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Roșiori de Vede — ritm intens pe șantierele construcției de locuințe

ÎN FIECARE ÎNTREPRINDERE, LA FIECARE LOC DE MUNCĂ

utilizare a mașinilor
„Electronica" 

încheiat primuil

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

cretarul general al partidului pune 
un accent deosebit asupra necesității 
creșterii susținute a productivității 
muncii — indicator sintetic, care ex
primă elocvent eficienta cu care este 
cheltuită munca socială. în Expune
rea prezentată la 
comună a foruri
lor supreme de 
partid și de stat, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a sub
liniat din nou 
această cerință o- 
biectivă a dezvol
tării noastre eco
nomice, indicînd, 
totodată, direcți
ile majore de ac
țiune. Care este 
ideea fundamen
tală care reține în 
mod deosebit a- 
tenția ? Aceasta 
se referă, in 
sență la necesi
tatea adoptării u- 
nor măsuri hotă
rîte pentru spori
rea într-un ritm 
mai înalt dccit
prevede planul cincinal a productivi
tății muncii sociale. Este o idee ma
joră pe care secretarul general al 
partidului o susține cu neabătută 
consecventă încă de la plenara con
sacrată dezbaterii planului de dez
voltare economico-socială a țării în 
acest cincinal ; o idee economică 
esențială, a cărei concretizare în 
practică este de maximă importantă 
pentru realizarea sarcinilor acestui 
cincinal. Și iată de ce.

în primul rînd, prin creșterea sus
ținută a productivității.muncii se asi
gură sporuri importante de producție 
fără investiții suplimentare. Asigu- 
rind pretutindeni, la fiecare loc de 
muncă, in fiecare întreprindere o 
bună organizare a muncii, înlăturînd 
pierderile de timp, valorificind la 
maximum potențialul tehnic si uman.

recenta ședință

de muncă socială se concretizează 
într-o cantitate mai mare de bunuri 
materiale. Calculele arată că în in
dustrie, prin creșterea suplimentară 
în acest an a productivității muncii 
cu 2—3 procente, se asigură un spor 
de producție de circa 12 miliarde lei.

e-

„Creșterea eficienței economice în 
toate ramurile producției materiale - 
obiectiv esențial al planului cincinal - 
impune adoptarea unor măsuri hotărîte 
pentru sporirea într-un ritm mai înalt 
decît se prevede în planul cincinal a 
productivității muncii sociale".

NICOLAE CEAUȘESCU

lor muncii. Dar. așa cum bine o știm 
din propria experiență, resursele 
pentru ridicarea nivelului de trai nu 
ie primim în dar, ci ni le asigurăm 
singuri, prin munca noastră. Și cu 
cît această muncă este mai bine or
ganizată și mai rodnică, adică mal 

productivă, cu a- 
---------------------- tît volumul aces

tor resurse este 
mai mare. Nu in- 
tîmplător, în sis
temul nostru de 
planifioare există 
o corelație eco
nomică 
mentală, 
poate fi 
tă : ritmul 
creștere a produc
tivității muncii 
trebuie să devan- 

ritmul de 
a retri- 
Cu alte 
pentru a 
creșterea

tre- 
asigu-

funda
ce nu 

încălca- 
de

întreprinderea 
din Capitală a 
trimestru al anului prin realiza
rea peste prevederile planului a 
aproximativ 17 000 televizoare. 
Acest succes are la bază, în bună 
parte, ridicarea continuă a indi
cilor de utilizare a mașinilor și 
instalațiilor din dotare, acțiune 
care se află, de altfel. în plină 
desfășurare.

în prezent, după analizarea 
studiilor făcute de specialiști și 
a propunerilor venite din partea 
muncitorilor, s-au luat noi mă
suri tehnico-organizatorice care 
vizează perfectionarea unor pro
cese tehnologice, mai buna re
partizare a forței de muncă in 
principalele secții de fabricație, 
calificarea a încă 60 de strun
gari, cu scopul extinderii schim
bului III și în sectoarele de pre
lucrări mecanice ș.a. Semnifica
tiv este faptul că. așa cum pre
cizează un calcul preliminar. în
făptuirea acestui plan de mă
suri se va solda, la finele tri
mestrului al doilea, cu creșterea 
gradului de utilizare a mașinilor 
cu încă 10 la sută, depășindu-se 
astfel sarcina stabilită prin 
plan.

1907

Fapte din întrecerea 
minerilor

• Colectivele unităților mi
niere din Valea Jiului, care au 
încheiat primul trimestru al 
anului cu ojproductie suplimen
tară în. valoare de peste 36 mi
lioane lei, continuă ritmul rea
lizărilor din lunile precedente. 
Folosind cu randament 
mașinile, instalațiile si 
de lucru, minerii de la 
Lupeni și Uricani au 
peste prevederile la zi. in luna 
aprilie, mai mult de 3 500 tone 
cărbune cocsificabil. Ca rezultat 
al îmbunătățirii organizării ac
tivității în abataje și galerii, al 
extinderii metodelor avansate de 
lucru și al creșterii productivită
ții muncii, colectivul minei Pa- 
roșeni a dat în același timp o 
cantitate de cărbune peste pre
vederi care poate constitui com
bustibilul necesar la termocen
tralele din județ pentru produ
cerea a peste 1 100 000 kWh 
energie electrică.

• Fiecare miner de la Leur- 
da a extras în plus de la începu
tul anului cite 6 200 kg cărbune, 
productivitatea fizică a muncii 
fiind depășită la nivelul exploa
tării respective cu aproape 3.5 la 
sută. Rezultat al preocupării 
tuturor formațiilor pentru folo
sirea complexelor mecanizate șl 
a celorlalte utilaje si agregate 
cu randamente superioare în ve
derea sporirii contribuției mi
nerilor la lichidarea urmelor lă
sate de către cutremurul din 4 
martie pe trupul țării, succesul 
le-a permis să extragă în plus, 
de la începutul anului, o canti
tate de lignit din care se poate 
obține energie electrică pentru 
producerea 220 000 tone ci
ment.

De la primăvara răscoalelor țărănești 
la primăvara agriculturii socialiste

TĂ RĂ NIMEA
1977

Și cît sînt de importante asemenea 
sporuri de producție în efortul de 
reconstrucție, de înlăturare a pierde
rilor provocate de cutremur, de dez
voltare neabătută a țării, credem că 
nu mai este nevoie să insistăm.

In al doilea rînd. este de subliniat 
că cu cit se asigură sporuri mai mari 
de producție pe seama creșterii pro
ductivității muncii, cu atît cresc mai 
rapid produsul social și venitul na
țional, creindu-se, in acest fel, re
surse tot mai mari pentru dezvoltarea 
forțelor de producție, a economiei, in 
general, pentru ridicarea nivelului de 
trai al întregului popor. După cum a 
subliniat secretarul general al parti
dului. avem condiții nu numai să 
îndeplinim, ci și să depășim preve
derile cincinalului in domeniul ridi
cării nivelului de trai. în acest sens,

seze
creștere 
buției.
cuvinte, 
asigura 
mai susținută 
retribuției 
buie să 
răm, înainte de 

temelie econo- 
de randament în 
de zi cu zi.

o solidă 
un plus 

noastră 
realitate obiectivă și pentru 

ei profunde

toate, 
mică, 
munca 
Este o 
înțelegerea sensurilor
organizațiile de partid trebuie să des
fășoare, prin toate mijloacele muncii 
de propagandă, o activitate susținută, 
în așa fel ca fiecare om să înțeleagă 
profund cerința de a asigura o înaltă 
productivitate și să acționeze, în 
acest sens, cu toată forța și price
perea.

Toate aceste argumente, . dovedesc 
locul și rolul primordial pe care îl 
are creșterea susținută a productivi
tății muncii în ansamblul factorilor 
de sporire a producției materiale, de 
ridicare continuă a eficientei econo-
(Continuare în pag. a IlI-a)CONTROLUL OAMENILOR MMI

se exercită energic, în spiritul și litera
Continua perfecționare a cadrului organizatoric și legislativ de 

participare a maselor la conducerea întregii vieți sociale, izvor al adîn- 
cirii democrației noastre socialiste, a constituit și constituie o preo
cupare permanentă a partidului și statului. Proiectele de legi sînt 
supuse dezbaterii publice, iar aplicarea legilor, a hotăririlor de partid 
și de stat, este supusă controlului maselor largi de oameni ai muncii.

După cum se știe, din inițiativa conducerii de partid și de stat, a 
" ' Nicolae Ceaușescu s-a organizat în luna februarie anul

a

perechi de pantofi. Nici o observație 
nu se face fără demonstrația cuvenită. 
..Vedeți ? — arată A. Duța șefului 
de atelier : meșina e trasă insufi
cient, și din această cauză unii 
pantofi prezintă încrețituri. E justă

tovarășului 
acesta prima consfătuire pe tară 
muncii.

unităților de control al oamenilor
(Continuare in pag. a Il-a)

Spre șantiere—cantități 
sporite de materiale

de construcție
Colectivele întreprinderilor de 

materiale de construcții din ju
dețul Timiș, care in luna mar
tie au atins cei mai ridicați in
dici de utilizare a agregatelor 
tehnice, mențin acest ritm de 
muncă și în luna aprilie. în a- 
cest fel, în prima decadă, între
prinderile de materiale de con
strucții din Jimbolia și Lugoj, 
de pildă, au realizat peste pre
vederile de plan 260 000 cără
mizi și blocuri de zidărie, 500 
mp plăci de faianță și alte pro
duse ceramice.

Sporul . de . ptpjjuc|ie .realizat, 
de la începutul anului și pînă a- 
cum de ceramiștii din județul 
Timiș se ridică la peste 1.3 mili
oane cărămizi, 300 000 placaje 
ceramice, 3 000 mp plăci de faian
ță, însemnate cantități de prefa
bricate din 
teriale de 
mare parte livrate 
din zone afectate de 
gerpres).

beton și alte ma- 
construcții, cea mai 

șantierelor 
seism. (A-

făuritoare și păstrătoare prin vremi 
a valorilor spiritualității romanești
Pentru fiecare dintre cei ce s-au 

aplecat cît de cit asupra unor împre
jurări mai vechi ale istoriei româ
nești, izbucnirea flăcării revoltei 
printre țăranii de la Carpați și Du
năre. de la un capăt la celălalt al 
României anului 1907, era un fapt in 
ordinea firească a lucrurilor, un eve
niment istoric de semnificație uria
șă ce a tulburat conștiințe și a mar
cat o epocă. O epocă în care, de la 
Caragiale și Iorga la muncitorii soli
darizați cu lumea satelor, conștiința 
publică românească a realizat o dată 
mai mult ce a însemnat și ce înseam
nă țăranul în istoria noastră, în via
ta de zi cu zi a acestei țări. O epocă 
ce ne-a ■ transmis nouă-, generațiilor 
de astăzi, dincolo de sentimentul a- 
dincului respect, de omagiul adus u- 
nei jertfe, una dintre cele mai teri
bile din trecutul românesc, obligația 
morală de a desluși în același trecut 
profilul spiritual al sutelor de mii da 
anonimi ce au premers eroilor de a- 
cum șapte decenii.

Mărturisesc că privind odată, în- 
tr-un muzeu, o hartă pe care punctele 
fierbinți ale anului 1907 erau marca
te convențional cu flăcări, am avut

1000000 tdw -
aceasta este capacitatea totală a navelor 
produse la Galați în aproape două decenii

în două zile 
cutiv. vineri 8 
bătă 9 apri lie 
la Șantierul naval din 
Galați auVfost lansate 
două nave : „Feldioa- 
ra“ de 8 750 tdw și 
„Tg. Bujor" de 18 000 
tdw, vas la care o 
serie de instalații — 
de aer condiționat, de

conse-
$i sim- 

a.c..

și altele — 
in stare de

ventilație 
se află 
funcționare. Evenimen
tul de producție men
ționat a rotunjit la un 
milion tdw capacita
tea totală a navelor 
maritime lansate la 
Galați, calculată din 
1959, anul în care 
a primit botezul apei 
aici cel dintîi cargou.

românesc — „Galați" — 
și pină în prezent. Ca 
număr de nave, acest 
milion tdw însumează 
135 vase maritime cu 
capacități de 4 500 tdw 
și 18 000 tdw. vapoare 
pentru flota comer
cială românească ori 
destinate clienților ex
terni. (Dan Plăeșu).

revelația neașteptată că, în geografia 
acelai dramatic sfirșit de iarnă și în
ceput de primăvară, se poate desci
fra și o altă geografie, și o altă is
torie chiar, cu mult mai vechi ; cele 
ale demnității și ale dîrzeniei ță
rănești ce străbat secolele, ale no
bleței unei civilizații pe care țăranul 
din Moldova și din Oltenia, din Do
brogea și din cîmpia dunăreană, din 
Transilvania cea de dincolo de mun
ți a durat-o din imemoriale vremuri.

Nu va mira pe nimeni faptul că 
acolo unde au izbucnit, rînd pe rind, 
vîlvătăile răscoalei din 1907, țăranii 
ce luptau și cădeau pentru liber
tate și pămint — de atitea ori aceiași 
cu cei dâre luaseră cu asalt redutele 
de la Plevna sau porniseră la atac 
pe cîmpul de bătălie de la Smîrdan 
cu numai treizeci de ani înainte — 
erau urmașii direcți, pe aceleași 
locuri, ai țăranilor care cu mîndrie, 
cu dirzenie, cu conștiința valorii lor 
morale, a îndreptățirii lor de a as
pira la o altă viață, mai bună, dove
diseră în veacurile trecute că nu 
iartă în nici un fel asuprirea.

Eroi principali ai devenirii istorice, 
țăranii au fost în același timp ad
mirabili creatori de spiritualitate, de 
eultură populară autentică și mare, 
cultură în care și lemnul, și piatra, 
și culoarea, și cuvîntul au slujit ne
voia poporului de a dura în timp și 
în spațiu — aidoma lui Manole, meș
terul și ziditorul, cel ce întrupa la 
nivel folcloric și mitic ideea și per
manența demersului 
români.

Creația folclorică 
plastică, la fel ca și
și în muzică — această uriașă operă

colectivă care stă la temeliile cul
turii noastre din toate timpurile — 
este datorată lor, acestor ctitori de 
spiritualitate, care din vremuri stră
vechi, dinaintea formării poporului 
român, au dat sentimentelor lor de 
legătură cu glia chipul pe care-1 
recunoaștem același de-a lungul se
colelor, armonios și monumental, 
înțelept, adînc omenesc și sensibil 
la tot ce este lume înconjurătoare. 
Stă mărturie pentru aceasta peisajul 
atit de variat al satului românesc, 
răsfirat sau „adunat" prin văi de 
ape, la margini de păduri, in cîmpii 
și la poale de munte, mereu implan
tat organic in natură, ca si cum ar 

-face parte din totdeauna din ea.
Casa țăranului român, această 

creație a cărei simplitate si a cărei 
maiestate iți pot evoca începuturile 
celei mai vechi arhitecturi euro
pene, durată din masivele bîrne de 
lemn din părțile carpatice, dar și din 
nuiele și lut. din cimpia Transilva
niei pină în Dobrogea. cu foișoarele 
și prispele sale, ale căror stîlpi sînt 
crestați în admirabile cioplituri, pre
cum în Gorj, cu porțile monumentale 
pe care le aflăm din Maramureș pînă 
în Moldova de mijloc, cu înflorituri 
aidoma săpate, stă și ea dovadă pen
tru modul în care autorul ei a știut 
să se lege de pămint, în această 
veche civilizație sedentară care este 
cea a românilor; la fel cum biserica 
de lemn, cu sulițele turnurilor sale

constructiv la

românească în 
în literatură, ca

Dr. Răzvan THEODORESCU 
director adjunct 
al Institutului de istoria artei

(Continuare în pag. a V-a)

Zecile de mii de muncitori, țărani, 
intelectuali și gospodine care fac 
parte din unitățile de control al oa
menilor muncii, în calitatea lor de 
proprietari, producători și beneficiari 
ai tuturor bunurilor materiale și spi
rituale, exercită controlul în sectoare 
și domenii de activitate esențiale, 
de care depinde nemijlocit creșterea 
nivelului de trai al întregului popor 
— gestiunea averii obștești, calita
tea produselor și a serviciilor, con
strucția de locuințe, protecția muncii, 
gospodărirea localităților, baza ma
terială a sănătății și învățămîntului.

în Legea de organizare și funcțio
nare a controlului oamenilor muncii 
se prevăd răspunderi clare pentru 
unitățile controlate, pentru organele 
lor ierarhic superioare. Astfel, po
trivit legii, ministerele și celelalte 
organe centrale in subordinea cărora 
se află organizații socialiste în care 
se efectuează controlul oamenilor 
muncii, precum si comitetele execu
tive ale consiliilor populare sînt 
obligate să analizeze sesizările și 
propunerile făcute de către unitățile 
de control al oamenilor muncii, mo
dul în care acestea sînt solutiona-te, 
și să ia măsuri pentru continua îm
bunătățire a activității unităților 
producătoare de bunuri de consum, 
de aprovizionare și de servire a 
populației.

Este una din formele în care se în
făptuiește dreptul cetățenilor de a 
participa efectiv la aplicarea legilor 
și a hotăririlor, pe care ei inșiși 
le-au luat.

La fața locului 
critică deschisă 

concretă
— Astăzi (8 aprilie — n.n.) o echi

pă de control al oamenilor muncii — 
ne spune Elena Stănescu, președin
tele Comitetului sindicatelor din sec
torul 5 al Capitalei — are progra
mată o acțiune de control la fabrica 
„Dîmbovița". întrucît aceasta este 
prima acțiune în unitățile producă
toare de bunuri de consum organi
zată după consfătuirea pe tară, am 
stabilit ca echipa să fie însoțită de 
tovarășa Sofia Crainea. vicepreședin
te al comitetului nostru de sector. 
Concluziile acestui control vor sta la 
baza instruirii tuturor echipelor ce 
acționează în acest domeiiiu.

îi însoțim în timpul controlului pe 
tovarășii Andrei Duță, șeful C.T.C. 
de la întreprinderea de încălțăminte 
„Carmen", Virgil Fredorin, munci-
tor-cizmar la aceeași întreprindere. 
La fabrică, echipa este imediat pri
mită de către locțiitorul secretarului 
comitetului de partid. Ion Dona, și 
directorul unității, ing. Ion Toma.

Specialiști ei înșiși în producția de 
încălțăminte, buni cunoscători ai 
tehnologiei unității, membrii echipei 
încep controlul în atelierele 9 și 10 
de la locul receptionării produsului 
finit — C.T.C. — și-l continuă, în 
sens invers, pînă la începutul fluxu
lui tehnologic.

Prin mîinile echipei de control 
trec, de la o operație la alta, zeci de

fntr-una din secțiile întreprinderii de tricotaje din Miercurea-Ciuc

Urcuș fără popas
viata 
care 
sieși 

săi propria 
ca să n-o 
trăiască pe 
ca s-o eon

ii na

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST DIN SPANIA
Tovarășei
Președintele

Tovarășului
Secretar general

DOLORES IBARRURI
Partidului Comunist din Spania

SANTIAGO CARRILLO
al Partidului Comunist din Spania

tat. ca să le deslușeas
că bine și să 
încă 
sură 
sută 
cum 
fost 
noștri, 
tri 
ceea ce noi, urmașii 
lor, am făurit mai de
plin, în ce măsură noi 
sintem ei, sîntem nă
zuințele lor împlinite.

Și pentru că aceste 
,zile de trudă, de re
construcție, de cobo- 
rîre în noi înșine pen-

pentru că nici 
nu ne-am născut 
nimic, ci din pă
și bunici, și firul 

pînă departe.

simtă 
o dată in ce mă- 
cei de acum o 
de ani, cei de a- 
șapte decenii au 
ai noștri, părinții 

înaintașii noș- 
care au tins spre 

ce noi,

dire, 
unul 
din 
rinți
merge 
pînă la părinții părin
ților de care istoria 
nu-și 
minte.

Și I 
trăim 
motie, 
strinsă 
popor, 
mulți ani în jurul a- 
celorași 
leiași 
astăzi 
legat de 
care 
ca de construcție, ni 
se năzare nu numai 
trecutul tării, ci *i 
frumusețea ei fără pe
reche. diversitatea, bel
șugul acestei frumuseți 
care ne înconjoară, ne 
îmbrățișează din toate 
părțile, de la mare 
pînă la munte, și peste 
munte, 
nile ei 
mari și 
nice.

