 
Grupului de șantiere energomontaj 
Rimnicu Vilcea — șantierul Someș — 
și a Trustului de construcții hidro
energetice din București. Mărișelu 
pulsează in arterele sistemului ener
getic național primii săi kilowați-oră, 
aceștia adăugindu-se celor 1 395 000 
kWh realizați în cursul trimestrului 
întii peste prevederi de către hidro
centrala Tarnița. în timp ce apele 
Someșului Cald, adunate în lacul de 
acumulare de la Fîntinele trec prin 
paletele turbinei transformindu-se în 
energie, lucrările de montaj la cel 
de-al doilea agregat se desfășoară in 
ritm susținut.

Către termocentrala

Turceni 

Un puternic 
transformator bloc 

de 400 MVA
Zilele acestea a plecat de la „E- 

lectroputere" din Craiova, cu desti
nația termocentrala Turceni. cel 
de-al V-lea transformator bloc de 
400 MVA, care constituie cel _ mai 
mare produs electrotehnic românesc 
realizat de colectivul binecunoscutei 
întreprinderi craiovene și primul din 
cele 8 de astfel de transformatoare 
cite vor fi livrate termocentralei de 
la Turceni. Asemenea produse gi
gant. cu o greutate de 380 tone fie
care (numai miezul magnetic cântă
rind 170 tone), pentru a căror livrare 
S-a construit un vagon special cu 20 
osii, au fost concepute de un grup 
de specialiști craioveni în frunte cu 
ing. Gheorghe Toma și realizat in 
sectoarele de producție de la „Elec- 
troputere1*. conduse de ing. Mircea 
Popescu și tehnicianul Gheorghe 
Dunăreanu. De menționat că primele 
patru transformatoare bloc de 400 
MVA au fost livrate termocentralei 
de la Rogojelu. iar in stadii avansa
te de execuție se mai află încă trei 
asemenea produse de înaltă tehnici
tate. (Nicolae Băbălău).

„Electrocontact" — una dintre cele mai noi și mai moderne unități industriale din Botoșani

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. a primit.

Indici superiori - 
producții sporite

Hotăriți să Înfăptuiască exemplar 
sarcinile de plan, siderurgiștii tării 
au reușit ca. oină la finele primului 
trimestru, să recupereze pierderile 
provocate de seism și. totodată, să 
livreze cantități sporite de metal. La 
Combinatul siderurgic Hunedoara, de 
pildă, metalurgiștii au realizat un spor 
de producție de peste 25 000 tone tontă, 
17 300 tone oțel și 11 000 tone lami
nate finite. Și la Combinatul side
rurgic din Galați aceleași preocupări 
au dus la obținerea unei producții 
suplimentare de 8 200 tone otel și de 
aproape 33 000 tone laminate finite, 
iar la Combinatul din Reșița s-a ajuns 
la depășirea prevederilor trimestriale 
cu aproximativ 2 900 tone otel si 4 800 
tone laminate finite.

/n numele dreptului de a hotărî 
drepturile noastre

De la o vreme asistăm 
indignați la elaborarea u- 
nei metamorfoze ciudate, 
prin care cineva „acolo 
sus“. in Occident. încearcă 
să schimbe spiritul de la 
Helsinki într-o stafie a 
„drepturilor omului**. Tot
odată, aceste drepturi sint 
declarate ca fiind un mo
nopol occidental, un tezaur 
din care, chipurile, ar curge 
libertatea, omenia și feri
cirea deo,potrivă. în numele 
acestui monopol se fac pro
misiuni, se instigă la emi
grare, se încearcă — marea 
cu degetul — chiar și pre
siuni. Denaturările și afir
mațiile false sint acolo la 
ordinea zilei, calomnia face 
casă bună cu... drepturile 
omului !

Viața poporului nostru, 
munca harnicilor fii ai 
României socialiste, parti
ciparea lor directă, nemij
locită la rezolvarea proble
melor pe care le ridică 
dezvoltarea continuă a eco
nomiei socialiste. perfec
ționarea întregii vieți so
ciale arată elocvent ce se 
întreprinde la noi pentru

asigurarea, in practică, nu 
in vorbe, a drepturilor o- 
mului. Acestea se văd în 
răspunderea activă, lucidă, 
constructivă față de trebu
rile obștii, ale întregii so
cietăți, în dreptul de a cri
tica ceea ce este retrograd 
și se opune progresului, de 
a-și spune părerea în fo
rurile democratice, de a 
face propuneri de perfec
ționare a muncii in toate 
domeniile.

Nu de mult, țara noastră 
a fost lovită de o calami
tate naturală de proporții 
catastrofale. Județele ne
afectate fizic și-au înzecit 
eforturile pentru ca locu
rile pustiite de seism să 
renască in frumusețe trai
nică. Brașovul, Banatul. 
Sibiul, Mureșul . ș.a.. s-au 
înscris în impresionanta 
coloană a solidarității po
porului român, inzecindu-și 
eforturile spre a reduce 
pagubele, pentru a pune 
repede la loc ce s-a distrus.

Falnice gospodării țără
nești, clădite prin truda a 
zeci de generații pentru

zeci de generații viitoare, 
aici, pe pămîntul țării noas
tre dragi ; realizările, is
toria și luptele contra asu
pririi, lupte purtate laolal
tă cu românii, maghiarii, 
cu celelalte naționalități cu 
care conviețuim — toate a- 
cestea sint vechi de opt

Christian MAURER 
actor, Teatrul de Stat 

din Sibiu

veacuri. Cum le-am părăsi 
tocmai acum, cind vedem 
cu ochii și trăim visul de 
libertate al moșilor și stră
moșilor noștri T I Orbirea, 
prostia, ademenirea crimi
nală i-au împins pe unii 
să-și trădeze țara. Stafia 
„drepturilor omului1*, emi- 
țind pretenția cinică de a 
reprezenta ea însăși spiri
tul de la Helsinki, vrea să 
dezbine familii, să semene 
neliniște, declară, cu o ci
nică nerușinare, încheiată 
..misiunea naționalității ger
mane din România**.

La aceste atitudini pro
vocatoare. răspunsul Parti
dului Comunist Român, 
răspunsul statului nostru, 
rostit de secretarul general 
al partidului, de președin
tele țării, sună calm, demn 
și răspicat : nu permitem. 
Este propriul nostru răs
puns. în numele istoriei 
noastre comune. în care 
trăiește neștirbită conștiin
ța celei mai curate tradiții 
umaniste, in numele pre
zentului si al viitorului 
nostru. România si-a înde
plinit de mult obligațiile 
pe planul reîntregirii fa
miliilor. încercările de a 
instiga cetățeni români la 
emigrare le considerăm 
un amestec in treburile 
noastre interne. Carnavalul 
pornit „acolo sus“ își va 
stinge lampioanele înșelă
toare. Este necesar să nu-i 
lăsăm să-și împrăștie ca
lomniile. Vocea dominantă 
a tristului său vacarm n-a 
fost altceva decît strigătul 
de ajutor al organizatorilor 
săi. ei înșiși transfugi și 
emigranți. Domnii organi

zatori ar dori să ne vadă 
împărtășind singurătatea 
lor. ghetou-ul lor sufletesc. 
De aceea, ne cheamă, ne 
strigă, ne fură. De unul 
singur, pocherul nu face 
plăcere, chiar și în cel mai 
elegant cazino. Cauți a 
doua. a treia, a patra 
„mînă“. Să fie și mină de 
lucru pentru stăpînul loca
lului. desigur I Iar cine in
tră în joc nu știe că miza 
e mare și pierderile defini
tive : casa părintească, 
prietenii, patria.

Noi n-o să intrăm în joc. 
Si dacă unii totuși au fă
cut-o, seduși de zîmbetul 
stafiei „libertății totale** — 
noi. cetățenii români de 
naționalitate germană, vom 
ști să ne bucurăm de liber
tatea noastră socialistă, 
exprimată in drepturi și 
obligații egale pentru toți 
cetățenii țării, vom ști să 
ne bucurăm de munca 
noastră plină de responsa
bilități față de națiunea 
noastră socialistă, fată de 
copiii noștri, vom pune în
totdeauna ființa vie a pa
triei mai presus de orice.

miercuri, pe V. I. Drozdenko.- am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești. la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire. care s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Succese ale construcției
Colectivele de oa

meni ai muncii din 
industria constructoare 
de mașini și-au înde
plinit și depășit sarci
nile pe primul trimes
tru. livrînd suplimen
tar economiei naționa
le produse in valoare 
de aproximativ 1.2 mi
liarde lei. Acest rezul
tat remarcabil se dato
rează. în cea mai mare 
parte, aplicării unor 
programe de măsuri 
care au dus la 
sporirea productivității 
muncii. pe întreaga

ramură, cu 2,3 la sută 
peste prevederile de 
plan. Munca plină de 
dăruire a muncitorilor, 
inginerilor și tehnicie
nilor — în special, în 
luna martie — a per
mis ca, in această pe
rioadă. să se obțină 
sporuri însemnate de 
producție, materializa
te între altele în a- 
proape 800 tone de u- 
tilaj tehnologic mi
nier, chimic. pentru 
industria ușoară și 
aceea de prelucrare a 
lemnului. 56 de loco-

de mașini
motive diesel electri
ce și hidraulice. 100 de 
autocamioane si auto
tractoare, 258 de va
goane de marfă, apa- 
rataj electric de joasă 
tensiune în valoare de 
26 milioane lei, ma- 
șini-unelte în valoare 
de circa HO milioane 
lei. precum și alte 
produse — mașini, in
stalații industriale, u- 
tilaje pentru construc
ții — necesare reface
rii si modernizării în 
continuare. în ritmuri 
înalte, a economiei 
noastre naționale.

TOVARĂȘUL LE DUAN ÎMPLINEȘTE 70 DE ANI

Tovarășului LE DUAN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Vietnam

Dragă tovarășe Le Duan,

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al meu 
personal. îmi este plăcut să vă adresez cele mai calde felicitări și un cordial 
mesaj de prietenie cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră 
de naștere.

Poporul nostru. Partidul Comunist Român dau o înaltă apreciere activi
tății desfășurate de dumneavoastră în fruntea Partidului Comunist din 
Vietnam, in lupta împotriva imperialismului și reacțiunii. pentru cucerirea 
libertății, independentei și unității patriei, iar in prezent pentru înfăptuirea 
marilor sarcini trasate de Congresul al IV-lea al partidului în vederea edifi
cării societății noi. socialiste, pe pămintul Vietnamului.

îmi exprim încrederea deplină că. în spiritul convorbirilor pe care 
le-am avut împreună, al înțelegerilor convenite la București și Hanoi, rela
țiile de prietenie și conlucrare frățească dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Vietnam, dintre Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Vietnam se vor amplifica și dezvolta în continuare, spre 
binele ambelor noastre popoare. în interesul întăririi colaborării și solidari
tății țârilor socialiste, tuturor forțelor antiimperialiste.

Cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere vă urez din toată inima, sti
mate tovarășe Le Duan. multă sănătate, viață îndelungată, noi succese în 
activitatea dumneavoastră pusă în slujba idealurilor de progres și prospe
ritate ale poporului vietnamez, a cauzei socialismului, păcii și înțelegerii 
intre popoare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român
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OCROTIREA SMUjH POPORULUIDIVERS
O lecție»

Timp de peste o lună de zile, 
eleva Ana Orășeanu din comu
na Frincești-Vilcea a lipsit de la 
Scoală, tn urma unui accident, 
ea a fost țintuită la pat. Acum, 
împreună cu colegii ei. se bucu
ră și Ana de vacanța de 
vară. Deși a lipsit otita 
de la scoală, ea este la 
toate lecțiile. Și aceasta datori
tă invățătoarei sale. Elena Muia, 
care a bătut zi de zi drumul 
pină la casa Anei, făcînd împreu
nă lecțiile. Dar in tot acest răs
timp. Ana a mai învățat ceva 
de la învățătoarea ei: pasiunea 
și dăruirea in muncă.

primă- 
vreme 
zi cu

meciul 
dintre 
Peni- 

de cu-

Spirit 
de echipă

La un moment dat. în 
derbi de volei feminin 
Universitatea Craiova și 
cilina Iași, desfășurat
rînd la Craiova, studentele oas
pete conduceau cu două seturi 
la zero. Una din cele mai 
bune jucătoare craiovence, stu
denta Aurora Popența. fiind ac
cidentată. stătea pe banca re
zervelor. cu mina dreaptă ban
dajată. și plingea. Nu atit de 
durerea de La mină, cît de ln- 
fringerea, ce părea iminentă, a 
colegelor ei. Cu lacrimi în ochi 
l-a implorat pe antrenor să-i 
dea voie să joace. Mai cu voie, 
mai fără voie. Aurora a intrat 
pe teren și — cu un efort și 
spirit de sacrificiu vrednice de 
laudă — ea a entuziasmat spec
tatorii. dind parcă aripi colege
lor de echipă. Datorită 
dentele craiovence au 
toate calculele și au 
partida cu 3—2 !

Ciobanul
arheolog

ei. stu- 
răsturnat 

cîștigat

inIn timp ce-și păștea oile 
apropierea pădurii Fodoreanu, 
un cioban din comuna Tirșolț, 
județul Satu Mare, pe nume 
Grigore Mișca, a scormonit, din 
intimplare. cu ciomagul in ța
rină. Deodată a simțit că loveș
te un obiect tare. Apoi altul, și 
altul... Și astfel au ieșit la ivea
lă două topoare și trei brățări 
din bronz, ornamentate cu linii 
incizate in benzi. Ciobanul le-a 
dus la școală, la fratele său. pro
fesorul de istorie Ion Mișca. La 
rindul său, acesta le-a trimis 
muzeului județean, iar specia
liștii acestuia le-au stabilit o 
virstă impresionantă: circa 3 300 
■ani, adică delasfirșitul epocii 
bronzului. Pornind pe urmele 
obiectelor descoperite — foarte 
bine conservate și care au un 
stil constructiv și decorativ mai 
rar intilnit in zona Oașului — 
muzeografii sătmăreni vor des
chide in curind in punctul res
pectiv un nou șantier arheolo
gic. Cine știe ce surprize le mai 
rezervă memoria pământului !

„Păcăleală"
în ziua de 1 aprilie, un anume 

P. Constantin, de prin județul Il
fov, a dat buzna la postul de mi
liție din statia C.F.R. Arad spu- 
nînd : „Aveți grijă, fraților, că 
azi e 1 aprilie !“. La întrebarea 
unui milițian. ..Și. ce dacă ?“, el 
a replicat : „O să vedeți voi 
păcăleală". Apoi, s-a dus in pla
ta lui. După puțin timp, în a- 
ceeași zi de 1 aprilie, la același 
post de miliție se semnalează 
că in sala de așteptare cineva a 
provocat un scandal. Cine cre
deți că era scandalagiul 7 însuși 
P. Constantin, care a fost trimis 
in fata instanței, iar instanța l-a 
„păcălit" în privința mersului 
trenurilor, trimitîndu-1 intr-o 
staționare de trei luni.

Prăjitură
cu... ac

Un cetățean a cumpărat de la 
complexul alimentar „Ancora" 
din Galați o miniruladă cu cre
mă de cacao, prăjitură preferată 
de copilul său. Prăjitura era 
proaspătă și apetisantă. Dar, sur
priză ! In crema de cacao se 
afla ascuns un ac. pe care copi
lul a fost cit pe-aci să-l înghi
tă ! Vă imaginați spaima fami
liei. Mai greu ne putem imagina 
modul in care a funcționat in 
acest caz controlul de calitate al 
fabricii de produse de panifica
ție și morărit Galați.

„Bujoreii 
Plenitei"»

Despre frumoasa poiană smăl
țuită cu bujori de pe raza comu
nei Plenița. județul Dolj, s-a dus 
vestea peste munți și peste văi, 
astfel că în fiecare primăvară, in 
luna mai. poposesc aici amatori 
de frumusețe din toată tara. A- 
nul acesta, oaspeții vor fi în- 
tîmpinați și de alți bujori. In 
persoana pionierilor din clasele 
I-IV, care au alcătuit o formație 
vocal-instrumentală denumită — 
nici nu se putea altfel — „Bu
joreii Pleniței". E de ajuns să 
relevăm faptul că. sub bagheta 
învățătorului pensionar Constan
tin Morărescu, „bujoreii" s-au 
calificat pentru faza superioară 
a Festivalului național „Cîntarea 
României". Ba. pe deasupra, u- 
nul din „punctele de rezistență" 
ale programului lor il constituie 
un vechi cîntec din partea locu
lui. intitulat „Busuioc de la Piv
nița". Busuioc cu noroc.

Rubrică reallzatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondențiloi
„Scînteii
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politică de stat, preocupare

permanentă a partidului nostru
Una din marile înfăptuiri care de

finesc convingător politica profund 
umanistă a partidului si statului 
nostru, care reflectă strălucit grija 
față de om este sistemul de ocrotire 
a sănătății, prin care se asigură o 
largă accesibilitate la binefacerile 
medicinii pentru întregul popor.

în România socialistă, ocrotirea 
sănătății este ridicată la rangul de 
politică de stat, sistemul ocrotirii 
sănătății fiind cunoscut și apreciat nu 
numai de milioanele noastre de cetă
țeni, beneficiari ai acestuia, dar și de 
organisme internaționale și organis
me specializate ale O.N.U. cu care 
realizăm o cooperare și colaborare 
din ce în ce mai largă.

După cum se știe, în fiecare an. la 
7 aprilie, sărbătorim „Ziua Sănătății" 
— simbol al grijii deosebite si al 
sprijinului pe care partidul si statul 
nostru le acordă dezvoltării si per
fecționării ocrotirii sănătății popu
lației, activității neobosite pe care o 
desfășoară întregul personal sanitar.

Bilanțul prilejuit de această sărbă
torire reliefează faptul că. pe măsura 
puternicei dezvoltări economice și 
sociale a tării, ocrotirea sănătății a 
înregistrat realizări remarcabile. 
Fondurile cheltuite de statul nostru 
socialist pentru ocrotirea sănătății 
s-au ridicat în anul 1976 la peste 11 
miliarde lei. fată de numai 644.5 mi
lioane lei în anul 1950. Aceasta a 
penmis construirea unui important 
număr de obiective sanitare modeme, 
dotarea lor și a celor existente cu 
mijloace perfecționate de diagnostic 
și tratament. Pentru asistenta medi
cală ambulatorie funcționează mai 
bine de 5 300 dispensare medicale si 
peste 400 policlinici. La sfîrșitul anu
lui trecut existau peste 198 000 paturi 
de asistentă medicală, ceea ce repre
zintă o creștere de aproape 3 ori 
față de anul 1950. Dispunem în pre
zent de peste 35 000 medici (inclusiv 
stomatologi) și peste 120 000 cadre 
medii sanitare — o veritabilă armată 
a oamenilor in alb care veghează 
starea de sănătate a poporului.

Măsurile complexe de ordin eco
nomic. social și sanitar luate de 
partidul și statul nostru au determi
nat și determină o contiruiă îmbu
nătățire a stării de sănătate a popu
lației. concretizată în reducerea im
portantă fată 
a mortalității 
tatii infantile, 
duratei medii 
la aproape 70.

O contribuție de seamă la continua 
creștere a calității asistentei medicale 
o aduc cercetarea științifică me
dicală din tara noastră, institutele de 
cercetări. Academia de științe me
dicale. care furnizează soluții și do
cumentații. sprijină alegerea priori
tăților in ocrotirea sănătății.

în firească și deplină armonie cu 
această..politică profund umanist^ — 
care', se reflectă și intr-o însemnată 
concentrare de fonduri, mijloace ma
teriale și cadre — este însăși concep
ția despre datorie, despre nobila și 
marea răspundere a corpului nostru

medico-sanitar. Acesta a depus și 
depune o muncă susținută, plină de 
elan și abnegație, pentru îngrijirea 
cu dragoste și devotament a bolnavi
lor, continuînd, la un nivel superior, 
tradițiile recunoscute ale școlii medi
cale românești.

Seismul care s-a abătut asupra pa
triei noastre a însemnat și pentru noi 
zile și nopți de luptă încleștată, mo
mente dramatice în care s-au relevat 
o dată mai mult forța, puterea de 
dăruire, devotamentul fată de patrie 
și partid, grija și atenția față de 
omul suferind. Armata noastră me- 
dico-sanitară a răspuns prezent din 
prima clipă, asumindu-și pe deplin 
obligația de a apăra cu orice preț 
sănătatea oamenilor.

Organizarea în condiții deosebite a 
întregii activități sanitare — și, în 
primul rind. antiepidemice — apli-

DE „ZIUA SĂNĂTĂȚII"
Dr. Nicolae NICOLAESCU,

ministrul sănătății

de nivelul anului 1938 
generale si a mortali- 
precum si în creșterea 
de viată de la 42 ani

carea corectă a principiilor medicinii 
preventive, buna cuprindere a teri
toriului prin munca neobosită a tutu
ror au făcut ca acest mare seism să 
nu aibă nici un fel de urmări epi
demice. să nu înregistrăm nici un caz 
de dizenterie, febră tifoidă sau alte 
afecțiuni, care apar în mod obișnuit 
după cutremurele catastrofale.

întregul personal medico-sanitar 
este adine recunoscător pentru înalta 
prețuire cuprinsă în Expunerea 
tovarășului Nicolae Ceausescu 
ședința comună a Comitetului 
trai al P.C.R.. Marii Adunări 
ționale. Consiliului Suprem al 
voltării Economice și Sociale si 
vului central de partid și de stat. în 
care se subliniază : „O apreciere 
deosebită dăm comportării minunate 
a medicilor, a întregului personal 
sanitar, care, în luptă cu moartea și 
suferința, au făcut adevărate minuni, 
salvînd nenumărate vieți omenești, 
siînd neclintiți, zile si nopți, la patul 
bolnavilor, inconjurîndu-i cu căldură 
șl solicitudine, dovedindu-și atît 
înalta pregătire profesională, cît și 
spiritul de dăruire umanitar, faptul 
că ei pot să-și îndeplinească în bune 
condiții îndatoririle fată de popor".

Pe baza sarcinilor trasate de Con
gresul al XI-lea al partidului, in 
etapa actuală corpul nostru medical 
acționează metodic, perseverent pen
tru ca principalele linii de orientare 
și obiectivele prioritare în ocrotirea 
sănătății să fie înfăptuite în totali
tatea lor. Printre acestea, amintesc : 
perfecționarea asistenței medicale la 
nivelul tuturor unităților sanitare ; 
îmbunătățirea continuă, prin toate 
mijloacele, a ocrotirii mamei și copi
lului ; adîncirea și lărgirea orientării 
profilactice a tuturor acțiunilor și mă
surilor sanitare ; investigarea com-

la 
Cen- 
Na- 

Dez- 
acti-

plexă a condițiilor de muncă 
de viată și a influentelor acestora 
asupra stării de sănătate a popu
lației in vederea elaborării mă
surilor complexe de prevenire a 
îmbolnăvirilor ; prevenirea și com
baterea activă a bolilor transmisibile 
și netransmisibile ; dezvoltarea cer
cetării științifice medicale si inte
grarea ei cu învătămîntul si practica 
medicală ; perfectionarea pregătirii 
profesionale a personalului sanitar ; 
dezvoltarea conștiinței socialiste a 
tuturor cadrelor medicale. respec
tarea strictă a normelor de etică 
medicală și profesională.

Medicina românească 
și glorioase 
este tot mai activă și 
valorilor 
participă 
asistenta 
cercetare 
îndeosebi, 
african. Se dezvoltă continuu relații 
în diversele domenii ale cercetării și 
practicii medicale, ale medicamentu
lui și aparaturii medicale. Numeroși 
tineri veniti din alte țări studiază în 
România, urmează cursuri de per
fecționare și specializare sub con
ducerea valorosului nostru deta
șament de cadre didactice din învă
țăm! ntul medical superior.

Sărbătorirea „Zilei Sănătății" în 
Republica Socialistă România co
incide și cu ..Ziua Mondială a Sănă
tății" care, in acest an. este consa
crată vaccinării copiilor. Din docu
mentele Organizației Mondiale a Să
nătății rezultă că. deși vaccinările 
sint utilizate cu un succes remarca
bil în țările dezvoltate, se apreciază 
că din 80 milioane copii care se nasc 
în fiecare an in țările in i 
dezvoltare, numai 4 milioane 
5 la sută — sint protejați 
contra bolilor pentru care 
vaccinuri.