Poposește glndul la 
realizările ultimilor 
noștri ani, frumusețea 
tării nu e singură cu 
sine, e semănată de 
împliniri omenești, e 
îmbogățită de o altă 
mare și robustă fru
musețe gîndită, săvâr
șită de un popor în
treg. Orașelor vechi li 
s-au adăugat 
noi, altele au 
acolo unde nu 
mic, uzine și 
teatre și muzee, școli 
și case de cultură, spi
tale și grădinițe 
copii s-au ivit 
lungul și de-a 
întregii țări. S-a 
dit pentru azi. pentru 
mîine, pentru noi și 
pentru cei care ne vor 
urma.

aduce bine a-

Sînt clipe în 
unui popor in 
nu-si mai evocă 
sau fiilor 
lui istorie, 
uite, ca să 
făgașul ei.
tinue, ci devine 
cu ea. devine trecut și 
viitor în același timp, 
in același prezent so
bru. stăpînit de o mare 
liniște interioară, de o 
mare concentrare, de 
o intensă, aproape su
praomenească febră 
lucidă, creatoare de 
ordine. de echilibru, 
reparatoare si orîndui- 
toare.

Așa au fost clipele 
următoare spăimîntă- 
toarei nopți din 4 mar
tie, așa trăim de a- 
tunci, impunîndu-ne 
liniște, cerindu-ne dis
ciplină si putere, ac- 
tivînd cu disciplină și 
putere, plîngînd după 
cei pierduti si încor- 
dîndu-ne pentru via
ta celor vil. constienti 
de pagubele materiale 
suferite și hotărîti să 
ștergem urma dezas
trului cu eforturi 
necurmate.

Ne pregăteam, 
inte de pacostea 
ismului. pentru 
aniversări : un 
de la dobîndirea 
dependentei tării 
tr-un război eroic 
șaptezeci de ani de Ia 
răscoalele țărănești, a- 
cele răscoale scălda
te în singe la vremea 
lor, cărora abia 
duirea socialistă 
spălat rănile si 
răscumpărat 
dreptate jertfele.

Vom cinsti aceste 
două aniversări, și i- 
nimile noastre umbri
te de pierderile pe 
care le-am îndurat, 
vor găsi în ele destulă 
lumină pe care s-o 
proiecteze asupra tre
cutului mai apropiat, 
trecutului mai depăr-

însemnări de
Lucia DEMETRIUS

că 
e-

tot pentru 
momente de 

de coeziune 
a întregului 

popor unit de
idei și ace- 

credinte, dar 
și mai vădit 

aspirațiile 
ii animă mun-

tru a ne verifica și a 
ne cristaliza cugetul, 
ne îndeamnă să ne ui
tăm în urmă nu numai 
pentru că avem ani
versări, dar pentru că 
ne pipăim ființa națio
nală cu conștiință spo
rită, nu ne putem opri 
privirile nu mai la 
cele două date pe care 
ni le însemnasem în 
calendar, ci răscolim 
cu ele și mai departe 
și poposim intr-un se
col, în altul, la o răs
cruce istorică sau la 
alta, la Rovine sau la 
Putna, la Alba Iulia 
sau în munții Zaran- 
dului, mai adînc în 
timp, in fata monu
mentului de la Adam
clisi, a mozaicului de 
la Constanta, ori poate 
în ctitoria de la Curtea 
de Argeș. în cea veche 
a lui Neagoe, sau mai 
aproape într-un palat 
brincovenesc. cu nobi
le arcade și coloane. 
Și știm că oricare 
dintre noi ar avea hri
soave străvechi, ar găsi 
firul care ii leagă de 
fiecare această etapă, 
de fiecare această zi-

pînă la margi- 
tivite de ape 
de șesuri rod-

tna- 
se- 

două 
veac 

in- 
prin- 

și

sigura noi condiții pentru intensificarea contribuției 
acestei țări la eforturile consacrate destinderii și secu
rității pe continentul nostru, colaborării și păcii în 
Europa și în întreaga lume.

Fără îndoială că dezvoltarea în continuare a rapor
turilor de solidaritate frățească statornicite între 
Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din 
Spania va contribui la adîncirea apropierii între po
poarele noastre — legate prin vechi tradiții de priete
nie și puternice afinități de origine și limbă — la ex
tinderea colaborării multilaterale dintre România și 
Spania.

Vă urăm, dragi tovarăși, succese tot mai mari în 
lupta pentru o Spanie liberă, democrată și 
dentă, pentru cauza generală a progresului 
destinderii și colaborării internaționale.

vestea legalizării Partidului 
repunerii sale în dreptu- 
doresc să vă transmit, în

Aflînd cu satisfacție 
Comunist din Spania, a 
rile-i firești, legitime, 
numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, al poporului român și al meu personal, cele 
mai calde felicitări și un cordial salut comunist.

Apreciem aceasta ca un eveniment important în 
viața politică a Spaniei, care deschide noi perspective 
accelerării procesului de democratizare a țării, de rea
lizare a aspirațiilor poporului spaniol spre lichidarea 
totală a rămășițelor trecutului, spre libertate, progres 
social și independență națională. De asemenea, ne 
exprimăm convingerea că participarea cu drepturi 
depline a Partidului Comunist din Spania la lupta 
forțelor democratice și progresiste din Spania' va a-

sLA DROBETA-TURNU SEVERIN
150 de vagoane de marfăPeste plan ■

Colectivul întreprin
derii „Meva“_ din Dro- 

a 
plus de la 
anului 150 
de marfă, 
de jumătate 
fiind rezul- 

din 
care 

și

beta-Turnu Severin 
produs in 
începutul 
vagoane 
mai mult 
dintre ele 
tatul activității 
martie, lună in 
au fost îndepliniți 
depășiți toți indicatorii 
planului economic. La 
solicitarea conducerii 
ministerului de resort,

de exemplu, munci
torii de aici au produs 
și livrat, in avans cu 
două luni. întregul nu
măr contractat pentru 
acest an la vagoanele 
pentru transportat ci
ment. venind astfel in 
sprijinul intensificării 
ritmului de refacere a 
economiei naționale, 
de reconstrucție a lo
calităților grav afecta
te de seism și cu o 
lună mai devreme —

prima comandă de va
goane tip gondolă. în 
acest fel. la indicato
rul 
aceștia au înscris, 
la începutul 
pină în 
14 600 000 
plan, luna 
care s-a 
schimburi 
iar toate duminicile au 
fost transformate în 
zile normale de acti
vitate. fiind lună a 
producției record.

„producție-marfă“ 
de 

anului 
prezent, 

lei peste 
martie in 
lucrat in 
prelungite,

indepen- 
social, a

orî n- 
le-a 
le-a 

după

orașe 
răsărit 

era ni- 
fabrici,

de 
de-a 
latul 
clă-

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

(Continuare 
in pag. a IV-a)
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IPA TRIOTISMUL COMUNIȘTILOR Invitație la Poiana Brașov

PATRIOTISMUL FAPTELOR
Spre binele poporului, spre bucuria 

— îndeplinirea exemplară a sarcinilor
prietenilor și ca răspuns neprietenilor 
de plan și angajamentelor suplimentare

[faptulDIVERS I
I
I

Sectorul 7 din Capitală urmează 
să realizeze in acest an o producție 
industrială în valoare de aproape 17 
miliarde lei. Acest fapt — semnifica
tiv pentru ceea ce înseamnă astăzi 
tinerele platforme industriale din ve
cinătatea tot atit de tinerelor cartie
re cum sînt Drumul Taberei. Mili
tari sau Giulești — este de natură să 
pună în lumină obiectivul principal 
asupra căruia aveau să stăruie in 
mod deosebit lucrările recentei con
ferințe pentru dare de seamă și ale
geri a organizației de partid a secto
rului : mobilizarea tuturor forțelor 
și mijloacelor de care dispun unități
le sectorului pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor ce le revin 
din Expunerea prezentată de tovară
șul Nicolae Ceaușescu la recenta 
reuniune comună a forurilor supreme 
de partid și de stat, pentru înlătura
rea grabnică a urmărilor cutremuru
lui de la 4 martie și asigurarea în
făptuirii neabătute a 
stabilit de Congresul 
partidului.

Din darea de seamă prezentată 
primul secretar al comitetului 
partid al sectorului, tovarășul 
stantin Zanfir. ca și din discuțiile 
purtate pe marginea ei a reieșit 
limpede că. alături de ceilalți oameni 
ai muncii din Capitală, cei peste 
35 000 de comuniști și in general toți 
oamenii muncii din cadrul sectorului 
sint hotărîți să nu precupețească 
nici un efort pentru a realiza în 
cele mai bune condiții prevederile 
planului pe acest an, pentru a-și 
spori contribuția la dezvoltarea eco
nomiei noastre naționale și, pe 
această bază, la ridicarea nivelului 
de trai al întregului popor. O dova
dă elocventă în acest sens sint suc
cesele înregistrate pînă acum, ca 
urmare a eforturilor perseverente, a 
muncii pline de abnegație, desfășu
rată zi și noapte, a spiritului de în
trajutorare și solidaritate între toate 
colectivele de muncă, pentru norma
lizarea deplină a activității economi
ce și sociale ; în întreprinderile care 
au suferit avarii procesele de pro-

7 ducție au fost readuse în scurt timp 
la parametru normali, pierderile pri
cinuite de seism au fost recuperate, 
bilanțul activității productive pe 
primul trimestru «oldîndu-se cu o

producție suplimentară în valoare de 
92 milioane lei și cu onorarea inte
grală a contractelor încheiate cu par
tenerii externi. Toate acestea de
monstrează cu puterea faptelor că 
angajamentul asumat de oamenii 
muncii din sector de a realiza în cel 
de-al doilea an al cincinalului o pro
ducție suplimentară de 430 milioane 
lei va fi nu numai îndeplinit, ci sub
stanțial depășit.

Subliniind preocuparea din cadrul 
fiecărei unități economice pentru 
suplimentarea producției de care are 
nevoie în prezent economia națio
nală. intervențiile particlpa-nților la

dragostea față, de patrie iși găseș- 
cea mai profundă și mai cuprinză

toare expresie in munca avîntată, de 
zi cu zi, a tuturor oamenilor muncii 
— indiferent de naționalitate — pen
tru prosperitatea patriei.

— în calitatea noastră de comu
niști — spunea tovarășa Elena Bur
tea, secretar al comitetului de partid 
de la întreprinderea de confecții și 
tricotaje București — avem datoria 
de a pune mai presus de orice să
direa în conștiința semenilor noștri 
a convingerii ferme că numai mun
cind aici, pe acest pămînt și sub 
acest cer al moșilor și strămoșilor

Programului 
al XI-lea ai

de 
de 

Con-

dezbateri — cum au fost cele ale to
varășilor Viorica Dobrescu, secretar 
al comitetului de partid de la 
ICECHIM, Petre Preda, director ge
neral al Centralei de utilaje și piese 
de schimb. Iancu Drăgan, director al 
Institutului de cercetări metalurgice, 
sau Alexandru Ispas, muncitor la în
treprinderea de mașini electrice — 
au reliefat numeroasele posibilități 
menite să asigure mai buna folosire 
a mașinilor și suprafețelor de pro
ducție. stimularea creației tehnice 
proprii, dezvoltarea acțiunii de auto- 
utilare, finalizarea cu 1—3 luni înainte 
de termen a unor obiective de inves
tiții. gospodărirea cu maximă chib
zuință a materiilor prime și mate
rialelor.

în vederea îndeplinirii acestor o- 
biective. o însemnătate deosebită do- 
bindește îmbunătățirea muncii poli
tico-educative desfășurate de organi
zațiile de partid, intensificarea acti
vității de formare a înaltelor trăsă
turi și virtuți morale caracteristice 
omului nou. Analizind pe larg moda
litățile concrete folosite de organiza
țiile de partid din întreprinderile- și 
instituțiile din sector pentru afirma
rea și cultivarea patriotismului so
cialist, ca o componentă esențială a 
procesului de educare comunistă, in
tervențiile vorbitorilor au subliniat

că 
te

noștri, oamenii se înnobilează pe ei 
înșiși și. în aceeași măsură. înnobi
lează totodată patria comună. Să 
combatem fără cruțare orice acte ale 
cercurilor reacționare străine, ale 
elementelor trădătoare aflate în slujba 
acestora, foști exploatatori, legionari, 
aventurieri — iar cea mai bună re
plică este munca noastră, sint fap
tele noastre, 
rizat un șir 
subliniat că 
Îndeplinirea 
de plan și angajamentelor suplimen
tare au nu numai o deosebită impor
tanță economică, ci și o valoare po
litică — răspund. în primul rind, in
tereselor poporului și. totodată, sint 
de natură să bucure pe prietenii de 
peste hotare, să constituie o replică 
faptică puternică la adresa cercurilor 
ostile, a tuturor detractorilor tării și 
orinduirii socialiste.

Tovarășii Constantin Georgescu, se
cretarul comitetului de partid de la 
întreprinderea de utilaje și piese de 
schimb. Emilian Uleia, directorul în
treprinderii de comerț exterior „In
dustrialexport". și alți participant la 
discuții au subliniat cu tărie legătura 
dintre cultivarea atitudinii înaintate 
fată de muncă, pentru realizarea op
timă a sarcinilor dezvoltării eeono- 
mico-sociale și combaterea oricăror

Această idee a caracte- 
de intervenții, care au. 
rezultatele obținute in 
exemplară a sarcinilor

atitudini retrograde, oricăror Influ
ențe sau manifestări contrare inte
reselor poporului.

Exprimind gindurile și sentimen
tele comuniștilor care i-au delegat 
la conferință, tovarășii Luiza Răican, 
directoarea liceului „Nicolae Băl- 
cescu“, Virgil Actarian, directorul în
treprinderii „Semănătoarea". Ion 
Barna, șecretarul comitetului de par
tid de la Radioteleviziunea română, 
au înfierat activitatea diverselor ofi
cine de propagandă reacționară, care, 
in numele unui fals umanitarism, 
instigă la dezrădăcinări de pămîntul 
natal, caută să racoleze specialiști, 
să procure forță de muncă ieftină 
celor ce-i stipendiază. „Demascarea 
fermă a unor asemenea acte — a 
arătat în cuvîntul său generalul ma
ior Vasile Petrut — se impune cu atît 
mai mult cu cit poporul nostru știe 
bine cine sint și ce doresc, de fapt, 
așa-zișii campioni ai «libertății». în 
țara noastră, oamenii muncii bene
ficiază de toate libertățile în afară 
de una singură care la noi este de 
neîngăduit : libertatea de manevră a 
celor ce urmăresc să priveze poporul 
de libertate".

în încheierea dezbaterilor, tovară
șul Ion Dincă. prim-secretar al Co
mitetului municipal de partid Bucu
rești al P.C.R.. a insistat în mod de
osebit asupra rolului hotărîtor pe care 
îl are perfectionarea continuă a ac
tivității politico-educative desfășurate 
de organele și organizațiile de par
tid in procesul de înfăptuire a Pro
gramului partidului, a obiectivelor 
stabilite de Congresul al XI-lea al 
partidului pentru înflorirea și dezvol
tarea multilaterală a patriei. Apre
ciind activitatea tenace, plină de 
eroism, pe care oamenii muncii din 
sector în frunte cu comuniștii au 
desfășurat-o alături de toti cetățenii 
Capitalei, pentru îndeplinirea rigu
roasă. exemplară, a întregului pro
gram de reconstrucție și refacere sta
bilit de conducerea partidului, pentru 
realizarea sarcinilor de plan si an
gajamentelor suplimentare asumate 
in acest an. vorbitorul a arătat că 
aceasta reprezintă, prin ea însăși, 
replica fermă a oamenilor muncii la 
orice tentative ostile mersului victo
rios înainte al patriei noastre socia
liste.

I 14 sînziene I

Dumitru TtRCOB

(fotografia din stingă). Concluziile membrilor echipei sint apoi aduse iaEchipa de control al oamenilor muncii verified la fața locului calitatea produselor 
cunoștința conducerii întreprinderii (fotografia din dreapta)
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CONTROLUL OAMENILOR MUNCII
(Urmare din pag. I)
observația 1“ „Justă" — răspunde 
șeful atelierului. Dar echipa de con
trol nu se mulțumește numai să con
state. „Mașina de tras fete nu este 
bine reglată, altfel nu ar apărea 
asemenea defecte". Diagnostic exact. 
Sint sesizate apoi o serie de defecțiuni, 
aparent mărunte, dar care, neinlătu- 
rate la timp, pot avea repercusiuni 
asupra calității produsului finit. De 
altfel, asa cum aveau sa constate și 
maistrul și brigadierul atelierului, 
pentru membrii echipei nu există 
defecte mari și mici, ci defecte. Așa 
ca nu au trecut nimic cu vederea.

in atelierele 1—4. unde se execută 
diferite tipuri de bocanci cu talpa 
lipita, exigența 
la încercare 
ducătorului, 
această
meritată faimă colectivului de aici, 
care produce anual peste 1 milion 
perechi incălțăminte.

De altfel, așa cum se sublinia în 
chemarea Consfătuirii pe țară a 
unităților de control al oamenilor 
muncii, „Controlul trebuie să încea
pă in fabrică și să se exercite in 
primul rind de către muncitori, de 
cei care produc valorile materiale". 
Numai procedîndu-se in acest fel, 
cu înalt spirit de responsabilitate 
muncitorească, pe porțile fabricilor 
vor ieși întotdeauna produse de cea 
mai bună calitate.

Constatările echipei de control 
au fost comunicate prompt di
rectorului întreprinderii. „Am avut 
multe controale in unitatea noastră 
— avea să ne spună el. Dar atitea 
observații la obiect, cu sugestii con
crete pentru rezolvarea fiecăreia din
tre ele, nu cred că am primit de 
multe ori. în cursul zilei de mîine 
vom organiza o intilnire cu toți 
maiștrii și responsabilii comparti
mentelor C.T.C.. pentru a stabili îm
preună măsurile necesare".

...A doua zi. simbâtâ. 9 aprilie, in- 
tilnirea anunțată a avut loc. stabi- 
lindu-se măsuri concrete, responsa
bilități precise.

echipei este 
de...

Aflăm, 
exigență a

pusă 
pro- 

că
exigenta 
de fapt, 
oreat o bine-

Vinovății au fost 
sancționați pe loc

Zilele acestea am însoțit intr-o 
acțiune de control echipa f 
tă din - muncitorii Gheorghe 
dean. Ioan Fălcușan. Pavel 
și Matei Roman. de la 
prinderea de vagoane, și 
Dan din partea Inspectoratului co
mercial de stat Arad. Sectorul con
trolat : unități care aparțin de în
treprinderea comercială de stat A- 
limentatia publică Arad. In general, 
s-a constatat un plus de efort șt in
teres din partea celor ce lucrează in 
aceste unități, precum și a condu
cerilor acestora de a acționa cu simt 
d« răspundere — in spiritul și li-

forma- 
i Brâ- 
1 Tica 

intre- 
Tudor

răs-
mai bine cerințelor 

La unitatea cu linie 
„Aradul", pensiu- 

carmange- 
la alte u- 
ordinea și 
înregistrat

O'

tera legilor țării <— pentru a 
punde cit 
populației, 
de autoservire 
nea „Cornul vinătorilor". 
ria din strada Posada și 
nităti controlate, pe lingă 
curățenia exemplare, am 
Si o bună organizare a muncii, 
notă discordantă a făcut unitatea din 
piața Filimon Sirbu. care aparține de 
restaurantul „Ciocîriia". Au fost cin- 
tăriți. prin sondaj, mai multi miti
tei si toți erau mai... mici decît greu
tatea normală. Vinovat : bucătarul 
loan Cristian, care a fost pe loc a- 
mendat. Sancțiuni au fost aplicate și 
în cazul barmanelor Florica Rotaru 
de la berăria „Grădinarilor" și Eli- 
sabeta Kugelman de la bufetul „Vul
turul". surprinse ’ vinzind băuturi cu 
lipsuri la gramaj. Sesizată de aces
te cazuri, conducerea I.C.S. Alimen
tația publică Arad s-a angajat să 
ia măsuri energice pentru înlăturarea 
neajunsurilor.

La fel ca această echipă de con
trol acționează multe alte 
tățenești din Arad.