în tara noastră imunizarea 
a populației constituie una 
preocupările majore ale întregului 
sistem al sănătății publice, asigurin- 
du-se in permanentă un nivel cores
punzător de imunitate a populației.

La ceea ce au aspirat de veacuri 
oamenii simpli din întreaga lume, la 
ceea ce aspiră incă oamenii muncii 
din multe țări ale lumii — ca viata 
și sănătatea lor să se bucure de 
ocrotire — a devenit fapt împlinit, 
drept fundamental în societatea noas
tră socialistă. De aceea, este o plă
cută datorie pentru mine ca in nu
mele consiliului de conducere al Mi
nisterului Sănătății, al biroului exe
cutiv. astăzi. în ziua de 7 aprilie, să 
adresez întregului corp medico-sa
nitar din patria noastră calde felici
tări pentru priceperea și devotamen
tul cu care își desfășoară activitatea, 
cele mai vii mulțumiri organelor și 
organizațiilor de partid si de stat, 
cooperatiste si obștești, activului sa
nitar și formațiunilor voluntare ale 
Crucii Roșii române, tuturor acelora 
care, prin sprijinul lor. își aduc con
tribuția la înfăptuirea politicii sani
tare a partidului și statului nostru.

cu vechi 
tradiții și rezultate — 

în circuitul 
medicale internaționale, 

prin numeroși specialiști la 
medicală. învătămînt și 

in multe țări ale lumii și. 
in țările continentului

curs de 
: — adică 

eficace 
există

activă 
dintre

Un 
au 
cu

colectiv de constructori maramureșeni vor ridica blocurile 825 șl 825 bis din Drumul Taberei. Cele douâ imobile 
început sâ prindă contur, lucrătorii Trustului de 
douâ luni înainte de termen. In imagine: brigada

cofrajele la

construcții Maramureș fiind hotârîți sâ le predea beneficiarilor 
condusâ de loan Lucâcel, care montează armăturile șl 
unul dintre blocuri Foto : I. ȘtefanȘANTIERELE SOLIDARITĂȚII

Constructori din
înaltă case

în aceste zile, pe toate șantierele 
noilor locuințe din Capitală se des
fășoară o activitate intensă, bine or
ganizată. Mobilizindu-și în continuare 
eforturile, lucrătorii . întreprinderilor 
de construcții bucureștene sînt 
tărîți să. amplifice bunele 
cu care au încheiat luna 
astfel ca și In cel de-al doilea 
mestru al anului să obțină noi 
importante succese în muncă, să de
vanseze termenele de predare a 
mai multe apartamente. Este 
punsul prin fapte al 
la chemarea partidului, a secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a se acționa cu toate 
forțele la refacerea și sporirea 
mai grabnică a zestrei edilitare 
Bucureș țiului.

Dar Capitala are de realizat 
acest an un volum deosebit de mare 
de construcții, planul fiind suplimen
tat, după cum se știe, prin Hotărî- 
rea Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. cu mai multe mii de 
apartamente. Pentru a face posibilă 
realizarea acestui însemnat volum de 
lucrări, în sprijinul constructorilor 
bucurcșțeni au sosit constructori din 
19 județe ale țării, care s-au angajat 
să realizeze cu forțe proprii circa 5 000 
de a^arfeimsnte. 
este țHfoSttdă 
torești, a întrajutorării tovăftșești, 
constructori» din provincie adu cin - 
du-și pe această cale o contribuție

• •19 județe ale țării 
în București

substanțială la satisfacerea cerințelor 
sporite de locuințe din Capitală.

Lucrătorii din județul Alba 
vor construi în Capitală 132 
apartamente; cei din jude
țul Arad — 319 aparta
mente ; Bacău — 168 de apar
tamente ; Bihor — 352 ; Bistri- 
ța-Năsăud — 79 ; Brașov — 
528 ; Cluj — 528 ; Constanța — 
261 ; Covasna — 128 ; Galați — 
126 ; Harghita — 80 ; Hunedoa
ra — 396 ; Maramureș — 264 ; 
Mehedinți — 88 ; Mureș — 308 ; 
Satu Mare — 176 ; Sălaj — 
106 ; Suceava — 162 ; Timiș — 
498 de apartamente.
Iată cîteva secvențe surprinse pe 

„șantierele solidarității", cîteva din 
faptele de muncă ale constructorilor 
veniți în sprijinul Capitalei.

...Cartierul Balta Albă. în apropiere 
de Piața Miniș, pe un spațiu de 
cîteva sute de metri întîlnim panouri 
cu inscripția : „Trustul de construcții 
Cluj — Lotul “

— Am venit 
struim patru 

‘Angajamentul Tor țează șeful

ho- 
rezultate 

martie, 
tri- 

și
cît 

răs- 
constructorilor

cit
a

în

tat la amenajarea șantierului, oferin- 
du-ne ospitalitatea. lor in primele zile 
pînă tind am montat dormitoarele 
aduse de la Cluj.

Tot in Balta Albă, pe str. Lucrețiu 
Pătrâșcanu. în zona Morarilor — Ver
gii lui și Titan III am întâlnit 
structori din Constanța, Sălaj, 
vasna și Deva, turnau beton la 
solurile viitoarelor blocuri.

— Sîntem hotăriți ca blocul 
care ne-am angajat să-l construim ip 
Capitală — ne spune ing. Aron 
Torâk, șeful de lot de la întreprin
derea de construcții din Covasna — 
să-l realizăm nu pînă la 31 decem
brie, cum este în plan, ci cu mult 
timp înainte — pînă la 23 August.

...Cartierul Drumul Taberei. în 
perimetrul dintre oficiul P.Ț.T.R. și 
întreprinderea „Tricodava" și-au dat 
întâlnire constructori din Brașov, 
Satu Mare, Maramureș. Galați și 
Mureș. Pămintul este răscolit de ex
cavatoare, basculantele eliberează te
renul, dulgherii confecționează co
frajele, iar betonierele toarnă fun
dațiile. Se lucrează în flux continuu, 
neîntrerupt.

— înțelegînd cît de solicitate sînt 
întreprinderile de construcții din Ca
pitală — ne spune ing. Gheorghe 
Bentu, șeful de lot al Trustului de 
construcții Maramureș — nu am so
licitat decit documentația blocurilor. în 
rest ne-am descurcat cu forțe pro
prii.: am adus Ș0. de constructori și 
toate utilajele necesare. Turnăm zil
nic cite 100 tone de beton și pină la 
sfîrșitul săptămînil vom termina fun
dațiile la cele două blocuri. în para
lel pregătim cofrajele pentru execu
tarea structurilor de rezistență. Men- 
ținînd acest ritm intens de muncă și 
beneficiind în continuare de spriji
nul necesar din partea celor care no 
asigură aprovizionarea cu materiale 
vom putea termina construcția blo
curilor cu aproape două luni înainte 
de termen.

Avansate sînt lucrările și pe șan
tierul constructorilor din județul Mu
reș. Colaborind in permanență cu 
proiectanțîi, mureșenii iau din mers 
măsurile necesare pentru construirea 
noilor blocuri la un grad ridicat de 
rezistență >— așa cum se procedează 
de fapt in 
tierele.

Activitatea 
Capitală din 
gur la început. Dar după cum 
debutat lucrările, după hotărirea cu 
care se acționează pretutindeni, exis
tă certitudinea că munca lor va fi 
încununată de succes. Iar angaja
mentele de devansare a termenelor, 
pe care le-am consemnat în rindu- 
rile de față, vor fi pe deplin respec
tate.

coaar 
Cor 

sub-

București".
în Capitală să con- 
blocuri — rela- 

, ___ __ T_____  de lot ing. J.St-ari
a ' solidarității' îfiuWci- Lâzăr. Am sosit aici de două siitft 

tămîni și sîntem hotăriți ca pînă ia 
sfîrșitul lunii noiembrie — cu 30 de 
zile în avans — să predăm cheile ce
lor 528 apartamente.

Imediat după cutremur, cînd 
am aflat despre proporțiile distru
gerilor din Capitală, despre solicită
rile intense ale constructorilor de 
aici, ne-am sfătuit in consiliul oa
menilor muncii prin ce mijloace îi 
putem ajuta pe colegii noștri din 
București. Astfel, s-a hotărit să pre
luăm construirea celor patru blocuri, 
aducînd de la noi.de la Cluj nu nu
mai pe cei mai buni constructori, 
dar și toate utilajele necesare. Am 
venit cu excavatoare, cu buldozere, 
cu camioane, cu macarale, cu tot ce 
este necesar.

—Recrutarea oamenilor cum 
realizat 7

— A fost operațiunea poate 
mai dificilă, pentru că erau 
multe oferte. A trebuit să-i re
fuzăm pe unii dintre construc
tori. să-i lăsăm acasă. Misiunea lor 
este foarte importantă și deloc ușoa
ră : trebuie să suplinească absența 
noastră și să îndeplinească exemplar 
planul. A doua zi după ce am sosit 
am început lucrul și toți constructorii 
muncesc cu o dăruire exemplară, de 
dimineața pină seara tirziu. Am a- 
vut la început chiar unele „incidente" 
cu vecinii din cauza programului 
prelungit de muncă. Bineînțeles că 
ulterior aceștia ne-au înțeles și 
ne-au dat tot concursul : ne-au aju-

patru
ing.

cea 
prea

Mihai IONESCU 
Ilie STEFAN

constructorilor sosiți in 
județele țării este desi- 

au

&

prezent pe toate șan-
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Olimp — una din perlele ce alcâtuiesc șiragul de stațiuni de pe litoralul românesc
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LITORALUL ROMANESCmai frumos și mai primitor ca oricînd
Primăvara a și sosit pe malul 

mării, făcindu-ne să ne gindim că 
anotimpul cald este mai aproape, că 
vacanțele însorite ne așteaptă mai 
devreme ca altădată.

De aici, Întrebarea : Cum arată li
toralul la această oră ?

La prima vedere, arată exact cum 
l-ați lăsat anul trecut, cînd v-ați 
luat la revedere de la el, de la pla
jele lui cu nisip fin, de la superbele 
lui stațiuni. Din fericire, seismul de 
la 4 martie nu i-a știrbit frumusețea 
nici măcar cu un ochi de geam.

Și totuși, litoralul românesc este 
altfel decit în alți ani. Natura Însăși 
s-a grăbit să iasă în intîmpinarea 
primilor oaspeți din această primă
vară cu jerbe vegetale și cu flori. 
De la începutul anului și pină in 
prezent, litoralul a fost deja gazda a 
peste 12 000 de turiști români și 
străini. La ora actuală, în stațiunile 
litoralului românesc iși petrec conce
diul — asociat cu diferite cure de 
tratament in sanatoriile de la Eforie 
Nord, Neptun și Mangalia — alte mii 
de oaspeți din țară și de peste ho
tare.

Dar noutățile cele mai multe și 
mai semnificative ale litoralului sint 
cele pe care le-au pregătit sau le 
desăvirșesc la ora aceasta gazdele 
atit de ospitaliere ale vacanțelor 
noastre la mare. Ne ajută să le „in
ventariem" directorul general al 
Centralei O.N.T. Litoral, tovarășul 
Vasile Trandafir, care ne spune mai 
întii că eleganta stațiune Mamaia iși 
sporește zestrea cu două noi hoteluri 
— „Vega“ și ..Alcor" — cu o capa
citate totală de 580 locuri în camere 
moderne. Fiecare din cele două ho
teluri este dotat cu restaurante și 
baruri de zi, tot noi, amplasate pe 
o platformă comună, cu largă des
chidere spre mare, turiștii avînd la 
dispoziție și o piscină. Alte două ho
teluri, care vor fi date în folosință 
La Constanța — prin amenajarea clă-

dirii în stil genovez denumită „Casa 
cu lei" și a unui alt imobil de epocă 
din zona peninsulară — ambele do
tate cu restaurante specifice și ba
ruri, vor accentua caracterul turistic 
al orașului.

Obiective noi care vor fi date în 
folosință în această primăvară — și 
la care constructorii execută în pre
zent ultimele lucrări — sînt de na
tură să asigure o mai bună servire 
a turiștilor. între acestea se află 
noul restaurant „Meridian" de la 
Mamaia, cu o capacitate de 700 
locuri, un alt restaurant la parterul 
hotelului București și un al treilea 
la hotelul „Excelsior". La rindul' lor, 
popasurile turistice de la Năvodari. 
Eforie Nord și Eforie Sud iși extind 
capacitatea cu 9 000 locuri, in timp 
ce confortul a 15 hoteluri din Ma
maia, Eforie Nord și a numeroase 
vile din Eforie Sud și Mangalia a 
fost mult îmbunătățit, prin reamena- 
jări. schimbarea mobilierului, moche- 
tarea camerelor, crearea de spații 
pentru diferite funcții necesare unei 
mai bune serviri.

De o atenție 
posibilitățile și 
ment. în acest 
anii trecuți li 
debarcader și un club pe malul la
cului, in dreptul hotelului „Carai- 
man“ din Mamaia ; vor fi date în 
folosință 4 noi piscine, ridicind ast
fel la 46 numărul acestora pe lito
ral ; au fost amenajate încă trei 
baze nautice la Mangalia, alături de 
cele 7 existente, fiind dotate cu iole, 
șalupe și hidrobiciclete ; turiștii de 
la Eforie Nord vor beneficia de două 
noi parcuri de distracție, in zona ho
telului „Steaua de mare" și a com
plexului ..Marea Neagră".

Nici horticultorii nu au rămas in 
urma constructorilor. La Mamaia, de 
pildă, pe malul lacului, in zona 
„Cherhanalei", a fost creat un parc 
nou, cu o suprafață de 4 hectare, in-

aparte beneficiază 
mijloacele de agre- 
sens. obiectivelor din 
se adaugă : un nou

(Urmare din pag. I)

detr-un stil deosebit : pe un fond 
zonă verde și plantații au fost am
plasate diferite elemente decorative 
— pergole, ziduri de piatră aparentă 
și chiar o mică insulă care, in am
bianța numeroaselor specii de plan
te, flori și arbuști, creează o at
mosferă de zonă exotică. La Manga
lia, horticultorii de sub conducerea 
inginerului Alexandru Moldovan au 
și pregătit răsaduri pentru cele 
2 000 000 de flori care urmează a fi 
plantate în stațiunile din sud. tn 
timp ce numărul florilor de la Ma
maia se ridică Ia încă 1 000 000. Să 
mai adăugăm la toate acestea noile 
plantații de conifere, de arbori și ar
buști de ornament care se efectuează 
în prezent — și vom constata că fru
mosul nostru litoral este in acest an 
cu mult mai frumos 1

Dar grija esențială a gazdelor, ală
turi de pregătirile de ordin edilitar- 
gospodăresc, este îmbunătățirea ser
viciilor de tot felul. Această preocu
pare se materializează pe baza unui 
program minuțios. în care se preve
de, între altele, ridicarea calificării 
tuturor celor 25 000 lucrători care 
servesc litoralul. De asemenea, au 
fost întocmite, în cooperare cu spe
cialiștii, rețete de alimentație cit mai 
bogate și meniuri cit mai variate, 
concomitent cu îmbunătățirea siste
mului informațional, reducerea la 
minimum a timpului turiștilor la re
cepții. modernizarea transporturilor 
prin creșterea numărului de auto
care de ultimul tip. confortabile, 
prevăzute cu aer condiționat.

Așadar, litoralul românesc, cu toa
te stațiunile lui — de la Mangalia și 
pină la Năvodari — este acum mai 
frumos ca oricînd, dar și mai pro
mițător 
2 000 000 
care își 
cest an

ca niciodată, pentru toți cei 
de turiști români și străini 
vor petrece concediul în a- 
la mare.

George MIHAESCU
corespondentul „Scînteii"

lului revoluției tehnico-științifice în 
condițiile anului acesta, cînd avem 
de recuperat neîntîrziat pagubele pro
vocate de 
nale, and 
trebuie să 
se imbine
realizări ale științei si tehnicii in nu
meroase domenii de activitate aie 
producției materiale. Așa a stabilit 
cu fermitate conducerea partidului, 
așa trebuie soluționate lucrurile, 
problemele în viață. Acționînd. de 
pildă, in prezent, cu energie, pentru 
sporirea producției de mașini, utilaje 
și instalații, constructorii de mașini 
iși concentrează în același timp aten
ția asupra unor laturi calitative ale 
activității lor. în special asupra pro
blemelor ce nu au fost rezolvate 
complet, in bune condiții. în perioa
dele precedente. Despre ce este vor
ba 7 Concret, despre creșterea mai 
hotărită a nivelului tehnic și calita
tiv al producției, diversificarea aces
teia. accelerînd în continuare ritmul 
de înnoire a mașinilor și utilajelor 
fabricate. în acest sens, constructorii 
de mașini au propus ca, in anul 
acesta, ponderea produselor noi să 
depășească 28 la sută din valoarea 
totală a producției, realizarea pro
gramelor de asimilare aflate in curs 
de înfăptuire creind condiții pentru 
ca. in anul viitor, această pondere să 
ajungă la peste ii la sută — cu alte 
cuvinte, aproape de limita medie 
planificată pe ansamblul industriei 
pentru finele cincinalului.

Ne-am referit mai pe larg la in
dustria construcțiilor de mașini, dar 
sarcini deosebite revin în domeniul 
înnoirii și modernizării 
asimilării 
teriale, 
lor și in 
lurgică, 
tie, a
industria ușoară, economia forestieră

cutremur economiei natio- 
refaccrea si reconstrucția 
meargă mină in mină, să 
organic cu cele mai noi

producției, 
de noi instalații și ma- 
perfecționării tehnologii- 
industriile chimică, meta- 
materialelor de construc- 

bunurilor de consum, in

ș.a„ precum și în profil teritorial, în 
toate municipiile si județele țării. în 
Capitală, de piltță. se acționează in
tens — pe măsura bazei tehnico- 
materiale existente si a uriașului po
tențial tehnico-științific ș.a. — pentru 
asimilarea și introducerea în fabri
cație. în actualul cincinal, a peste 
800 de mașini, utilaje și instalații cu 
performante superioare, a circa 550 
de noi materii prime, materiale și în
locuitori, în principal pe baza crea
ției proprii, fiind vorba cu claritate 
de preocupări rodnice de realizare a

în îrea
producției

dotării tehnice a economiei, la valo
rificarea superioară a resurselor tă
rii, creșterea eficienței muncii socia
le. satisfacerea cerințelor populației, 
mărirea competitivității produselor 
românești pe piața externă.

După cum se știe, potrivit legii, 
C.N.Ș.T.. Consiliul de coordonare 
ă profilării, specializării și coo
perării în ramurile industriei con
strucțiilor de mașini și industriei me
talurgice, Consiliul de coordona
re a producției bunurilor de larg con
sum. împreună cu titularii de plan 
— respectiv, ministere și alte orga
ne economice centrale — răspund de 
îndeplinirea sarcinilor privind înnoi
rea producției și extinderea progre
sului tehnico-științific. Dar, bătălia 
hotăritoare pentru finalizarea punct 
cu punct și la timp a programelor de 
înnoire și modernizare a produselor, 
de perfecționare a tehnologiilor de 
fabricație se duce în unitățile de 
cercetare și proiectare, în întreprin
derile producătoare. Tocmai de aceea, 
mai mult ca oricînd. este necesar »ă 
se organizeze o măi 
crare, o colaborare
tre toate unitățile de 
proiectare, de inginerie tehnologică 
și unitățile productive.

Revine organelor și 
țiilor de partid, consiliilor 
ducere din unitățile de

strinsă conlu- 
fructuoasă în- 

cercetare și

gîndim la 
cu produse

sarcini 
consec-

unor produse cu parametri tehnico- 
functionali superiori. competitive. 
Dar, în mod firesc, cîte asemenea 
exemple nu am putea prezenta în 
continuare — să ne 
numeroasele expoziții
„vechi" și „noi", cu creații tehnico- 
științifice in premieră ale institutelor 
de cercetări, proiectări și inginerie 
tehnologică — intrucit, practic, aproa
pe că nu există mare întreprindere 
și județ al tării în care să nu se si
tueze pe un loc prioritar, in cen
trul preocupărilor, aceste 
principale ale promovării
vente. largi și hotărite. a progresu
lui tehnico-științific în economie.

înnoirea și modernizarea perma
nentă și rapidă a produselor și teh
nologiilor este una din cele mai im
portante forme de materializare a 
capacității de creație a oamenilor mun
cii — de la cercetător, proiectant, 
pină Ia inginer și muncitor ; prin a- 
ceasta ei participă la perfecționarea

organiză- 
de con- 
cercetare. 

proiectare și inginerie tehnologică,
din întreprinderile industriale da
toria să acționeze cu hotărîre pen
tru realizarea unei adevărate revela
ții în gîndirea cercetătorilor, proiec- 
tanților și inginerilor tehnologi, așț- 
fel incit aceștia să-și pună mai dje- 
plin în valoare întreaga forță și ca
pacitate creatoare. De pe planșete, 
din expoziții — după atente, exigen
te și severe verificări — grabnic in 
producție ! în acest spirit trebuie Șă 
se acționeze pretutindeni pentru pro
movarea largă și intensă a progresu
lui tehnic, a cuceririlor revoluției 
științifico-tehnice în întreaga noastră 
economie națională.

noi.de
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RAPOARTE APROBATE DE PLENARA C. C. AL P. C. R.
din 29 martie 1977

Cu privire la efectivul, cumpuzitia si structura organizatorică 
la data de 31 decembrie 1976

a partidului,
în ampla activitate politică și organizato

rica desfășurată de organele și organizațiile 
de partid pentru înfăptuirea Programului 
partidului, a prevederilor primului an. al 
cincinalului revoluției tehnico-știintifice s-a 
reafirmat și întărit rolul conducător al par
tidului în organizarea și dirijarea întregii 
vieți econdmico-sociale.

Forța și coeziunea partidului, linitatea sa 
de granit s-au verificat. încă o dată, in 
împrejurările deosebit de grele create de 
cutremurul din 4 martie. Avînd o structură 
organizatorică care permite o rapidă mobi
lizare a forțelor, transmiterea operativă a 
sarcinilor, o bună funcționare a informației, 
un efectiv de cadre și de membri discipli
nați, cu o înaltă responsabilitate, partidul 
nostru și-a demonstrat și de această data 
forța sa de centru vital al întregii națiuni 
socialiste.

Capacitatea sa organizatorică s-a dovedit 
pe deplin la înălțimea sarcinilor în momen
tele de amplă unire a rîndurilor clasei 
muncitoare, militarilor, gărzilor patriotice, 
ale tineretului, ale oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate — români, ma
ghiari. germani și alte naționalități — ale 
întregului popor, pentru înlăturarea grave
lor urmări ale cutremurului și normalizarea 
întregii vieți economico-sociale.

în fruntea acestei acțiuni temerare, ca 
și cu prilejul altor grele încercări prin care 
a trecut poporul nostru, s-a aflat perma
nent conducătorul partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Modul exemplar în care partidul nostru, 
secretarul său general, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. au știut să unească în ac
țiune gindul și voința maselor reprezintă 
un puternic stimulent pentru oamenii mun
cii în eforturile de recuperare a pierderilor 
suferite de economia națională. sporește 
hotărârea comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii pentru ca Programul de dezvoltare 
socialistă a țării elaborat de partid să fie 
realizat, iar societatea noastră să pășească 
ferm pe calea progresului multilateral, a so
cialismului și comunismului.
' I. Militînd cu perseverentă. în mod con

stant pentru creșterea continuă a rolului de 
conducător al partidului, a forței si dina
mismului său revoluționar, a unității sale, 
organele și organizațiile de partid au acțio
nat pentru aplicarea consecventă în viată 
a hotărârilor Comitetului Central cu privire 

la întărirea rîndurilor partidului si a com
poziției sale muncitorești.

în anul 19*6 au fost primiți în partid peste 
106 000 membri, 83,5 la sută din aceștia pro
venind din rândurile muncitorilor si țărani
lor. iar 16,5 la sută din cel al intelectualilor 
și funcționarilor care s-au distins in activi
tatea profesională si obștească, au o con
duită conformă cu cerințele normelor vieții 
și muncii comuniștilor, ale eticii si echității 
socialiste. Exigenta sporită a organelor și 
organizațiilor de partid față de calitățile 
moral-politice și profesionale ale celor pri
miți in partid s-a materializat în faptul 
că marea majoritate a muncitorilor primiți 
în partid sînt absolvenți ai școlilor profesio
nale. postliceale sau ai cursurilor de cali
ficare ; s-au primit în partid numeroși 
ingineri și tehnicieni, economiști, medici, 
juriști, profesori și alti intelectuali de va
loare din diverse domenii de activitate. De 
remarcat e faptul că 33,7 la sută din tota
lul celor primiți sînt femei, ponderea aces
tora ridicîndu-se în efectivul partidului la 
25.8 la sută.

La sfîrșitul anului 1976 partidul cuprin
dea in rândurile sale peste 2 655 000 dintre 
cei mai buni fii ai națiunii — muncitori, 
țărani, intelectuali — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — respec
tiv 26,8 la sută din populația activă a țării, 
ceea ce ilustrează atracția crescindă ce o 
exercită partidul în rândul tuturor catego
riilor sociale, identificarea tot mai deplină 
a acestuia cu interesele și năzuințele vitale 
ale întregului popor.

Este de subliniat că 72,9 la sută din 
membrii de partid își desfășoară activita
tea în sfera producției materiale, în do
menii care au un rol deosebit în înfăp
tuirea Programului partidului de edificare 
a societății socialiste multilateral dezvol
tate în patria noastră.

Orientarea cu precădere a activității de 
primire în partid spre sectoarele de bază 
ale economiei naționale a avut ca rezultat 
producerea in continuare a anumitor mu
tații atit in ce privește compoziția socială 
a partidului, cît și în gruparea comuniști
lor după sexe, virstă, stagiu în partid, na
ționalități și studii.

Plenara a apreciat că partidul are o bună 
compoziție socială și națională, corespun
zătoare structurii sociale și naționale a 
populației.

Relevind preocuparea constantă pentru 

primirea cu prioritate în partid a oameni
lor muncii din ramurile cheie ale economiei 
naționale, plenara a subliniat, totodată, ne
cesitatea desfășurării unei munci politice 
mai susținute de către toate organizațiile 
de partid în vederea întăririi rîndurilor lor 
prin primirea a noi membri, îndeosebi in 
unele sectoare, cum sînt construcțiile, uni
tățile agricole de stat și cooperatiste.

Pe primul plan la primirea în partid vor 
trebui să se situeze și în viitor calitățile 
moral-politice și profesionale ale celor 
care solicită titlul de membru al partidului, 
poziția lor în producție, în muncă. în socie
tate, comportarea în familie, atitudinea în 
relațiile cu semenii săi.

Plenara a apreciat ca pozitive măsurile 
luate pentru perfecționarea structurii orga
nizațiilor de partid din întreprinderi, insti
tuții, cartiere și sate, ceea ce a asigurat 
structuri mai raționale organizațiilor de 
partid din unitățile economice și social- 
culturale, unirea mai eficientă a eforturi
lor comuniștilor în realizarea sarcinilor ce 
le revin. Aplicarea hotărârii Comitetului 
Central al P.C.R. cu privire la îmbunătă
țirea structurii organizațiilor de partid a 
avut drept rezultat constituirea unor orga
nizații de partid puternice în toate dome
niile de activitate, îmbunătățirea conținu
tului activității politice și organizatorice, 
creșterea capacității acestora de mobilizare 
a colectivelor de oameni ai muncii la în
făptuirea sarcinilor care decurg din direc
tivele și hotărârile conducerii partidului.

Aplicînd hotăririle Congresului al XI-lea, 
ale Congresului educației politice și al cul
turii socialiste, organele și organizațiile de 
partid au imprimat un caracter mai efi
cient muncii de educare a membrilor de 
partid, insistind pe cultivarea spiritului 
partinic, revoluționar, creșterea responsa
bilității față de îndatoririle statutare. Un 
rol important a revenit în această privință 
adunărilor generală ale organizațiilor de 
bază, dezbaterii mai sistematice în cadrul 
acestora a problemelor vieții interne de 
partid, a modalităților practice de înfăp
tuire a hotărârilor și legilor, ceea ce se ma
terializează intr-o participare mai activă a 
comuniștilor la îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan și angajamentelor asu
mate in întrecerea socialistă.

Pe baza programului de măsuri aprobat 
de Plenara C.C. al P.C.R. din 2—3 noiem
brie 1976, în toate județele învătămîntul 

politico-ideologic a fost organizat ca parte 
integrantă a întregului proces instructiv-e- 
ducativ desfășurat de partidul nostru. Tot
odată. a fost intensificată propaganda prin 
conferințe, lectorii Comitetului Central, 
membrii birourilor și alte cadre din acti
vul comitetelor județene, municipale și o- 
rășenești făcînd numeroase expuneri în fața 
comuniștilor, celorlalți oameni ai muncii pe 
principalele probleme ale politicii interne 
și externe a partidului.

II. în vederea realizării întocmai a sar
cinilor izvorite din hotărârile Congresului 
al XI-lea privind întărirea rîndurilor parti
dului, creșterii continue a rolului de condu
cător politic al organelor și organizațiilor 
de partid în toate domeniile și sectoarele 
vieții economico-sociale, plenara Comitetu
lui Central al partidului a stabilit :

1. Organele și organizațiile de partid vor 
desfășura o largă muncă politico-organiza- 
torică în rândul tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii, orientînd activitatea de pri
mire în partid în lumina hotărârilor Con
gresului al XI-lea al P.C.R. și ale plena
relor Comitetului Central din iulie 1975 și 
aprilie 1976.

Criteriul de bază pentru primirea în 
partid îl vor constitui, și în viitor, calită
țile moral-politice și profesionale ale ce
lor ce solicită intrarea în rândul comuniș
tilor. în partid vor fi primiți numai acei 
oameni ai muncii care au merite deose
bite în activitatea politică, profesională și 
obștească, sînt exemple de comportare mo
rală în familie și societate, dau dovadă de 
dragoste și devotament față de patrie, 
partid și popor, față de cauza socialismu
lui și comunismului.

2. Activitatea politico-organizatorică de 
întărire numerică și calitativă a rîndurilor 
partidului va fi îndreptată. în continuare, 
cu prioritate, spre muncitori și țărani, a- 
cestia urmind să reprezinte, pe ansamblu, 
cel puțin 80 la sută din totalul celor primiți 
în partid.

a) în conducerea muncii de primire în 
partid să se acorde o atenție deosebită 
întreprinderilor aparținînd. industriei con
strucțiilor de mașini si p'relucrării meta
lelor. industriei ușoare și întreprinderilor 
de construcții.

b) Comitetele județene de partid vor lua 
măsuri de îmbunătățire substanțială a 
muncii politico-organizatorice pentru întă

rirea rîndurilor organizațiilor de partid din 
întreprinderile agricole de stat și coope
rativele agricole de producție, asigurînd 
primirea în partid a celor mai merituoși 
muncitori, ingineri, tehnicieni, țărani coo
peratori care s-au distins în lupta pentru 
înfăptuirea politicii partidului.

c) Va trebui ca și în continuare să se 
acorde atenție primirii în partid a ingine
rilor și tehnicienilor, cadrelor de bază din 
institutele de cercetări și proiectări, altor 
intelectuali de valoare din diverse dome
nii ale construcției socialiste, care se dis
ting în mod deosebit prin activitatea pe 
care o desfășoară în muncă și pe tărâm 
obștesc'; comitetele municipale ce au pe 
teritoriul lor institute de învățămint su
perior vor acorda o mai mare atenție pri
mirii în partid a studenților fruntași la 
învățătură care prin întreaga lor activitate 
dovedesc că merită înaltul titlu de membru 
de partid.

3. Ținind seama de rolul tot mai activ al 
femeilor în viața economi,co-socială a țării, 
organele și organizațiile de partid să inten
sifice munca politică pentru atragerea celor 
mai înaintate și active femei în rândul co
muniștilor, asigurîndu-se ca acestea să re
prezinte cel puțin 35—40 la sută din totalul 
celor primiți în rîndul comuniștilor.

4. Organele și organizațiile de partid vor 
desfășura și de acum înainte o intensă mun
că politico-organizatorică în rîndurile mem
brilor Uniunii Tineretului Comunist, în ve
derea creșterii mai accentuate a ponderii 
acestora în totalul celor primiți.

5. Organele și organizațiile de partid din 
județele unde alături de români muncesc și 
trăiesc maghiari, germani și alte naționa
lități vor orienta activitatea politico-educa- 
tivă spre primirea celor mai buni dintre a- 
ceștia in rîndurile partidului.

6. Comitetele județene, municipale, orășe
nești și comunale de partid vor organiza 
cuprinderea în anul școlar 1977—1978, în 
cursuri serale sau fără frecventă, a tuturor 
membrilor de partid în vîrstă pînă la 40 de 
ani. a căror sănătate permite acest lucru, 
în vederea completării studiilor, cel puțin 
pînă la nivelul școlii elementare.

7. în concordanță cu programul de măsuri 
’ privind aplicarea hotărârilor Congresului al

XI-lea și ale Congresului educației politice 
și al culturii socialiste, adoptat de Plenara 
C.C. al P.C.R. din 2—3 noiembrie 1976, or
ganele de partid vor lua măsuri de intensi

ficare a activității politico-educative în rân
dul comuniștilor și al celorlalți oameni ai 
muncii, în spiritul curajului și dîrzeniei re
voluționare, al devotamentului nemărginit 
față de partid, patrie și popor, al creșterii 
combativității față de orice deficiențe.

Organele și organizațiile de partid vor 
desfășura o susținută muncă politică pentru 
valorificarea in procesul de educație a ma
selor a experienței organizatorice și politice 
cîștigate în lupta aspră dusă cu abnegație 
și dăruire de sine pentru Înlăturarea urmă
rilor cutremurului ; vor populariza exem
plul pozitiv al celor care s-au distins în am
plul efort întreprins de întregul popor pen
tru normalizarea vieții economice și sociale, 
stimulînd astfel curajul, faptele de eroism 
și spiritul de sacrificiu.

8. Tinînd seama de concluziile ce s-au 
desprins din acțiunea de semnare a „Anga
jamentului solemn", birourile organizațiilor 
de bază vor organiza în continuare discuții 
individuale cu membrii de partid, luînd mă
suri pentru atragerea lor permanentă la ac
tivitatea organizațiilor de partid, vor con
trola sistematic modul în care își îndepli
nesc obligațiile ce le revin și mobilizează 
pe ceilalți oameni al muncii la realizarea 
sarcinilor de producție și obștești.

9. Comitetele județene, municipale și oră
șenești vor trebui să asigure o mai mare 
stabilitate structurii organizațiilor de partid 
din întreprinderi, instituții, cartiere și sate, 
modificarea acesteia urmind a se face nu
mai în cazuri bine motivate, cu acordul or
ganelor de partid în competența cărora in
tră aprobarea structurii de partid din. uni
tatea respectivă.

★
Aplicarea In viață a hotărârilor Congresu

lui al XI-lea și ale plenarelor Comitetului 
Central, a indicațiilor tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general al partidu
lui, privind întărirea continuă a rîndurilor 
partidului, perfecționarea structurii organi
zatorice de partid, intensificarea muncii po
litico-organizatorice a tuturor organizațiilor 
de partid constituie garanția fermă a creș
terii rolului conducător al partidului în în
treaga viață economico-socială a țării, a în
făptuirii Programului partidului de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate 
fi înaintare a României spre comunism.

Cu privire la activitatea organelor de partid si de stat 
pentru înfăptuirea puliticii de cadre a partidului

Mărețele realizări obținute de poporul 
nostru în dezvoltarea impetuoasă a econo
miei, în înflorirea fără precedent a știin
ței, culturii și artelor, în ridicarea nivelului 
de trai al celor ce muncesc, în perfecțio
narea organizării și conducerii vieții sociale 
«i economice reflectă competenta politică și 
profesională, abnegația și răspunderea cu 
care cadrele noastre de partid și de stat, 
din economie, învățămint și cercetare în
făptuiesc neabătut politica partidului, își în
deplinesc sarcinile încredințate.

O contribuție determinantă asupra edu
cării și călirii politico-ideologice, revoluțio
nare a cadrelor, creșterii simțului de răs
pundere o aduce minunatul exemplu per
sonal. oferit în toate împrejurările de 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general al partidului, activitatea sa neobo
sită, pasiunea revoluționară, spiritul dina
mic. cutezător și pătruns de o înaltă grijă și 
răspundere față de destinele patriei și po
porului. Energia, perseverența și tenacitatea 
cu care a acționat secretarul general al 
partidului în împrejurările care au urmat 
dezastruosului cutremur din 4 martie a.c. 
au reprezentat pentru toate cadrele de 
partid și de stat, pentru toti comuniștii și 
oamenii muncii un exemplu viu. mobiliza
tor, le-au insuflat calm, curaj și bărbăție, 
le-au Înzecit forțele pentru a continua nea
bătut munca de înfăptuire a Programului 
stabilit de Congresul al XI-lea al partidului.

în aceste condiții, ale unei îndîrjite bă
tălii, s-au verificat capacitatea organizato
rică, spiritul de inițiativă, curajul, abnega
ția și tenacitatea activiștilor de partid, a 
activului de partid, a mii și mii de cadre 
din toate domeniile de activitate, au putut 
fi cunoscute mai bine, îndeaproape, după 
fapte, calitățile morale, politice și profe
sionale ale cadrelor, indiferent de funcția 
pe care ele o dețin.

înfăptuirea neabătută a Programului 
Partidului Comunist Român, realizarea cu 
succes a sarcinilor cincinalului 1976—1980 
impun o exigență sporită în aplicarea in 
viată a politicii de cadre a partidului, o 
preocupare mai susținută în selectionarea, 
pregătirea ți promovarea celor mai cores

punzătoare cadre în aparatul de partid, de 
stat, în economie și în celelalte domenii de 
activitate.

Pentru traducerea în viață a acestor sar
cini, conducerea partidului a luat un șir de 
măsuri in domeniile economic, politico-orga- 
nizatoric și al activității de cadre, ceea ce 
a contribuit la îmbunătățirea activității de 
selecționare și promovare a celor mai bum 
comuniști în funcții de conducere în orga
nele de partid, organizațiile de masă, in 
aparatul de stat, unități economice și social- 
culturale.

în aparatul de partid și al organizațiilor 
de masă a crescut ponderea activiștilor pro- 
veniți din rândul clasei muncitoare.

De asemenea, s-a îmbunătățit compoziția 
după virstă a aparatului de partid, a acti
vului sindicatelor și U.T.C.

în organele și aparatul de partid, în or
ganizațiile de masă și în presă își desfă
șoară activitatea un număr corespunzător 
de cadre din rândul tuturor naționalităților : 
89 la sută români. 7,4 la sută maghiari. 1.6 
la sută germani și 2 la sută alte naționa
lități.

S-a acordat mai multă atenție promovă
rii în ministere, centrale industriale și în
treprinderi republicane a unor cadre cu o 
bună pregătire profesională și politică, cu 
experiență în organizarea și conducerea 
producției și a muncii.

Ministerele și unitățile subordonate au 
manifestat mai multă preocupare pentru 
selecționarea și trimiterea la oficiile diplo
matice, agențiile eoonomice și societățile 
mixte, la diferite obiective de cooperare 
economică pentru a acorda asistență teh
nică, precum și la alte activități în exte
rior a unor cadre cu o bună pregătire de 
specialitate, cu maturitate politico-ideolo- 
gică, care îndeplinesc în condiții corespun
zătoare misiunile încredințate.

Cu toate rezultatele bune obținute, în 
munca de cadre continuă să persiste aspecte 
de subiectivism și formalism ; mai sînt pro
puse cadre cu o slabă pregătire politico- 
ideologică și profesională, fără experiență 
și stagiu corespunzător în producție și in 
partid, cunoașterea și aprecierea acestora 

nu se fac Întotdeauna după rezultatele pe 
care le obțin în procesul îndeplinirii sarci
nilor încredințate.

O importanță deosebită în promovarea 
femeilor in funcții de răspundere a avut-o 
aplicarea Hotăririi Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. din decembrie 1976. 
Ca urmare, procentul femeilor în funcții de. 
conducere în organele de partid, aparatul 
de stat și din economie a crescut simțitor.

Trebuie arătat că nu toate comitetele ju
dețene de partid, ministerele și instituțiile 
centrale s-au preocupat de selecționarea, 
pregătirea și promovarea unui număr mai 
mare de femei, îndeosebi în funcții de con
ducere la centralele industriale, întreprinde
rile republicane și instituțiile din sistemul 
fin anciar-bancar.

Comitetele județene de partid, conduce
rile organizațiilor de masă și ministerele 
și-au sporit preocuparea pentru comple
tarea, pregătirea și folosirea mai eficientă 
a rezervei de cadre. Totuși, unele organe 
de partid, organizații de masă, ministere și 
instituții centrale nu se preocupă de cuprin
derea în fondul de rezervă a unui număr 
sporit de cadre, de împrospătarea perma
nentă a acestuia, de pregătirea diferențiată 
și educarea neîntreruptă în spirit revolu
ționar a acestor cadre. In acest fond sînt 
cuprinse un număr mic de femei și cadre 
tinere, iar pentru domeniile muncii de pro
pagandă, presă și controlul muncitoresc al 
activității economice și sociale nu sint se
lecționate, cu prioritate, cadre provenite din 
rindul muncitorilor, maiștrilor și tehnicie
nilor.

Aplicînd în viată hotărârile Congresului al 
XI-lea al partidului, organele și organiza
țiile de partid, organizațiile de masă, con
ducerile ministerelor și-au sporit preocu
parea pentru perfecționarea continuă a pre
gătirii politico-ideologice și profesionale a 
cadrelor, lărgirea orizontului lor de cunoaș
tere, însușirea mai temeinică a probleme
lor. fundamentale ale politicii partidului, 
ceea ce a contribuit la ridicarea conștiinței 
socialiste a cadrelor, la dezvoltarea răspun
derii. combativității și spiritului lor revolu
ționar

Se poate aprecia că a fost cuprins un nu
măr mai mare de cadre in procesul de per
fecționare a pregătirii politice și profesio
nale. Este necesar să se acționeze, în con
tinuare, cu mai multă perseverență, pentru 
cuprinderea tuturor cadrelor în procesul de 
reciclare, indeosebi în domeniile in care 
există rămîneri în urmă.

O puternică înrîurire asupra educării ca
drelor, a dezvoltării conștiinței socialiste și 
trăsăturilor moral-politice înaintate o au 
însușirea și aplicarea în viață a hotărârilor 
Congresului al XI-lea al partidului, a pre
vederilor Programului adoptat de Congre
sul educației politice și al culturii socia
liste, a sarcinilor reieșite din cuvîntănle 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — secretar 
general al partidului.

Astfel, marea majoritate a cadrelor stu
diază în mod organizat în cadrul învătă- 
mintului politico-ideologic problemele pri
vind politica internă și externă a partidului 
și statului, a concepției revoluționare des
pre lume și viață, a sistemelor și metode
lor de conducere și organizare a muncii în 
toate domeniile de activitate.

Cu toate că in munca de educare, de 
formare și dezvoltare a conștiinței socialiste 
a cadrelor au fost obținute rezultate pozi
tive. in activitatea și comportarea unor 
cadre s-au manifestat o seamă de lipsuri 
față de care nu în toate cazurile s-au luat 
măsuri hotărâte pentru prevenirea și com
baterea lor.

Unele organe de partid, conduceri ale 
ministerelor și instituțiilor centrale nu au 
asigurat un control permanent și exigent 
asupra modului cum cadrele învestite cu 
funcții de răspundere îndeplinesc sarcinile 
ce le revin la locul de muncă, preocuparea 
lor pentru însușirea și stăpînirea științei 
conducerii, cum se comportă în familie și 
societate.

PLENARA COMITETULUI CENTRAL 
AL P.C.R. ADOPTA URMĂTOARELE 
MASURI :

a) Comitetele județene, municipale si 
orășenești de partid, conducerile organiza
țiilor de masă și obștești să asigure, in 

continuare, promovarea cu prioritate în 
aparatul lor a cadrelor provenite din rin
dul muncitorilor, maiștrilor și tehnicienilor; 
în domeniul propagandei, în presă și cul
tură, in aparatul consiliilor de control mun
citoresc al activității economice si sociale 
să fie promovate, cu prioritate, cadre pro
venite din rindul clasei muncitoare, absol
venți ai Academiei „Ștefan Gheorghiu".

b) Secțiile Comitetului Central al P.C.R. 
și comitetele județene de partid vor sprijini 
conducerile organizațiilor de masă si obștești 
pentru a-și îmbunătăți activitatea in dome
niul formării, selecționării, promovării si 
educării cadrelor, pentru a asigura, in toate 
funcțiile, cadre capabile să îndeplinească 
în mod corespunzător sarcinile ce le sînt 
încredințate.

c) Secțiile C.C. al P.C.R.. comitetele ju
dețene de partid. Consiliul de Miniștri, 
conducerile ministerelor și instituțiilor cen
trale să manifeste exigentă sporită in res
pectarea criteriilor stabilite de partid pen
tru selectionarea, promovarea și educarea 
cadrelor, pentru a asigura promovarea in 
funcții de conducere in aparatul de stat, 
unități economice și social-culturale a unor 
cadre temeinic pregătite politic și profesio
nal, devotate partidului și poporului, cu o 
comportare morală exemplară, și să exer
cite un control sistematic și exigent asupra 
modului cum își indeplinesc cadrele cu 
funcții de răspundere atribuțiile ce le revin, 
să manifeste intransigentă și combativitate 
revoluționară fată de orice încălcări ale 
disciplinei de partid si legilor statului.

— Ministerele Afacerilor Externe. Comer
țului Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale. împreună cu celelalte mi
nistere și instituții centrale, care au obliga
ții în domeniul schimburilor comerciale și 
cooperării internaționale, să întocmească 
programe de selecționare, pregătire și pro
movare a cadrelor pentru activități în ex
terior. iar la agențiile economice si între
prinderile de comerț exterior să crească 
ponderea cadrelor cu pregătire superioară 
tehnică și stagiu în producție de cel puțin 
cinci ani.

d) Organele locale de partid, conducerile 

organizațiilor de masă și obștești, ale mi
nisterelor și instituțiilor centrale vor ac
ționa în continuare pentru traducerea în 
viață a prevederilor Hotărârii Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din de
cembrie 1976, privind selecționarea, pregă
tirea și promovarea unui număr mai mare 
de femei în funcții de răspundere.

— La întreprinderile și instituțiile în care 
femeile dețin ponderea față de totalul per
sonalului. promovarea în funcțiile de con
ducere. devenite vacante, să se facă cu 
prioritate din rindul femeilor.

e) Comitetele de partid județene, mur 
cipale, orășenești și comunale, conduce a 
organizațiilor de masă, ale ministerelor, m- 
stituțiilor centrale și consiliile pop’.iare 
vor completa, pină la 30 iunie 1977. fondul 
lor de rezervă cu cadre temeinic pregătite, 
cu reale perspective de promovare, acor- 
dînd o atenție deosebită cadrelor tinere si 
din rindul femeilor.

— Cadrele din rezervă să fie antrenate 
în activitatea de partid, economică și so
cială. să fie ajutate pentru a-și perfecționa 
continuu pregătirea politică si de speciali
tate. dezvoltarea aptitudinilor pentru munca 
de conducere, astfel ca cele mai bune să 
fie promovate în funcții de răspundere.

f) Comisia C.C. al P.C.R. pentru proble
mele de cadre de partid si de stat va defi
nitiva și supune spre aprobare conducerii 
partidului proiectul privind îmbunătățirea 
sistemului de repartizare și folosire ju
dicioasă a cadrelor cu pregătire superioară 
din economia națională, a evidentei aces
tora pe specialități și ramuri.

g) Secțiile C.C. al P.C.R. își vor inten
sifica preocuparea pentru îndrumarea or
ganelor și organizațiilor de partid, de masă 
și obștești, a consiliilor pentru educație po
litică și cultură socialistă. în vederea des
fășurării unei activități permanente de 
educare politică și ideologică a cadrelor, 
creșterii combativității revoluționare, iniția
tivei și răspunderii în muncă a acestora, 
respectării normelor muncii și vieții comu
niștilor, ale eticii și echității socialiste.