— La revirimentul care 
în activitatea de control 
nilor muncii — ne spune tovarășul 
Petru Mihuț. secretar al consiliului 
municipal al sindicatelor, membru in 
comisia de coordonare a activității 
de control al oamenilor muncii — o 
contribuție importantă a avut măsu
ra luată ca toti membrii echipelor 
de control să-și însușească in deta
liu .sarcinile ce le revin din cuvin- 
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
din chemarea adresată de consfă
tuirea pe tară , tuturor 
de control al oamenilor muncii. O altă 
măsură pe care am luat-o este aceea 
că după consfătuirea pe tară, echipele 
oamenilor muncii au fost reorgani
zate și intărite cu noi forțe, 
deosebi cu specialiști 
sele domenii, supuse 
fapt care a determinat 
competentei și eficientei 
treprinse. De asemenea, 
nii martie au fost organizate de că
tre consiliul municipal al Frontului 
Unității Socialiste numeroase con
troale dirijate, la care au participat 
și membrii comisiei de coordonare a 
activității de control al oamenilor 

activiști de sin- 
bune rezultate a dat 

i de unele echipe 
a reveni, la un 
de 4—6 zile, in

trolului 
comisia 
oamenilor muncii asupra modului 
în care sint rezolvate sesizările, 
observațiile și propunerile făcute 
de echipe, contribuind in felul a- 
cesta la finalizarea activității de 
control, la sporirea continuă a efi
cientei sale.

echipe ce-

s-a produs 
al oame-

unităților

. ____ în-
în diver- 

controlului, 
o creștere a 
acțiunilor in- 
în cursul lu-

de 
muncii, specialiști, 
dicat. Foarte 1 
metoda folosită 
de control de 
interval scurt, 
unitățile controlate, pentru a consta
ta modul in care s-a acționat de că
tre conducerile unităților respective 
pentru solutionarea sesizărilor si re
comandărilor făcute. Este o expe
riență foarte bună, pe care o vom 
generaliza. De asemenea, ani in
tensificat acțiunile de urmărire di
rectă in unități de către consilia) 
municipal al Frontului Unității Socia
liste, consiliul județean al con-

muncitoresc și de către 
de coordonare a controlului 

muncii
sînt

Și

Constantin F RIES CU
Constantin S1M1ON
corespondentul „Scînteii'

Termenul nu este 
facultativ

La 26 martie 1976. 
din satul Deal, jude
țul Aibă, a sosit la re
dacție o scrisoare in 
care se arătau o se
rie de abuzuri comise 
de președintele C.A.P., 
loan Nedelcu. pe sea
ma si în dauna avutu
lui obștesc. A doua zi. 
redacția a trimis scri
soarea spre cercetare 
Comitetului județean 
de partid Alba. Timp 
de un an. de la Alba 
nu ne-a sosit nici o 
veste. La 4 aprilie a.c. 
a venit. în sfirșit, un 
răspuns semnat de 
tov. George Homoș- 
tean, prim-secretar al 
Comitetului județean 
Alba al PiC.R. Din răs
puns aflăm că fapte
le relatate în sesiza
re au fost cercetate de 
un colectiv de activiști 
de la U.J.C.A.P.. ai 
organelor comunale.de 
partid și reprezentanți 
ai Băncii agricole ju
dețene. Pe baza con
statărilor făcute. Ia 12 
aprilie 1976 a avut loc 
adunarea generală a 
organizației de bază a 
C.A.P. Deal, la care au 
participat activiști cu 
munci de răspun
dere de la comite
tul județean de partid. 
U.J.C.A.P. etc. Pre
ședintele cooperativei 
a fost sancționat a- 
tunci cu ..vot de blam" 
si s-a propus să se re
comande adunării ge
nerale a cooperativei 
agricole să rămină in 
continuare ca pre
ședinte. tinînd seama 
de calitățile sale. Pus 
in discuția membrilor

De la
Administrația Asigurărilor de Stat 

recomandă fiecărui automobilist să 
contracteze. în condiții avantajoase, 
„asigurarea............  i__„,
te a conducătorilor de autoturisme 
și a altor persoane aflate în auto
turisme". Această asigurare acope
ră. in limita numărului de locuri 
admis la transport, consecințele ac
cidentelor intimplate persoanelor, 
nenominalizate, aflate în autoturis
me. Sumele asigurate. de pină la 
30 000 lei de fiecare persoană, se 
plătesc, de către ADAS, indepen
dent de cele cuvenite in baza asi-

facultativă de acciden- 
ătordor de autoturisme

se arată 
tov. loan 

i recunos- 
săvirsite. 

i și s-a 
respecte 

prevederi- 
Adunarea 
hotărît in 

să fie 
postul de

în pitoreasca stațiune Poiana 
Brașov, în lunile aprilie și mai se 
asigură cazare în hoteluri cu înalt 
nivel de confort Ia tariful de 25 
lei pe zi de persoană, iar masa in 
restaurante moderne la tariful de 
50 lei pe zi de persoană (pentru 
pensiune completă) sau cu 30 lei 
pe zi de persoană (pentru demi- 
pensiune). Oaspeții au la dispoziție 
piscină, saună, excursii cu autoca
rul sau minicarul. jocuri mecanice, 
seri distractive etc.

Biletele se pot procura prin ofi
ciile județene de turism, întreprin
derea de turism, hoteluri și restau
rante București sau la dispecera
tul stațiunii Poiana Brașov, telefon 
921 45250.

Posesorii biletelor beneficiază de 
o reducere de 50 
portul pe C.F.R.

în fotografie :
nele hoteluri din

la sută la tranș

Unul din moder- 
Poiana Brașov.

„Inovații“ automobilistice
care tulbură liniștea orașului

Decibeli pe

luat si eu după alții, 
ati cîstigat prin acest

să fiu. 
parcă iti

nu m-am gindit. 
dă un plus de

ește de prisos.

I
I
I
i
I
I
I

patru roți
ce mod se re- 
a inăltat din 

său. N. Vangală.
ne-a

I
Dințr-o greșită părere că modifi

carea sau chiar eliminarea tobei 
de eșapament ar contribui la o 
mai bună funcționare a motorului — 
iar in unele cazuri dintr-un teribi
lism de neînțeles — unii conducă
tori auto iși transformă mașinile în 
surse de produs zgomote. Intr-un 
cuvint, de poluare sonoră.

O investigație întreprinsă recent 
Împreună cu lucrători din cadrul Mi
liției municipiului Brașov ne-a pus 
fată-n față cu citiva din acești năz
drăvani ai volanului, care tulbură în 
mod nepermis liniștea orașului.

întrebat pentru ce a eliminat toba 
de eșapament. C. Ilies. proprietarul 
autoturismului 2-BV-5271. ne-a răs
puns :

— M-am
— Si ce 

lucru 7
— Sincer 

Duduitul 
plăcere...

Orice comentariu
Dar ceea ce. probabil, nu știe Ilies. 
nici alții ca el. este faptul că ceea ce 
reprezintă pentru el „plus de plă- 

pentru alții reprezintă „un 
neplăcere", duce la supraso- 

iK’Wțfa sistemului nervos al cetă
țeanului.

La fel ca Ilies ne-au răspuns și 
alti conducători auto. De unde con
cluzia că unii dintre ei au fost, pur 
și simplu, influențați de alții, că ha- 

.. bar n-au dacă modificarea pe care au 
adus-o sistemului de eșapare a gaze
lor are sau nu vreo influentă poziti
vă asupra funcționării mașinii. în 
schimb. M. Munteanu. proprietarul 
autoturismului l-BV-3598. a ținut 
mortis să ne convingă că renunțarea 
la toba de eșapament, permite o func
ționare mai bună a motorului. Rugin-

ADAS

intre 80 lei si 210 lei în 
nivelul sumei asigurate 
persoană, se pot plăti si

relații suplimentare și 
asigurării cei intere-

gurării prin efectul legii de răspun
dere civilă auto sau a altor asigu
rări facultative. Primele anuale de 
asigurare, 
raport de 
de fiecare 
in rate.

Pentru
contractarea
sati se pot adresa responsabililor cu 
asigurările din unitățile socialiste, 
agenților si inspectorilor de asigu
rare. filialelor A.C.R. sau. direct, 
oricărei unități ADAS.

cooperatori, 
in răspuns. 1 
Nedelcu și-a 
cut abaterile 
regretîndu-le 
angajat să 
cu strictete 
le legilor, 
generală a 
unanimitate 
menținut pe 
președinte.

în încheierea răs
punsului se subliniază 
apoi că. discutindu-se 
cu membrii coopera
tori. s-a constatat că 
nu in suficientă mă
sură conducerea C.A.P. 
a fost îndrumată si 
sprijinită de comitetul 
comunal de partid și 
de U.J.C.A.P. în ve
derea înlăturării aces
tor neajunsuri, secre
tariatul comitetului ju
dețean de partid a a- 
tras acestor organe 
foarte serios atenția 
asupra felului cum 
trebuie să sprijine si 
să îndrume activitatea 
consiliului de condu
cere al C.A.P Deal.

Precizăm. în înche
iere. că răspunsul ne-a 
sosit după mai bine de 
un an și că nu este 
prima scrisoare la care 
Comitetul județean de 
partid Alba răspunde 
cu intîrziere. Cum res
pectarea termenelor de 
soluționare a sesizări
lor și deci si de tri
mitere a răspunsurilor 
nu este facultativă, 
așteptăm nu un nou

răspuns, ci răspunsuri 
in termen, bine docu
mentate. la scrisorile 
ce le vom trimite 
viitor.

Mai bine 
mai tîrziu.

în

Dintr-o amplă scri
soare adresată redac
ției noastre aflăm că 
Emil Totir a îndepli
nit multă vreme func
ții de răspundere in 
conducerea coopera
tivei zonale de consum 
Baia de Aramă. în 
scrisoare se arăta că el 
„a funcționat in mai 
multe rînduri cînd 
contabil, cînd contabil- 
șef. dar a fost desti
tuit pentru abateri si 
fapte necinstite... Cu 
toate acestea. în 1974 
a fost numit președin
te al cooperativei". Se 
relatează apoi în sesi
zare numeroase exem
ple din care rezultă că 
Totir. 
tie. a 
mită 
toare
obștesc și pentru buna 
desfășurare a activită
ții cooperativei al că
rei președinte era.

Comitetul județean 
Mehedinți al P.C.R. a 
trimis redacției 
răspuns detaliat 
care rezultă că
matiile din sesizare. în 
marea lor majoritate.

în noua sa func- 
continuat să co- 
abuzuri păgubi- 
pentru avutul

s-au adeverit. Pre
ședintele cooperativei, 
precum și contabilul- 
sef. Grigore Pîrvuleț. 
s-au mulțumit să trea
că răspunderile de Ia 
unul la altul, fără să ia 
măsurile prevăzute de 
lege privind paza a- 
vutului obștesc, res
pectarea legalității, 
plata retribuției, au 
angajat și menținut 
oameni cu anteceden
te penale, au încredin
țat gestiuni unor oa
meni necorespunzători 
— toată această situa
ție avantajînd crearea 
și nerecuperarea de 
mari pagube mate
riale.

Desigur, o constata
re cit se poate de lo
gică. de firească, care 
se cere insă comple
tată. Totul a plecat de 
la încălcarea principii
lor și normelor elabo
rate de partidul nos
tru privind promo
varea si selectionarea 
cadrelor. lipsa unui 
control sistematic 
eficient din partea 
ganelor de partid 
sunra felului cum
cestea iși fac datoria. 
Căci omul a tras con
cluzii. firește 
că dacă lui i 
tut trece cu 
tot ce făcuse
si a fost promovat pre
ședinte. de ce n-ar pu
tea si el încălca anu
mite prevederi Pri

si 
or- 
a- 
a-

un 
din 

afir-

greșite, 
s-a Du- 
vederea
înainte

du-1 să ne explice în 
alizează acest lucru, 
umeri. La rindul 
proprietarul mașinii l-BV-7442. 
declarat :

— Aaa, toba de eșapament 7 
pierdut-o acum cîteva zile, dar 
s-o înlocuiesc cu alta.

Lucrătorii de miliție au observat 
însă că în locul tobei pe care, chipu
rile. o pierduse, el montase o țeavă 
„artistică", sub formă de pîlnie. spe
cial concepută pentru a ușura o eva
cuare mai rapidă a gazelor. Și, de 
aici, de producere a zgomotului.

Nu sînt excluse posibilitățile unor 
defecțiuni la toba de eșapament, dar 
ele pot fi remediate. Ceea ce nu este 
cazul cu cei care, in mod intenționat, 
iși modifică sau elimină toba din mo
tivele amintite mai sus. Asa au pro
cedat și Ilarion Ghiaja (autoturism 
2-BV-7309), care a înlocuit si el toba 
cu o simplă țeavă. și loan Popa 
(autoturism 2-BV-6629), șt Suciu Tra
ian (2-BV-1273), Iustin Dinu (autotu
rism l-BV-3807). ca și proprietarii 
autoturismelor cu numerele 1-BV- 
5050. 2-BV-171, 2-BV-5401. 2-BV-5074 
și alții- De neînțeles este si faptul 
că printre aceștia se găsesc și cadre 
cu murid de' rășpurjțlere In unele' ‘ 
unități și instituții, precum și con
ducători auto de pe autovehicule 
proprietate de stat sau obștească.

în legătură cu afirmațiile susținute 
că eliminarea sau modificarea tobei 
de eșapament ar avea efecte mira
culoase asupra funcționării motorului, 
am ținut să cunoaștem părerea unor 
persoane autorizate :

• Inginer Constantin Niculescu. 
șeful Filialei A.C.R. Brașov : „Cei 
care susțin aceasta sînt de-a dreptul 
ignoranți. Singurul ciștig — dacă 
se poate numi astfel — este spo
rirea puterii motorului cu circa 2 la 
sută, «ciștig» care se pierde insă in 
condițiile circulației în localități. în 
schimb, cîștigă... poluarea fonică".

• Inginerul Petre Lupu. șeful uni
tății „Dacia-service" Brașov : 
locuirea sau modificarea tobei 
eșapament este lipsită de logică, de
oarece in condiții normale de circu
lație nu oferă nici un avantaj. Dim
potrivă. Iată de ce consider nece
sară intervenția mai energică a or
ganelor de miliție".

Intr-adevăr, este necesară o ener
gică intervenție din partea organelor 
de circulație, pentru a tempera zelul 
tuturor celor care atentează Ia liniș
tea cetățenilor, la sănătatea lor.

Nicolae MOCANII
corespondentul „Scînteii"

Am
am

„în
de

vind... tot promo
varea.

Este adevărat, in în
cheierea ' răspunsului 
se precizează că s-au 
luat următoarele mă
suri : înlocuirea din 
funcția de președinte 
a lui Emil Totir și din 
funcția de contabil-șef 
a lui Grigore Pîrvu-

let ; s-au stabilit răs-
■ punderile 
pentru cei 
inclusiv cei 
sus ; s-au trimis spre 
cercetare organelor de 
anchetă penală cazuri
le în care legea pre
vede aceasta ; s-au 
prelucrat abaterile cu 
tot colectivul de an
gajați ai cooperativei ; 
aspectele din sesizare 
si constatările au fost 
dezbătute in adunarea 
generală a oamenilor 
muncii, unde au parti
cipat și reprezentanți 
ai organelor de partid 
și de stat.

materiale 
vinovați, 
de mai

Concis, la obiect
• Regionala de căi ferate-Galați : Ca urmare 
cercetărilor efectuate, conducerea regionalei 
hotărît scoaterea șefului de statie coordona-

a 
a 
tor din stația Tecuci ca necorespunzător și tre
cerea lui intr-o funcție potrivit pregătirii sale 
profesionale.

• I.J.G.C.L. Mehedinți : Pentru îmbunătățirea 
transportului in comun pe traseul Drobeta-Tur- 
nu Severin — Simian s-au revizuit ciclogramele 
de circulație a autobuzelor, au fost înlocuite 
mașinile care au prezentat o stare tehnică neco
respunzătoare ; în orele de virf s-a suplimen
tat capacitatea de transport, evitindu-se astfel 
aglomerația. Situația transportului in comun pe 
acest traseu s-a îmbunătățit.

e Consiliul popular al municipiului Constanța : 
In cartierul Filimon Sirbu s-au canalizat, ame
najat și asfaltat în anul 1976 mai multe străzi. 
Acțiunea continuă și in acest an. astfel că stră
zile Enăchiță Văcărescu. Sandu Aldea și Mi
tropolit Dosoftei. la care se referă sesizarea, 
vor fi canalizate și amenajate pînă 
anului 1977.

• Inspectoratul școlar al județului 
trucît prof. Sabin Frînculescu. de la 
nerală Covrigi, comuna Vărgiulești. 
vinte vulgare elevilor și uneori îi lovea, i s-a 
aplicat sancțiunea „retragerea ultimei gradații 
de retribuție tarifară pe timp de 3 luni". Tot
odată. i s-a atras atenția că la a doua abatere 
va fi îndepărtat din invătămint.

Neculai ROSCA

la sfirsitul

Gorj : în- 
Școala ge- 
adresa cu-
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Pentru a doua oară, trofeul 
cutezătorilor 
revine unui 
reșean. De 
fost cucerit de echipajul de 
fete — sugestiv denumit „Sin- 
zienele" — de la Casa de copii 
școlari din Baia Mare. Echipajul 
celor 14 fete a realizat in pito
rescul neasemuit al Munților 
Maramureșului un film color, 
diapozitive de interes științific 
despre fauna și flora din rezer
vația Petrosu Rodnei (altitudi
ne 2 303 m) și un jurnal-album. 
In plus, neobositele drumețe au 
marcat eu semne turistice tra
seul Baia Mare — Pleștioara, 
din rezervația castanului co
mestibil și au adunat o bogată 
informație etnografică și folclo
rică. Fapt inedit: cele 14 sînzie
ne au urcat in fiecare zi timp 
de două săptămîni de expediție 
cite un virf de munte. Adunat 
— urcuș cu urcuș — depășește 
înălțimea Everestului. E ceva!

Buchetul 
de ghiocei

A ieșit la pensie Stefania 
Chlriazi. una dintre cele mai 
inimoase artiste amatoare și în
drumătoare pricepută, de care 
se leagă numeroase dintre suc
cesele scenelor gălătene. In 
ultimii ani. a condus două din
tre cele mai mari cluburi munci
torești: al combinatului siderur
gic și al Grupului de șantiere 
pentru construcții industriale și 
agrozootehnice. Multe din for
mațiile artistice pe care le-a 
îndrumat au obținut importante 
premii. în ziua ieșirii la pen
sie. colegii i-au oferit. în mod 
simbolic, un buchet de ghiocei. 
Frumoși, aidoma ghioceilor care 
i-au răsărit Ia tîmple in anii în 
care a slujit frumosul.

Firesc,

„Busola de aur“ 
echipaj maramu- 

această dată, el a

omenesc
După ce si-a isprăvit trebu

rile pentru care venise la Arad, 
Alexandru Dabu, tehnician din 
Timișoara, a intrat la restau
rantul cu autoservire de pe bd. 
Republicii să bea un pahar de 
citro. A băut, s-a răcorit, a ple
cat. Dar. la plecare, a uitat pe 
masă portofelul in care avea 
toate actele, un carnet C.E.C. cu 
o însemnată sumă de bani, plus 
2 213 lei in numerar. Găsind
portofelul, vinzătoarea Florica
Badea l-a predat imediat res
ponsabilului loan Cosma. iar 

. acesta a fțicut ce-a făcut si pă- 
‘ gufrașul a intrat repede în po

sesia celor pierdute. Ijn aest fi
resc. omenesc, ne care-l con
semnăm ca atare.
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Fotograful 
în... obiectiv

T. Ștefan din Tg. Mureș este 
de profesie fotograf. In afară 
de pozele 
tograful T. Ștefan, om la 50 
de ani. „poza" in fata clienti- 
lor ca un om serios. Dar nu 
era! Dovadă: după ce s-a 
despărțit de soție și de cei doi 
copii ai săi, a început să-și 
pună apartamentul la dispoziția 
unor petrecăreți ocazionali. Bi
neînțeles, cu bani. In căutare 
permanentă de astfel de ama
tori, el si-i recruta și din rîn- 
durile celor care se fotografiau. 
După clasicul indemn „Zimbiți, 
vă rog!", el șoptea complice la 
urechea omului dacă n-ar avea 
nevoie de un apartament (cu tot 
confortul) pentru o zi sau o 
noapte de chef. Vecinii lui T. 
Ștefan erau, pur și simplu, te
rorizați de interminabilele pe
treceri. pînă cînd a fost sesizată 
militia, care l-a „luat in o- 
biectiv" pe fotograf și l-a trimis 
în fata instanței de judecată. 

Unde lăsați 
chibriturile?

în gospodăria lui M. D. din 
comuna Albota. județul Argeș, 
a izbucnit un incendiu. Au fost 
mistuite de flăcări casa și două 
arajduri. Cu toată intervenția 
promptă a cetățenilor si pompie
rilor. flăcările s-au extins și în 
gospodăria mamei acestuia, 
făcind scrum un grajd si o ma
gazie. Cauza incendiului: un 
chibrit lăsat la indemina copi
lului. nesupravegheat.

Un alt incendiu, soldat tot eu 
importante pagube materiale, 
s-a produs si in gospodăria lui 
I.M. din Colibași. Cauza: a- 
ceeasi.

Nici pădurea 
nu l-a

propriu-zise. fo-

ascuns
Deodată, un puternic țipăt de 

durere a făcut să se oprească o 
clipă furculițele și paharele din 
miinile consumatorilor aflați la 
ora aceea in restaurantul nr. 1 
din Baia de Aramă, județul Me
hedinți. Omul care țipase era 
șoferul Ilie Slejuc din localita
te. Apoi, liniștea care se înstă- 
ninise pentru citeva clipe a fost 
spartă in țăndări de ușa trinti- 
tă de perete, pe care ieșise în 
fugă cel care-l lovise mișelește 
pe șofer. Oamenii au dat buzna 
după el. dar făptașul fugea de 
rupea pămîntul. Sesizat de cele 
intimplate. subofițerul de miliție 
Ion Brinzan a pornit în urmări
rea lui. dar odată ajuns in pă
dure. l-a pierdut din ochi. Cu 
ajutorul cetățenilor, subofițerul 
a organizat un adevărat olan de 
bătaie, si — după multe neripe- 
tii — a fost prins. Nici pădurii 
nu-i place să ascundă asemenea 
făptași...