PENTRU ÎNSĂMlNȚĂRI DE BUNĂ CALITATE, PENTRU RECOLTE MARI

Specialiștii să conducă direct, 
pe cîmp, toate lucrările agricole
Pină ieri, potrivit datelor centrali

zate la ministerul de resort, au fost 
însămînțate peste 1 200 000 ha cu dife
rite culturi din prima epocă, inclu
siv floarea-soarelui. în județele si
tuate in sudul țării a început și se
mănatul porumbului. Ploile care au 
căzut în ultimele zile în vestul țării, 
începând de ieri s-au extins și în sud, 
cantitățile mari de apă care au rezul
tat — 15-20 litri pe metru pătrat_ — 
eu pătruns adine în sol, favorizind 
răsărirea culturilor de primăvară și 
dezvoltarea în condiții bune a semă
năturilor de toamnă. In unele județe 
nu 8-a încheiat insă în totalitate 
semănatul culturilor din prima 
epocă : plante furajere, sfeclă de za
hăr, floarea-soarelui, precum și plan
tarea cartofilor de toamnă. Interese
le economiei cer ca în fiecare comu- 
tfiă și județ să se realizeze integral 
suprafețele prevăzute a se cultiva cu 
diferite plante agricole.

în aceste zile, întrucât temperatura 
solului a crescut, se va trece cu toa
te forțele la semănatul porumbului. 
In vederea obținerii unor recolte 
mari la hectar, atit pregătirea tere
nului, cît și semănatul trebuie să se 
facă la un înalt nivel calitativ, ceea 
ce impune între altele prezența per
manentă, de dimineața pină seara, la 

cîmp a tuturor inginerilor, tehnicie
nilor, a cadrelor de conducere. 
Toate lucrările trebuie să se facă sub 
îndrumarea și controlul lor, compe
tent și exigent. Cum se îndeplinește 
această cerință ? Iată cîteva aspecte 
din județul Vaslui.

In această săptămină. lucrările 
prioritare pe ogoarele județului Vas
lui sint insămintarea florii-soarelui, 
lucrare care, așa cum a stabilit co
mandamentul județean, trebuie să se 
încheie pină cel tirziu vineri, 8 apri
lie, pe toate cele 15 000 ha prevăzu
te a se cultiva în cooperativele agri
cole. Apoi se va trece cu toate for
țele la semănatul porumbului. L-am 
însoțit pe tovarășul Dumitru Rusu, 
directorul trustului S.M.A., prin mai 
multe unități agricole pentru a vedea 
cum asigură specialiștii, celelalte ca
dre tehnice buna desfășurare a lu
crărilor agricole de primăvară.

La cooperativa agricolă Berezeni, 
pe o tarla situată între cumpăna a 
două dealuri, tractoarele au fost cort- 
centrate la semănatul florii-soarelui. 
Aici îl găsim pe Gabriel Popovici, 
inginerul-șef al cooperativei. Tracto
riștii fertilizează terenul, modelează 
solul, aplică erbicide. Cind solul este 
bine pregătit, vin semănătorile. Se 
lucrează deci organizat, în flux. „In

toata perioada cît vor dura însămîn- 
țările sint Ia cîmp cu ceilalți spe
cialiști din cooperativă, lingă meca
nizatori — ne spunea iilginerul-șef. 
La floarea-soarelui, deoarece germi
nația semințelor este de numai 82 la 
sută, am hotărât să asigurăm 100 000 
de boabe la hectar, astfel incit la re
coltat să rezulte 50 000—52 000 plante 
la hectar". Intr-adevăr, terenurile a- 
cestei cooperative sint lucrate ca la 
carte, oferă certitudinea că vor fi ob
ținute producțiile prevăzute.

Sosit intre timp, directorul S.M.A. 
Fălciu, tovarășul Constantin Dumbră- 
veanu. ne aduce vești despre felul 
cum se lucrează la celelalte coopera
tive agricole — Vetrișoaia, Rinceni, 
Bozia, Fălciu și Rinzești — din con
siliul intercoopera.tist Fâlciu. „In toa
te unitățile se muncește din plin cu 
14 semănători SPC-6 — ne spune di
rectorul. Miine terminăm de semănat 
floarea-soarelui pe cele 850 ha pre
văzute și tot de miine începem însă- 
mînțarea porumbului pe 5 900 ha. 
Specialiștii din consiliul intercoope- 
ratist sint lingă semănători de dimi- 

\ neața pînă seara. Totuși, trebuie să 
. critic un aspect. Supravegherea semă
natului nu poate fi încredințată altei 
persoane nici măcar pentru o oră. Din 
păcate, mai sînt și cazuri, ca la coope

rativa agricolă Rînzești, unde ingi
nerul a lăsat semănatul și s-a dus cu 
treburi personale la Vaslui, iar pre
ședintele cooperativei agricole nu era 
de găsit. Lipsiți de supraveghere, de 
control, unii mecanizatori nu respectă 
adincimea de semănat și viteza de 
înaintare".

O situație asemănătoare se constată 
și la cooperativa agricolă Șuletea. La 
sediul S.M.A. Șuletea, directorul uni
tății, Constantin Bircă, ne asigură că 
specialiștii sint la cîmp, la semănat. 
Ajunși la fața locului aveam sâ ne 
convingem însă că lucrurile stau alt
fel. La brigada Fedești se însămin- 
țau ultimele 30 ha din cele 300 pre
văzute a se cultiva cu floarea-soare
lui. Dar mecanizatorii Ion Crivăț și 
Gheorghe Stafie lucrau fără suprave
gherea de specialitate : lipseau atit 
inginerul-șef, șeful de fermă, cît și 
șeful secției de mecanizare. Cei doi 
mecanizatori nu cunoșteau densita
tea care trebuie asigurată, adincimea 
de .semănat, ca să nu mai spunem că 
sămința era încorporată intr-un teren 
bolovănos, slab pregătit.. C.A.P. Șu
letea este fruntașă în ceea ce privește 
stadiul însămințărilor. Trebuie acțio
nat și pentru ridicarea nivelului ca
litativ al lucrărilor. în acest scop este 
nevoie de prezența permanentă pe 
teren a specialiștilor.

Datoria organelor și a organizații
lor de partid, a comandamentelor 
locale este de a lua măsuri ca, în
deosebi în această perioadă hotărâ
toare pentru viitoarea recoltă, spe-, 
cialiștii agricoli să fie prezenți tot 
timpul pe. teren, unde să asigure 
respectarea normelor tehnice la se
mănat.

Aurel PAPAJJIUC 
Crăciun LĂLUCI
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într-un moment în care, 
în diverse țări capitaliste, 
sînt ridicate din gunoaiele 
istoriei zdrențe cu zvastica 
încîrligată pe ele și flutu
rate ca steag de către este- 
ții violentei, ai urii anima
lice și ai crimei, apariția 
unei antologii 
antifascistă are 
cație cu mult 
fundă și un rol 
funcțional decit 
bișnuit de estetică și de is
torie literară. O asemenea 
antologie conține un cutre
murător memento, un in
strument de lucru nu pen
tru cabinetele istoricilor li
terari, ci pentru conștiința 
oamenilor. Din fiecare pa
gină a ei ne strigă inteli
gența lucidă, un suflet 
lovit, o inimă rănită si ne 
îndeamnă să nu uităm, să 
ținem minte atrocitățile 
comise asupra țării și asu
pra oamenilor de bine de 
pretutindeni de către oribi
la reptilă motorizată care 
s-a dezlănțuit peste lume 
ca o urgie pustiitoare: „O, 
ce viforniță s-a abătut pe 
lume! — scria în 1940 
poetul Bartalis Jănos. Ce 
iad a rupt zăgazul năvălind 
asupra omului! / Cu demo
nii lui toți în frunte cu 
Urgia / dărimătoare... U 
Monștrii, păminteni / scor
pioni blindați cu tălpi de 
fier / se cațără noaptea 
clătinind / dealuri, păduri 
Si timpuri / Gurile lor 
aruncă flăcări de pucioa
să, / gîtlejele lor varsă 
moartea". Acum cînd hidra 
brună zămislește noi pui 
în cuibarele marelui capi
tal care cațără pe pereți 
tabloul odiosului Hitler și 
sloganurile lui criminale, 
ne privesc din tablourile 
îndoliate, din milioane de 
case ale lumii, 
spăimîntati ai 
fascismului și ne 
să nu uităm. Să
ne spune prin toate versu
rile ei și antologia de poe
zie antifascistă, editată la 
editura .,Minerva" de Geor
ge Togan cu o temeinică 
și remarcabilă prefață a 
criticului Ioan Adam, să nu 
uităm discriminările rasia
le, uciderile in masă, aba
toarele pentru oameni, 
crematoriile, gropile comu
ne. să nu uităm miliardele 
de răni care mai sîngerează 
încă, 
„parmi 
blessees 
cum ar 
•— acel 
manității care 
hotărire și indignare filo
zofia și morala grotelor 
preistorice ridicate de fas
ciști la rang de doctrină.

Un poet de limbă germa
nă din România, precum 
Alfred Margul-Sperber, ne 
sugerează într-o plastică 
tristă și într-un vehement

de poezie 
o semnifi- 
mai pro- 
mult mai 
un act o-

ochii în- 
victimelor 
îndeamnă 
nu uităm.

să nu 
toutes 

est 
fi zis 
spirit

uităm că
Zes choses 
l’Esprit" — 

Paul Valery 
rănit al u- 
a respins cu

CARNET CULTURAL

rechizitoriu, în poezia 
„Cintec șoptit" (1945) re
zultatele acestei barbare 
filozofii: „Te văd antropo
fag si ucigaș, / Incendiind 
oraș după oraș, / Năpasta 
vremii tale, tiritură, / Com
plice cu tilharii, beat de 
ură, / Smulglnd dantura 
celor puși in groapă, / 
Hienă ce cu singe se a- 
dapă, / Făcind săpun din 
oameni. Cei ce vin / Așa 
te vor cunoaște cel puțin". 
De asemenea, un alt dis
tins poet de limbă germană 
de la noi, Franz Liebhard, 
în poezia Narva (1943) 
surprinde ca într-o cronică 
simplă, rurală, dimensiu
nile crimei fasciste, aver- 
tizînd în final că: „Cel 
ce-a auzit intii / Primul

există o relație de recipro
că determinare. Cu rarisime 
excepții nu există poet 
român de marcat relief es
tetic care să nu-și fi afir
mat, la modul publicistic 
sau la cel artistic, opoziția 
fată de această gravă dis
torsiune în sferele politi
cului — fascismul". Vește
jind direct sau printr-un 
limbaj esopic — cum im
puneau împrejurările — 
crimele hitlerismului. poe
zia antifascistă impunea 
totodată o fierbinte dra
goste de tară, o încredere 
în om, în valorile culturii 
și ale civilizației, clama 
apărarea demnității umane 
atît de grav amenințată. în 
climatul ideologic creat de 
Partidul Comunist Român,

incă neveștejit! ai celei 
mai recente istorii". O po
ziție asemănătoare exprima 
Eugen Jebeleanu cînd scria 
cu o gravă nuanță horta- 
tivă, in articolul Fali
mentul poeziei de azi: „Să 
ieșim din noi. ca să dăm 
piept cu talazurile vieții 
din afară!" sau Mihai 
Beniuc în multe din arti
colele strînse mai tirziu in 
volumul Meșterul Manole, 
poetul „orașului pierdut", 
al „cintecelor de pierza
nie", revoltat de jalnicul 
spectacol al unei patrii a- 
servit.e, 
străini, 
singe, / 
aici să 
mele cele mai mîrșave ale 
fascismului, sfîrtecarea în

în care: „Idoli 
mari băutori de 

Turbat s-au apucat 
bea". Una din cri-

„Ceea ce nu se uită tt

0 arte elocventă pentru modul energic 
in care valoroasa creație lirică românească 
a spus „NU" filozofiei și terorii fasciste

«HeiZ» rostit de-ai săi H 
Și-a tăcut, înfricoșat. / E 
și el greu vinovat".

Alcătuită cu gust și pri
cepere atit pe criterii este
tice. cit și social-politice, 
antologia care poartă drept 
titlu un vers din Eugen 
Jebeleanu: Ceea ce nu se 
uită, reușește să demonstre
ze că începînd cu deceniul 
al patrulea, lirica anti
fascistă constituie o coordo
nată definitorie a poeziei 
românești, solicitînd pana 
tuturor generațiilor de 
poeți de la Arghezi. Blaga, 
Voiculescu, Philippide, la 
tînărul Dumitru M. Ion, 
care se angajează în marea 
bătălie ca semn al uma
nismului și al patriotismu
lui lor. Dar antifascismul
— cum pertinent precizea
ză Ioan Adam în prefață
— nu este numai o pro
blemă personală a fiecărui 
scriitor în parte, ci un mod 
de manifestare și de exis
tentă al tuturor ca expre
sii ' ale conștiinței noastre 
naționale și civice: „Ideo
logilor violenței oarbe, ca
valerilor iraționalului și ai 
dezlănțuirii instinctuale li 
s-au opus nu personalități 
izolate, nu opere solitare, ci 
un front ideologic, o adevă
rată mișcare culturală ale 
cărei 
sînt 
rea i 
ziei

în atmosfera intelectuală de 
la revistele progresiste: ' 
Era nouă, Cuvîntul liber, 
Viața imediată. Veac Nou, 
Korunk, Cadran. Meridian, 
Manifest, Reporter și atitea 
altele, unele cu o existență 
destul de efemeră, din pri
cina cenzurii, ca și în 
atmosfera umanist-demo- 
cratică a unor tribune li
terare de mare prestigiu, 
precum Viața Românească, 
Sburătorul. Adevărul lite
rar și artistic, Kalende. 
conduse de intelectuali pa- 
trioți și progresiști, se 
afirmă o poezie antifascistă 
robustă, uneori vehement 
răspicată, alteori aluzivă 
și simbolică, întotdeauna 
străbătută de un patos mo
bilizator. în acest context 
s-au dat replici energice 
artei pentru artă, poeziei 
de salon, văicărelilor inti
miste care ignorau plînsul, 
mînia și durerea națiunii 
pentru a-și plînge neli
niștile intime și migrenele. 
S-a cerut o attă legată de 
concretul vieții, de frămin- 
tările reale și preocupările 
vitale ale unui popor în
treg. „Noi vrem să 
cu acest trecut de 
tăfi — scria Geo 
în 
un 
să 
cu
sudoarea și singele 
curge In șiroaie pe obrajii

două a Transilvaniei, 
smuls majorității 
lor români poezii 
rere 
Tudor 
celebrului 
roane 
să fie 
ca un 
proză) 
gică 
niră, 
ză de 
fasciști. strecurati 
te în ogradă: „■ 
fost, am spus, de cumpă
rat. Că noi altfel am apu
cat. Alte tocmeli avem 
pentru pămint / Căci astea 
nu se cumpără si nu se 
vind. / Izvoarele și tara noi 
de-a dreptul le-am dobin- 
dit cu sufletul și pieptul. / 
Săgețile pornite, cit ajung, / 
Din munți in munți, croiesc 
hotarul 
răzeașă 
Pe preț 
limbă / 
ciștigul, 
sint ale

Acum 
tulburătoare poezii precum: 
Jale la început de noiem
brie, în care „cohorte de 
păsări / sălbatice-n noapte" 
lasă în fața neamului un 
„tomnatic imperiu" cu „iz
voare ce-ngheață", ceea 
ce-1 determină pe poet 
să-și avertizeze neamul cu 
o răscolitoare durere pa
triotică: „Ia sama că minei 
cocorii, in seară, / vor duce 

luna, / furind-o

a
poeți- 

de du- 
De la 
autorul 

Ba-
și revoltă, j 

Arghezi, i 
pamflet 

(care ar fi meritat 
cuprins in antologie 
memorabil poem in 
ne-a rămas o erier- 

filipică. Cind ve- 
prin care sfidea- 
la obraz pe furii 

hoțeș- 
- N-a

luna ! Si țarina 
nu se schimbă / 
de liftă sau de 
Vinzarea. prețul, 
banii, / Tertipurile 
Satanei".
scrie marele Blaga

țară". De asemenea: Cintec 
despre regele Ion, e vorba 
de Ion fără de tară, Timp 
fără patrie, Nu sint singur 
și acea atit de densă, sim
bolică și sugestivă Inima 
mea în anul 1940 pe care 
o cităm în 
„Stelele, ce-i 
sint deasupra 
Dumnezeu ne 
tăcere. / Tenebrele 
capăt, lumina n-are 
viere. / Inima mea — e-o 
carte care arde. / un bo
cet / in mijlocul Patriei". 
Așa a ars, într-o durere 
fără leac, la focul dragos
tei de tară, inima altor 
poeți, a căror durere s-a 
convertit într-o neimpăcată 
ură împotriva fascismului 
vînzător de țară. Să ne a- 
mintim de Vasile Voicu
lescu, Emil Isac, Virgil Teo- 
dorescu, Emil Giurgiuca, 
Zaharia Stancu, Cicerone 
Theodorescu, George To
gan, Magda Isanos, Mihnea 
Gheorghiu, 
trescu.
Banuș, 
Birna, 
Mihu 
Labiș, 
Brad, 
Adrian 
Stănescu, Dumitru M. Ion 
ș.a. Interesant de re
ținut este faptul că poe
ții de la noi simțin- 
du-se profund solidari cu 
lupta antinazistă a altor 
popoare, ca cel spaniol, de 
pildă, și-au pus sufletul și 
scrisul lor curajos și demn 
în slujba apărării forțelor 
democratice, antifasciste. 
Nu pot fi uitați un Miron 
Radu Paraschivescu, Geo 
Bogza sau Meliusz Jozsef 
din al cărui poem Ultimele 
cuvinte ale unui luptător 
pentru libertate vibrind de 
umanism citez citeva ver
suri: „Da îmi dau seama: 
tu ești Guadiana, 
Ebro, / Duero cu 
lor. / Ești visul 
continente, zălog 
sfinte, / Abur 
urcind către cer, 
du-ne jertfa popoarelor. / 
Iar tu. frate, ce rămii in 
tranșee, trebuie să învingi 
la Madrid...".

Antologia pe care am e- 
vocat-o în aceste pagini de
monstrează limpede atitu
dinea funciar antifascistă a 
poporului român, lupta poe
ților noștri împotriva fas
cismului. faptul că nici o 
clipă nu , ne-am dus cu 
resemnare crucea pe Gol- 
gota umilinței naziste. In
tr-o încordare permanentă 
am fost mereu cu pumnii 
strinși, într-un neîntrerupt 
protest. Antologia științific 
și riguros întocmită, cu o 
prezentare competentă si 
exhaustivă are darul de a 
ne vorbi convingător și e- 
moționant despre „ceea ce 
nu se uită".

întregime: 
drept, 
toate, 
trece

mai 
dar 
sub 

n-au 
in-

Geo Dumi- 
Emil Botta, Maria 
Ion Bănuță, Vlaicu 

Szemler Ferenc, 
Dragomir. Nicolae 
Victor Tulbure. Ion 

Vasile Nicolescu, 
Păunescu, Nichita

ești 
cintecul 
a cinci 
libertății 
fierbinte 

vestin-

Festivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI"

Un dialog promițător
Rodnică intîlnire a muzicienilor 
cu artiștii amatori din județul Olt

al

Festivalul „Cîntarea României" 
este in primul rînd un minunat pri
lej de stimulare, pe plan național, a 
artei și talentelor noastre, pe tot 
cuprinsul țării. înțelegind acest dia
log al profesioniștilor cu amatorii ca 
o sarcină de mare semnificație, 
Uniunea compozitorilor și muzicolo
gilor a inițiat o amplă acțiune de 
stabilire a unor contacte cu muzi
cienii ce reprezintă talentele inter
pretative și creatoare din principa
lele centre culturale românești. Re
centa vizită a unui grup de compo
zitori și muzicologi, în frunte cu 
președintele uniunii. Petre Brâncuși, 
la Slatina și Scornicești, se înscria 
printre acțiunile de perspectivă ale 
unul amplu plan de muncă și edu
care estetică pe plan muzical.

Important centru industrial
țării, orașul de reședință al județu
lui Olt este totodată un puternic 
centru al artei amatorilor. Deși aici 
încă nu există, în afara unui restrins 
grup folcloric, nici o formație profe
sionistă, sînt de apreciat realizările 
muzical-artistice ale unui număr în
semnat de formații corale și de dan
suri (unele bine cunoscute și peste 
hotare), cu rezultate artistice poten
țate de angajarea în Festivalul na
țional „Cîntarea României". Neîn
doios, setea de cultură a oamenilor 
muncii trebuie sprijinită cu respon
sabilitate de către forurile compe
tente. Dacă pe planul stagiunii locale 
un început fusese deja făcut prin 
prezenta cu spectacole a colectivului 
Operei Române din București, iată 
că această vizită a compozitorilor și 
muzicologilor vine să împlinească și 
alte deziderate. înființarea unui 
„Cerc al prietenilor muzicii" în ora
șul Slatina are misiunea coordonării 
și îndrumării muncii unui meritoriu

grup de compozitori locali, a prin
cipalilor dirijori și realizatori de 
spectacole de amatori.

Cu prilejul acestei vizite, în care 
dezbaterile pe marginea preocupări
lor de creație și interpretare au fost 
completate cu edificatoare spectacole 
muzicale și folclorice pe scenele Ca
sei de cultură din Slatina și cămi
nului cultural din Scornicești. s-a re
alizat practic o edificatoare prospec
tare a perspectivelor vieții artistice 
și spirituale a județului. Corurile și 
formațiile vocale ale Casei de cul
tură a sindicatelor, ale căminului 
cultural din Topana, Scornicești sau 
Corabia, formațiile de dansuri de la 
Stoicănești și Scornicești, recent în
ființata orchestră a Școlii de muzică 
din Slatina, cuprind un impresionant 
număr de talente ce iși așteaptă în
drumătorii competenți, pentru o mai 
eficientă valorificare a bogatului foi
cica- oltenesc, pentru o mai atentă 
orientare repertorială și interpretati
vă. Organizarea „Cercului prietenilor 
muzicii", sub directa 
Uniunii compozitorilor 
gilor în colaborare cu 
„Ciprian Porumbescu", 
de măiestrie a corului „Madrigal", 
condus de Marin Constantin, oaspeți 
de onoare în această vizită a bucu- 
reștenilor la Slatina, marchează ne
îndoios un moment promițător 
pentru Viata artistică a jude
țului. Festivalul „Cintarea Româ
niei" este in acest sens, și pen
tru Slatina, un moment hotărîtor, 
pe care artiștii țării, profesioniști și 
arrtatori, îl trăiesc cu emoție, uniți în 
iubirea pentru frumos, pentru viață 
și muncă, dimensiune esențială a u- 
manismului socialist.
Griqore CONSTANTINESCU

îndrumare a 
și muzicolo- 
conservatorul 
demonstrația

A început >pa finala 
pentru . mațiîle 

studențești
Formațiile artistice studențești 

participante la Festivalul național 
„Cintarea României" au intrat, înce
pînd de miercuri, in etapa finală. In 
cadrul acesteia sint antrenate, pe ge
nuri, colectivele artistice și interpre- 
ții selecționați la faza pe centre și 
zone de centre universitare. Mani
festările secției de artă plastică, fo
tografică și cinecluburi sînt găzduite, 
zilele acestea, de orașul Craiova, ale 
brigăzilor artistice, dans tematic și 
muzică ușoară vor avea loc în Capi
tală (8—10 aprilie), iar cele de fol
clor, ca și colocviul Societății studen
ților folcloriști, sint programate, la 
mijlocul lunii, în orașul Cluj-Napoca. 
Centrul universitar Iași va primi 
secția de publicistică și colocviul de 
literatură (18—20 aprilie), orașul Ti
mișoara — formațiile corale și instru
mentale (23—25 aprilie), iar Tg. Mu
reș — colectivele de teatru și mon
taje studențești (27—29 aprilie). Spec
tacole de teatru, prezentate în 
limba română și în limbile naționali
tăților conlocuitoare, concerte — sus
ținute în fața publicului spectator de 
la orașe și sate — expoziții, gale de 
filme, parăzi ale portului popular, 
dezbateri privind orientarea reper
toriului formațiilor artistice studen
țești, editarea zilnică a unei „foi" a 
festivalului, fac parte din programul 
actualei etape. Juriile, care vor a- 
precia conținutul de idei, mesajul 
educativ și valoarea artistică a lu
crărilor și interpretării, sînt consti
tuite din reprezentanți ai Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Con
siliului U.A.S.C.R., Ministerului Edu
cației ți învățămîntului, activiști de 
partid, studenți, muncitori, elevi. 
Exigența acestora se va manifesta 
distinct față de formațiile artistice 
studențești de amatori și cele ale 
institutelor de artă.

(Agerpres)
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Omagiu lui Beethoven

• TIMIȘ. Pe scena Teatrului 
N'.țional din Timișoara a avut loc 
premiera spectacolului coupe „In
terferențe", alcătuit din piesele in
tr-un act „Vinovatul", de Ion 
Băieșu, „Fără cartușe, Max !“, de 
Nelu Ionescu și „Cafea ness cu 

'•oximație" de Paul Everac. Pu- 
ea în scenă a acestor lucrări a 

, încredințată actorilor Miron 
-ș a și Victor Odillo Cimbru. (Ce- 
zăl iana). • MARAMUREȘ. „Cu
cerirea independenței de stat — ex
presie a afirmării voinței de liber
tate a poporului român" este tema 
dezbătută de brigada științifică a 
Casei orășenești de cultură din 
Borșa în fața colectivului de muncă 
al sectorului de exploatare fores
tieră Tomnatec. Sub titlul „Omagiu 
patriei socialiste", în sălile muzeu
lui județean din Baia Mare s-a 
deschis o expoziție de pictură cu 
lucrări din creația plastică româ
nească contemporană. (Gh. Susa). 
• BOTOȘANI. La Botoșani s-au 
desfășurat lucrările simpozionului 
„Țărănimea — forță importantă a 
progresului social, a -luptei poporu
lui român pentru libertate socială 
și națională, pentru socialism". 
Atît în plen, cit și în cele trei 
secții, au participat cu comunicări 
și referate cadre universitare de la 
Academia „Ștefan Gheorghiu", 
Universitatea „Al. I. Cuza" din Iași 
și Institutul pedagogic din Suceava, 
cercetători din Botoșani, Bacău, 
Băilești—Dolj, martori ai răscoalei 
din 1907 din județul Botoșani. (E. 
Nazarie). • SATU MARE. Gyongyo- 
si Gabor, secretar literar și regizor 
la secția maghiară a Teatrului de 
nord din Satu Mare a încredințat 
formației teatrale de amatori — in 
limba maghiară — de la Casa muni
cipală de cultură creația sa dramati
că „Valea sîngelui", piesă într-un act 
oe oglindește un moment important 
U războiului pentru cucerirea inde
pendenței de stat a României — 
asaltul redutei Grivița — în con
textul căruia evocă participarea la 
război, alături de români, a unor 
oersonalități progresiste din rîndul 
ntelectualității maghiare din Tran- 
lilvania. (Octav Grumeza). 0 GA
LAȚI. La monumentele eroilor pa- 
îriei ridicate în județul Galați con- 
inuă suita de evocări susținute de 
levi și pionieri. Asemenea momente 
«moționante au avut loc la Tirgu 
îujor, Berești, in comunele Oancea, 
ficorești, Independența, Barcea și 
iltele. Depoul C.F.R. din Tecuci a 
îăzduit o masă rotundă cu titlul : 
Războiul de independentă în presa 
Ternii". (Dan Plăeșu). 0 DOLJ, 
’rintre cele mai recente tipărituri 
■ditate de secția de propagandă a 
omitetului județean de partid se 
umără o foaie volantă avînd ca 
ematică integrarea in muncă a ti- 
leretului, precum și un set de 13 
fișe-chemări, tipărite în condiții 
rafice deosebite, privind reducerea 
onsumurilor de materii prime și 
lateriale, creșterea productivității 
luncii, realizarea integrală a pla- 
ului de producție în industrie și 
grlcultură, precum și recuperarea 
rabnică a pierderilor suferite de 
e urma seismului. (Nicolae 
ăbălău). 0 BUZĂU. Intre acțiu
ne dedicate aniversării răscoalei 
e la 1907. cenaclul din Buzău al 
niunii artiștilor plastici a deschis, 

1 Casa de cultură a sindicatelor, o 
«poziție de grafică intitulată „Ță- 
inimea — importantă forță a pro- 
resului social". (Mihai Bâzu).

Corespondenții „Scînteii”

Pentru muzicieni. 
Beethoven a fost un 
revoluționar in arta 
sunetelor. El a promo
vat in cadrul formei 
de sonată natura dia
lectică a discursului 
muzical, generind cu o 
mare limpezime sec
țiunile tezei, antitezei 
și sintezei. Dezvoltări
le sale au atins cul
minații dramatice u- 
nice în toată istoria 
muzicii. în ultima 
rioadă. titanul de 
Bonn a repus în 
chile lor drepturi 
mele medievale, a 
valorificat polifonia 
barocă și a obținut o 
originală sinteză intre 
arhitecturile precla
sice și clasice. A in
trodus scherzo-ul in ci- 
’clul sonatei, a trans- 
Tonnat — r>uo dată — 
.scriitura pianului și a 
violinei intr-o scriitu
ră orchestrală, iar în 
cvartetul La malinco- 
nia. prin cromatismul 
debordant al armoniei, 
il prevestește pe Wag
ner! In Simfonia a 
9-a creează dubla 
formă de temă cu 
variațiuni, iar in în
ceputul Eroicei, con
turează politonalitatea. 
Multe s-ar mai putea 
spune despre revoluția 
beethoveniană...

Pentru melomani, 
Beethoven rămine au
torul sublim al Simfo
niei a 9-a, cu acel imn 
orfic al 
menilor 
deni. al

gerează o nobilă luptă 
împotriva destinului 
funest, pentru ca in o- 
pera Fidelio. titanul 
să înalțe un imn li
bertății.

Beethoven ns înva
ță mereu că omul, 
numai el, poate face 
ca urâciunea lumii să 
fie vremelnică, iar fru
musețea nepieri
toare.

omagiale
Valentin 

inaugurat 
ciclu de

te emisiuni 
de ținută. 
Gheorghiu a 
un amplu 
concerte camerale. în
care cele mai repre
zentative compoziții 
ale genialului creator 
au fost minunat valo
rificate. Iar ca o în
cununare a acestor 
manifestări. dirijorul 
Iosif Conta a interpre
tat monumentala Sim
fonie a 9-a. cu o for
ță dramatică tulbură
toare. dar și cu li
rism reținut și profund, 
care au impresionat 
puternic publicul. Co
rul condus cu măies
trie de Aurel Grigoras 
a excelat în luminosul 
final. în deplină ar
monie cu cei patru so
liști. Ludovic Spiess a 
fost. Intr-adevăr, e-. 
moționant. Gheorghe 
Crăsnaru ne-a dovedit, 
din nou. că este unul 
dintre cei mai repre
zentativi cîntăreți al 
generației sale, sopra
na Nelly Miricioiu — 
o prezentă aleasă — a 
demonstrat remarca
bile însușiri — justi- 
ficînd pe deplin pre
miile 
obținute 
vreme 
Hauler i 
posedă < 
volum 
trunzător.

Manifestările beetho- 
veniene de la radiote- 
leviziune se înscriu ca 
un eveniment muzical 
de prestigiu.

Doru POPOVICI

înfrățirii na
de pretutin- 
Simfoniei

rupern 
suavi- 
Bogza 

poeziei 
Vrem

I însemne distinctive 
umanismul, convinge- 
că între viitorul poe
ți viitorul umanității

1939 — să-i dăm 
brinci In viată, 
amestecăm in cerneala 
care scriem, ceva din 

care
Ion DODU BĂLAN

povestește cu greu, 
oamenii se

Beethoven se identi
fică cu măreția de a 
gindi ltber.

In muzicologia ro
mânească nu puține 
sînt cărțile și studiile 
care au glorificat uma
nismul și spiritul re
voluționar al titanului 
de la Bonn, iar în a- 
cest sens ne referim 
mai ales la Tudor 
Ciortea, Eugen Prico- 
pe. Wilhelm Berger și 
Liviu Rusu. Putem 
vorbi și de admirabili 
interpreți ai artei sale 
nepieritoare. precum 
George Georgescu. Io
nel Perlea. Constantin 
Silvestri, Emilia Pe
trescu. Martha Kessler, 
Valentin Gheorghiu, 
Dumitru D. Botez.

în semn de adîncă 
prețuire, radiotelevi- 
ziunea sărbătorește 
..anul mondial Beetho- 

prin nenumăra-

internaționale 
i in ultima
— iar Stela 
ne-a arătat că 
o voce de un 
puternic, nă

Comuna Pogoanele din 
plasa Cimpu... Ar putea să 
pară denumiri dintr-o lite
ratură cam prea ostentativ 
rurală. Pe vremea aceea 
însă nici viața nu prea avea 
chef de literatură. Exista, 
așadar, o plasă Cimpu și in 
ea o comună Pogoanele. 
De altminteri. în 1907, in 
plasa Cîmpu de -la pogoane 
a pornit totul...

La arhivele statului din 
Buzău am găsit registrele 
de învoieli agricole între 
țăranii care nu aveau pă
mint și intre moșieri și a- 
rendași. Cităm, aproape la 
întimplare, două din clau
zele invoielii care, la în
ceputul lui martie 1907, la 
Pogoanele, din cauze ce se 
vor vedea mai tirziu. nu 
s-au mai încheiat. „Punc
tul 12. Nu vom putea ridica 
dupe cîmp recoltele care 
sint pe seama noastră pină 
ce mai intii nu ne vom so
coti și achita toate darave- 
rurile ce vom avea pe mo
șii domnilor arendași. 13. 
în cazul cind — doamne 
păzește — nefăcîndu-se re
coltele pe partea noastră de 
semănătură ce avem pe mo
șie, totuși, noi locuitorii ne 
obligăm a face D-lor aren
dași toate muncile ce vom 
datora conform conditiuni- 
lor contractului"

Erau ultimele 
în materie de 
ale arendașilor Loebel 
Acherman de la moșia Ca- 
ragele. Deci oricare ar fi 
fost starea recoltelor, dacă 
ar fi bătut grindina sau po
topul, dacă ar fi bintuit se
ceta, domnii arendași nu 
trebuiau — „doamne pă
zește" — să piardă. Nimeni 
nu ducea acasă nimic de pe 
cîmp pină nu-și făceau ei 
plinul. Orice ar fi fost ! La 
12 martie 1907. la primăria 
din Pogoanele, plasa Cim
pu. 150 de țărani se aduna
seră ca să semneze, cu de
getul, învoielile cu domnii 
Loebel și Acherman. Dar 
nu le-au putut semna. Ar 
fi fost ca și cum și-ar fi 
semnat moartea.

Flăcău pe atunci, se afla 
între cei 150 Nicolae Zahiu,

născociri, 
exploatare, 

și

care ne . 
înțelegem că 
intierbintaseră și strigau că 
vor dreptate, că vor să li se 
dea lor pămintul. că drept 
e să fie al lor pămintul pe 
care-1 muncesc, că drept e 
să fie ale lor și grinele din 
hambarele boierilor pentru 
că au crescut din sudoarea 
lor. Și că apoi s-au îndrep
tat spre hambare.

Intre timp insă, telegraful 
începuse să bată. Și nu 
mult după aceea, pe pogoa
nele din plasa Cimpu. m 
loc de pluguri au apărut, la 
vremea aratului de primă
vară, puști, baionete și tu
nuri.

După 38 de ani de la 
sîngeroasa primăvară 1907, 
țăranii au ieșit din nou pri
măvara la cîmp. Era pri
măvara lui 1945, prima care 
și pentru istorie însemna 
primăvară. începeau să se 
schimbe din temelii desti
nele țărănimii. Ca ale în
tregii țări, de altminteri. 
Aici, la Pogoanele, momen
tul a rămas gravat adine 
in memorie. Si e pus pe 
seama unui act politic ex
cepțional, care a luminat 
întreaga judecată a săteni
lor. îndemnul spre a îm
părți moșiile, ca și garanția 
că aceasta va fi o izbîndă, 
a venit din partea partidu
lui comunist. Oamenii, 
fruntașii acelei acțiuni își 
amintesc întreaga atmosfe
ră. ba chiar și chipurile ac
tiviștilor de partid si ale 
muncitorilor pe care-i tri
mitea partidul la sate ca să 
sprijine acțiunile sătenilor.

într-o zi — istorisește 
Nicolae Mărgărit, cuprins 
parcă din nou de fierbin
țeala acelor evenimente — 
m-a chemat la județeană, 
am știut imediat că a venit 
momentul. Eram președin
tele comitetului de acțiune 
pentru reforma agrară. A- 
colo, la Buzău, ne-am întîl- 
nit mulți țărani, erau multi 
ca mine, din tot județul. 
Și-am căutat să aflu cum e 
și pe la ei. Tot așa era. lu
mea abia aștepta să intre 
pe moșii ca să le împartă, 
nici ei n-aveau pămint și 
uite că acum un partid pu-

ternic ne sprijinea ca 
căpătăm pămintul...

întors acasă, după ce pri
mise Instrucțiunile cuveni
te, Nicolae Mărgărit a strins 
comitetul de acțiune, apoi 
pe unul dintre ei, care 
fusese in armată gornist, l-a 
pus să sune goarna. îl che
ma Stroe Brincoveanu pe 
gornist. Curind. in fata pri
măriei s-a adunat mulțimea

primar. Era primul primar 
comunist la Pogoanele. O 
însuflețire continuă domnea 
in sat. din pămintul care 
ieșea atunci din iarnă răsă
rea parcă o altă lume. în a 
treia duminică din luna 
martie au sosit, in gara Po
goanele, intr-un vagon-ate- 
lier. 23 dc muncitori de la 
atelierele C.F.R. din Buzău. 
Oamenii il mai tin minte

în martie, a luat ființă 
aici o cooperativă agricolă 
de producție. Au venit — 
era tot duminică — într-un 
camion plin cu unelte agri
cole noi. Pe care le-au dă
ruit cooperativei, adică a- 
celor țărani care inaugurau 
atunci o etapă nouă, cali
tativ superioară. în evoluția 
agriculturii din Pogoanele, 
plasa Cimpu...

faceri). El singur a rămas 
neschimbat. Patru artere de 
asfalt împart acum satul în 
tot atitea zone ale înnoiri
lor. (Pogoanele fusese un 
sat ca un fel de simbol su
prem al noroaielor rurale). 
Deci zarea este împărțită 
acum de crucea a patru ar
tere de asfalt. Pe o latură 
încep siluetele blocurilor 
noi de locuințe. Era semeț

și băi, apa proaspătă, 
aer. pe fire argintii 

circulă spre toate interioa
rele energia electrică.

— Aș vorbi despre comu
na noastră — zice primarul 
— prin ceea ce a apărut și 
ceea ce a dispărut...

— Ce a apărut ?
_ — A apărut tot ce vedeți. 

Durează

1907

rile. Au 
oarbe din 
rut caloriferele 
radiatoarele, sobele moder
ne cu petrol, aragazul, soba 
de teracotă. A dispărut pa
tul din lut si acoperit cu 
rogojină. A apărut. în zeci 
de mii de exemplare, stu
dioul, patul modern cu sal
tea de buret, „recamieul**, 
fotoliul-pat...

Era o singură școală, 
mică și doar cu trei învăță
tori. Sînt azi în comună și 
își predau lecțiile, în con
diții de școală modernă. 186 
de învățători și profesori.

Pogonul, ca unitate de 
măsură a pămîntului. a dis
părut la Pogoanele. E și a- 
cesta un simbol al noului. 
Pentru că el definește un 
alt fel de a face agricultu
ră. Peste haturile dispărute 
de mult lucrează azi 53 dă 
tractoare cu tot atitea plu
guri multibrăzdar. cu 20 dă 
semănători mari și moder
ne, cu 17 cultivatoare, apoi 
combine „Gloria" si între
gul set de mașini agricole 
care conferă agriculturii de 
acum mereu mai mult atri
butele unei agriculturi de 
tip și anvergură industria
lă. De aceea și meseria de 
„plugar" a dispărut. Este, 
de fapt, cea mai spectacu
loasă dintre disparițiile des
pre care vorbea primarul. 
Meseria de plugar a fost 
dislocată de profesiile agri
culturii moderne : tracto
rist. combiner, mecanic a- 
gricol. electrician, moto- 
pompist, zootehnist, mulgă
tor... Cu totul altceva decit 
simplu plugar.

Se vor construi noi uni
tăți industriale. Aparta
mentele se vor înmulți (li 
se adaugă alte 530), vor 
apărea si alte noi construc
ții și dotări social-cultura- 
le. Curind. chiar foarte cu
rind. Pentru că din 1980 
încolo vom găsi aici un o- 
raș bine constituit în toate 
coordonatele sale urbane, 
dar purtînd cel mai rural 
nume cu putință : Pogoane
le. Aceasta este istoria.

Mihai CARANFIL 
Mihai BAZU

dispărut sobele 
pămint. Au apă- 

electrice.

Să vă spun tot ? 
mult.

— Nu-i nimic.
— Deci blocurile 

cuințe, școlile noi. 
sar, liceu, cinematograf, 
brutărie, hotel, străzi, rețea 
de apă, case noi, magazine, 
complex comercial... Astea 
se văd. Se vede și faptul 
că localitatea noastră a de
venit și centru industrial. 
Avem o întreprindere. „Me
talurgica", cu nouă sute de 
muncitori, cu o secție de 
turnătorie, una de material 
forjat, una de cuie. Produ
cem tucerie comercială si 
industrială, sape și cazmale, 
unelte agricole... Producem 
mult. Chiar și pentru ex
port.

La Pogoanele, muncitorii 
nu mai vin acum de la oraș. 
Dintre țărani, nouă sute au 
devenit muncitori. într-o 
uzină a satului. S-o luăm 
tot ca pe o ...recoltă. Semă
nată atunci. în 1945. sămin- 
ța înfrățirii cu muncitorii a 
rodit ...industrializare. Deci 
forță economică. Peste trei 
milioane de lei intră în 
suma veniturilor locuitori- 
rilor din Pogoanele numai 
prin retribuțiile celor anga
jați in industria comunei șl 
în instituțiile de stat. Pro
blemă : dacă numai mobila 
cumpărată in anul 1976 de 
către cei 10 000 de locuitori 
ai comunei Pogoanele a a- 
tins valoarea de zece mili
oane lei, cum trăiesc acum 
acești locuitori, urmași ai 
răsculaților flăminzi din 
1907 ?

— Și ce a mai apărut ?
— Ce-a dispărut e tot 

foarte important. Pentru că 
au dispărut tocmai acele 
lucruri care vorbeau despre 
starea veche de înapoiere a 
satului. Au dispărut lămpi
le cu gaz. Au apărut becu-

de lo- 
dispen-

a

De la primăvara răscoalelor țărănești
■»_ ____•‘S’...._____ . • .. . .la primăvara agriculturii socialiste

Orașul cu nume

de sat

POGOANELE
țăranilor ; veniseră unii cu 
boii și cu plugurile, gata să 
se apuce de arat.

— Și-am pornit pe moșia 
lui Niță Stroiescu. pe urmă 
ne-am dus la Puiu Filoti. 
în ziua aia n-am avut timp 
nici să mîncăm. Că Puiu 
Filoti se cam repezea la noi 
și-atuncea a trebuit să-l 
ducem și să-l ținem închis 
in primărie. A doua zi am 
pornit iar și-am împărțit 
moșiile lui Ghiță Culin și a 
lui Tudor Culin. apoi la 
Nicu Marinescu și la Bor- 
deasca. Pină noaptea tirziu. 
cînd ne-am 
frînți de 
dreptatea 
zut cum 
plugurile

Nicolae Mărgărit a fost, 
nu mult după asta, numit

întors acasă 
oboseală, dar cu 
făcută. Să fi vă- 
se mai înfigeau 
în pămint !

pe conducătorul lor. pe co
munistul Constantin Ivan. 
Ajutorul dat țărănimii era 
acum și mai concret. Mun
citorii le reparau uneltele...

— Au venit pe urmă in 
fiecare duminică. Unii mai 
ajutau și la munca cîmpu- 
lui pe văduvele de război 
și pe invalizi.

Din acele intilniri. impri
mate adine în memoria sa
tului, se năștea destinul cu 
totul nou al acestor oameni. 
Libertatea căpătase Chipul 
concret al muncitorilor care 
vin de la oraș să-i îndem
ne și 
să-și 
tiv. 
vechi

Tot 
citorii de la Buzău atunci 
cind, în 1950, tot primăvara.

să-i ajute pe țărani 
vindece satul, defini- 
de suferințele sale 
și apăsătoare.
astfel au venit mun

De atunci Istoria s-a în
scris cu adaosuri extrem de 
concrete în viata întregii a- 
șezări și a fiecărei familii 
in parte. Totul pornind de 
la faptul că acele pogoane 
au început să producă din 
ce in ce mai mult. Un hec
tar cu griu producea în 
1949 cel mult 1 300 de kilo
grame. Produce acum de 
trei ori mai mult. Proporția 
se păstrează în toate (nu
mai la porumb producția e 
de cinci ori mai mare)...

Dar să cuprindem și cu 
privirile dimensiunile aces
tei istorii. Să ne așezăm in 
preajma bătrînului monu
ment din centrul satului 
(soldatul din bronz așezat 
pe soclul său de piatră a 
fost aici martorul neclintit 
al tuturor uimitoarelor pre-

cîndva soldatul de bronz, a 
rămas acum — scund și 
firav — între blocuri. între 
cele 120 de apartamente 
supraetajate. în jurul lui a 
crescut, de fapt, un oraș. E 
încă șantier. Liceul e abia 
în lucru. Mai încolo, la 
bifurcația unei noi artere 
de asfalt, se înalță profilul 
alb al 
colo, 
strada 
cămin . . ____ _ _____
graful. La stînga e strada 
pe care s-a construit poli
clinica (dispensar ca rang 
administrativ. policlinică 
prin spațiu, dotare, activi
tate). Pe toate străzile, a- 
proape toate casele sînt noi. 
Pe toate cele patru artere, 
prin pămint. pe conducte 
noi călătorește, spre bucă-

noului hotel. De a- 
la dreapta. începe 
pe care se află noul 
cultural, cinemato-
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit mesajul de felicitare al Excelentei Voastre trimis cu ocazia 
Zilei naționale a Pakistanului. Mulțumesc Excelenței Voastre pentru senti
mentele exprimate.

Profit de această ocazie pentru a transmite Excelenței 
bune urări de viață lungă, sănătate și fericire, precum și 
și prosperitate pentru poporul României.

Acceptați, Excelență, asigurarea considerațiunii mele

Voastre cele mai 
progres continuu
celei mai înalte.

FAZAL ELAHI CHAUDHRY
Președintele

Republicii Islamice Pakistan

Excelenței Sale U MAUNG MAUNG KHA
Prim-ministru al Republicii Socialiste a Uniunii Birmane

RANGOON
Cu prilejul alegerii dumneavoastră în funcția de prim-ministru al Re

publicii Socialiste a Uniunii Birmane, vă adresez, în numele guvernului 
român și al meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări de succes.

Exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre Re
publica Socialistă România și Republica Socialistă a Uniunii Birmane se 
vor dezvolta in viitor, potrivit intereselor celor două popoare, ale păcii 
și cooperării internaționale.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Vizita delegației
Președintele Marii Adunări Națio

nale, Nicolae Giosan, s-a întîlnit, 
miercuri, cu președintele Adunării 
Republicii Portugheze, Vasca da 
Gama Fernandes, care, în fruntea 
unei delegații parlamentare, face o 
jvizită in țara noastră.