Rubrică reollzatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Eforturi susținute, rezultate bune[ STRUCTIEI
LA „ELECTROPUTERE" DIN CRAIOVA

Muncim pentru depășirea sistematică 
a planului, deoarece țara are nevoie 

mai mult ca oricind de produsele noastreu

Constructorii
la datorie

zi se înregistrează un 
mai intens de lucru pe

în dimineața zilei de 8 martie. în
treprinderea „Electroputere" din Cra
iova — al cărei proces de fabricație 
a fost întrerupt de cutremur — pro
ducea din nou la întreaga capacitate. 
La sfîrșitul lunii martie. în bilanțul 
primului trimestru al anului 1977 se 
consemnează ; 1) pierderile au fost 
integral recuperate ; 2) un plus de 32 
milioane lei la indicatorul producție 
globală și 13,7 milioane lei la pro
ducția marfă, peste prevederile pri
melor trei luni ; 3) creșterea cu 3,8 
la sută a nivelului productivității 
muncii peste sarcina planificată ; 4) 
depășirea planului de export pe re
lația vest cu 1 milion Iei valută. Toa- 

. te acestea ilustrează că întregul co
lectiv al întreprinderii ..Electropu
tere". în frunte cu comuniștii, și-a 
făcut datoria exemplar, muncitorește.

Cum anume s-a reușit, să se rein
tre asa de repede în ritmul normal 
de producție, să se obțină asemenea 
rezultate 7

— Chiar a doua zi după seism, 
așa cum a indicat secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. comitetul de partid și-a 
asumat răspunderea de a fi un au
tentic „stat major" al eforturilor în
tregului colectiv pe frontul refacerii 
si am trecut la urmărirea punct cu 
punct, ceas de ceas, a îndeplinirii 
programului de restabilire a ritmu
rilor normale de producție — ne-a 
spus tov. Ion Diaconescu. secretarul 
comitetului de partid al întreprinde
rii. Locurile de muncă afectate au 
devenit „birourile" de lucru ale fie
căruia din cadrele de conducere. Cu 
prilejul operativelor ținute în fiecare 
seară, membrii comitetului de par
tid și ai consiliului oamenilor mun
cii. repartizați pe puncte de lucru, 
raportau asupra modului de reali
zare a sarcinilor încredințate, asupra 
soluționării problemelor, a unor defi
ciențe apărute. Zilnic, cele peste 20 
de colective complexe, care continuă 
să funcționeze și acum în întreprin
dere. au urmărit. în cadrul fiecărui 
sector de producție și al fiecărui 
schimb de lucru, graficele zilnice de 
recuperare a pierderilor, îndeplinirea 
planului curent, modul de folosire a

utilajelor și de gospodărire a mate
riilor prime si materialelor. Situațiile 
critice sînt aduse, pină a doua zi la 
ora 11. Ia cunoștința comitetului de 
partid din intreprindere și chiar în 
aceeași zi sînt analizate cu condu
cerea sectoarelor vizate și înlăturate. 
Dialogul cu colectivul este perma
nent. neîntrerupt. Discuțiile de la om 
la om, analizele „fulger", la punctele 
de muncă, au luat locul 
tradiționale. Colectivul de 
tare politico-ideologică a 
difuzat în fiecare din cele 
ganizatii de bază un bogat material 
de propagandă cu conținut adecvat. 
Pe coperta ultimei broșuri tipărite 
scrie : „Ești om al societății noastre 
socialiste ! Simți arzâtoarea chemare 
a ceasului acesta 7 Să fii prezent la 
datorie, oriunde e nevpie de spri
jinul tău !“.

Chemării „ceasului acesta" i-au 
răspuns, ca un singur om. miile de 
lucrători ai întreprinderii, printr-un 
efort unic pentru reintrarea grabnică 
a producției pe făgașul normal. Co
muniștii Gheorghe Dinu, Florea Go- 
lescu și C. Floricel, de la mașini 
rotative, nu au plecat acasă pînă 
ce „cea dinții casă a lor" — fa
brica — nu și-a reluat activitatea. 
Comunistul Nicolae Dumitru, de la 
atelierul bobine de reactanță, împre
ună cu încă 5 tovarăși din echipă, 
au îndeplinit zi de zi sarcinile co
legului lor Smarandache Negreanu 
și l-au ajutat, totodată, să-și refacă 
propria locuință. Atelierul transfor
matoare de măsură, condus de mai
strul Vasile Vănut. și-a realizat pla
nul pe aprilie și lucrează în contul 
lunii mai.

Acestea sînt numai citeva fapte de 
muncă din multe altele care merită 
evidențiate. Eforturile depuse la 
„Eleotroputere". rezultatele obținute 
în primul trimestru. în prima decadă 
din aprilie sint o garanție a faptului 
că sarcinile de plan pe acest an vor 
fi îndeplinite si depășite de harnicul 
colectiv de aici.

ședințelor 
documen- 
tipărit și 
67 de or-

Nicolae BABĂLAU
corespondentul „Scînteii

LA „DANUBIANA" DIN BUCUREȘTI

lucrăm acum la capacitatea maximă 
Pentru recuperarea pierderilor dăm zilnic 

producții suplimentare
în fiecare zi de lucru, incepînd 

din a doua jumătate a lunii martie, 
de pe liniile de fabricație de la „Da
nubiana" din București ies cite 200 
de anvelope in plus fată de capaci
tatea maximă calculată a uzinei. 
Explicația acestor producții record 
ne este dată de secretarul comitetu
lui de partid al întreprinderii, tov. 
ing. Remus Ganga :

— întregul nostru colectiv se află 
angajat cu toate forțele în bătălia 
pentru recuperarea pierderilor de 
producție cauzate de cutremur. Prin 
munca fără preget a miilor de mun
citori și specialiști ai unității, în 
frunte cu comuniștii, s-a asigurat 
reintrarea în funcțiune in cel mai 
scurt timp posibil a instalații
lor productive. Astfel, angajamentul 
luat în fata tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. cu prilejul vizitei de lu
cru de la „Danubiana", a fost reali
zat înainte de termen — capacitatea 
integrală de producție a unității fiind 
atinsă, din nou, la 14 martie.

O altă sarcină subliniată de secre
tarul general al partidului a fost 
exemplar îndeplinită : întreaga pro
ducție pentru export din luna mar
tie a fost integral realizată.

Lupta pentru recuperarea pierderi
lor de producție care. aici, se ridică 
la zeci de milioane de lei, se 
plină desfășurare.

— Fiecărei secții, fiecărui 
ii revin sarcini deosebite in 
direcție, ne precizează inginerul șef 
al întreprinderii. Dan Stoica. Pe lin
gă producțiile record ce se obțin 
zilnic, o contribuție decisivă la recu
perarea pierderilor de producție va 
avea devansarea intrării in funcțiune 
a unor noi obiective. Iată punctate 
citeva din măsurile care converg 
spre realizarea acestor importante 
sarcini: • Montarea in avans a ma
șinilor de asamblat anvelope — uti
laje complexe construite in cadrul 
întreprinderii bucureștene • Crește
rea capacității de producție în secția 
semifabricate, lucrări executate de 
Trustul de construcții și montaje 
pentru rafinării in industria chimică. 
• Reducerea perioadei de reparații 
la atelierul de malaxoare de la 21 de 
zile, cit era planificat, la 14 zile, prin

u

află in

atelier 
această

concentrarea unor echipe complexe 
de mecanici, electricieni, automa- 
tiști, electroniști la executarea aces
tor lucrări • Livrarea în avans de 
către furnizori a preselor de vulca
nizare.

Baza de materii prime fiind asigu
rată integral, munca bine organizată 
și condusă, hotărirea colectivului de 
la „Danubiana" este aceea de a în
registra, in luna aprilie, prin cele 
9 000 de anvelope prevăzute a fi rea
lizate suplimentar față de sarcinile 
de plan, un avans substanțial în ac
țiunea de lichidare a restanțelor. 
De altfel, pină la sfîrșitul semestru
lui I din acest an. întreaga rămînere 
în urmă va fi integral recuperată. 
Sporurile de producție obținute de 
schimburile conduse de maiștrii Ion 
Marinică din secția pregătire semi
fabricate. Cocoș Vasile din atelierul 
calandrare. Constantin- Bondoc din 
secția vulcanizare și Marin Marin, 
din secția asamblare dau garanția că 
acest obiectiv va fi realizat.

Cealaltă direcție în care sînt con
centrate energiile colectivului o con
stituie refacerea si consolidarea clă
dirilor avariate de cutremur. Prezen
ta. în această perioadă, a unui co
lectiv de specialiști din cadrul Insti
tutului de inginerie tehnologică și 
proiectări pentru industria chimică 
(I.I.T.P.I.C.) pe platforma „Danubia- 
nei“. preocuparea permanentă a con
ducerii ministerului de resort și a 
centralei pentru soluționarea opera
tivă a problemelor, colaborarea strân
să cu constructorii sint elemente 
care asigură un ritm rapid de exe
cuție a acestor lucrări. Demne de 
menționat sint eforturile unor mun
citori și specialiști, cum sînt ingine
rul Dan Niculescu de la I.I.T.P.I.C., 
sudorul Ion Petre și mecanicii Nico
lae Gugui și Ion Pavel, care au o 
contribuție importantă la realizarea 
lucrărilor de consolidare si recon
strucție a clădirilor.

...Sint dovezi convingătoare ale ac
tivității rodnice și responsabilității 
unui mare colectiv muncitoresc, an
gajat cu toate forțele in bătălia nor
malizării, a dezvoltării și moderniză
rii producției.

(Urmare din pag. I)
mice, de creștere mai rapidă a veni
tului național. Tocmai avind in ve
dere aceste cerințe și evaluind rea
list rezervele interne existente in 
fiecare intreprindere în domeniul 
creșterii productivității muncii, prin 
planul de dezvoltare economică și so
cială a țării pe 1977 s-a stabilit sar
cina de a se elabora programe con
crete de măsuri care să asigure ma
jorarea suplimentară a productivită
ții muncii. Sub directa îndrumare a 
organizațiilor si organelor locale de 
partid, specialiști și muncitori cu ex
periență, activiști de partid, cadre 
din învățămint si cercetare, din mi
nistere și organe centrale de sinteză 
au desfășurat. în fiecare întreprin
dere și pe fiecare șantier, o vastă 
acțiune de investigare și evaluare a 
tuturor resurselor de sporire supli
mentară a productivității muncii in

Zi de 
ritm tot 
șantierele refacerii și construc
ției de locuințe. La ora actuală 
sint în plină desfășurare lucră
rile de consolidare a marilor 
clădiri și edificii publice. In a- 
ceastă amplă acțiune sînt mobi
lizate sute de echipe de con
structori și specialiști de înaltă 
calificare, atît din țară, cît — 
mai ales — din București. Ei sînt 
hotăriți să realizeze lucrările 
de consolidare și reparare a 
clădirilor cît mai repede și de 
cea mai bună calitate. Fiecare 
oră și zi este folosită la maxi
mum pentru scurtarea duratelor 
de execuție. Acționîndu-se la 
întreaga capacitate, cu compe
tență și dăruire, procesul de 
refacere se va putea finaliza 
astfel într-un timp relativ scurt.

în același timp, se dă bătălia 
pentru realizarea în ritm intens 
a noilor blocuri de locuințe. Nu
mai într-o lună de Ia seism, în 
București și in localitățile cala
mitate s-au dat in folosință pes
te 14 000 apartamente, unele 
dintre ele înainte de termen. Tot 
mai numeroase sînt angajamen
tele constructorilor de pe dife
rite șantiere ale Capitalei de a 
devansa termenul de dare în 
folosință a noilor apartamente. 
Iar faptele lor de zi cu zi dove
desc că angajamentele asumate 
vor fi înfăptuite 
plar.

în imaginile 
prezentăm pe 
harnicii constructori de pe di
ferite șantiere din Capitală (de 
la stînga la dreapta) — din str. 
Lujerului, blocul 22 — Petre 
Tîșu, Petre Mocanu și Marin 
Rusu, fierar-betoniști ; din bu
levardul 1 Mal. blocul 44 A-2
— Anghel Iancu, dulgher, și 
de la Spitalul clinic de urgență
— Nicolae Stan, zidar, și Du
mitru Petre, electrician. (Ion 
Lazăr). Foto : S. Cristian.

în mod exem-

de mai jos 
cîțiva dintre

întreprinderea agricolă de stat 
Pecica. județul Arad, are o expe
riență valoroasă in cultivarea legu
melor. Spicuim din darea de seamă 
Privind rezultatele obținute in 1976, 
prezentată in adunarea generală a 
oamenilor muncii. în capitolul refe
ritor la situația economi co-financia
ră a întreprinderii se arată : „Sub 
aspect financiar, cele mai bune rea
lizări le-au obținut fermele care au 
cultivat legume și cartofi, unde s-au 
obținut beneficii peste plan de mai 
multe milioane de 
oare o excepție re
zultatele de anul 
trecut 7 Nicide
cum. Această în
treprindere agri
colă de stat reali
zează. an de an 
venituri mari din 
cultura legume
lor. încă din 1971 
ziarul 
roșie" 
scria : 
I.A.S. 
obținut 
atit 
legumicultura 
beneficii asa 
mari, ar trebui 
se inițieze un curs 
la care să parti
cipe toți șefii de 
ferme legumicole 
din cooperativele 
agricole. Trebuie 
făcut totul pen
tru ieftinirea pro
ducției de legu
me. pentru renta
bilizarea acestui 
între timp au venit multi la Pe
cica. și-au însușit metodele de 
muncă practicate aici, le-au apli
cat în unitățile lor. Dar în anii 
care au trecut de atunci, expe
riența unității s-a amplificat și. de 
aceea, ne propunem să o prezentăm 
mai pe larg.

Care este elementul hotărîtor ce 
determină rentabilitatea în legumi
cultura 1 La această întrebare, tova
rășul loan Țîrlea, directorul între
prinderii, ne-a răspuns : „Creșterea 
randamentului la hectar prin promo
varea tehnologiilor moderne de cul
tivare a legumelor și cartofilor și, in 
al doilea rind. reducerea cheltuielilor 
materiale de producție". Spre edifi
care ne sint oferite citeva cifre deo
sebit de semnificative. în 1976 s-a 
obtinut o producție medie de 39195 
kg legume la hectar, față de 20 217 
kg cît era planificat. La cartofi s-au 
realizat 40 288 kg la hectar. în loc de 
25 000 kg cît prevedea planul. Ca ur
mare, s-au livrat în plus, fată de 
sarcinile de plan. 4 375 tone legume 
și aproape 4 000 tone cartofi. Iată 
deci cum legumicultura poate să asi
gure venituri foarte mari. Cei care

lei". Constituie

afirmă cu ușurință că legumicultura 
ar fi un sector nerentabil al unități
lor agricole ar trebui să-și însu
șească experiența I.A.S. Pecica și. 
mai ales, să o aplice. în discuțiile 
cu specialiștii și muncitorii întreprin
derii, am căutat să descifrăm mai 
amănunțit factorii care au contribuit 
la realizarea producțiilor amintite.

Desigur, respectarea tehnologiei 
este esențială pentru obținerea de 
producții mari în legumicultura. Ce 
s-a făcut însă în plus la Pecica pen
tru a se ajunge la asemenea recol
te 7 Să ne referim la cultura cepei.

recolta a fost superioară atit din 
punct de vedere cantitativ, cit și ca
litativ.

Ce elemente noi s-au aplicat la 
cultura tomatelor 7 Tot ce s-a făcut 
a avut ca scop asigurarea unor den
sități de 80 000 plante la hectar, ț mal 
mare decât aceea prevăzută. Si în 
acest sens, pe lingă micșorarea dis
tanțelor între plante pe rind. s-au 
completat golurile cu răsad de _ re
zervă. Plantele fiind mai apropiate, 
s-au susținut unele pe altele, astfel 
încât nu a fost nevoie să se facă a- 
răcitul. Iar recolta de 40 000 kg la

JJ Cine vrea să învețe

„Flacăra 
din Arad

„întrucît
Pecica a 

rezultate 
de bune in 

si 
de 
să

«■ s cum se cultivă cartofii
să vina la

,?is

sector". Este drept.

s-au făcut 20 de stropiri contra ma
nei și pentru combaterea dăunători
lor. Si aceasta dintr-un motiv bine 
întemeiat. Irigarea prin aspersiune 
asigură în sol apa necesară plante
lor. dar menține, la suprafață, un 
mediu umed care favorizează dezvol
tarea manei. De aici și necesitatea 
ca tratamentele să fie făcute mai 
des. Dar tocmai aceste lucrări au 
contribuit ca în vegetația plantelor 
să nu se producă Întreruperi, „rup
turi". cum se întîmplă adesea în alte 
unități. îa vara trecută, tovarășul 
Matei Berindei, directorul Institutu

lui de cercetări 
pentru cultura car
tofului de la Bra
șov, văzînd cultu
rile întreprinderii, 
spunea cu admi
rație : „Cine vrea 
să învețe cum se 
cultivă cartofii nu 
trebuie să meargă 
in Olanda, să vină 
la Pecica".
, Sint, fără îndo
ială, realizări de 
seamă care se da
torase muncitori
lor și specialiștilor 
acestei întreprin
deri. I-am ascul
tat în cadrul adu
nării generale a 
oamenilor muncii. 
Deși aveau toate 
motivele să fie 
mulțumiți — re
zultate foarte bune 
au fost obținute 
și în alte sec
toare de produc- 

unei analize critice

CC

ÎN SECTORUL LEGUMICOL AL ÎNTREPRINDERII AGRI
COLE DE STAT PECICA-ARAD introducerea unor ele
mente noi în tehnologia de cultivare, o gîndire economică 
temeinică, riguroasă asigură producții mari șl o înaltă 

rentabilitate

Această plantă s-a cultivat pe o su
prafață de 139 hectare, obținindu-se 
o producție de 49 000 kg la hectar. 
Un adevărat record ! „Asigurarea 
unor densități mari la hectar este 
condiția hotărîtoare pentru realizarea 
de recolte mari
Victor Ciobanu, __
întreprinderii. în acest 
renul — fertilizat 
nou primăvara, odată cu discui- 
rea — a fost astfel modelat încît să 
rezulte benzi cu o lățime de 94 cm. 
Dar ca să Sporim densitatea — și 
in aceasta constă „secretul" nostru 
— pe fiecare bandă am plantat cite 
4 rinduri de ceapă. în loc de numai 
3 rinduri cît prevede tehnologia. 
Bineînțeles, aceasta presupune ca 
mecanizatorii să lucreze cu cea mai 
mare precizie. Și avem asemenea 
mecanizatori !“ Din discuție am mai 
reținut o apreciere nu lipsită de in
teres — si anume : ceapa este o cul
tură care necesită mai multe stro
piri chiar decît vița de vie. Iar la 
I.A.S. Pecica. pe terenurile cultivate 
cu ceapă s-au 
getației, 10—12 
stanțe cuprice 
Culturile n-au

- ne spune 
inginerul-șef 

scop, 
toamna și 

odată cu

ing. 
al 

te- 
din

aplicat. în cursul ve- 
tratamente cu sub- 

si zeamă bordeleză. 
suferit de mană, iar

hectar dovedește eficienta acestei 
tehnologii.

După cum am arătat mai înainte, 
producții superioare s-au obtinut aici 
și la cultura cartofului. Ca urmare, 
I.A.S. Pecica a asigurat anul trecut 
cantități mari de cartofi pentru con
sumul local și al altor județe și, în 
plus, a livrat 2 000 de tone la export. 
„Sint câteva elemente care au deter
minat nivelul ridicat al recoltelor — 
ne spunea directorul întreprinderii. 
Folosim sămință din soiuri produc
tive. asigurăm o densitate corespun
zătoare, fertilizarea și irigarea le fa
cem în funcție de cerințele specifice 
acestei plante, iar lucrările de între
ținere. între care erbicidarea și com
baterea bolilor, le executăm fără 
nici o abatere de la normele tehni
ce". Șefii de fermă loan Oancă și 
Ștefan Dihor. care au obținut cele 
mai bune rezultate la această cultu
ră, ne-au dezvăluit cîteva din „se
cretele" producțiilor superioare. S-a 
spus despre ceapă că ar concura vița 
de vie în oe privește numărul de 
tratamente ce trebuie aplicate. Or, 
la cartofi, din acest punct de vedere, 
vita de vie a fost cu mult depășită 1

tie — au supus 
severe pe acel șefi de fermă care au 
obtinut producții «ub posibilități. S-a 
putut observa că aici, la Pecica. s-a 
format și dezvoltat o gândire econo
mică Înaintată, manifesttndu-se o 
preocupare perseverentă atît pentru 
latura tehnică, cit și pentru cea eco
nomică a producției. Fundamentul 
trainic al acestei gândiri este spiritul 
de răspundere, hotărîrea fermă de a 
răspunde sarcinilor trasate de partid 
nu prin vorbe, ci prin fapte, prin 
producții cit mai mari și mai eficien
te. Aceasta reiese șl din angajamen
tele luate In întrecere în acest an : 
depășirea producției globale cu două 
milioane lei șl realizarea de benefi
cii peste plan de 1 500 000 lei. „Să 
spunem la sfîrșitul anului : noi sîn- 
tem primii, nu cei care au chemat la 
întrecere" — iată ce-și doresc lucră
torii de la I.A.S. Pecica. Și prin mo
dul cum au muncit și muncesc în 
continuare In această campanie de 
primăvară, pentru a pune baze solide 
recoltelor superioare din 1977. ei do
vedesc că sint hotărițl să sa țină da 
euvint.