In cadrul întrevederii, desfășurată 
Intr-o atmosferă caldă, prietenească, 
oaspeților le-au fost înfățișate aspec
te ale organizării, funcționării și ac
tivității M.A.N., rezultatele obținute 
de țara noastră In construcția socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te, efortul poporului român pentru 
înlăturarea urmărilor și recuperarea 
pagubelor cutremurului.

A fost relevat cu satisfacție sta
diul relațiilor de prietenie și colabo
rare pe multiple planuri existente 
între Portugalia și România, sublini- 
indu-se rolul important ce revine 
parlamentarilor pe linia adîncirii cu
noașterii și apropierii dintre popoare, 
mobilizării opiniei publice pentru 
accelerarea cursului spre destindere, 
pentru întronarea unor raporturi de 
egalitate, stimă, încredere reciprocă 
și colaborare rodnică intre toate na
țiunile.

La întrevedere au participat Vîrgil 
Teodorescu, vicepreședinte al M.A.N., 
Margareta Hauser, secretar al M.A.N., 
președinți ai unor comisii perma
nente.

portughezi au luat 
succesele obținute 
și modernizarea 
anii socialismului, 
dezvoltării sale in

In aceeași zi, delegația parlamen
tară portugheză a făcut o vizită la 
Consiliul popular al municipiului 
București, unde a avut o întrevedere 
cu Ion Dincă, primarul general al 
Capitalei.

Parlamentarii 
cunoștință despre 
în dezvoltarea 
Bucureștiului in 
despre proiectele 
perspectivă.

La ambele Intîlniri a fost prezent 
Antonio Novais Machado, ambasado
rul Portugaliei la București.

★
In cursul zilei, parlamentarii por

tughezi au depus o coroană de flori 
la Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism si au fost vizitate în
treprinderea „Autobuzul" din Capi
tală și Universitatea București.

★
Președintele Marii Adunări Națio

nale, Nicolae Giosan, a oferit un di
neu în onoarea delegației.

In timpul dineului s-a toastat în 
sănătatea președintelui Republicii 
Portugheze, general Antonio Dos 
Santos Ramalho Eanes. în sănătatea 
președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, pentru 
continua înflorire a relațiilor de prie
tenie și conlucrare rodnică dintre cele 
două țări, popoare și parlamente.

(Agerpresj

Cronica zilei

„CONTUL OMENIEI
TELEGRAME ADRESATE

TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU 
membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 

national de ajutorarepreședintele Comitetului
Prin telegrame adresate tovarășei 

Elena Ceaușescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Comitetului na
țional de ajutorare, noi colective de 
oameni ai muncii din întreaga țară 
anunță hotărirea lor de a contribui 
la contul omeniei.

Oamenii muncii — români și 
maghiari — din unitățile întreprin
derii forestiere de exploatare și 
transport din Miercurea Ciuc, ju
dețul Harghita, au hotărît să con
tribuie cu suma de 2 000 000 lei, con
stituită din retribuția pe o zi pe timp 
de cinci luni pe acest an. De ase
menea, ei și-au suplimentat angaja
mentele in intrecerea socialistă pe 
1977 cu 19 800 000 lei. Un alt colectiv 
din acest județ, cel ai întreprinderii 
miniere Bălan, contribuie cu suma 
de 2 500 000 lei, reprezentind retri
buția pe o zi in fiecare lună a a- 
cestui an, iar prin reconsiderarea 
angajamentelor peste plan au ho
tărît să obțină suplimentar o pro
ducție în valoare de 2 600 000 lei.

La rîndul lor, comuniștii, toți an
gajații români și maghiari din unită-

țile Combinatului de exploatare și 
prelucrare a lemnului din Toplița 
contribuie cu suma de 519 000 lei, re
prezentind contravaloarea zilelor de 
muncă efectuate suplimentar pînă la 
sfirșitul anului, cu 276 000 lei depu
neri individuale, precum și cu 10 000 
mp uși-ferestre, 10 000 mp panouri 
cofraj, 250 garnituri mobilă realizate 
peste planul anual.

Membrii cooperativei agricole de 
producție Izvoarele, .Județul Tulcea, 
s-au angajat să contribuie cu suma 
de 72 000 lei, cu 15 tone de griu șl 
20 tone porumb, iar cei ai cooperati
vei agricole de producție din comu
na Pecencaga, din același județ, eu 
78 912 lei și 11 tone de griu.

Consiliul de conducere al coopera
tivei agricole de producție din co
muna Gilgău, județul Sălaj, arată că 
membrii cooperatori au donat din 
veniturile ce le-au obținut suma de 
70 000 lei, constituită din bani și pro
duse, și că „toți lucrătorii, in frunte 
cu comuniștii, sint hotărîți să parti
cipe în continuare eu bani și pro
duse. astfel ca să contribuie la acest 
cont cu peste 100 000 lei".

★

Tovarășul Le 
împlinește 70

Tovarășul Herbert Krolikowski, 
membru al C.C. al P.S.U.G., secretar 
de stat, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe al R. D. Germane, 
care face o vizită în țara noastră, a 
avut convorbiri la conducerea Mi
nisterului Afacerilor Externe, privind 
dezvoltarea în continuare, în spiritul 
respectului și înțelegerii reciproce, a 
relațiilor de prietenie și. colaborare 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Germană, 
precum și asupra unor probleme in
ternaționale de interes comun.

Herbert Krolikowski a fost primit 
de ministrul afacerilor externe, 
George Macovescu, la întrevedere 
participînd Constantin Oancea, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, și Hans Voss, ambasadorul R.D. 
Germane Ia București.

Miercuri, oaspetele a fost primit 
la'CStC-. al P.C.R. de tovarășul Ștefan- 
Andrei, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Vacanță pe Valea Prahovei
Clopoțelul vacanței școlare de pri

măvară a sunat I Și in acest an, in 
salba de stațiuni a Văii Prahovei, la 
Cheia, in cabanele din masivele Bu- 
cegi și Ciucaș, peste 2 000 de elevi (o 
mare parte din copiii familiilor sinis
trate din București, Ploiești. Cra
iova. Buzău, din alte zone ale tării) 
își vor petrece zile din binemeritata 
lor vacanță. Primele trenuri cu oas
peți — ne informează directorul ad
junct al O.J.T. Prahova, Dumitru 
Chiroiu, au sosit în cursul zilei de 
6 aprilie, prima zi de vacanță. Gru
purile de școlari. sint așteptate in 
gări de gazde și ghizi. După tra
diționala urare „Bine ați venit !", 
sint conduși la cele peste 50 de vile, 
strălucind de curățenie, din stațiuni, 
la teleferic sau direct pe cărări de 
munte, sus la cabane, unde încă se 
mai poate . schia sau aluneca cu să
niuța.
mere 
radio 
mino

preună cu responsabilii de 
vor organiza numeroasa 
în. aer liber : drumeții prin 
rimile stațiunilor, pe cărări 
te : concursuri de schi și 
vizite la Predeal, Poiana __ ,. .
Doftana ; pe pajiști vor avea loc pro
grame cultural-educative, de dansuri, 
cintec, poezie, jocuri distractive. în 
asemenea condiții, vacanța școlară pe 
Valea Prahovei se anunță plăcută, 
reconfortantă, instructivă. (Constantin 
Căprarul.

tabere, 
activități 
împreju- 
de mun- 
săniuțe ;
Brașov,

• Muncitorii, Inginerii și tehnicie
nii de la combinatul siderurgic, de 
la întreprinderea de construcții și 
montaje siderurgice și de la alte u- 
nităti de pe marea platformă indus
trială a Galațiului 
neze in contul 
14 000 000 lei.

• Contribuția la
angajaților de la . __
Brăila se ridică la 2 796 000. 
care provine din donații individuale 
și din retribuția unei zile de muncă 
pînă la sfîrsitul anului, iar lucrătoa
rele de la cooperativa „Arta popu
lară" din Brăila depun 1 000 000 lei.

• Muncitorii, inginerii si tehnicie
nii de la Combinatul chimic din Fă
găraș contribuie la ajutorarea sinis
tratilor și in sprijinul operei de re
construcție cu 6 300 Q00 lei.

• Cu peste 10 000 000 lei se Înscriu 
în contul omeniei angajații de la 
Combinatul petrochimic Borzești.

• Angajații de la Combinatul de 
prelucrare a lemnului din Sighetu 
Marmației participă la fondul solida
rității cu suma de 1 500 000 lei. La 
rîndul lor, medicii și ceilalți angajați 
de la spitalul municipal din Sighetu 
Marmatiei au hotărit să depună in 
contul omeniei suma de 70 000 lei.

• Angajații de la întreprinderea 
de utilaj greu „Progresul" Brăila au 
donat pînă acum 2 000 000 lei.

• Contribuția la contul omeniei a 
constructorilor de la hidrocentralele 
de la Șugag și Vîlceag de pe Valea 
Sebeșului se cifrează la 1 200 000 lei.

• Cu diferite sume contribuie la 
ajutorarea sinistraților cultele din 
tara noastră. Cultul romano-catolic — 
256 950 lei ; Cultul reformat — 
671 750 lei. Episcopia unitariană Cluj 
— 16 000 lei. Cultul mozaic — 200 000 
lei. Cultul musulman — 50 000 lei, 
Cultul adventist de ziua a șaptea — 
555 000 lei. Institutul teologic pro
testant Cluj — 57 000 lei.

• Lucrătorii de la întreprinderea 
metalurgică din Bocșa depun in con
tul omeniei o parte din retribuția 
lunară, însumînd 1 400 000 lei.
• Angajații de la întreprinderea 

„8 Mai" din Mediaș contribuie la 
contul solidarității cu peste 2 700 000 
lei. iar cei de la „Automecanica", 
din aceeași localitate, cu peste 
2 300 000 lei.

• Angajați! de ia întreprinderea 
comercială de stat pentru alimentația 
publică din Constanta au hotărît să 
depună peste 2 000 000 lei reprezen
tind contravaloarea unei părți din 
gratificația pe 1976 și o parte din re
tribuția angajaților.

• Angajații din unitățile comercia
le ale județului Cluj subscriu în con
tul 1977 suma de 4 000 000 lei, repre
zentind retribuția pe o zi din fiecare 
lună pînă la sfîrsitul anului.

• 3 337 407 lei este suma cu care 
contribuie la fondul refacerii, solida
rității și omeniei personalul Direcției 
medicale, spitalelor militare, institu-

au hotârit să do- 
omeniei aproape
contul omeniei a
Șantierul naval 

sumă

In atenția conducătorilor

formațiunilor subordonate, 
parte din cadre au înscris în

țiilor si
O mare , ... 
acest cont retribuția lor pe o lună 
de zile.

• Locuitorii din comuna Turț, ju
dețul Satu Mare, subscriu în contul 
omeniei suma de 644 650 lei. cei din 
comuna Bixad același județ contri
buie cu 634 300 lei, iar cei din co
muna lîerzeni cu peste 477 000 lei,

• Angajații Tribunalului județean 
Dîmbovița au depus în contul ome
niei suma de 30 000 lei. reprezentind 
gratificațiile

• Membrii 
„Mureșul" și 
cadrul I.A.S. 
operativelor 
alte unități economice si 
din orașul Nădlac, județul Arad, au 
hotărît să doneze peste 1 330 000 lei.

• Muncitorii, inginerii si tehnicienii 
de la Trustul de construcții Cluj 
subscriu în contul omeniei valoarea 
unei zile de lucru în fiecare lună pînă 
la sfîrsitul anului, ceea ce reprezintă 
6 900 000 lei.

e 156 297 lei au depus pînă acum 
în contul omeniei pionierii brăileni. 
Suma provine din acțiuni de muncă 
patriotică și manifestări cultural-ar- 
tistice. De asemenea, membrii cena
clului Uniunii artiștilor plastici — 
Brăila au organizat o expoziție cu 
vinzare în folosul sinistratilor.

• Membrii cooperației de consum 
din județul Prahova vor dona din 
retribuție. gratificații și premii 
1 860 000 lei, iar cei de la cooperația 
meșteșugărească — 1 800 000 lei.

• Angajații Oficiului județean de 
turism Covasna au hotărît ca întreaga 
sumă cuvenită drept gratificatii pe 
anul 1976, în valoare de peste 120 000 
lei. să fie depusă în contul 1977.

• Angajații din unitățile de trans
port și telecomunicații din Bacău au 
subscris cu suma de 2 600 000 lei re
prezentind retribuția Unei zile de 
muncă pe lună pînă la sfîrsitul anu
lui si o parte din gratificațiile cuve
nite pe 1976, iar lucrătorii din unită
țile sanitare din același județ contri
buie cu 1 753 000 lei reprezentind re
tribuția unei zile de muncă D« lună 
pină la sfîrsitul anului.

• Cetățenii comunei Baia de Arieș, 
județul Alba, se înscriu cu o contri
buție de 1 300 000 lei.

• 368 000 lei — sumă constituită din 
gratificații — au depus în contul 
omeniei muncitoarele de la întreprin
derea textilă din Pitești.

• Locuitorii comunelor Tătăranu 
și Milcovul, județul Vrancea. au con
tribuit pînă acum la constituirea fon
dului de întrajutorare cu 314 000 lei, 
li. respectiv, cu 361 000 lei.

• Filiala Iași a Uniunii artiștilor 
plastici a deschis la galeriile de artă 
„Cupola" o expoziție de artă plas
tică cu vinzare. Sumele încasate pînă 
acum au fost depuse în contul 
omeniei.

pe anul trecut.
cooperativelor agricole 

..Victoria", lucrătorii din 
și S.M.A.. angajații co- 
mestesugăresti si de la 

instituții

Comuniștii, oamenii muncii vietna
mezi, întregul popor al Vietnamului 
socialist sărbătoresc astăzi împlinirea 
a șapte decenii de la nașterea tova
rășului Le Duan, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Vietnam. în persoana 
tovarășului Le Duan, ei cinstesc pe 
luptătorul revoluționar încercat, co
laborator apropiat al marelui fiu al 
poporului vietnamez Ho Si Min, pe 
eminentul conducător comunist care 
și-a consacrat întreaga viață luptei 
îndelungate, pline de sacrificii, duse 
de poporul vietnamez împotriva ju
gului colonial și a agresiunii imperia
liste, pentru dobândirea independen
tei și libertății, pentru reunificarea 
patriei și făurirea orânduirii noi. 
cialiste.

Născut la T aprilie 1907, într-o 
milie de meșteșugari din 
Quang Tri, în Vietnamul cen
tral. tovarășul Le Duan a 
participat din tinerețe la acti
vitatea revoluționară, la lupta 
patriotică. La vîrsta de. 21 de 
ani a început să activeze în 
„Asociația tineretului revolu
ționar". Anul 1930 a marcat un 
moment de cotitură in lupta 
maselor populare pentru li
bertate și dreptate, prin crearea 
Partidului Comunist din Indo
china. devenit ulterior Parti
dul Comunist din Vietnam. 
Primit în rândurile partidului 
chiar de la înființare, tovarășul 
L@ Duan a fost ales, un an 
mai tîrziu, membru al Comi
siei de propagandă a Comite
tului de partid din regiunea 
nord-vietnameză Bac Bo. Con
damnat de autoritățile colonia
le la 20 de ani de detențiune, 
a fost Întemnițat In închiso
rile din Hanoi. Son La și 
Poulo-Condor. După ce, îm
preună cu alți tovarăși, a reu
șit să iasă din închisoare, a 
creat noi organizații de partid, 
devenind în 1937, secretarul 
Comitetului de partid al re
giunii Trung Bo. Doi ani mai 
tîrziu a fost desemnat membru
al Comitetului Central al partidului. 
In 1940 a fost din nou deportat da 
colonialiști în insula Poulo-Condor.

După victoria Revoluției din au
gust 1945, care a deschis perspectiva 
dezvoltării. independente și a con
strucției socialiste în Vietnam, tova
rășul Le Duan a fost ales membru 
al Comitetului Central, secretar al 
Comitetului de partid al regiunii 
Nam Bo și secretar al Biroului Cen
tral al partidului în Vietnamul da 
Sud. în 1951, la cel de-al II-lea Con
gres Național al partidului, a deve
nit membru al C.C., al Biroului Po
litic și al Secretariatului Comitetu
lui Central al Partidului celor ca 
Muncesc din Vietnam. Este perioada 
în care partidul a desfășurat o vas- 

ztă activitate pentru mobilizarea efor
turilor clasei muncitoare, țărănimii, 
întregului popor împotriva interven
ției colonialiste armate — luptă ce 
avea să culmineze odată cu epocala 
victorie de la Diep Bien Fu — pa- 

baze noi, 
relațiilor 

partea de

so-
fa-

rialiste, pentru apărarea ființei națio
nale, a independenței și suveranității, 
a cuceririlor revoluționare, pentru 
dreptul de a-și făuri singur destinele.

Dind dovadă de un eroism legen
dar, care a stârnit admirația întregii 
lumi, poporul vietnamez, pătruns da 
un patriotism fierbinte, a dobindit o 
victorie de însemnătate istorică, prin 
eliberarea deplină și reunificarea țării 
pe baze socialiste. Ca urmare a con
tribuției și rolului marcant în obți
nerea acestei victorii, la cel de-al 
IV-lea Congres al comuniștilor viet
namezi, desfășurat in decembrie anul 
trecut, in noile condiții, tovarășul Le 
Duan a fost ales secretar general al 
C.C. al Partidului Comunist din Viet
nam. Strins unit în jurul partidului 
său comunist, în frunte cu tovarășul 
La Duan, poporul vietnamez, azi pe

pronunțat partidul șl statul nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu perso
nal pentru încetarea intervenției 
străine, pentru recunoașterea drep
tului Sacru al poporului vietnamez 
de a se dezvolta liber și independent.

„Poporul român — declara 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — are 
satisfacția de a fi acordat eroicului 
popor vietnamez, in tot cursul luptei 
sale drepte pentru libertate și 
neatîrnare, un sprijin internaționa
list activ, material, politic și diplo
matic — de a-și fi adus contribuția 
la măreața victorie obținută de po
porul vietnamez împotriva interven
ției imperialiste, a forțelor reacțio
nare interne din Vietnamul de sud, 
pentru cucerirea dreptului de a fi 
pe deplin stăpin pe propria țară, de 
a-și

ralel cu reconstrucția pe 
socialiste, a ansamblului 
economice și sociale tn 
nord a țării.

în septembrie 1960, la _______
III-lea Congres Național al partidu
lui, tovarășul Le Duan a fost ales 
prim-secretar al Comitetului Central 
al partidului. A urmat o perioadă de 
mari eforturi pe linia progresului 
economic și social al R. D. Vietnam, 
Aceasta a fost. totodată, perioada in 
cane partidul comuniștilor, reprezen
tant și interpret fidel al aspirațiilor și 
intereselor legitime ale clasei munci
toare, țărănimii, intelectualității, ale 
întregii națiuni, a mobilizat întregul 
popor, toate forțele patriotice la lupta 
titanică împotriva intervenției impe-

cel de-al

deplin liber și stăpin pe. soarta sa, 
muncește cu hărnicie și pasiune 
pentru a da viață sarcinilor trasate 
de Congresul al IV-lea în vederea 
edificării socialismului pe întreg cu
prinsul Vietnamului, a asigurării 
progresului, făuririi bunăstării în
tregii națiuni.

Animați de calde sentimente de 
stimă și prețuire față de comuniștii 
vietnamezi, față de întregul popor 
vietnamez, comuniștii, oamenii mun
cii din România participă din inimă 
la aniversarea tovarășului Le Duan, 
prieten apropiat al țării noastre, 
luptător neînfricat împotriva impe
rialismului, colonialismului și neoco- 
lonialismului, pentru afirmarea înal
telor idealuri de neatîrnare ale po
poarelor, pentru cauza păcii și socia
lismului.

Evenimentul de astăzi constituia 
un fericit prilej de a evoca senti
mentele de admirație și frățească 
solidaritate cu care națiunea română 
a urmărit, de-a lungul anilor, lupta 
poporului vietnamez, care a știut să 
facă față tuturor adversităților isto
riei. demonstrind în mod strălucit că 
în zilele noastre nu există in lume 
forță in stare să oprească lupta vic
torioasă pentru eliberare națională și 
socială a popoarelor care se ridică 
cu hotărâre, fără a precupeți nici un 
sacrificiu, pentru dreptul lor de a-și 
făuri singure destinele.

Așa cum este bine cunoscut, parti
dul și statul nostru, întregul popor 
român au susținut cu neabătută con
secvență, chiar de la început, cauza 
Vietnamului eroic, acordîndu-i spri
jin multilateral, material și moral, 
politic și diplomatic în lupta sa 
dreaptă. Cu deosebită fermitate s-au

făuri viitorul corespunzător in
tereselor și aspirațiilor sale 
vitale".

Poporul vietnamez și-a ex
primat constant gratitudinea 
pentru solidaritatea manifes
tată și ajutorul acordat de 
România luptei sale. Cu pri
lejul vizitei efectuata în țara 
noastră, vorbind în numele 
partidului, guvernului, al po
porului vietnamez, tovarășul 
Le Duan adresa „Partidului 
Comunist Român, guvernului 
și poporului român mulțumi
rile cele mai călduroase pen
tru ajutorul acordat in lupta 
noastră împotriva imperialis
mului american și edificarea 
socialismului în țara noastră", 
subliniind că poporul vietna
mez păstrează vii „sentimen
tele de recunoștință pentru a- 
jutorul primit din partea po
porului român".

Comuniștii, întreg poporul 
român încearcă o profundă sa
tisfacție pentru relațiile de 
prietenie frățească statornicite 
între țara noastră și Vietna
mul socialist, relații care cu
nosc o evoluție mereu ascen
dentă, pe cele mai diverse pla
nuri — politic, economic, teh- 
nico-științific și cultural — 

răspund intereselor și năzuințe- 
reciproce, cauzei socialismului șiȘi 

lor --- ---------- --------- ,------păcii. Un factor propulsor al .acestor 
relații îl reprezintă raporturile de 
prietenie, conlucrare și solidaritate 
trainică dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Vietnam, Întemeiate pe principiile 
marxism-leninismului. în acest ca
dru, au marcat momente de excepțio
nală însemnătate în relațiile reci
proce întâlnirile și oonvorbirile, de la 
Hanoi și București, dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Le 
Duan, care au ridicat pe o treaptă 
nouă ansamblul conlucrării româno- 
vietnameze, trainicul edificiu al prie
teniei militante si colaborării dintre 
partidele, țările și popoarele noastre.

Comuniștii români, oamenii muncii 
din țara noastră adresează în aceas
tă zi tovarășului Le Duan cordiale 
felicitări, împreună cu cele mai sin
cere urări de sănătate, viață înde
lungată și succese în activitatea ce o 
desfășoară în fruntea partidului co
muniștilor vietnamezi, pentru con
struirea noii orânduiri, propășirea și 
înflorirea continuă â Vietnamului 
socialist. Totodată, transmițmd sa
lutul său fierbinte clasei muncitoare, 
țărănimii, intelectualității vietna
meze, poporul român își exprimă în
crederea că. prin, munca lor neobo
sită, sub conducerea partidului, li
bertatea dobindită cu atâtea 
va da roade tot mai bogate, 
nele tuturor fiilor țării, iar 
mul, reunificat pe veci, va 
contribuție tot mai de preț 
popoarelor pentru pace și colaborare, 
pentru făurirea unei lumi mai drep
te și mai bune.

sacrificii 
spre bi- 
Vietna- 

aduce o 
la lupta
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Am aflat că în holuri și ca- 
școlarii vor avea aparate de 
și televizoare, reviste, șah. do- 
etc. ; pentru el gazdele, im-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 8, s 

și 10 martie, tn țară : După o amelio
rare de scurtă durată vremea va ' 
veni in general umedă, începînd 
vestul țării. Cerul va fi mai mult 
ros, ploi sub formă de averse mat 
In jumătatea de vest a țării, unde 
titățile de precipitații vor depăși 10—13 
litri pe mp tn 24 de ore. Vînt moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
Intre 2 și 12 grade. Izolat mai coborlte 
tn prima noapte, iar maximele Intre 
10 și 20 de grade, local mal ridicate. In 
București : După o răcire de scurtă du
rată, vremea se va încălzi din nou.

de- 
din 
no- 
ales 
can-

Dupâ cum ne informează Direcția 
circulație din Inspectoratul general 
al miliției, pentru evitarea trecerii 
prin municipiul București a auto
vehiculelor de orice categorie. în 
special cele destinate transportului 
de mărfuri, conducătorii auto au 
la dispoziție o arteră rutieră inelară 
(de centură) care permite cofrti- 
nuarea traseului dintr-o parte în 

a fi necesară 
străzilor centrale ale 

De-a lungul acestei ar- 
asigurate legăturile de 
dinspre si către direcțiile 

municipiului București, 
pe drumuri asfaltate ș! 
cu indicatoare care 
conducătorii auto atît 
seului de centură, cit 
punctelor de intrare 
drumurile naționale.

Se recomandă tuturor conducăto
rilor auto să folosească artera 
inelară indicată, pentru a preveni 
deplasarea in condițiile aglomera
ției de vehicule, îndeosebi in pe
rimetrul central si în zona șantie
relor de consolidare a clădirilor 
avariate în urma seismului. Există 
toate condițiile pentru a se circula 
cursiv, a cîștiga timp și a nu în
greuna inutil desfășurarea' traficu
lui rutier in Capitală.

alta a țării tără 
parcurgerea 
Capitalei, 
tere sint 
circulație 
din jurul

semnalizate 
orientează 

asupra tra
și asupra 

si iesir® pe

» 
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Adversarii pe care l-a Întîlnit ieri 
echipă noastră reprezentativă au fost 
mai puternici decît cei din prece
dentul meci. Formația poloneză joa
că un fotbal viguros și de o bună 
calitate tactică. în rindurile ei aflîn- 
du-se și un atacant cu mult peste 
nivelul obișnuit, Nowak, ieri cel mai 
bun de pe terenul de la stadionul 
„23 August". Din punctul de vedere 
al partenerului ales pentru ultima 
verificare dinaintea meciului Româ
nia—Spania, ai problemelor dificile 
pe care acesta le-a pus spre rezol
vare echipei noastre, testul s-a do
vedit oportun si cu destule semnifi
cații. Mai întîi. am constatat că, 
după patru etape din campionat și o 
partidă internațională, cei mai multi 
dintre jucătorii noștri n-au atins 
încă un grad înalt de formă spor
tivă. De fapt, dacă ne referim la 
jocurile televizate, o asemenea for
mă s-a văzut numai la Mircea Lu- 
cescu. Dar Lucescu nu mai face 
parte din lotul reprezentativ. Dintre 
jucătorii lotului. în primul rind al 
formației reprezentative, remarcăm 
o creștere de formă și randament 
tactic, față de precedentul meci in
ternațional, la Ion Dumitru, aceasta 
mai ales după ce Boloni a preluat 
Ieri o parte dintre sarcinile de apă
rare. Este pentru întâia oară in acest 
sezon cînd Dumitru joacă mai aproa
pe de valoarea lui pe parcursul re

prizei secunde. De asemenea. Intro
ducerea lui Bălăci în linia de mijloc 
este un ciștig sigur pentru echipă, 
craioveanul dovedindu-se deosebit 
de prompt și in exploatarea situa
țiilor prielnice înscrierii golurilor. 
Cam aici se opresc insă părțile po
zitive. desprinse după jocul de ieri. 
Fotbaliști cu o tehnicitate bună, cum 
sint Iordănescu, Mulțescu. Georgescu, 
au făcut un joc slab, alții — e vor
ba. si nu pentru întiia oară, mai ales 
de Troi — nu-și găsesc jocul și nici 
locul în echipă.

Neajunsurile de formă se mai pot 
remedia pînă la partida din preli
minariile campionatului mondial, in 
special, dacă formația va fi supusă 
pînă atunci incă unui joc test ; mai 
greu, și numai prin muncă stărui
toare din partea tuturor jucătorilor, 
se pot înlătura neajunsurile tactice. 
Apărarea și jocul în apărare al inr 
tregii echipe, cu precădere în fazele 
de contraatac advers. prezintă pe 
mai departe aceleași lipsuri obser
vate la meciul România—Turcia. Ju
cătorii din apărare, dar și cei din 
linia de mijloc, se deprind greu cu 
marcarea adversarilor prealabil sta
biliți. ...uită" de respectivii adversari, 
poate și pentru că n-au rezistența 
fizică necesară aplicării unei ase
menea tactici. Exersarea intensă la 
antrenamente și creșterea responsa

bilităților personale se impun pen
tru reușita marcajului.

Date tehnice : România—Polonia 
(B) 2—1 (2—1) ; golurile au fost mar
cate de Bălăci (20 și 26) și Nowak 
(35). La Plock: Polonia—România (B) 
2—0 (1—0). La Ankara, în meci
amical. Finlanda—Turcia 2—1 (0—1).

Valeriu MIRONESCU

în cîteva rînduri
• Astăzi încep la Viena campiona

tele mondiale de scrimă pentru tine
ret (sportivi sub 20 de ani). La com
petiție participă sportivi și sportive 
din 33 de tari, printre care și Româ
nia.

• La Neapole, în meci tur pentru 
semifinalele „Cupei Cupelor" la fot
bal. echipa italiană A.C. Napoli a în
vins cu 1—0 (0—0) formația belgiană 
Anderlecht Bruxelles.

• Aseară la Kiev, în semifinalele 
„Cupei campionilor europeni" la fot
bal, Dinamo Kiev a întrecut cu sco
rul de 1—0 (0—0) formația vest-ger- 
mană Borussia Moenchengladbach.

• Turneul final al campionatului 
masculin de volei (locurile 1—6) va 
avea loc intre 8 și 13 aprilie la Bra
șov cu participarea echipelor Di
namo. Steaua. Explorări Baia Mare, 
Constructorul Brăila. Politehnica Ti
mișoara si Tractorul Brașov.

® „ORĂȘELUL ȘTI
INȚEI” ^rin dflrea in 
ță a centrului astronomic „Ni
colaus Copernicus" s-a făcut 
un prim pas important spre în
cheierea construcției „orășelu
lui științei" din Varșovia. Pe 
un teren cu o suprafață de 1 700 
de hectare este în curs de con
strucție un complex științific șl 
de cercetare pentru 30 000 de 
specialiști și 20 000 de studenți 
— ansamblu care va forma vii
torul „orășel". Proiectele prevăd 
ridicarea a 10 clădiri pentru in
stituții științifice și de studiu 
de diferite specialități. Aici vor 
fi instalate secții și institute 
ale Academiei de științe a R. P. 
Polone, facultăți ale Universită
ții din Varșovia, ale unor insti
tute tehnice superioare, labora
toare, săli de expoziție etc.

• SUBSTANȚE ARO
MATE DIN PETROL, In 
Institutul de chimie al Acade
miei de științe a R.S.S. Estone

■ fost pusă la punct o tehnolo
gie pentru producerea de sub
stanțe aromate din petrol. Ex- 
perții institutului au reușit să 
extragă din produsul petrolier 
isopren mai multe substanțe 
care, pînă acum, erau obținute, 
în special, din coriand.ru, le- 
vănțică și alte plante. Potrivit 
calculului specialiștilor, costul 
de producție al substanțelor aro
mate sintetice reprezintă doar o 
zecime din cel al substanțelor 
naturale, calitatea celor două 
produse fiind aceeași. In R.S.S. 
Estonă urmează acum să fie 
Construită o uzină pentru pro
ducerea de substanțe aromate 
sintetice.

• TRENURI CU FRI- 
NĂ ELECTRONICĂ. In 
R.F.G. se experimentează în 
prezent pe locomotive electrice 
sau diesel un nou sistem de fri- 
nare automată, menit să per
mită evitarea unor catastrofe 
feroviare. Este vorba de un sis
tem care controlează viteza tre
nului in funcție de viteza auto-

rizatâ pe traseul respectiv. 
Dacă intervine vreo greșeală a 
mecanicului sau o anomalie 
oarecare a angrenajului obiș
nuit de frânare și viteza depă
șește valorile programate, a- 
tunci se declanșează automat 
dispozitivul electronic de fri
nare și trenul se oprește în mi
nimum de timp.

• ARGINT DE LA... 
ROBINET. Oameni de știin
ță din Israel au descoperit o 
„mină" de argint puțin obișnui
tă. Experții de la laboratorul 
național de fizică au reușit să 
extragă dintr-un litru de apă 
reziduală provenită de la la
boratoarele de prelucrare a pe
liculelor TV un gram de... ar
gint. Aceste ape — după cum 
se știe — conțin argint care in
tră în diverse substanțe chimice 
folosite la operațiile de prelu
crare. A și fost pusă la punct 
o metodă cu ajutorul căreia se 
extrage o cantitate de argint a 
cărui valoare acoperă cheltuie
lile laboratorului de prelucrare

DE PRETUTINDENI
a peliculelor din cadrul socie
tății naționale de televiziune.

• CEAS ASTRONO
MIC DIN SEC. XVI. 
Pe lingă celebra galerie de ta
blouri, palatul Z winger din 
Dresda găzduiește și alte colec
ții muzeistice, cum sint cele de 
porțelan, de arme medievale, 
de aparatură fizică. Un interes 
aparte îl prezintă colecția de 
ceasuri, expuse in ordine cro
nologică, începînd aproximativ 
de acum cinci secole. Printre 
ele se află unele dintre cele 
mai fanteziste piese, mici și 
mari, cu și fără muzică. Cea 
mai valoroasă piesă este fără 
îndoială „ceasul astronomic" 
din secolul al XVI-lea, care in
dică atît ora Europei centrale, 
cit și mișcarea astrelor pe bolta 
cerească.

• RECENSĂMÎNTUL 
FOCILOR. în Peru urmează 
să se efectueze un „recertsă- 
mint" al focilor. Institutul de 
cercetări marine din această 
țară pregătește un studiu pri
vind coloniile de foci de pe nu
meroasele insule peruane. Sta
tisticile din ultimii opt ani ara
tă că pe aceste insule trăiesc 
aproximativ 30 000 de foci. în 
1972 autoritățile peruane au pus 
capăt vinării excesive a acestor 
animale marine și în prezent se 
urmărește adoptarea unor nor
me care să asigure protecția 
lor.

• DISPOZITIV DE 
STABILIT DIRECȚIA PRI
VIRII. Specialiștii americani au 
creat un dispozitiv care stabi
lește exact direcția privirii unei

persoane testate. Astfel au pu
tut fi constatate interesante as
pecte psihologice. Persoanele 
testate își concentrează privirile 
— uneori complet inconștient — 
timp de mai multe secunde sau 
cel puțin cîteva fracțiuni de se
cundă, mai puțin asupra punc
tului central țintei respective, 
cit asupra detaliilor secundare. 
Datele privind abaterea priviri
lor pot fi folosite în construirea 
aparatelor de măsură și control 
și prin aceasta la sporirea gra
dului de siguranță în dirijarea 
instalațiilor industriale automa
te, avioanelor etc.

® CONGRESUL RE
CORDURILOR, »inut u 
Paris, s-a încheiat cu trei noi 
performanțe „mondiale". John 
Massis a reușit să împiedice 
prin forța maxilarelor sale de
colarea unui elicopter, demara
rea unei motociclete de 1 100 
cmc și a tractat trei mașini. 
William Van Puyenbrocke a ră
mas nemișcat în echilibru pe 
bicicletă timp de 6 ore și 5 mi

nute. bătind recordul anterior 
care era de 5 ore. 52 de minu
te. în fine, hipnotizatorul Jean- 
Jacques Dexter a menținut sub 
somn hipnotic mai multe per
soane timp de 170 de ore con
secutiv, față de recordul ante
rior in materie de hipnoză co
lectivă, care era de 168 de ore.

® PARTITURI REGĂ
SITE. Partiturile complete ori
ginale ale operelor „Figa.ro" și 
„Flautul fermecat", ca și alte 
circa 100 de manuscrise ale lui 
Mozart, precum și valoroase 
partituri originale ale lui 
Beethoven (Simfonia a 9-a), 
Bach, Haydn, Schubert, Schu
mann, Mendelssohn-Bartholdy și 
ale altor cunoscuți compozitori 
au fost regăsite în R. P. Polonă, 
după ce timp de aproape 35 de 
ani au fost considerate pierdute. 
Aceste piese constituiau colec
ția de manuscrise muzicale a 
Bibliotecii de stat prusace din 
Berlin. In anii 1941—1942, pen
tru a o feri de bombardamente, 
colecția a fost transportată în

Silezia, Căutările sistematice, 
desfășurate în ultimii ani, sub 
conducerea prof. Jan Bialos- 
tocki, curator al secției de artă 
internațională a Muzeului Na
țional din Varșovia, au fost în
cununate de succes. Partiturile, 
aflate in bună stare, au fost re
găsite în apropiere de Cracovia.

® RECOLTE ÎNJU
MĂTĂȚITE. Fermierii vene-
zueleni apreciază că anul acesta 
rozătoarele de cimp vor dis
truge jumătate din recolta de 
orez a țării. Invazia șoarecilor 
in zona barajului Guarico, ce 
furnizează aproximativ jumă
tate din recolta națională de 
orez, constituie o adevărată ca
lamitate pentru Venezuela. Fie
care dăunător devorează o can
titate de cereale echivalentă cu 
propria sa greutate. Pierderile 
de recoltă au obligat această 
țară să recurgă la importul de 
orez. Deocamdată, nu s-a găsit 
o metodă eficientă de combate
re a păgubitoarelor rozătoare.

coriand.ru
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Cereri pentru legalizarea neîntîrziată 
a Partidului Comunist din Spania 

Comunicatul Comisiei opoziției partidelor democratice 
spaniole

MADRID 6 (Agerpres). — Comisia 
opoziției partidelor democratice spa
niole însărcinată să negocieze cu gu
vernul, a hotărît marți să solicite de 
urgență o întrevedere cu președintele 
guvernului. Adolfo Suarez Gonzalez, 
în legătură cu legalizarea tuturor par
tidelor politice in Spania, informează 
agenția France Presse.

într-un comunicat al comisiei, pu
blicat în urma întrunirii de marți, se 
arată că incertitudinea care planează 
asupra legalizării Partidului Comu
nist din Spania și a altor partide ar 
putea pune în pericol participarea

In favoarea dezvoltării colaborării economice 
dintre statele latino-americane

Dialog între Mexic și Grupul ANDIN
CIUDAD DE MEXICO 6 (Ager- 

pres). — La încheierea unei întreve
deri avute cu șeful statului mexican, 
Jose Lopez Portillo, generalul pe
ruan Luis Barandiaran Pagador, 
membru al Juntei Acordului de la 
Cartagena, organismul executiv al 
Grupului ANDIN, a declarat presei 
că țările latino-americane sînt cele 
care plătesc criza mondială a capi
talismului, alături de țările în curs 
de dezvoltare de pe alte continente. 
Datoria externă a țărilor Americli 
Latine — a spus el — crește pe zi 
ce trece, atingînd cifre alarmante.

Reprezentantul juntei Acordului

FRANCE PRESSE:

Recesiunea în țările nordice
Fenomenele de recesiune care însoțesc evoluția actuală a economiei 

lumii capitaliste cu principalul lor eject — șomajul — nu ocolesc in 
prezent nici țările din nordul Europei, considerate multă vreme ca 
fiind mai la adăpost de criză. Semnificativă este situația din Suedia 
Si Danemarca, asa cum este ea înfățișată intr-o telegramă a agenției 
France Presse.

„Un vînt de panică a început să 
bată asupra industriei suedeze, 
unde există teama că ar putea iz
bucni o criză comparabilă cu cea 
a anilor treizeci" — caracterizează 
agenția France Presse situația eco
nomică din această țară și conti
nuă : „Nu a fost măcar o săptămină 
de la începutul acestui an. fără ca 
una sau mai multe întreprinderi, 
mari sau mici, să nu anunțe con
cedieri, încetarea producției sau re
ducerea orarului de lucru. în de
cembrie trecut, numărul oficial al 
șomerilor nu depășea 61 000 de 
persoane ; în ianuarie, el depășise 
95 000. Luna aceasta, numai în sec
torul metalurgic peste 50 000 de 
muncitori au fost avertizați de pe
ricolul de a fi concediați pe o du
rată mai lungă sau mai scurtă. De 
asemenea, situația este critică și in 
industria textilă și de încălțăminte. 
Societatea de telefoane L. M. Erics
son a hotărit să reducă, cu scăderea 
corespunzătoare a salariului, săp- 
tămîna de lucru la patru zile pen

ÎN PERSPECTIVA REUNIUNII DE LA BELGRAD

România socialista: Apel vibrant la unirea eforturilor 
pentru noi progrese pe calea edificării 

securității europene
„Considerăm că trebuie făcut mult mai mult pentru pregătirea 

reuniunii care va avea loc în vara acestui an la Belgrad, astfel încît 
aceasta, prin măsurile pe care le va adopta, să dea un nou și puternic 
impuls înfăptuirii în practică a obiectivelor 'majore convenite la Helsinki".

NICOLAE CEAUȘESCU
înfățișînd amplul tablou al activi

tății intense și constructive desfășu
rate de partidul și statul nostru pe 
plan internațional, expunerea pre
zentată de tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu la ședința comună a C.C. 
al P.C.R., Marii Adunări Naționale 
și Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a pus din nou 
în evidență preocuparea de prim or
din pe care România socialistă o ma
nifestă pentru înfăptuirea securității 
europene — ca obiectiv de cea mai 
mare importanță atît pentru popoa
rele continentului nostru, cit și pen
tru cauza generală a păcii, a progre
sului general al umanității. Este cu
noscut că tara noastră, care a avut 
un rol activ, larg recunoscut, in pre
gătirea și desfășurarea Conferinței 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa, a apreciat încheierea ei cu 
succes, adoptarea prin consens a Ac
tului final de la Helsinki drept un 
moment de însemnătate istorică in 
viața continentului, deschizător de 
largi perspective pentru instaurarea 
unui climat de destindere și securi
tate, pentru dezvoltarea multilaterală 
a colaborării dintre toate statele par
ticipante. Perioada de 20 de luni care 
a trecut de atunci îndreptățește însă 
să se aprecieze, fără a ignora unele 
progrese realizate, că s-a făcut încă 
prea puțin în direcția traducerii în 
viață a prevederilor și angajamen
telor înscrise în Actul final de la 
Helsinki — care, așa cum se știe, 
constituie un tot unitar.

Pornind de la această realitate, to
varășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat în cadrul expunerii cerința im
perioasă de a se acționa cu hotărire 
pentru buna pregătire a reuniunii ce 
urmează să aibă loc în vara aces
tui an la Belgrad, pentru abordarea 
și soluționarea în spirit constructiv a 
problemelor majore ale securității și 
cooperării in Europa, astfel ca acest 
for să marcheze, prin rezultatele 
■•le, un pas însemnat înainte pe ca

forțelor democratice la procesul elec
toral.

Comisia reamintește cu cea mai 
mare energie „petiția in favoarea re
cunoașterii depline a dreptului de a- 
sociere politică'*. Comunicatul pune, 
de asemenea, accentul pe „necesitatea 
rezolvării problemei libertății sindi
cale" pe care comisia o consideră „in
separabilă libertății politice".

La sfîrșitul reuniunii de marți, se
cretarul general al Partidului Comu
nist din Spania. Santiago Carrillo, a 
declarat in legătură cu legalizarea 
P.C.S. că guvernul spaniol trebuie să 
„treacă de la intenții la acțiune".

de la Cartagena a precizat că dialo
gul pe care l-a susținut cu președin
tele Portillo s-a axat cu precădere 
asupra posibilităților de cooperare 
comercială, industrială și tehnologică 
între Mexic și țările membre ale 
Pactului ANDIN — Bolivia, Colum
bia, Ecuador, Peru și Venezuela. 
Părțile au abordat problema unor 
viitoare convorbiri între „cei cinci" 
andini și Mexic. pentru evaluarea 
unor noi modalități de promovare a 
relațiilor bilaterale, in contextul 
eforturilor depuse pentru extinderea 
și diversificarea colaborării la scara 
întregii zone latino-americane.

tru o perioadă de șase luni. Această 
măsură afectează 12 000 de munci
tori. După ce uzina de motoare a 
întreprinderii de automobile „Vol- 
vo“ a suprimat 700 de locuri de 
muncă, a anunțat suspendarea pen
tru citeva săptămîni a lucrului pen
tru 2 500 de muncitori. Sint numai 
citeva exemple dintr-o serie în
treagă de asemenea situații.

. Danemarca înregistrează și ea un 
înalt plafon al șomajului, după ul
timele date, aproape 180 000 de per
soane fiind fără lucru. Una din 
cauzele reducerii locurilor de muncă 
este concurenta pe care companiile 
străine o fac industriei naționale ca 
urmare a aderării țării la C.E.E. 
S-au înmulțit cazurile de închideri 
de întreprinderi și de transferări 
ale acestora în alte state membre 
ale C.E.E. Guvernul a elaborat un 
plan de reducere treptată a șoma
jului pină in 1980, însă pentru cei 
care sînt în prezent în căutare de 
lucru aceasta reprezintă o slabă 
consolare", conchide A.F.P.

lea înfăptuirii dezideratelor arzătoare 
ale națiunilor continentului. Există 
pentru aceasta un. cadru larg de 
acțiune — așa cum este el schi
țat în Actul final. Astfel, avind in 
vedere că pe primul plan trebuie să 
se situeze dezvoltarea colaborării 
multilaterale intre statele continen
tului, pe baza deplinei egalități și 
avantajului reciproc, țara noastră 
consideră de o reală însemnătate exa
minarea, în cadrul unor consfătuiri 
cu participarea tuturor statelor euro
pene, a proiectelor enunțate în docu
mentele de Ia Helsinki, privind reali
zarea, prin cooperare, a unor ample 
acțiuni de interes general european. 
Este vorba de un șir de domenii 
— ca, de pildă, realizarea unor mari 
obiective economice, amenajarea Du
nării, cooperarea în domeniul trans
portului. energiei, conlucrarea în ve
derea apărării mediului înconjură
tor ș.a. — proiecte ce întrunesc larga 
aprobare a statelor europene. în ace
lași timp, potrivit prevederilor Actu
lui final, se impun măsuri pentru ca, 
în condițiile in care în Europa există, 
pe lingă țările avansate economi- 
cește, și țări în curs de dezvoltare, 
să se intensifice schimbul de tehno
logie, asigurindu-se accesul tuturor 
statelor Ia cuceririle științei și tehni
cii contemporane.

A fost reafirmată, de asemenea, și 
cu acest prilej importanta pe care o 
acordă România dezvoltării ample a 
colaborării culturale, pornind de la 
rolul ce revine intensificării circui
tului de valori spirituale pentru mai 
buna cunoaștere a tot ce a creat mai 
de preț gîndirea umană, pentru pro
movarea apropierii, înțelegerii și res
pectului între popoare. Animată de 
asemenea nobile năzuințe, tara noas
tră a acționat și acționează pentru 
dezvoltarea colaborării cu toate sta
tele europene în domeniul cultural- 
artistic, precum și în probleme de or
din umanitar.

Este bine cunoscută viziunea largă

Convorbirile 
sovieto-cubaneze
MOSCOVA 6 (Agerpres). — La 

Kremlin a avut loc miercuri o nouă 
întîlnire între Leonid Brejnev, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., și 
Fidel Castro, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cuba, președintele Con
siliului de Stat și al Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Cuba.