Ion HERȚEG

Pină la 12 aprilie au fost tnsămințate 1 551 000 ha 
cu diferite culturi de primăvară. întrucît din această 
săptămină s-a trecut cu toate forțele și la semănatul 
porumbului, lucrările agricole se aglomerează tot mai 
mult. Iată de ce organele și organizațiile de partid, 
comandamentele locale și conducerile unităților agri-

cole au datoria să acționeze cu și mai multă stăruință 
pentru mobilizarea la semănat a tuturor forțelor 
de la sate, să asigure o bună organizare a muncii, 
astfel incit să se lucreze din zori și pină seara.

Iată citeva aspecte privind organizarea muncii in 
unitățile din județele Vrancea, Botoșani și Sibiu.

Dan CONSTANTIN

acest an și în perspectivă, treeîndu-se 
cu operativitate la valorificarea lor. 
Sintetizind concluziile desprinse din 
această vastă acțiune coordonată uni
tar atit la nivelul județelor și minis
terelor. cit si la nivelul întregii eco
nomii. în acest an programele de mă
suri stabilite indică posibilitatea ma
jorării productivității muncii, fată de 
prevederile planului, cu 3 la sută in 
industrie și 5 la sută in constructii- 
montaj.

Despre realismul acestor preve
deri vorbesc, de la sine, rezulta
tele obținute în primul trimestru, in 
sute și sute de întreprinderi care au 
înregistrat apreciabile depășiri ale 
planului productivității muncii, reali- 
zind integral sporul de producție pe 
seama creșterii productivității. Cîteva 
exemple : prevederile planului de 
creștere a productivității muncii in 
trimestrul I a.c. a fost depășit cu 3,9 
la sută în industria din județul Hu

VRANCEA. - „însămînțarea po
rumbului pe cele 38 170 hectare pre
văzute pentru această cultură în ju
dețul Vrancea a debutat in condiții 
mult mai bune decît în primăvara 
anului trecut" — arăta ing. Nicolae 
Balosin, directorul direcției jude
țene agricole.

în raidul întreprins în mai multe 
unități, la care a participat și ing. 
Ion Mocanu. director adjunct al di
recției agricole, faptele constatate pe 
teren au întărit afirmațiile de mai 
sus. Iată-ne în cimp, cu o oră înain
te de începerea programului normal 
de lucru. Primul interlocutor a fost 
ing. Angela Filipescu. șeful fermei 
nr. 1 din cadrul cooperativei agricole 
Bălești. care tocmai confirma unui 
mecanizator că „are cale liberă 
pentru a trece la semănatul po
rumbului pe rîndul următor". „La 
cap de rind — ne spune inginera 
— controlăm. împreună cu mecani
zatorii, semănătorile pentru a a- 
sigura densitatea optimă a
mintelor în sol. uniformitatea a- 
cestora pe rinduri. Toate cele 194 ha 
repartizate fermei noastre pentru 
cultura porumbului au fost pregătite, 
80 ha fiind însămințate pină acum. 
Azi lucrăm cu trei semănători și 
înainte de a insămînța mai trecem 
odată cu cuplul pe grapă. Timpul 
fiind bun de lucru, pină seara vom 
realiza și depăși suprafețele prevă-

se-

nedoara. cu 2.9 la sută în industria 
județului Harghita, cu 2.7 la sută în 
industria județului Timiș ș.a. Cu to
tul remarcabile sint rezultatele ob
ținute in creșterea suplimentară a

zilnic". Cu aceeași 
producția din 

și mecanizatorii 
Dumitru Preda,

zute în graficul 
răspundere pentru 
toamnă lucrau 
Gheorghe Oprea, 
Gheorghiță Nită. Gheorghe Drăghici, 
Vasile Dragomir. La ferma nr. 
3, șeful fermei. Paraschiv Stancu, 
ne informa că. din cele 190 ha 
planificate au fost insămintate 130 
hectare.

în prezenta specialiștilor, a cadre
lor de conducere se desfășurau lu
crările și la cooperativa agricolă 
Mihălceni. „Pentru grăbirea lucrări
lor — preciza ing. șef al cooperati
vei din Mihălceni. tov. Ilie Pădi- 
neanu, folosim cuplul de mașini pen
tru a reduce numărul de treceri și 
a economisi carburanți. Am semă
nat deja 215 hă și realizăm pe zi 
100 de ha".

în contrast cu spiritul de răs
pundere în care se acționează in 
cele mai 
asigurarea 
tinerii unor producții cit mai bune 
de porumb, am întîlnit și unele si
tuații de amînare nejustificată a lu
crărilor. La cooperativa agricolă Vul- 
turu. de 
cultivate 
raidului, 
tîlnit pe 
tractoare 
nici la semănat, 
cooperativei.
chemat din comună la sediul

tații, spunea că mai e timp, că te
renul ar fi moale". Părerea directo
rului adjunct al direcției agricole 
care ne însoțea și cu care văzusem 
cimpul era alta : se poate lucra cu 
toate forțele. (Dan Drăgulescu).

multe locuri pentru 
tuturor condițiilor ob-

exemplu, urmează să fie 
cu porumb 2 113 ha. în ziua 
la ora prînzului, nu am în- 
teritoriul acestei unități 
la pregătirea terenului și 

Inginerul șef al 
Nicolae Dumitrescu, 

uni-

cum a stabilit conducerea partidului, 
tocmai in vederea generalizării celor 
mai reprezentative metode de intro
ducere a progresului tehnic, de orga
nizare științifică a producției și a

BOTOȘANI. — Semănatul florii- 
soarelui și plantatul cartofilor sint 
ultimele lucrări ce au mai rămas de 
executat din epoca I. întrucît mai 
sînt de însămințat circa 10 000 ha 
cu diferite culturi din această epocă, 
mecanizatorii și cooperatorii din ju
dețul Botoșani caută să folosească 
din plin fiecare oră bună de lucru 
în cîmp. La cooperativa agricolă 
Știubeni, mecanizatorii Mihail Vizi
tiu. Dan 
după ce încercaseră de două ori să 
reia semănatul, abia la ora 11 au 
putut să lucreze din plin. „Semănăm 
— spunea primul din ei — numai după 
ce ne-am convins că putem respecta 
întocmai condițiile de calitate pe 
care ni le-a precizat inginerul șef al 
cooperativei în ordinul de lucru". Și 
într-adevăr, pe toate cele 40 de hec
tare însămânțate pînă seara s-a fă
cut o lucrare de foarte bună calitate. 
Controlul acesteia o făceau însă me
canizatorii, care la fiecare întoarcere 
la capătul tarlalei se dădeau jos din 
cabină și verificau dacă funcționează 
distribuitoarele de sămînță și de în
grășăminte etc. Pe tarla se aflau

atît șeful secției de mecanizare, Ion 
Vizitiu, cit și inginerul agronom 
Ion Crăcăleanu, care 
litatea lucrărilor.
preocuparea 
tăți. a 
ganiza 
toarele 
fi folosite la întreaga capacitate. A- 
ceastă grijă am remarcat-o în coo
perativele agricole din Sapoveni, Ri- 
piceni, Todireni, sau cele din Vorona, 
Botoșani, Darabani. Cu toate că au 
fost doar cîteva ore bune de lucru, 
pină seara în județ s-au însămințat 
suprafețe apreciabile cu floarea-soa- 
reiui, s-au plantat sute de hectare 
cu cartofi. Desigur, nu sint suprafețe 
mari, dar faptul evidențiază preocu
parea generală de a nu pierde nici o 
clipă prielnică de lucru, de a nu 
face nici un rabat de la calitatea a- 
cestor lucrări. (E. Nazarie).

verificau ca- 
Este 

conducerilor 
specialiștilor de 

astfel munca încît 
și serriănătorile să poată

evidentă 
de uni- 

a or- 
trac-

Banaru și Ion Cobelschi

generalizarea celor mai bune rezul
tate obținute în privința creșterii 
productivității muncii.

Desigur, programele elaborate pen
tru creșterea suplimentară a produc-

Creșterea ia ritm mai malt a productivității muncii
productivității muncii — cu 2,7 la 
sută — de industria Capitalei, deși 
zeci și zeci de întreprinderi au fost 
puternic lovite de cutremur.

Esențial este ca asemenea rezultate 
pozitive să fie consolidate in lunile 
următoare, ca experiența pozitivă 
dobindită in direcția creșterii supli
mentare a productivității muncii să 
fie popularizată si generalizată. Așa

muncii. în fiecare ramură și în fie
care județ s-au organizat întreprin- 
deri-model. selectate dintre cele mai 
reprezentative unități. Realizările lor 
obținute in organizarea și promovarea 
progresului tehnic se cer a fi extinse 
cu operativitate in toate unitățile cu 
profil similar de către ministere și 
alte organe centrale, prin organizarea 
de schimburi de experiență și prin

tivității muncii nu pot fi considerate 
imuabile. De fapt. însăși finalizarea 
măsurilor cuprinse în aceste progra
me este prevăzută pentru acest an 
și in perspectivă. Identificarea și va
lorificarea operativă a oricăror re
surse de creștere suplimentară a pro
ductivității muncii, fie ele mari sau 
mici, trebuie să devină o preocupare 
permanentă in activitatea fiecărui co

SIBIU. — Prin numeroasele mă
suri luate în aceste zile de comanda
mentul județean pentru’ca și în con
dițiile umidității încă mari a solului 
plantarea cartofilor să se încheie 
în 3—4 zile, ritmul de lucru pe 
terenurile cooperativelor agricole 
din județul Sibiu a crescut mult. 
Cele mai mari unități cultivatoare 
— printre care Arpașu de Jos, 
Cîrta, Cîrtișoara. Avrig si 
le — au reușit să reintre în gra
ficele planificate, 
pînă luni 11 aprilie, 
hectare 
3 100, 
printre 
du de 
ș.a., încheind 
în majoritatea unităților, dar mai cu 
seamă in cele din Axente Sever, Ra-

prevăzute erau 
unele 
care 
Sus.

alte-

în acest fel. 
din cele 3 300 

realizate 
agricole,cooperative

Apoldu de Jos. Apol- 
Orlat. Biertan, Sibiu 
deja această lucrare.

covița, Arpașu de Jos ș.a., sa h 
crează cu toate forțele, după pr< 
grame de lucru stabilite încă de 
începutul lunii și reanalizate în zii 
precedentă. Pentru ca operația i 
sortare a tuberculilor să țină pas 
cu plantatul, pe lingă mijloacele m 
canice, lucrarea s-a executat și 
forțe manuale, la silozuri fiind pr 
zenți de la primele ore ale dimlne 
zeci de țărani cooperatori, pension.' 
și elevi din comunele respective, 
fel, pentru o mai bună sincronizr 
a plantării propriu-zise cu lucrăr 
de pregătire a terenului, au fost 1 
distribuite numeroase mașini 
plantat din cadrul consiliilor int< 
cooperatiste ale căror unități au t< 
minat plantatul.

Intensificarea ritmului de lucru 
fost însoțită de preocuparea pen 
calitatea lucrărilor. La cooperat 
agricolă Racovița, pe tarlaua dei 
mită „în cenușă", prima compar, 
pe care sîntem tentați să o fac 
văzînd pămintul moale și bine r 
runțit din urma discurilor este... 
cenușa". Am ajuns la a patra < 
cuîre — ne spune mecanizatorul 
colae Morărescu. După cum se v< 
terenul era plin de pir, dar toci 
de aceea l-am lăsat la urmă i 
prindă soarele și să-l asprească".

Este necesar ca, peste tot, să 
manifeste această preocupare pei 
folosirea fiecărei zile, a fiecărei 
bune de lucru. Or. așa cum 
putut constata intr-una din ac 
zile, deși timpul a fost bun de lu 
în unele cooperative agricole — 
rumbacu de Jos. Porumbacu de I 
Arpașu de Jos ș.a. — nu s-a pla 
nici un hectar, pentru simplul 
tiv că... plouase în cursul no 
(N. Brujan).

lectiv. a organizațiilor de partid. Cît 
privește direcțiile fundamentale de 
acțiune, ele au fost clar definite de 
secretarul general al partidului în re
centa expunere : ridicarea continuă a 
nivelului de mecanizare și automati
zare a proceselor de producție, redu
cerea volumului de muncă la opera
țiile auxiliare, organizarea științifică 
a producției si a muncii în fiecare in
treprindere și la fiecare loc de muncă, 
trecerea in mai mare măsură a per
sonalului auxiliar în activitatea direct 
productivă și completarea, in acest 
fel. a schimburilor II $i III. Mai sin
tetic spus, sporirea productivității 
muncii trebuie să fie rezultatul intro
ducerii largi a progresului tehnic, al 
ridicării calificării oamenilor muncii, 
al conducerii moderne a producției.

„Progres tehnic — organizare su
perioară — înaltă productivitate !“ — 
iată deviza sub care trebuie să-și 
desfășoare activitatea fiecare colec

tiv. sub conducerea organizațiile 
partid, în acest cincinal al revoli 
tehnico-științifice. Rezultatele din 
timele luni, cind s-a acționat 
bune rezultate în întreprinderi 
nivelul ramurilor și al econoa 
in vederea identificării și valori 
rii de noi posibilități de crește 
productivității muncii, constituit 
îndemn pentru intensificarea ac 
acțiuni deopotrivă economice și 
litice. Stă in puterea noastră și 
buie să facem totul pentru a 
punde la nivelul maxim al pos: 
taților sarcinii stabilite de condut 
partidului pentru creșterea suplii 
tară a productivității muncii, a 
rind pe această cale creșterea 
cienței economice, a venitului n 
nai. progresul tot mai susține 
economiei noastre.

Viorel SA1AGEX
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O anumită prejudecată 
cu rădăcini in timp fixase 
graficii un statut de artă 
auxiliară, in pofida funcției 
specifice pe care o îndepli
nește și a legilor particu
lare cărora li se supune. 
Trebuie însă remarcat fap
tul că grafica prin posibi
litatea de multiplicare — 
în mod special prin inter
mediul litografiei — a reu
șit treptat, de-a lungul e- 
voluției sale, să devină 
realmente nu numai un 
mijloc de răspîndire a cul
turii. dar și. tot mai mult, 
a ideilor epocilor respecti
ve. ciștigind astfel un înalt 
rol mobilizator prin pă
trunderea imaginii cu me
sajul ei în rindul maselor.

Frămîntările social-poli- 
tice ce au loc în țările ro
mâne. precum și pe tot cu
prinsul Europei, de la sfir- 
șitul secolului al XVIII-lea 
și prima jumătate a secolu
lui al XIX-lea, se reflectă 
pozitiv și în evoluția preo
cupărilor grafice. Paginile 
diferitelor ziare și revis'e 
au început să fie invadate 
de imaginile litografiate, 
frămintările cotidiene gâ- 
sindu-și o transpunere vie 
si rapidă. Astfel ni s-au 
păstrat imaginea unor fi
guri de domnitori, s-au 
imortalizat unele scene de 
inspirație istorică. toate 
acestea contribuind Ia pre
gătirea si înfăptuirea unor 
mari imperative 
O galerie întreagă 
fel de 
astăzi 
rare 
suflul 
cilor bogate 
mări 
loc în viața țărilor româ
ne : revoluția de la 1848, 
Unirea Principatelor ro
mâne de la 1859. războiul 
pentru independentă 
la 1877. 
1907, puternica 
proletariatului român.

istorice, 
de ast- 
vorbesc 
înflăcă- 
aducind 

• al epo- 
transfor- 

radicale ce au avut

imagini ne 
cu aceeași 
patriotică, 
revoluționar 

în i

de 
răscoala de ia 

mișcare a 
O 

pleiadă întreagă de artiști, 
ca : Theodor Aman. Con
stantin Lecca. loan Negu- 
lici. Barbu Iscovescu, C. D. 
Rosenthal. Carol Popp de 
Szathmary, notează 
spontaneitatea 
graficii scene, 
ale revoluției de 
unirii, care mai 
transpuse pe pînză. Alături 
de Carol Popp de Szath
mary. Sava Henția, G. D. 
Mirea. îndeosebi marele 
nostru Nicolae Grigorescu 
execută numeroase studii, 
schite, fie în acuarelă, tuș 
sau creion, pe baza cărora 
vor lua ființă opere de o 
mare semnificație, cu ca
racter de simbol al eveni
mentelor de la 1877. Nota
țiile grafice ale acestor ar
tiști au pe lîngă calitățile 
artistice deosebite și mart- 
le merit de a fi documente 
vii. de reală autenticitate, 
care prin virtuozitatea li
niei redau, cu cea mai

cu 
specifică 
momente 

la 1848 și 
tirziu sint

(Urmare din pag. I)

mare fidelitate, tumultul 
luptelor, eroismul soldați- 
lor români, privitorul fiind 
introdus chiar și astăzi pe 
nesimțite în viitoarea fier
binte a evenimentelor.

Odată cu secolul__ al 
XX-lea. grafica iși afirmă 
tot mai pregnant indivi
dualitatea. Caracterul ei 
spontan, rapid, alături de 
spiritul sintetic al limba
jului utilizat, convine rit
mului de viată alert, slujit 
și de impetuoasa dezvolta
re tehnică.

începutul veacului 
tru însă marchează 
raport social-istoric 
accentuare a contradicții
lor de clasă. în aceste con-

nos- 
sub 

Si o

Iosif Iser. Camil Ressu, 
Szolnay Sandor și alții. In 
această perioadă interbe
lică caracterul militant al 
exprimărilor grafice a ur
cat pe o treaptă calitativ 
nouă, ciștigind o intensita
te și o amploare deosebite, 
atît prin ascuțime. în com
bativitate. cit și prin 
complexitatea problemelor 
ce-si propune, ca și prin 
valoarea ei artistică. Tot 
din această perioadă da
tează un număr mare de 
desene ce marchează mo
mentul înființării Partidu
lui Comunist Român, re
vendicările clasei munci
toare din acel timp. Grafi
ca și graficienii punîndu-și

Ei beneficiază de o depli
nă libertate de creație, sint 
stimulați in inițiativele lor 
creatoare. Niciodată nu 
vom considera că repetăm 
prea mult acest adevăr 
simplu, dar fundamental : 
in socialism arta plastică 
se bucură de o atenție și 
de un sprijin deosebite din 
partea conducerii de partid 
și de stat, este îndemnată 
ca alături de celelalte arte 
să ia parte activă la viata 
poporului, să mobilizeze 
conștiințele, să fie un in
terpret fidel al transfor
mărilor revoluționare : 
..Am acordat și acordăm o 
mare însemnătate creației 
literar-artistice. In uriașa

LIBERTATEA DE CREAȚIE 
o libertate care angajează

conștiința politică
a

ditii grafica devine una 
dintre cele mai stimulatoa
re ramuri artistice, cu pro
fund caracter militant și 
mobilizator, reflectă di
rect. spontan lupta mase
lor populare împotriva în
cercărilor de știrbire a li
bertăților democratice și 
politice. împotriva războiu
lui, a orinduirii sociale ne
drepte. Numeroase mani
festări de protest ale ma
selor populare (greve, răs
coale). cruzimea autorită
ților ce reprimau în mod 
singeros aceste manifes
tări au stirnit vehemența 
unui număr tot mai mare 
de intelectuali, care se ală
turau protestelor mulțimii. 
Printre acești intelectuali, 
care se alăturau proteste
lor mulțimii, graficienii au 
ocupat un loc primordial. 
Stau mărturie lucrările lui 
Octav Băncilă, Ștefan Lu- 
chian. Iosif Iser. Francisc 
Sirato. Nicolae Tonitza și 
multi alții, care au redat, cu 
o zguduitoare veridicitate 
singeroasele represalii din 
timpul răscoalei țărănești 
din anul 1907 sau din tim
pul numeroaselor greve 
muncitorești. Realitățile 
crude ale primului război 
mondial au fost dezvăluite 
prin creionările făcute pe 
front de. către Aurel Pop, 
Hans Eder. N. Tonitza,

creatorului
de Paul ERDOS

talentul în serviciul unui 
ideal democratic, de elibe
rare a maselor muncitoare.