VIENA

Continuarea negocierilor 
în problema cipriotă

VIENA 6 (Agerpres). — în capi
tala Austriei continuă negocierile in 
problema cipriotă. Agenția France 
Presse informează că. în cadrul ce
lei de-a 9-a ședințe a actualei run
de. în prezența reprezentantului spe
cial al secretarului general al O.N.U. 
în Cipru, ambasadorul Javier Perez 
de Cuellar, șefii celor două delega
ții. Tassos Papadopoulos, și Urnit Su
leiman Onan, au prezentat puncte
le de vedere ale comunităților grea

Cu prilejul vizitei in Statele Unite

Conferința de presă 
a președintelui egiptean

WASHINGTON 6 (Agerpres). — în 
cadrul unei conferințe de presă or
ganizate, miercuri, la Washington, 
președintele Egiptului. Anwar El 
Sadat, a declarat : „Este incontesta
bil că. fără palestineni, nu putem 
încheia, pace în Orientul Apropiat". 
Dacă se pune problema unei soluții 
globale și a unei păci permanente 
trebuie ca palestinenil să își aducă

Sesiunea Adunării 
Federale a R.S. Cehoslovace

PRAGA 6 (Agerpres). — La Praga 
a avut loc cea de-a treia sesiune 
comună a Camerei Poporului și Ca
merei Națiunilor ale Adunării Fede
rale a R. S. Cehoslovace. Adunarea 
Federală a adoptat un document prin 
care a aprobat rapoartele prezentate 
de președintele Tribunalului Suprem, 
și procurorul general al R. S. Ceho
slovace, cu privire Ia activitatea a- 
cestor organe, a întăririi legalității 
socialiste, precum și sarcinile ce le 
revin, în lumina hotăririlor Congre
sului al XV-iea al P.C. din Ceho
slovacia, informează agenția C.T.K.

R. F. GERMANIA

100000 de tineri în căutare de lucru
BONN 6. — R. F. Germania tra

versează cea mai grea criză econo
mică din istoria să, criză ce afec
tează în mod fundamental clasa mun
citoare și tineretul — a declarat pre
ședintele Tinerilor Socialiști („Ju- 
sos“). Klaus-Uwe Benneter. Criza 

in care secretarul general al partidu
lui nostru, președintele republicii, a 
definit conceptul de umanism — un 
umanism nou. a cărui promovare și 
afirmare impune conlucrarea activă 
dintre toate statele europene pentru 
soluționarea problemelor ce privesc 
asigurarea unor condiții demne de 
viață și de muncă pentru masele 
muncitoare, înflorirea personalității 
umane, accesul tuturor națiunilor Ia 
minunatele cuceriri ale progresului 
și civilizației. De la tribuna ședinței 
comune a forurilor supreme de 
partid și de stat ale țării noastre, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a rea
firmat din nou necesitatea acțiunii 
unite a statelor pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață și de muncă ale 
maselor muncitoare, atît de grav a- 
fectate în prezent în țările capitalis
te de recesiune, șomaj, inflație, a- 
flate sub spectrul nesiguranței pen
tru ziua de mîine — probleme în 
cel mai înalt grad umanitare, și nu 
aspecte nesemnificative, secundare, 
pe care unele cercuri încearcă să le 
aducă în prim plan. Organizarea unor 
reuniuni pe această temă, ca și dez
baterea în cadrul general european a 
măsurilor ce se impun pentru com
baterea unor fenomene nocive, pro
fund dăunătoare, cum ar fi propa
garea urii și violentei, a învrăjbirii 
între popoare, a ideilor fasciste, a 
rasismului, consumul de stupefiante, 
pornografia, ar reprezenta, potrivit 
convingerii tării noastre, o certă con
tribuție la soluționarea unor reale 
probleme umanitare care confruntă 
popoarele continentului.

în mod permanent, țara noastră a 
subliniat importanta primordială pe 
care o are pentru securitatea euro
peană înfăptuirea unor măsuri ferme 
de dezangajare militară și dezarmare 
pe continent. Este de la sine înțeles 
că nu poate fi vorba de o securitate 
reală atîta vreme cît continuă cursa 
înarmărilor, cît se mențin un șir în
treg de factori de insecuritate : exis

Este necesară adincirea procesului 
de destindere pe continentul nostru 

încheierea vizitei delegației U.C.I. în Marea Britanie

agențiile de presă 
transmit:

LONDRA 6 (Agerpres). — în co
municatul comun dat publicității la 
încheierea vizitei în Marea Britanie 
a delegației U.C.I., alcătuită din 
Stane Dolanț, secretar al Comitetu

că și. respectiv, turcă din insulă a- 
supra unor probleme de fond — li
bertatea de circulație și dreptul lo
cuitorilor de a se stabili în orice 
zonă a insulei.

Delegația ciprioților greci a pre
zentat. cu același prilej, propuneri 
scrise referitoare la „principiile fe
deralizării Ciprului" și la prerogati
vele viitorului guvern central de la 
Nicosia.

și ei contribuția, a adăugat președin
tele egiptean.

Referindu-se, în continuare, la 
viitoarele relații dintre Egipt și Is
rael, Anwar El Sadat s-a pronunțat 
în favoarea normalizării acestora, 
inclusiv în domeniul schimburilor co
merciale, însă numai după realiza
rea unui acord de pace în cadrul 
Conferinței de la Geneva.

IRLANDA DE NORD

Se dezvoltă „Mișcarea 
femeilor pentru pace"

BELFAST. — între 1—3 aprilie s-a 
ținut „convenția constituțională" a 
„Mișcării femeilor pentru pace" — 
mișcare inițiată de femei, atît pro
testante. cit și catolice. în scopul de 
a se acționa pentru încetarea con
flictului dintre cele două comunități 
religioase și soluționarea pașnică a 
problemelor sociale care l-au gene
rat. în acest scop, toamna trecută au 
fost organizate impresionante de
monstrații de stradă. La actuala reu
niune s-a arătat că pină în pre
zent au fost create 120 de „comite
te ale păcii", cu 7 000 de aderenți.

economică — a spus el — a determi
nat existența a peste jumătate de 
milion de șomeri, intre care aproxi
mativ 100 000 de tineri; mai mult, 
criza economică se extinde în R.F.G. 
pe terenul securității sociale și al 
drepturilor democratice.

tența unor efective armate însumînd 
peste 8 000 000 de oameni, 15 000 de 
avioane de luptă, 10 000 de încărcături 
nucleare tactice (ceea ce reprezintă 
90 la sută din stocurile mondiale de 
armament racheto-nuclear). Apre- 
ciindu-se, tocmai de aceea, ca un im
perativ din cele mai arzătoare adop
tarea unor măsuri hotărîte de dezan
gajare militară și dezarmare, în ex
punere sînt prezentate un șir de pro
puneri concrete în acest sens. Astfel, 
se propune asumarea de către toate 
statele participante la conferința ge- 
neral-europeană a unor angajamente 
ferme privind lichidarea bazelor mi
litare, retragerea trupelor străine de 
pe teritoriul altor state, diminuarea 
trupelor naționale și adoptarea altor 
măsuri care să conducă la creșterea 
încrederii și întărirea stabilității pe 
continent. în acest cadru este con
structivă. rațională, propunerea de a 
se trece la reducerea, pentru început, 
cu 5—10 la sută a bugetelor și efec
tivelor militare ale tuturor statelor 
participante la conferința general- 
europeană.

De o deosebită importanță este pro
punerea privind încheierea unui pact 
general-european care să consacre 
angajamentul de renunțare la folosi
rea forței și la amenințarea cu forța, 
precum și angajamentul statelor po
sesoare de arme nucleare de a nu fo
losi aceste arme sub nici o formă 
împotriva altor state sau grupări de 
state. Fără îndoială că un asemenea 
angajament s-ar înscrie ca un aport 
concret de cea mai mare valoare la 
realizarea dezideratului suprem al 
făuririi unei Europe a păcii, în care 
toate popoarele să se poată dezvolta 
liber, potrivit propriilor aspirații și 
interese, la adăpost de orice act de 
forță și imixtiune în treburile inter
ne, consacrîndu-și toate resursele și 
capacitățile creatoare făuririi unei 
vieți mai bune.

In această concepție largă, profund 
constructivă, se pregătește România 
pentru apropiata reuniune general- 
europeană de la Belgrad. Această 
reniune trebuie abordată și întîmpi- 
nată nu prin acte de natură să ducă 
Ia încordare si animozități, ci prin 
acțiuni concrete îndreptate spre des
tindere. apropiere. creșterea în
crederii între state. Călăuzindu-se 
după asemenea cerințe majore ale 
securității și cooperării în Europa, 
forurile supreme ale partidului și 
statului nostru, prin glasul cel mai 

lui Executiv al Prezidiului C.C. al 
U.C.I., și Dobrivoie Vidici, membru 
al Comitetului Executiv al Prezidiu
lui C.C. al U.C.I. — informează 
agenția Taniug — se arată că repre
zentanții Partidului Laburist și U.C.I. 
au procedat la un schimb de păreri 
privind posibilitățile de extindere a 
colaborării reciproce, examinînd în 
același timp probleme ale situației 
internaționale actuale.

Părțile, se arată în comunicat, 
și-au exprimat convingerea că reu
niunea de la Belgrad a reprezentan
ților țărilor participante la Confe
rința pentru securitate și cooperare 
in Europa va contribui la promo
varea destinderii și colaborării reci
proce a țărilor și popoarelor euro
pene. Procesul destinderii, apreciază 
cele două părți, trebuie să se extindă 
asupra tuturor țărilor și regiunilor 
lumii. Este necesar să se facă efor
turi în continuare pentru instaurarea 
unor relații de deplină egalitate în
tre state, făurirea unei noi ordini 
economice internaționale șl reali
zarea dezarmării.

Situația economiei 
franceze

Un raport al Băncii Franței
• Numărul șomerilor cuprin
de peste 5 Ia sută din forța 
de muncă activă • Creșterea 
deiicitului comercial și a da

toriilor externe
PARIS 6 (Agerpres). — Banca 

Franței a elaborat un raport asupra 
situației economice a țării în anul 
trecut, recomandînd o politică mo
netară riguroasă. Documentul a fost 
înaintat de guvernatorul Băncii, 
Bernard Clappier, președintelui Fran
ței, Valery Giscard d’Estaing. în do-\ 
cument se arată, potrivit agenției 
U.P.I., că anul trecut a fost înregis
trată o creștere a produsului național 
brut de 5. la sută, cifră socotită însă 
insuficientă pentru a contribui la so
luționarea problemei șomajului, care 
cuprinde, în prezent, peste 1 milion 
de persoane, respectiv 5 la sută din 
forța de muncă activă. De asemenea, 
în raportul băncii se arată că ritmul 
de creștere a inflației este ridicat, 
iar paritatea francului a scăzut, 
aceasta și ca urmare a deficitului co
mercial extern. Documentul relevă o 
deteriorare a mișcării capitalurilor și 
o creștere a datoriilor externe con
tractate de firmele particulare fran
ceze.

în concluzie, în document se ex
primă opinia că o politică monetară 
riguroasă este necesară pentru con
trolarea inflației, reechilibrarea ba
lanței comerciale șî realizarea ritmu
lui creșterii economice generale.

autorizat al României socialiste, au 
adresat un Apel solemn guvernelor, 
parlamentelor, partidelor politice, tu
turor forțelor sociale înaintate de pe 
continent pentru a depune noi e- 
forturi perseverente, intr-un spirit de 
conlucrare și înțelegere, în vederea 
realizării unor pași efectivi înainte 
pe calea transpunerii în viață a prin
cipiilor și angajamentelor asumate la 
Helsinki.

In această ordine de idei, nu se 
poate face abstracție de faptul că o 
serie de cercuri reacționare au încer
cat după Conferința de la Helsinki și 
încearcă in continuare să desfășoare 
acțiuni ostile destinderii, să reactivi- 
zeze grupări fasciste, să reînvie prac
tici din perioada de tristă memorie 
a „războiului rece". Tocmai de aceea 
partidul nostru subliniază însemnă
tatea pe care o prezintă eforturile 
unite, lupta viguroasă a popoarelor — 
care sînt in măsură și trebuie să in
fluențeze in mod decisiv mersul eve
nimentelor — pentru bararea unor 
asemenea acțiuni, pentru consolidarea 
cursului spre destindere și cooperare, 
pentru instaurarea securității si păcii 
în Europa. Și, într-adevăr. dacă la 
Helsinki a putut avea loc. pentru 
prima dată în istoria continentului o 
conferință europeană de o aseme
nea amploare, dacă a fost adoptat 
prin consens Actul final, un rol ho- 
tăritor în această direcție au avut 
popoarele europene, pozițiile realis
te pe care s-au situat factorii de 
răspundere ai statelor, eforturile de
puse de toate forțele progresiste de 
pe continent.

Cu atît mai mult se impune a- 
cum ca popoarele, forțele înaintate 
din Europa să acționeze pentru pre
gătirea in spirit constructiv a reu
niunii de la Belgrad, care să fie cu 
adevărat un for de impulsionare a 
unor măsuri concrete, efective, pentru 
înfăptuirea Actului final de la Hel
sinki. România socialistă, așa cum 
s-a subliniat în expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. va ac
ționa cu toată fermitatea în aceas
tă direcție, nutrind încrederea că în 
acest fel viitoarea reuniune general- 
europeană va putea marca o con
tribuție deosebit de importantă la sti
mularea procesului de destindere, la 
înfăptuirea securității, corespunzător 
intereselor și năzuințelor tuturor 
popoarelor europene.

Dumitru ȚINU

Convorbirile sovieto-tuni- 
Siene dintre Aleksei Kosighin, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și Hedi Nouira, primul mi
nistru al Republicii Tunisiene, s-au 
încheiat miercuri la Moscova. Au fost 
discutate probleme ale colaborării 
multilaterale dintre cele două țări, 
precum și aspecte actuale ale situației 
internaționale. Au fost semnate 
un acord comercial și alte documente 
de colaborare sovieto-tunisiene.

Președintele Republicii 
Islamice Mauritania, Moktar 
Ould Daddah, a sosit într-o vizită ofi
cială la Pekin la invitația guvernului 
R. P. Chineze. Președintele Maurita- 
niei a avut miercuri convorbiri cu 
Li Sien-nien, vicepremier al Consi
liului de Stat al R. P. Chineze.

Plenară. Lisab°na ■ avut 
loc o plenară a C.C. al P.C. Portu
ghez consacrată analizării situației e- 
conomice și social-politice din țară 
și sarcinilor actuale ale partidului. 
Plenara a hotărît să convoace Confe
rința națională a partidului pentru 
zilele de 7—8 mai.

Comitetul Militar al Parti
dului Congolez al Muncii ■ 
dizolvat Adunarea Națională și a sus
pendat conducerile administrațiilor 
locale, relevă un comunicat oficial 
difuzat la Brazzaville. Pe de altă par
te, postul de radio Brazzaville a a- 
nunțat marți că Constituția tării a 
fost fundamental amendată de noul 
șef al statului, col. Joachim Yhombi- 
Opango.

Partidul laburist din Ma
rea Britanie a inresisfrat ° mniă 
înfrîngere în Camera Comunelor în 
legătură cu o rezoluție procedurală 
propusă de conservatori. Rezoluția a 
fost aprobată cu 203 voturi împotri
va a 185, constituind, după părerea 
observatorilor, un test semnificativ al 
ineficientei alianței laburiștilor cu li
beralii.

Principalii responsabili 
pentru evenimentele de la 
1 aprilie, au exe_
cutați, miercuri, la N’Djamena — s-a 
anunțat într-un comunicat al Con
siliului Superior Militar, difuzat la 
postul de radio național. Este vorba 
despre sublocotenentul Brahim Aba
kar Koumba, împreună cu alti sase 
militari și doi civili aflați în afara 
legii, care au încercat să atace se
diul Consiliului Superior Militar și 
zona din jurul reședinței preziden
țiale.

La Sofia a fost semnat proto
colul bulgaro-cubanez de colaborare 
tehnico-științifică, anunță agenția 
B.T.A.

GrOVO. 5° de cotidiane da
neze, numai 9 continuă să apară nor
mal de la începutul grevei declanșate 
vineri de sindicatul lucrătorilor din 
presă. Greviștii au hotărît inițierea a- 
cestei mișcări revendicative pentru a 
protesta impotriva concedierii, la 27 
martie, a unor tipografi, litogra.fi 
și alți lucrători de la marele cotidian 
conservator „Berlînske Tidende".

La Tirana a *os*semnat acor
dul privind schimburile de mărfuri și 
plăți pe anii 1976—1980 între R.P.S.

Preocupări economice în țările 
în curs de dezvoltare

Se dezvoltă baza energetică a Tunisiei
La Jebel-Djelloud, 

nu departe de Tunis, 
a fost inaugurat un 
modern complex ener
getic, care alimentea
ză capitala țării, in
clusiv unitățile indus
triale din suburbii. 
Complexul funcționea
ză pe baza gazelor 
naturale de la EI- 
Borma, transportate 
printr-un gazoduct cu 
un debit de 34 000 me
tri cubi pe oră. Ga
zele acestui cunoscut 
zăcămint tunisian ali
mentează alte două 
centrale termice, care, 
împreună cu centra
lele similare existente 
la Goulette, produc 
mai mult de jumătate 
din energia electrică 
a țării, restul fiind 
furnizat de hidrocen
tralele de la Fernana, 
Laroussia, Kassab și 
Nabeur (de capacități 
mici și medii), im
plantate în inima unor 
regiuni industriale.

Tinind seama de 
proiectele de dezvol
tare economică, auto
ritățile au pus recent 
în aplicare un impor
tant program de in
vestiții, avind ca o-

biective dublarea pro
ducției de energie e- 
lectrică a țării pină 
la sfîrșitul acestui 
deceniu și electrifica
rea a 60 la sută din 
teritoriul național. 
Cu cîtăva vreme în 
urmă s-a deschis șan
tierul unei noi centra
le electrice pe gaze, la 
Bauchemma, care va 
alimenta noile unități 
industriale aflate in 
construcție la Gabes 
și El-Hamma. Anul 
acesta și anul viitor 
se prevede intrarea 
in funcțiune a noi 
termocentrale la Sfax 
și în centrul siderur
gic Menzel-Bourguiba, 
cu o capacitate de 90 
megawați, care vor fi 
alimentate cu gaze 
naturale din zăcămin
tele identificate recent 
la Sidi-Litaiem și 
Sidi-Bhar. Complexul 
termoenergetic cel mai 
mare al țării va fi 
implantat la Sousse, 
al doilea centru eco
nomic al țării, unde 
este prevăzută con
strucția unor centrale 
de 300 megawați, pre
văzute a intra în ex
ploatare în 1980.

BAGDAD. — în apropiere de ora
șul Basrah din Irak a început con
strucția unui mare combinat petro
chimic, investițiile necesare pentru 
realizarea acestuia ridieîndu-se la 
325 milioane dinari irakieni. Lucră
rile se vor încheia, potrivit aprecie
rii specialiștilor, după 56 de luni, in- 
cluzind perioada de probe. întreprin
derile combinatului vor putea pro
duce anual 15 000 tone de polietilenă 
și policlorură de vinii, ca și 40 000 
tone de alte derivate chimice.

SAO TOME. — în Republica De
mocratică Sao Tome și Principe, 
unul dintre cele mai tinere state in
dependente de pe continentul afri
can, se desfășoară cu succes reforma 
agrară. Au fost naționalizate pină 
acum 20 de mari plantații — echi
valentul a 80 la sută din suprafața 
cultivată a țării — pe care sînt crea
te ferme agricole colective, conduse 

Albania și R. S. Cehoslovacă. Totoda
tă a fost semnat protocolul comercial 
bilateral pe anul 1977.

Negocieri. La Viena ,a 
desfășurat, miercuri, cea de-a 133-a 
ședință din cadrul negocierilor pri
vind reducerea forțelor armate și ar
mamentelor și măsuri adiacente in 
Europa centrală.

Congresul al VUI-lea al 
sindicatelor din R. P. Bul-

lucrărila
la Sofia. Președinte al Consiliu
lui Central al Sindicatelor a fost re
ales Mișo Mișev, membru al Secre
tariatului C.C. al P.C. Bulgar.

0 remaniere parțială a 
guvernului irakian a fost 
efectuată de către președintele Ah
med Hassan Al-Bakr. Ministrul agri
culturii și reformei agrare. Hassan 
Fahmi Jumaa, a fost înlocuit de La
tif Nsaief Jasim, iar Karim Mahmoud 
a fost numit ministru pentru proble
mele tineretului în locul lui B. A. 
Rahman, care a preluat portofoliul 
Ministerului pentru Coordonarea Re
giunilor Autonome.

Rezultatele definitive ale 
alegerilor parlamentare din 
Gambia au fost date publicității la 
Banjul. în baza acestora, Partidul 
Progresist al Poporului al cărui preA 
ședințe este Dawda Kairaba Jawara, 
președintele repvblicii, a obținut 2‘< 
din cele 37 de mandate în Camera 
Reprezentanților. Celelalte zece locuri 
în parlament le dețin partidele aflate 
în opoziție.

întîlnire. Președintele Băncii 
Internaționale pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare, Robert McNamarra, care 
se află la Bonn, a avut miercuri c 
întîlnire cu președintele Partidului 
Social-Democrat din R.F.G., Willy 
Brandt, cu care a examinat probleme 
privind dialogul dintre țările occiden
tale industrializate și statele în curs 
de dezvoltare.

La Addis Abeba , a sărbS' 
torit, la 6 aprilie, a 36-a aniversare 
a eliberării țării de sub ocupația 
italo-fascistă. In Piața Revoluției au 
avut loc, cu acest prilej, o demon
strație și un miting. Luînd cuvîntul, 
președintele Consiliului Militar Ad
ministrativ Provizoriu, Mengistu 
Haile Mariam, a chemat toate forțele 
progresiste ale țării la crearea unui 
front unic, pentru lichidarea feuda
lismului și capitalismului în Etiopia. 
Revoluția etiopiană — a precizat vor
bitorul — este o parte a mișcării re
voluționare a popoarelor oprimate și 
forțele progresiste din Întreaga lume 
sînt de partea ei.

Mai multe uragane s au ** 
bătut asupra regiunilor sudice ale 
Statelor Unite, afectînd în mod deose
bit statul Alabama, unde 22 persoane 
și-au pierdut viata și s-au înregistrat 
mari pagube materiale. Uraganele. în
soțite de ploi torențiale, au provocat 
inundații în statele Tennessee și Vir
ginia de vest, unde mii de oameni au 
rămas fără locuințe.

Un „Stradivarius" 8 fo6t 
vîndut la licitație, marți, la New York, 
pentru suma de 170 000 dolari. Recor
dul îl deține însă o altă vioară a re
numitului meșter din Cremona, care a 
fost cumpărată cu suma de peste 
220 000 dolari.

Tunisia își dezvoltă 
baza energetică și 
prin valorificarea re
surselor hidraulice. 
Două mari proiecte 
rețin atenția în acest 
domeniu : o hidrocen
trală pe rîul Kossob, 
cu o putere de 300 
megawați, și alta pe 
rîul Sidi-Asalem.

Paralel cu creșterea 
puterii instalate. So
cietatea națională tu
nisiană de electricita
te se ocupă și de ex
tinderea rețelei de 
transport prin con
strucția de noi linii 
de înaltă tensiune.

în ce privește elec
trificarea a 60 la sută 
din teritoriul național, 
în vederea acestui o- 
biectiv au fost alocate 
investiții de 34 mi
lioane de dinari. Se 
prevede ca numărul 
familiilor care vor be
neficia de lumină e- 
lectrică în zonele ru
rale, să crească de a- 
proape patru ori pină 
în 1980, iar în mediul 
urban să se dubleze.

Mircea 
S. IONESCU

de comisii muncitorești administra
tive alese. Producția acestor ferme 
este contractată cu statul, muncito
rilor asigurindu-li-se retribuții per
manente. Fermele dispun de școli și 
grădinițe de copii, puncte medicale, 
magazine proprii. Ele constituie 
baza sectorului de stat în economia 
țării.

TEHERAN, -r ' Modernizarea co
municațiilor aeriene constituie una 
din preocupările prioritare ale pla
nului de șase ani de dezvoltare a 
Iranului. Un nou aeroport modem, 
cu patru piste, va fi construit la Te
heran, urmînd a fi legat de oraș 
printr-o cale ferată electrificată. 
Concomitent, vor fi extinse și mo
dernizate aeroporturile de la Isfahan, 
Mashhad, Shiraz, Bandar Abbas, 
Abadan și Tabriz, care vor permite 
aterizările și decolările unor avioane 
de mare capacitate.
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