Această scurtă retrospec
tivă ne arată cu claritate 
participarea graficienilor la 
freamătul prezentului is
toric, participare activă, 
plină de patos : opera lor 
a devenit o elocventă fres
că a vremii. Nu au falsi
ficat adevărurile aspre ale 
vieții, ci au reliefat aspec
tele ei autentice si de a- 
ceea comentariul lor plas
tic a cîștigat o puternică 
finalitate socială.

După marile evenimente 
din august 1944 schimbă
rile revoluționare petre
cute in structura social- 
economică și politică a tării 
s-au reflectat profund și 
în domeniul artei, oferind 
artiștilor noi și interesante 
surse de inspirație. Rămi- 
nind 
specifice 
graficii, 
transpus 
lucrările 
varea atentă

noroi sau 
realități ; 

de o artă

Festivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI”zenta »i menirea graficia
nului. a artistului în gene
ral, sint deosebit de com
plexe. multiple. El nu poa
te să creeze fn afara ideii 
de actualitate : actualita
tea este marele mecanism, 
motorul care pune in miș
care evenimentul artistic. 
Adevăratul artist a fost și 
trebuie să fie un perma
nent exponent al colectivi
tății umane, fapt ce are 
rădăcini. cum am văzui, 
intr-o întreagă istorie. Ar
tistul zilelor noastre, mar
tor ocular al atitor gran
dioase transformări si în
noiri. nu cred că poate 
crea opere viabile fără să 
fie strins legat de viața și 
realizările poporului: avind 
nobila datorie de a reda 
veridic realitatea, de a fi 
cronicarul timpurilor «ale. 
folosind creator marea di
versitate de mijloace de 
exprimare la care a ajuns 
arta contemporană. In a- 
cest context grafica, după 
opinia mea. poate fi in și 
mai mare măsură un ele
ment vital de expresie, de 
înalte trăiri și transpuneri 
emoționale, efect al strân
sei legături cu omul, cu 
universul său spiritual. De
senul cultivat cu un deo
sebit respect 
un exercițiu 
de meșteșug 
talentului, ci 
pur și simplu' un modu-s 
vivendi, de realizare prin 
intermediul viziunii plas
tice a unor sinteze, simbo
luri ale vremii noastre in 
compoziții ce-1 identifică 
pe artist cu viata socială. 
Vibrația liniei, metafora ce 
evoluează 
hirtiei de 
matic si 
zează un 
gic. o concepție de viață, 
o mentalitate, un mod <1« 
a gindi și simți. Opera de 
artă devine o cronică a 
..pămîntului". a 
de azi. creație ce 
din viziunea unui 
oonstient de menirea 
artist-cetățean,

Emoționalitatea la 
nu putem 
vrem ca 
provoace un ecou în cutia 
de rezonantă a sufletului 
omenesc este o sinteză, o 
prelucrare a aspirațiilor 
mulțimii, formulare rigu
roasă a mesajului umanist 
și social, prin idei și sen
timente majore ce poartă 
mereu pecetea actualității. 
Cel mai limpede izvor în 
care descoperi întotdeau
na elixirul artei adevărate 
este poporul și arta lui atit 
de simplă si înțeleaptă. Nu 
este vorba de o pastișă, ci 
de preluarea cu respectul 
datorat, valorificarea crea
toare a comorilor folcloru
lui. documente nepieritoa
re ale frământărilor, aspi
rațiilor si împlinirilor sale 
de-a lungul veacurilor.

nu este doar 
miniaturistic, 

sau etalare a 
poate deveni 

un

pe albul timp al 
la liric ia dra- 

monumental vi- 
substrat ideolo-

ii

un simbol al creației
cu amplă rezonanță educativă

Cuprinzătoarea 
neroasa afirmare

ge- 
spiri-

zultă din constatarea că 
audienta programelor cul- 
tural-artistice este condi
ționată, în bună parte, de 
măsura în care ele reflectă 
realități cunoscute și trăite 
de publicul lor. O mai 
efectivă ancorare tn viața 
și activitatea cotidiană, o 
mai concretă axare pe fră
mîntările. năzuințele și pro
blemele pe care această 
activitate le declanșează ar 
trebui să fie preocuparea 
centrală a organizatorilor și 
protagoniștilor acestui fes
tival.

Palmaresul manifestărilor 
care s-au încheiat, selectînd 
formațiile studențești care 
vor participa la faza finală, 
este deosebit de încuraja
tor. Corul Institutului pe
dagogic din Oradea, ansam
blul folcloric „Mărțișorul* 
al Casei de cultură a stu
denților din Cluj-Napoca, 
formația de dansuri popu
lare din cadrul ansamblului 
folcloric „Iza" al Institutu
lui de învățămînt superior 
din Baia Mare, grupul vo
cal folcloric „Haba" al In
stitutului agronomic „Dr. 
Petru Groza" din Cluj-Na
poca. orchestra ansamblu
lui folcloric „Mugurelul" 
al Universității „Babeș-Bo- 
lyai" din Cluj-Napoca. bri
gada Institutului de medi
cină și farmacie din Cluj- 
Napoca sint numai cîteva 
din formațiile promovate în 
acest sens.

Mai important de subli
niat ni se pare insă faptul 
că mii de studenti partici
pante la această competiția 
s-au pregătit și s-au mani
festat cu entuziasm, serio
zitate și răspundere, reafir- 
mîndu-și nu numai talentul 
și măiestria artistică, ci și 
înaltele sentimente patrio
tice care îi animă.

Cont. unlv. 
Rodi ca POP 
rectorul Conservatorului 
de muzicâ „George Dima* 
din Cluj-Napoca

bilelor resurse artistice de 
care dispune tineretul stu
dios din patria noastră. 
Multe dintre ele ating un 
nivel inalt, pot fi 
rate manifestări 
de prim rang.

Prin tematica 
ținutul lor. ele 
autentice si 
expresii ale dragostei de 
patrie, ale respectului fată 
de tradițiile înaintate, față 
de valorile etice noi. so
cialiste ale omului de 
azi. Semnalînd așadar 
drumul bun pe care mer
ge și se dezvoltă activi
tatea cultural-artistică a 
tineretului studios, nu tre
buie să scăpăm din vedere 
unele neimpliniri. domenii 
In care mai avem de 
corective sau în care 
buie să muncim mai 
și mai bine. Iată, spre 
un exemplu : consider că 
s-a realizat mult în ceea 
ce privește ridicarea exi
gențelor față de muzica 
populară, ușoară și folk, 
s-au depus mai multe efor
turi ca astfel de genuri de 
mare popularitate și prac
ticate de o categorie foarte 
numeroasă de tineri să ex
prime la un nivel artistic 
corespunzător sentimentele 
și năzuințele tinerilor, dra
gostea lor de viată și mun
că. în schimb, un aspect 
lacunar rămine cel legat de 
arta muzicală cultă : soco
tesc că nu este normal ca 
ea să constituie monopolul 
formațiilor Conservatorului, 
cum se întîmplă acum. Noi 
știm că există numeroși 
tineri de alte profesiuni 
care cunosc un instrument 
muzical, dar care studiază 
în institute cu profil teh
nic și științific, iar pe de 
altă parte, atiția alti tineri 
sint lipsiți de posibilitatea 
de a se ridica la nivelul de 
înțelegere și apreciere ce
rut de creația muzicală 
cultă, românească și uni
versală.

O ultimă observație re-

tasli. modelele de devo
tament pus în slujba pro
pășirii patriei, știu să-i 
cinstească pe contemporani, 
să releve în creații valo
roase noul portret spiritual 
al țării, faptele de eroism 
In luptă si muncă, dîrzenia, 
tenacitatea, puterea de dă
ruire, 
pusă tn slujba relevării 
unor 
contribuie fără îndoială la 
educația comunistă a tine
retului. Studenții au pre
zentat valoroase creații în 
versuri și proză, montaje 
literar-muzicale, ansam
bluri corale și orchestrale 
ce dovedesc nivelul ridicat 
al pregătirii lor artistice, 
îndelung aplaudate au fost 
și brigăzile artistice care 
s-au prezentat în fața spec
tatorilor cu texte inspirate 
cu precădere din realitățile 
concrete ale fiecărui insti
tut, găsind uneori (de 
exemplu, brigada de la 
I.M.F. Cluj-Napoca) for
mule deosebit de reușite de 
intervenție cetățenească.

Spectacolele de teatru au 
fost, în majoritate, bogate 
în metafore și simboluri, 
relevind un puternic me
saj patriotic, ca și concer
tele corale ce au inclus în 
repertoriu creații muzicale 
românești clasice și con
temporane. In acest context 
se cuvin menționate și re
alizările Conservatorului de 
muzică ..George Dima" 
din Cluj-Napoca. prin or
chestra de 'cameră „Dinu 
Lipatti". corul „Antifonia", 
clasa de operă, formațiile 
de cameră și soliștii vocali 
și instrumentiști, care au 
adus un valoros repertoriu, 
autohton. în cele mai va
riate genuri muzicale.

Deși ne găsim în plină 
desfășurare a festivalului, 
consider că. ținind cont de 
manifestările de pină acum, 
se pot face unele observa
ții mai generale.

Mai întii apare Incontes
tabilă afirmarea inepuiza-

Și 
a 

tualității românești în ac
țiune care este „Cintarea 
României" a inclus, in ca
dru) fazei pe centre și zone 
de centre universitare, cea 
de-a Xll-a ediție a festi
valului de creație și artă 
interpretativă „Primăvara 
studențească". Acest festi
val se desfășoară în Întrea
ga țară. în contextul puter
nicei afirmări a mi puna te- 
lor trăsături ale omului nou. 
constructor al socialismu
lui. trăsături demonstrate 
de poporul nostru in mo
mentele grele prin care am 
trecut. Aceasta arată în
crederea întregii națiuni 
în viitorul ei luminos, ho- 

' tărîrea de a merge mai 
departe, făurindu-și prin 
muncă și luptă propriul 
destin socialist. Desigur, 
încrederea în forța poporu
lui. a oamenilor educați do 
partid, convingerea că ni
mic nu ne poate abate din 
drumul nostru răsună în 
forme emoționante si în nu
meroasele manifestări din 
cadrul Festivalului național 
„Cintarea României", 
spectacolele patriotice, 
voluționare. prezentate 
formațiile artistice 
menilor muncii. în 
lor. Studențimea, 
pantă activă la tot 
se înfăptuiește, la opera de 
construcție și creație, 
prezentă in festival cu 
potențial valoros.

Nivelul ridicat la 
s-au prezentat studenții re
uniți la Cluj-Napoca 
o dovadă 
faptului că ei au înțeles 
semnificația 
cială. patriotică a 
festival, transformat 
tr-un act de amplă 
pare și exprimare 
ocupărilor multiple 
zuințelor viitorilor 
liști ai țării.

Formațiile artistice stu
dențești știu să-și oma
gieze emoționant înain-

Calitatea
asemenea

artistică
trăsături

conside- 
artistice
și con- 

eonstituie 
emoționante

adus 
tre- 

mult 
a da

în 
re
de 

oa-
oamenilor 

emană 
artist 

. sa de

ale
creațiile 
partici- 
ceea ce

activitate creatoare de for
mare a omului nou, cu o 
înaltă conștiință socialis
tă. literatura și arta tre
buie să aducă o contri
buție tot mai activă... Nu 
avem nevoie de o artă 
care să poleiască cu aur 
realitățile, dar nu avem 
nevoie nici de o artă care 
să acopere cu 
smoală aceste 
avem nevoie
care să fie suflet din su
fletul poporului, să redea 
și greul, și bucuria, și visu
rile spre viitor ale oame
nilor muncii, o artă izvo- 
rită din realitățile națiunii 
noastre, profund umanistă". 
Iată telurile nobile, demne 
cu adevărat de noblețea 
artei, pe care artistul de 
astăzi și de aici se strădu
iește să le dea libertății 
sale de creație. A crea li
ber. utilizind măsura pro
priului talent, neîmprumu
tat, ci corespunzător fiecă
rei personalități creatoare, 
participînd in graiul artei 
la viata și munca poporu
lui, la bucuriile și dureri
le Iui, ințelegind că liber
tatea angajează conștiința 
de a sluji idealurile cele 
mai înaintate ale societății 
— aceasta definește in an
samblu arta și artiștii 
României socialiste.

în condițiile actuale, pre-

care
renunța dacă 

arta noastră să
este

un
care
este

concludentă a

Ca atiția alți tineri, elevele liceului 
„Grigore Alexandrescu" din Tîrgo- 
viște participă la îngrijirea spațiilor 

verzi ale orașului

Alex. ȘTEFANESCU

explică frec-
asemenea

• Vladimir Streinu. Emi- 
nescu. Arghezi, ediție alcă
tuită și prefațată de Geor
ge Munteanu. Editura Emi- 
nescu. 1976.

PROGRAMUL n
Film serial pentru copii : ,,Toate 
pinzele sus Episodul III: „Cine 
ești dumneata, domnule Valliant?" 
Vțața economică a Capitalei 
Telex
Agenda culturală bucureșteană 
Tineretul Capitalei
Creatorul și epoca sa : prof. dr. 
Ovidiu Papadima

fideli mijloacelor 
de exprimare ale 

graficienii au 
cu veridicitate in 
lor, prin obser- 

a realității, 
frămintările cotidiene, rit
mul transformărilor înnoi
toare, fiind interprete a- 
tenti, activi ai realității so- 
eial-politice. dind glas trăi
rilor intense ale oameni
lor, In modalități si stiluri 
variate, practic, tot atitea 
citi artiști autentici există.

profund so- 
acestui 

in- 
partici- 
a pre- 
si nă- 
specia-

Tinerețe și talent
Urcuș fără popas

un 
ingi-

Cei care au venit, mulți, ca 
singur ins. muncitori, mineri, 
neri, studenți, oameni de specialita
te sau numai oameni înzestrați cu 
putere și inimă, să înlăture dărîmă- 
turi, să salveze vieți, să curețe calea 
din fata celor care nu pot și nu vor 
să-și întrerupă munca zilnică, pro
ducătoare de bunuri pentru toți, cei 
care vor ridica la loc tot ce s-a nă
ruit și vor înălța construcții și mai 
vrednice de viitor, s-au gîndit, se 
gindesc, poartă în pieptul lor, poate 
chiar fără să gindească necontenit, 
imaginea trecutului nostru, istoria 
grea și mereu răzbătătoare a poporu
lui nostru, prezentul nostru, năzuin
țele noastre de viitor, atit de clare, 
atît de cutezătoare. Acel sentiment 
Ie care nu vorbim toată ziua și de 
care nu e nevoie să vorbim, dar care 
ne căptușește făptura morală, senti-

mentul demnității naționale, a însu
flețit și va anima mai departe uriașa 
muncă de reconstrucție a ceea ce a nă
ruit cutremurul, și a mai mult incă. a 
unor vise care acum vor prinde trup.

State, popoare, personalități stră
ine ne-au trimis solia compasiunii 
lor pentru pierderile avute și a ad
mirației lor pentru promptitudinea, 
curajul, eroismul nostru in cele mai 
grele ceasuri. S-au strecurat 
glasuri viclene sau mincinoase 
ne-au denigrat ? Urite glasuri 
dezgustătoare piinea cîștigată cu a- 
semenea preț 1 Pesemne că cei care 
și-o dobindesc astfel n-au alta. Vor 
să umbrească aceste realizări ale 
noastre 7 Nu vor putea, ele sint prea 
evidente și pentru noi, și pentru 
cine ne privește cu bună credință, 
iar încrederea noastră în noi 
poate fi clătinată : e justificată 
atitea încercări biruite 
aspirații atinse I

nu 
de 

și de atitea

în viziunea lui Vladimir 
Streinu. „mișcarea cea mai 
frecventă a lirismului emi
nescian este resorbirea con
științei individuale intr-o 
ordine superioară. Intr-un 
fel de supraconstiintă a 
lumii", iar noutatea poe
ziei argheziene constă în 
„forța hugoliană de expre
sie". care aparține unui 
adevărat „geniu verbal". 
Aceste idei simple și esen
țiale. care s-au impus pină 
într-atît incit astăzi par să 
fi plutit dintotdeauna in 
aer. reprezintă de fapt con
cluziile 
extrem 
pentru a 
formula, 
multă risipă de fantezie și 
ingeniozitate, de compre
hensiune și zeL

De altfel. în critica li.il 
Vladimir Streinu. procesul 
de cunoaștere în sine este, 
prin dramatismul său, cel 
puțin tot atîta de pasionant 
ca adevărurile pe care le 
evidențiază. Divulgat cu o 
„impudoare" modernă — ca 
fișele romanelor de 
romancieri — acest 
se desfășoară în 
etape distincte, care 
analizate mai pe larg.

Prima reacție a criticului 
este insatisfacția la trece
rea în revistă a opiniilor 
curente. Si aceasta nu din- 
tr-un scepticism aprioric, 
ci. pur și simplu, dintr-o 
sete de adevăr pe care ni
mic n-o poate stinge. El 
rămîne, de exemplu, de-a 
dreptul consternat consta- 
tind că Eminescu. poetul 
nostru cel mai popular, nu 
este cunoscut decit. prin a- 
cele aspecte ale operei sale 
care pot fi reproduse meca-

unor
de 

le 
criticul a

investigații 
costisitoare : 
descoperi si 

făcut

către 
proces 
cîteva 
merită

3ACAU. La Bacău a avut loc 
sesiune științifică cu tema 

upta pentru unitate statală și 
'ependenți națională — per- 
nențâ a istoriei poporului 
nân“, organizată de comite- 
județean de partid. Activiști 
partid, cercetători și cadre 

.actice din București, Iași și 
cău au susținut peste 30 de 
erate și comunicări. (Gheor- 
> Baltă). • SATU MARE. în 
Irul Festivalului național 
intarea României" la Satu 
re s-a deschis expoziția ju- 
eană de artă plastică, sub 
da Filialei U.A.P. din județ. 
le mai multe lucrări sint

de către imitatori. Tot 
de dezamăgitoare 1 se 
și metodele consacrata

nic 
atit 
par 
de analiză poeziei.

într-o a doua fază, criti
cul se pregătește să facă 
el însuși o tentativă de elu
cidare. Este o întreprinde
re grea — așa o consideră 
— deoarece opera 
păstrează multe 
chiar si in zoriele 
plorate. Pe această

literară 
secrete, 
arhiex- 

temă

lege poezia se 
vența cu care 
pasaje teoretice — de mul
te ori autolămuritoare — 
preced sau chiar întrerup 
analizele propriu-zise.

Analizele lui Vladimir 
Streinu sint antidogmatice, 
dar profund riguroase. 
Dacă în alegerea procede
elor criticul dovedește p 
maximă suplețe (inventa
rul lexical, studiul genetic.

care se realizează o sinteză 
a eforturilor de cunoaștere 
și in care criticul „vede" 
deodată, clar, întregul me
canism al poeziei. Iată o 
diagramă a acestui ..cres
cendo" : „1 
tut. spune, 
cere 
doxală 
marea 
sie la 
tr-un

,M.D. Ralea a pu- 
>. cu nici o plă- 

de aparență para- 
a afirmației, că 

putere de expre- 
Arghezi vine din- 

fel de tnaptitudi-

Eminescu, Arghezi
de Vladimir STREINU

Vladimir Streinu scrie o 
pagină remarcabilă, susți- 
nînd — cu ajutorul unor 
exemple neașteptate, a- 
proape uimitoare — că di
ferite versuri eminesciene 
par limpezi numai datorită 
obișnuinței noastre sau mu
zicalității lor magice, nar- 
cotizante și că. de fapt, sint 
obscure, misterioase. Pen
tru a le descifra, trebuie 
pusă la punct o întreagă 
tehnică de inițiere : „Căci 
fără a-i fi contemplat 
schimbul de lumini, de ia 
un vers la altul, din poeme 
diferite, de la o pagină de 
început la alta de sfîrșit si 
din miezul operei către 
margini, nu este nici un 
nou poet care să-și descuie 
ermetismul". Prin conști
ința dificultății de a înte-

reconstituirea psihologiei 
poetului sau Investigația 
sociologică dovedindu-se. 
de la caz la caz. deopotri
vă de utile). în aplicarea 
lor el devine extrem de 
consecvent. Si nu pentru că 
li s-ar subordona, ci fiindcă 
speră că printr-o insisten
tă de minuitor de amnar 
va face să scapere, pină la 
urmă, scinteia înțelegerii.

Apropiindu-se de poezie, 
indiferent pe ce cale, criti
cul este cuprins treptat de 
o stranie însuflețire. Toate 
calculele si regulile de la 
început ca si însusi aerul 
grav de om care Îndepli
nește o complicată misiune 
n-au avut parcă decît rolul 
unor schele pentru con
struirea acestei cline de 
jubilație. A acestei clipe în

ne a exprimării. (...) Ex
presiei argheziene i se ara
tă astfel încordarea care o 
crispează, energia atleti
că manifestată prin zvîcniri 
și spasme sau. ca să-i spu
nem mai propriu, lupta 
unui obstacol neprecizat 
incă. (...) întrebarea este în 
ce anume a trebuit să lo
vească poetul, ce anume i 
s-a împotrivit, ca să ajun
gă la acea dramatică ener
gie de expresie, asupra că
reia critica s-a acordat una
nim. De la acest punct mai 
departe, inaptitudinea ex
primării. socotită ca obsta
col generator devine insufi
cientă : e o impresie, nu o 
explicație. (...) Explicația 
trebuie deci să fie alta. Sint 
versuri care conduc pe ci
titor către o rezistentă de

și nu Intim : 
a fost scrisă 
și citită de 
împotrivirea

ordin exterior 
poezia aceasta 
de un «rob» 
stăpîn. (...) 
care naște valorile crincene 
ale poeziei lui Arghezi este 
așadar socială. (...) Astfel 
că oriunde apare imaginea 
materiei in descompunere, 
cuvintul crud sau contor
siunea neobișnuită în stilul 
poetic, avem de-a face cu 
un militantism social im
plicat".

Există, prin urmare, o 
dialectică particulară a gîn- 
dirii lui Vladimir Streinu. 
Raționalist si. implicit, ad
versar ironic al oricărei su
perstiții în materie de lite
ratură. el seamănă fără în
doială cu ceilalți doi co
autori ai Istoriei literaturii 
române moderne : Tudor 
Vianu și Șerban Cioculescu. 
în același timp insă ten
siunea existențială a criti
cii sale, dorința de autenti
citate, ca și o anumită sin
ceritate dramatică, neanu
lată de stilul elegant îl a- 
propie de spirite în perma
nentă încordare ca Octav 
Suluțiu sau Anton Holban. 
Istoria acestei contradicții 
spirituale interne rezolvate 
atît de armonios are „mo
rala" ei. dovedindu-ne că 
în critică ardoarea si inte
ligenta se pot contopi, fără 
ca ardoarea să devină vul
gară. iar inteligenta 
vulgarizatoare.

PROGRAMUL I
Teleșcoală
Antologia filmului pentru copil st 
tineret : Tarzan, omul junglei
Din nou acasă
Trei dansuri românești de Theo
dor Rogalski. (Interpretează or
chestra simfonică a Radiotelevizlu- 
nil).
Telex 
Telex 
Teleșcoală. (Jurnal de front — as
pecte din desfășurarea luptelor de 
la Plevna. Grivita, Rahova, Vidin, 
Smtrdan)
Curs de limba engleză 
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto
Virstele peliculei
Lecții TV pentru lucrătorii din a- 
grlcultură
Pe Mureș in sus. (Folclor de pe 
Valea Mureșului) 
întrebări și răspunsuri. Emisiune 
in ajutorul lectorilor. propagan
diștilor șl cursanților din lnvătă- 
mîntul politico-ideologic de partid 
1001 de seri
Telejurnal
De la agricultură la agroindus- 
trie. (Reportaj filmat la Consiliul 
Intercooperatist Scornicești-Olt) 
Teatru TV : .,1907“, după piesa 
„Pirjolul" de Cezar Petrescu și 
Dinu Bondi și romanul ,.1907“ de 
Cezar Petrescu. (Premieră TV) 
Documentar : Grave probleme so- . 
ciale și umanitare in lumea capi
talului
Cintecele Independenței — (cîntece 
in primă audiție)
Telejurnal

Nu a fost o serbare 
scoiară obișnuită. Cele 
17 numere ale progra
mului au fost prezen
tate și in Festivalul 
„Cintarea României", 
au primit locui I șau 
II in cadrul sectoru
lui, locul I sau II in 
cadrul concursului ne 
municipiu... Mai mult, 
sala arhiplină a 
trului „Ion 
aplauda de faot un 
spectacol in 
omeniei". „Să știți 
toți cei aproape 80 de 
uteciști. toți pionierii- 
internreti. ne 
prof. Marilia 
au muncit cu 
pasiune. Elevii __
însuflețiți de Festivalul 
„Cintarea României", 
au dorit să se prezinte 
cit mai bine, au dorit 
să construiască mo
mente artistice care să 
fie bine primite de co

lor. de profesori, 
specialiștii care 
urmărit".
fost mal mult 

decit o serbare scoiară. 
Deși programul a avut 
succesiunea 
de numere 
tntreaga 
avut un 
tinerețe, 
tagonisti 
ceului nr. 3 
de predare 
Am ascultat 
de versuri 
„Eroi au fost, croi sint 
incă". am urmărit 
„1907“ — „Peisaje" d«

Tea-
Creangă"

..Contul 
că

snunea
Ludu. 
multă 

au fost

obișnuită 
artistice, 

desfășurare a 
suflu al ei. 
fantezie. Pro- 
: elevii Li

eu limbă 
germană, 
montajul 
patriotice

Tudor Arghezi. 
recitat in limba 
mană versurile intitu
late : „Tărîm al patriei 
mele" și după un bine
cunoscut Landler am. 
fost invitați la „O 
șezătoare din Ardeal". 
O șezătoare simplă. în 
care au răsunat stri
gături din Făgăraș, 
s-au intonat cîntecele : 
„Fetele din Căpilna" si

S-au 
ger-

Un spectacol al 
Liceului nr. 3 cu 
limbă de predare 

germană

„Feciorii din Rășinari* 
și „Lele de la Orăs- 
tie“. O șezătoare in 
care grupului de fete 
li s-au alăturat fe
ciorii.

— Ce nu îmbătrî- 
nește ?

— Dansul.
S-a încins dansul 

românesc, apoi un ele
gant dans german din 
zona Rășinarilor. Bă
ieți si fete se prind în 
joc. simbol 
românilor 
manii.

Așa cum 
sute de spectatori 
sala Teatrului 
Creangă" au aplaudat 
talentații elevi 
ceului nr. 3.

el : pianiștii Annema- 
rie Barzer — ci. a 
III-a A; Constantines- 
cu Raluca cl. a Vl-a ; 
Dragoș Luca anul 
ti nărui cintăreț
drian Holetec anul

De mare succes 
fost 
(autor și 
prof, de 
Constantin 
intitulată „Frații Bro- 
zer" ; suculentă, cu 
texte scrise în vîrful 
peniței, 
aplauda cu 
recunoscînd 
„eroi".

Serbarea 
nr. 3 cu 
predare germană nu a 

o serbare obis- 
Si nu numai 
că numerele 

ocupat 
__ _ în 

„Cintarea 
sau pentru 

fost 
„Contului 

după

II ;
A-
IV.

___ ______  a 
brigada artistică 

îndrumător, 
matematică

Ottescu)

la care sala 
entuziasm, 
adevăratii

Liceului 
limbă de

al
cu

am

ROMĂNIA-FILM prezintă

frătief 
ger-

spus.
i în
..Ion

ai Li-
Printr»

inspirate din marile evenimente 
aniversate in acest an : războ
iul de independență din 1877 și 
marea răscoală a țăranilor din 
1907 (Octav Grumeza). • BRA
ȘOV. In sala sporturilor din 
Brașov a avut loc spectacolul 
„Imn către țară", susținut de 
cenaclul ,.Astra" al comitetului 
județean U.T.C. și al revistei 
.,Astra". La galeriile ..Victoria" 
a avut loc vernisajul expoziției 
județene de pictură, grafică, 
sculptură și artă decorativă a 
artiștilor plastici brașoveni. O 
nouă premieră a fost prezentată 
de colectivul Teatrului muzical : 
fresca lirico-dramatică „Ani de

■
Pi-I

vitejie" de Teodor Bratu, un 
omagiu adus luptei poporului 
nostru pentru independența na
țională. „Țară de glorii" s-a 
intitulat recitalul de poezie 
patriotică găzduit la clubul „6 
Martie" Zărnești. (Nicolae Mo
canul. • VASLUI. La Vaslui, 
în sala „Arta" de la Muzeul 
județean s-a deschis expoziția 
jubiliară „Vaslui 1877“, cuprin- 
zind ample mărturii despre 
participarea vasluienilor la răz
boiul pentru independență. în

acest context se distinge sala 
eroului național Peneș Curca
nul. în care memorabilul vers 
„Plecat-am nouă din Vaslui" 
este ilustrat de documente, fo
tografii și obiecte originale ale 
lui Constantin Turcanu și ale al
tor eroi de pe aceste meleaguri, 
veterani ai războiului pentru cu
cerirea independenței de stat a 
României. (Crăciun Lăluci).

SĂLAJ. La Zalău și Jibou 
s-a desfășurat, zilele trecute, 
faza județeană a Festivalului

național „Cintarea României". 
Ciștigători la fazele anterioare, 
artiștii amatori membri ai for
mațiilor corale ale sindicatelor 
din învățămînt și ai Casei oră
șenești de cultură din Jibou au 
evoluat lăudabil și de această 
dată. De asemenea, pe locuri 
fruntașe s-au situat și brigăzile 
artistice de 
prinderea 
Sărmășag. 
conductori
Casa orășenească de cultură din 
Jibou și brigada căminului cul
tural din Băbeni. (Ion Mure- 
șan) • ARGEȘ. Secția de propa-

agitație de la intre- 
minieră „Sălajul"- 
tntreprinderea de 
electrici emailați,

gandă a Comitetului județean 
de partid 
sprijinul
ției socialiste in rindul oameni
lor muncii de la orașe și sate, 
o broșură intitulată „Să cunoaș
tem legile țării". întreprinderea 
de confecții din Curtea de Ar
geș a găzduit simpozionul 
„Munca — factor determinant in 
formarea conștiinței socialiste". 
Casa de cultură din Topoloveni 
a găzduit, de asemenea, simpo
zionul : „Femeile. participante 
active la lupta pentru libertate 
națională și socială dusă de-a 
lungul secolelor de poporul 
nostru". (Gheorghe Cirstea).

Argeș a editat, in 
popularizării legisla-

fost 
nuită. 
pentru 
prezentate au 
locuri fruntașe 
Festivalul 
României" 
că spectacolul a 
închinat 
omeniei". Sau. 
cum spunea prof. Ma
ria Capoianu. coordo
natoarea spectacolului, 
pentru entuziasmul 
protagoniștilor. Am 
nota in primul rind 
tinerețea cintecelor. 
vibrația momentelor 
poetice, noblețea sen
timentelor de înalt 
patriotism, care au 
fost de fapt laitmoti
vul acestei manifes
tări.

Smaranda
OTEANU

Misterul lui Herodot
O producție a Casei de filme 5

Film realizat in 
studiourile Centrului 
de Producție Cine
matografică „Bucu
rești".

Scenariul : Geta
Doina Tarnavschi, 
inspirat din romanul 
„Movila bătrînuiui" 
de N. lonescu-Dună- 
raru. Regia : Geta 
Doina Tarnavschi ; 
imaginea: Aurel
Kostrakiewicz ; mu 
zică : Ștefan Zorzor 
decoruri : Guță 
bu ; costume : 
rentina Ileana 
rea; montajul 
na Pantazică.

Interpretează 
viu Stănculescu, 
nest Maftei, Melania 
Ursu, Romeo Pop, 
Ștefan Mihăilescu- 
Brăila, Angela Costa
che, Mihai Mereuță 
și copiii Cristian 
Orăscu, Tudor Petruț, 
Alexandru Dănilă, 
Anca Măzăreanu, Că
tălin Evoescu.

Știr-
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TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R.,

TOVARÂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
„CONTUL OMENIEI"

lulelele Bazau, Gsloii si Suceava 
si-aa leiisii pianul pe primul trimestru

TELEGRAME ADRESATE
TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU 

membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Comitetului national de ajutorare

In telegrama adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de Comitetul județean Buzău al 
P.C.R. in care se raportează reali
zarea principalilor indicatori de plan 
ne trimestrul I din acest an se Subli
niază că. sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, mobilizin- 
du-și exemplar forțele, oamenii 
muncii din acest județ au reușit să 
recupereze, pină la finele lunii mar
tie. pierderile cauzate de cutremur, 
obținind. totodată, o producție supli
mentară de 117 milioane lei.

Colectivele întreprinderilor buzoie- 
ne au livrat suplimentar economiei 
naționale 1 000 de tone plase sudate, 
2 000 tone sirmă trasă. 120 tone elec
trozi de sudură, 260 tone piese tur
nate. 9 000 mp geam șlefuit și secu
rizat. 120 tone materiale și elemente 
din mase plastice pentru construcții. 
1 800 tone ulei comestibil. 500 mc 
cherestea și alte produse, fapt care 
oferă garanția că sarcinile pe 1977 și 
angajamentul asumat in întrecerea 
socialistă vor fi exemplar realizate.

și ferestre, mobilier din lemn in va
loare de 3.3 milioane lei. 66 000 mp 
țesăturii 180 tone carne pasăre. 8 000 
hl produse lactate. 114 tone brînze- 
turi. In același timp au fost livrate 
suplimentar fondului pieței produse 
in valoare de peste 23 milioane lei.

Sarcina de creștere a productivită
ții muncii pe un angajat a fost de
pășită cu 1 664 lei. inregistrindu-se 
o creștere de 11,3 la sută față de a- 
ceeași perioadă a anului 1976.

C.C.în telegrama adresată C.C. al 
P.C.R.. tovarășului Nicolac Ceaușescu 
de Comitetul județean Galați al 
P.C.R. se arată că oamenii muncii 
din județul Galați, in frunte cu co
muniștii. și-au depășit la sfirșitul 
primului trimestru al anului angaja
mentele asumate, reallzind față de 
plan un spor de 185 milioane lei la 
producția globală industrială, iar la 
producția marfă, de 256 milioane lei. 
Aceste producții s-au materializat. în
tre altele. în : 19 000 tone cocs me
talurgic. 11 000 tone fontă brută, peste 
33 000 tone laminate finite. 3 000 
tone tablă și bandă laminată la rece, 
piese de schimb pentru utilaje side
rurgice și mașini agricol» in valoa
re de 22 milioane lei. 900 tone con
strucții metalice, peste 1 000 mp uși

într-o altă telegramă adresată C.C 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de către Comitetul jude
țean Suceava al P.C.R. se arată că 
oamenii muncii din industria Tării de 
Sus au realizat. în primul trimestru a.l 
anului, o producție industrială supli
mentară în valoare de aproape 174 mi
lioane lei. în acest însemnat spor se 
regăsesc produse de primă necesitate 
pentru economia noastră națională, 
printre care 4 390 tone minereu de 
mangan, 226 tone mașini și utilaje 
pentru industria lemnului și materia
lelor de construcții, aproape 44 000 mc 
lemn pentru celuloză și peste 9 300 mc 
cherestea, mobilă în valoare 
milioane lei. peste 100 mii 
tricotaje, aproape 4 700 mo 
11 000 mc agregate de carieră 
lastieră, peste 1 500 tone var bulgări, 
precum și importante cantități de 
mărfuri alimentare.

Colectivele de muncă din unitățile 
economico-productive, organele șl or
ganizațiile de partid, se arată in te
legramă; au hotărît să suplimenteze 
angajamentul initial pe acest an cu 
80 milioane lei la producția globală 
industrială și cu 82.5 milioane lei la 
producția marfă, valori concretizate 
în produse fizice de mare trebuință 
economiei noastre, socialiste.

de 8.2 
bucăți 
binale, 
si ba-

Cronica zilei

Pe adresa tovarășei Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. președintele 
Comitetului național de ajutorare, 
continuă să sosească telegrame prin 
care noi colective de oameni ai mun
cii din întreaga 
hotărîrea lor 
tul omeniei; 
înlăturare a

• Oamenii 
frunte cu comuniștii 
telegrama adresată 
municipal București al P.C.R. 
ționează cu fermitate și hotărîre.pen- 
tru înlăturarea cit mai grabnică a 
consecințelor cutremurului catastro
fal din 4 martie, pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor Pe acest an 
și ale. întregului cincinal 1976—1980, 
a măsurilor adoptate de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. cu 
privire la sprijinirea sinistraților. re
facerea avariilor pricinuite de cu
tremur și reintrarea în normal a în
tregii activități.

Toți cetățenii din municipiul 
București — se spune in telegramă 
— dau o înaltă apreciere activității 
pe care dumneavoastră ați desfășu
rat-o in toată această perioadă, in 
spiritul celui mai profund umanișm. 
în fruntea Comitetului national, de 
ajutorare, pentru salvarea vieților o- 
menești, pentru alinarea suferințelor 
Câlor răniți, pentru ajutorarea siniș- 
traților și reintrarea in normal a în
tregii vieți.

Exprimindu-și întreaga adeziune 
față de politica internă și externă 
a partidului și statului nostru, locui
torii Capitalei au hotărît să contri
buie la contul. omeniei, din venitu
rile lor. din organizarea unor rtia- 
nifestări cultural-artistice si sportive, 
prin munca suplimentară, cu suma 
de 442 047 1 55 lei.
• Femeile din Capitală — se arată

fn telegrama Comitetului municipal 
al femeilor — vor contribui la fondul 
solidarității cu suma de 500 000 lei. 
La rinduî lor. Comitetul județean 
Arad al femeilor va depune 1 000 000 
lei. ~ • —
din 
din 
din

tară își exprimă 
de a contribui la con- 
la efortul general de 
consecințelor seismului, 
muncii din Capitală, în 

— se spune in 
de Comitetul

— ac-

In perioada 4—11 aprilie o dele
gație de activiști ai Asociației litua
niene de prietenie și relații culturale 
cu străinătatea, condusă de tovară
șul Sabaliauskas I. I., adjunct al 
ministrului îmbunătățirilor funciare 
și gospodăririi apelor al R.S.S. Li
tuaniene, membru al conducerii aso
ciației. a efectuat o vizită pentru 
schimb de experiență în tara noastră, 
la invitația Consiliului General 
A.R.L.U.S. Membrii delegației au 
avut convorbiri la Consiliul Gene
ral A.R.L.U.S.. t la Comitetele muni
cipale Brașov și Sibiu ale P.C.R.. au 
vizitat o serie de unități economice 
și social-culturale din municipiile 
amintite.

La încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de tovarășul Mihai 
Dalea. președintele Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S.

★
Cu prilejul JUaț^ationale a . Re

publicii Ciad. Institutul român pen
tru relațiile culturale, cu străinătatea 
a organizat luni o manifestare cul
turală dedicată acestui eveniment. 
Au fost relevate cu acest prilej as-

pecte din viata și activitatea poporu
lui ciadian.

Au fost de față membri ai condu
cerii I.R.R.C.S.. Ligii române de prie
tenie cu popoarele dm Asia si Afri
ca, reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe. Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, oameni de 
artă si cultură, tineri ciadieni care 
studiază in tara noastră, un nume
ros public.

Erau prezenți Antoine^ Bangui, am
basadorul 
membri ai

Ciadului la București, și 
ambasadei.

★
Național „I.Teatrul

a. prezentat luni seara, 
Her, premiera „1907“, 
Arghezi.

L. Caragiale" 
in sala Ate- 
după Tudor

(Agerpres)

A apărut revista 
MUNCA DE PARTID 
nr. 4 / aprilie 1977

Comitetul județean al femeilor 
județul Alba — 500 000 lei. cel 
județul, Dolj — 400 000 lei. iar cel 
județul Mehedinți — 150 000 lei.

★
Oamenii muncii din municipiul 

Mediaș — români, germani, maghiari 
— au înscris în contul omeniei suma 
de peste 28 milioane lei. Cite 3 mi
lioane au depus angajații întreprin
derilor „Emailul Roșu" și „Vitrome- 
țan", iar peste 1 milion fiecare — 
întreprinderile de geamuri, de șuru
buri. de textile „Tirnava", reprezen- 
tind o parte din retribuția ce le re
vine în acest an.

• Personalul sectorului de mecani
zare, transporturi și construcții fo
restiere din Vatra Dornei a subscris 
la contul omeniei 175 163 lei. iar an
gajații Filaturii din 
pus 125 642 lei.

• Cu 1 440 000 lei
fondul de ajutorare 
constructorii de mașini de la între
prinderea de utilaj chimic și forjă 
Rm. Vîlcea, însumînd .. retribuția ce 
le revine pentru o zi de muncă pe 
luna pînă-'îa -sfirsitnr anului.' ’"T‘*

• Pină in ultima lună a anului, 
individual sau in colectiv, angajații 
din orașul Cărei vor dona peste 10 
milioane lei.

Făiticeni au de-

au contribuit la 
a sinistraților

a valorilor spiritualității
(Urmare din pag. I)
avintate spre cer. cu picturile sale 
naive, 
despre 
despre 
despre __________  _  ____  ... T.,..
lor românești, din Tara Crișurilor 
pină în Muntenia si din Transilvania 
de miază-noapte pină spre Dunăre, 
mărturisește o unitate de simțire și 
de mentalitate a țăranului, tradusă 
intr-un grai plastic. pretutindeni 
același, colorat și solemn, pitoresc 
și ușor de înțeles pentru oricine.

Este 
arte 
casei 
tilnită 
Și in 
cu subtilitatea cromatică din 
silvania, din Banat și din Moldova, 
aducind pretutindeni aici frumuse
țea discretă a lăicerelor, a chilimu
rilor și a ștergarelor țărănești, sau 
care a știut să fie prezentă in chiar 
tehnologiile țărănești, cu o venera
bilă istorie, pe care astăzi le putem 
admira în acel autentic muzeu al in
teligenței tehnice românești care este 
cel din Dumbrava Sibiului.

Arta țărănească, cea care a păstrat 
fn scînteierile de roșu și de aur ale 
costumului din Muscel, in podoabele 
bogate ale celui din Banat, în sculp
turile monumentale in piatră din 
părțile Buzăului, in culoarea monu
mentelor funerare din Săpința ma
ramureșeană sau a luturilor smălțui
te de la Horezu și Rădăuți, in naivi
tatea compozițională; dar și in rafi
namentul cromatic al icoanelor pe 
sticlă de la Nicula. din părțile Sebe
șului și ale Făgărașului, atitea a- 
mintiri ale istoriei din evul medie
val și ale întilnirii cu arii culturale 
de prestigiu ale Orientului și ale 
Apusului, este cea care a dat cul
turii plastice românești nume de 
meșteri azi iluștri, precum Savu 
Moga sau Stan Ion Pătraș. urmași 
peste veacuri ai neștiuților artiști 
populari care au trudit pe schelele 
atitor monumente ale trecutului ro
mânesc, din vremea unui Ștefan cel 
Mare in Moldova sau din cea a unui 
Constantin Brâncoveanu. de-a lun
gul și de-a latul Țării Românești.

Țărănimea, care a creat prin ini
mitabile forme și culori un folclor 
plastic ce a cucerit de mult admira
ția întregii lumi, a tradus nu mai 
puțin in slove, in dansuri și in me
lodii echilibrul, curățenia și măreția 
morală a unei lumi care, la răscru
cea atitor civilizații deosebite, a știut 
să-și păstreze ființa. O lume care in 
ritualuri străvechi, legate de mersul 
naturii și al vieții omenești, la 
schimbarea anotimpurilor și la ma
rile bucurii sau drame ale existentei 
umane a știut Să-și definească, in 
jocuri cu măști, in obiceiuri ale ci
clului agrar sau pastoral, in Cunos
cuta „Drăgaică" și in obiceiuri

vorbind in limbaj simbolic 
aștri și povești de demult, 

animale fabuloase, dar și 
meșteșugarii și plugarii sate-

această unitate cea a unei 
care a împodobit interiorul 
țărănești cu simplitatea în- 

in Oltenia, în Muntenia 
Dobrogea, cu strălucirea sau 

Tran-

de priveghi, raporturile ei cu tot ceea 
ce, văzut și nevăzut, o încon
joară ; și a făcut-o cu accente care 
ajung la solemnitatea și la simbo
lica acelei vaste drame cosmice care 
este, tulburător in unicitatea sa, poe
mul păstoresc al ..Mioriței" sau in 
cîntece precum cel „al bradului" din 
Hunedoara și din Oltenia, glăsuind 
despre viață și moarte, despre unirea 
cu natura, despre bucurie, dar și 
despre acea durere care nu întîmplă- 
tor a fost legată de atît de româ
nescul și atit de intraductibilul „dor".

Lumea satului nostru — cea care 
la un Creangă sau la un Enescu și-a 
găsit transfigurări de valoare univer
sală — este, nu trebuie uitat, și cea 
care a dat, prin numeroșii săi ar
tiști. basmele pline de fantezie, dar 
și de un acut simț al realului, unde 
triumful este întotdeauna al celor 
care întrupează binele, doinele în 
care răzbate cea mai adîncă și mai 
gingașă simțire a unui popor care 
și-a dăruit prin ele sufletul, legen
dele care au rechemat din amintire 
marile figuri ale istoriei acestui po
por ce le-a ințeles și iubit, de la 
Țepeș pînă la Vodă Cuza, cintecele 
„bătrinești" și istorice în care „voi
nicul" se războia cu turcii și cu îm
pilatorii din lăuntrul hotarelor tării, 
în care „Horea-mpăratul" sau „cra
iul", „domnul Tudor" sau Avram 
Iancul erau celebrați pentru virtuțile 
lor justițiare și de conducățori popu
lari. într-o amplă perspectivă, care 
poate fi socotită cea a sentimentului 
revoluționar la români.

O poezie a cotidianului și a bucu
riei. a nădejdii și a dragostei — în
tovărășită din vechime, o știm, de 
o muzică ce a resimțit înriuriri ale 
versificației populare în colinde și 
balade și ale cărei melodii și instru
mente au stat la originile muzicii 
culte de ieri și de azi — se află la 
începutul și la sfirșitul fiecărui mo
ment istoric al folclorului românesc, 
respirînd aerul cel tare al demnității 
și al spiritului constructiv, al do
rinței de mai bine și al curajului.

Și ce poate fi oare mai elocvent 
pentru setea 

dreptate a 
decit faptul 
și mai ales 

din satele 
Călugăreasa 

la

pentru acest curaj, 
de libertate si de 
acestor țărani-ctitori 
câ. zugrăvind înainte 
după 1800 lăcașurile 
lor — la Birzeiu și la
in Gorj, la Cremenari in Vîlcea, 
Ciuta in Buzău — în scene tradi
ționale. medievale, precum „Judeca
ta de apoi", pictorul; țăran ce știa 
împilarea clăcașilor sortea focului 
„gheenei", în văzul tuturor, în dese
nul naiv, dar incisiv al compozițiilor 
ample, pline de mișcare și de pito
resc. tocmai pe cei ce se identificau 
cu asupritorii către vremea mișcări- 
lor-sociale din 1821 și 1848, pe cei 
circ in inscripțiile așternute de zu
grav alături erau calificați ca fiind 
„mîncătorul de pămint", „cel ce 
stringe birul", „mămularul", adică

zaraful ce prefigura era burgheziei, 
așadar, pe toți cei împotriva cărora 
nepoții și strănepoții artistului ano
nim se vor ridica la 1907 !

Erau, acestea toate, fapte de cul
tură românească datorate țăranilor 
care, aidoma celor de lingă Horezu 
sau de pe valea Cislăului, iarăși in 
picturi murale de o negrăită prospe
țime și spontaneitate, apăreau in cos
tume tradiționale; cu tot neamul lor, 
plini de liniștită mindrie și demni
tate. ca altădată voievozii și marii 
dregători ai evului mediu. Spiritua
litatea acestor ținuturi de puternică 
viață țărănească liberă au ilustrat-o 
deopotrivă cioplitori ai lemnului și 
dăltuituri în piatră din care cobora 
un meșter de geniu numit Brâncuși, 
invietori de fabuloase lumi, în smal
țuri policrome fastuoase, pe pereții 
unor vase de lut fără pereche.

Această țărănime românească este 
cea care, din virstă in virstă a isto
riei. a luptat și a creat, care cu obi
dă și in mizerie, dar cu veșnică do
rință de libertate, și-a cintat in ba
lade eroii haiduci, pe un Jianu sau 
pe un Pintea. iar in doine și-a spus 
atitea doruri, cea care a dat. in fond, 
sensul și configurația esențială a ti
pului românesc de civilizație. Clasi
citatea pe care a conferit-o rădăcina 
daco-romană a nașterii acestui po
por — aceea pe care o citim în cla
ritatea volumelor unei case țărănești, 
in armonia cromatică a scoarțelor 
populare cu liniștite și stinse culori 
meșteșugit alăturate — și, totodată, 
modernitatea, generată de gustul pen
tru rigoare și esențial, sînt trăsături 
ale civilizației românești, repetabile 
in primul rind in creația folclorică, 
răspunzind de fapt unei „forma 
mentis" a românilor, gindirii lim
pezi, spiritului pașnic și 
demnității și înțelegerii 
telor lumii din jur — cu 
dețe și curaj laolaltă —, 
menii satului românesc 
dit la tot pasul.

Tocmai de aceea se cade să 
tăm în nici un chip că, acum 
zeci de ani, în răscoală, țăranii ro
mâni au vorbit și au murit în nume
le unei civilizații milenare, al unor 
valori străvechi ce nu mai puteau 
fi călcate in picioare de către cei ce 
nu Ie puteau înțelege pentru că erau 
atît de străini, de ele și de poporul 
ce le născuse. Este incă una dintre 
pricinile pentru care, in 1907. toți cei 
ce însemnau adevărata cultură ro
mânească a timpului, toți cei ce des
coperiseră. treptat și cărturărește, in 
cultura populară, valorile exemplare 
ale culturii naționale, au făcut din 
cauza țăranilor răsculați propria lor 
cauză, și una dintre rațiunile pen
tru care astăzi, in conștiința noastră, 
ridicarea de acum șapte decenii în
seamnă mai mult decît un eveniment 
istoric anume, un 
cruce in civilizația 
țintelor veacuri.

unei 
a românilor, gindirii 

armonios, 
largi a da- 
ironie, blin- 
pe care oa- 
le-au dove-

nu ui- 
șapte-

moment . de răs- 
rornânească a ul-

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe.
Sint profund mișcat și aș dori să vă mulțumesc frumos pentru feli

citările frățești și pline de căldură transmise cu ocazia împlinim a 
70 de ani. ... „ ■ nCu această ocazie, aș dori să vă exprim din toată inima mulțumirile 
sincere ale întregului nostru partid și popor pentru sprijinul prețios acor
dat de Partidul Comunist Român și poporul român partidului și poporului 
nostru, atît în lupta împotriva imperialiștilor americani. în trecut, cit și 
in opera de construire a socialismului, în prezent.

’ Aș dori să vă exprim încrederea mea fermă că solidaritatea priete
nească și cooperarea frățească dintre cele două partide și cele două po
poare ale noastre se vor dezvolta in continuare. în interesul cauzei^ revo
luționare a popoarelor celor două țări ale noastre si al cauzei păcii șl 
socialismului in întreaga lume.

Vă doresc, stimate tovarășe, multă sănătate si numeroase noi și tot 
mai mari succese in îndeplinirea nobilei dumneavoastră misiuni.

îmi permit să vă transmit un salut comunist.

» Lucrătorii celor 112 unități agri
cole cooperatiste din județul Ialomița 
s-au angajat să livreze peste preve
derile planului acestui an o produc
ție suplimentară in valoare de circa 
109 milioane lei. iar în contul ome
niei au hotărît. 
bani și produse 
35 milioane lei.
brii cooperatori din comuna Grindu 
au hotărit să contribuie din fondurile 
proprii cu suma de 1 147 000 lei.

• Din județul Prahova, lucrătorii 
Direcției comerciale județene și în
treprinderile subordonate vor contri
bui la contul omeniei cu 2 200 000 lei, 
colectivul întreprinderii de utilaj pe
trolier și reparații Tcleajen — cu 
400 000 lei. colectivul Combinatului 
petrochimie Teieajen — 500 000 lei, 
colectivul întreprinderii de mecanică 
fină Sinaia — 2 550 000 lei, cel de la 
întreprinderea de stofe fine „Doro
banțul" Ploiești — 728 000 lei. iar co
lectivul de la întreprinderea mecanică 
din Plopeni — 11 milioane lei.

• Din județul Constanta, Comitetul 
județean al femeilor va contribui la 
contul omeniei cu suma de 250 000 lei. 
iar membrii cooperatori din Asociația 
intercooperatistă Cobadin — cu 642 000 
lei.

• Din județul Argeș, contribuția la 
„Contul 1977“ a angajaților de la în
treprinderea de autoturisme Pitești se 
ridică la 12 500 000 lei, a celor de la 
Trustul de construcții Argeș — la 
4 600 000 lei. De asemenea, lucrătorii 
colectivului întreprinderii de stofe 
„Argeșeana" vor depune 2 700 000 lei, 
cei de la Combinatul de articole teh
nice din cauciuc Pitești — 2 400 000 
lei. cei de La Intreprincierea „Textila" 
din Pitești — 6 000 000 lei. cei de la 
întreprinderea de produse electronice 
și electrotehnice „Electroargeș" din 
Curtea de Argeș — 2 060 000 lei. co
lectivul de muncă de la întreprinde
rea de confecții Curtea de Argeș — 
2 046 000 lei, iar Comitetul județean 
Argeș al femeilor va subscrie la con
tul omeniei 400 000 lei,
• Minerii, preparatorii, metalurgiș- 

tii, constructorii de mașini, cercetăto
rii și proieetantii din unitățile mara
mureșene ale Centralei minereurilor 
și metalurgiei neferoase din Baia 
Mare vor depune in contul omeniei 
14 500 000 lei.

• De asemenea, membrii cooperatori 
din Salonta, județul Bihor, vor con
tribui la „Contul 1977" cu suma de 
310 000 lei.

*
din județul Dolj au hotărit să de
pună pină la finele acestui an in 
contul omeniei suma de 6 723 811 
lei, donînd -o parte din retribuția ce 
li se cuvine și depunînd încasările 
ce se vor realiza prin organizarea 
unor manifestări cultural-artistice și 
sportive.

• Teatrul de dramă și comedie din 
Constanta a depus la contul omeniei 
139 600 lei. reprezentînd încasările de 
la patru spectacole date in folosul 
sinistraților. precum și 5 la sută din 
retribuția pe acest an a personalului 
artistic și administrativ.

• Actorii Teatrului dramatic ,.Ba- 
covia" și ai Teatrului de animație, 
membrii orchestrei simfonice și ai 
cenaclului „Ateneu" din Bacău au 
prezentat, la sediu și in localitățile 
județului, spectacole în beneficiul si
nistraților. Numai încasările rezultate 

. de „la ultimele manifestări
la peste 23 000 lei.

• Pionierii din județul 
au depus pină in prezent 
omeniei 200 000 lei.

totodată, să depună 
ce însumează circa 
De exemplu, mondin 

din 
din 
din 
cel 
lei.

De asemenea. Comitetul femeilor 
județul 
județul 
județul 
județul 
din județul Botoșani —

• Din județul Cluj,
Combinatului de pielărie 
minte „Clujeana" va depune in con
tul omeniei 4 819 000 lei. colectivul 
întreprinderii „Tehnofrig" — 2 700 000 
lei, colectivul întreprinderii de trans
porturi auto Cluj — 4 000 000 lei, 
cooperatorii și lucrătorii din ca
drul Uniunii județene a cooperativelor 
meșteșugărești — 7 000 000 lei, colec
tivul întreprinderii „Unirea" — 
2 700 000 lei. colectivul întreprinderii 
„Metalul Roșu" — 2 843 975 lei, iar
Comitetul județean al femeilor, din 
același județ, suma de 2 000 000 lei.

• Oamenii muncii din agricultura 
cooperatistă a județului Vrancea vor 
depune în „Contul 1977". pină la sfir
șitul anului, circa 9,9 milioane lei, iar 
locuitorii comunei Țifești — 595 000 
lei,: precum și cantitatea de 10 tone 
cereale. La rîndul lor. cadrele didac
tice din aceeași comună înscriu la 
contul omeniei 35 900 lei. Locuitorii 
comunei Bolotești vor contribui cu 
325 600 Iei, Cei din Virtescoiu — cu 
465 000 lei. membrii cooperatori din 
comuna Străoane — 270 000 lei, lu
crătorii stațiunii pentru mecanizarea 
agriculturii din comuna Vulturu — 
cu 120 000 lei, iar membrii coopera
tori din aceeași comună — cu 320 000 
lei. mecanizatorii din S.M.A. Marti- 
nești — cu 161 000 lei, cooperatorii 
din Jariștea — cu 342 000 lei. oame
nii muncii din comuna Soveja — cu 
200 000 lei, cei din comuna Cîrligele 
— cu 438 000 lei, iar cei din comuna 
Tătăranu — cu 731 480 lei. De ase
menea. Comitetul județean al femei
lor va subscrie cu 150 000 lei.

• Din județul Covasna vor contri
bui la contul omeniei Comitetul ju
dețean al femeilor — cu 400 000 lei, 
locuitorii comunei Turia — cu 202 400 
lei, precum și cu 150 tone cartofi și a- 
nimale de reproducție.

• Din județul Harghita vor depune 
în „Contul 1977" locuitorii comunei 
Siculeni — 50 000 lei. cei din 
mima Tulgheș — 641 000 lei.

★
• Membrii cooperativei agricole de 

producție din comuna Livada, jude
țul Arad, lucrătorii de la cooperativa 
de consum și cadrele didactice de la 
școala generală din localitate — ro
mâni și germani — au hotărît să 
doneze în contul omeniei 159 800 lei.

• Țăranii cooperatori din Delenl. 
Grumezoaia, Hoceni, Hurdugi, Ivă- 
nești, Pădureni, Văleni — unități din 
cadrul consiliului intercooperatist 
Grumezoaia (Vaslui) — contribuie la 
fondul omeniei și solidarității cu 
suma de 815 000 Iei. 233 tone produse 
vegetale și 20 hi lapte.

• Cooperatorii din comuna Strunga, 
județul Iași, au depus în contul si- 
nistraților contravaloarea a 5 tone 
griu, iar angajații cooperatori din co
muna Plugari o parte din retribuția 
ce li se cuvine.

• Pină în prezent, cadrele didac
tice de -la Universitatea.*. Al. I. £uza2. 
din Iași au depus in contul omeniei 
și solidarității suma de 53 000 lei.

• Profesorii și ceilalți angajați din 
școlile generale, gimnaziile și liceele

Neamț — 400 000
Buzău — 450 000
Vilcea — 400 000
Mureș — 200 000

iei. 
lei. 
lei. 
lei.
400 000
colectivul 

și încălță-

cel 
cel 
cel 
iar

co-

se ridică

Constanța 
în contul

I

Buletin rutier
Informații de la Inspectoratul general al miliției — Direcția circulația

ori dacă accidentul constituie infrac
țiune sau a fost comis datorită linei 
infracțiuni.

în caz de accidente 
ușoare

în caz de producere a unui accident 
este necesară stabilirea vinovatului 
(vinovaților). Din păcate. în aproape 
toate cazurile de accidente ușoare, 
șoferii rămin cu mașinile in poziția 
avută în momentul tamponării. blo- 
cind astfel circulația, îndeosebi pe 
arterele aglomerate. Trebuie reținut 
faptul câ. in, cazurile in care acci
dentul are ca)urmări numai avarie
rea ușoară a autovehiculelor, șoferii 
trebuie să 
respectivă, ___ ... ____
fie lingă trotuar sau pe o stradă la
terală (în orașe), fie pe acostament 
(pe drumurile din afara localităților). 
După aceea va fi anunțat cel mai a- 
nropiat agent de circulație sau organ 
de miliție, pentru a întreprinde mă
surile legale.

Potrivit articolului 8 din Regula
mentul de circulație, conducătorii 
auto nu au voie să schimbe poziția 
mașinii angajate în accident pină 
la sosirea organelor de miliție, in ca
zul in care accidentul are ca urmare 
decesul, vătămarea integrității cor
porale sau ă sănătății unei persoane

Parcările autovehiculelor 
la domiciliu

in. cazurile in care acei-
a autovehiculelor, șoferii 
degajeze de indată zona 
retrăgindu-se cu mașinile

într-una din nopțile trecute, în 
decurs de numai citeVa ore au fost 
depistate în Capitală peste 70 auto
vehicule proprietate socialistă par
cate pe străzi, in fața locuințelor șo
ferilor sau în curțile acestora. Cîteva 
exemple : autobasculanta nr. 33-B- 
8992. autobuzul I.T.A. nr. 32-B-2776. 
autocamionul nr. 23-B-1925. autofri- 
gorificul nr. 34-B-7994. autoatelierul 
nr. 31-B-4460 și autoturismul ARO 
nr. 21-B-9075.

Evident, șoferii în cauză și respec
tivii șefi de garaje vor fi trași la 
răspundere. în mod firesc se pune 
însă întrebarea : cum sînt posi
bile asemenea fapte, contrare legii, 
cind există un sistem de control ,și 
de justificare a carburanților, ne- 
maivorbind de faptul că. așa cum 
s-au petrecut nu o dată lucrurile, 
parcările la domiciliul șoferilor au 
constituit punctul de plecare al unor 
accidente grave de circulație ?

LE DUAN
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Vietnam

Primul ministru al guvernului 
a primit delegația

Adunării Republicii Portugheze
Tovarășul. Manea Mănescu. membru 

al Comitetului Politic Executiv al 
C,C. al P.C.R,. prim-ministru ăl 
guvernului, a primit luni delegația 
Adunării Republicii Portugheze, con
dusă de Vasco da Gama Fernandes, 
președintele Adunării, aflată în vi
zită în tara noastră la invitația Marii 
Adunări Naționale.

La întrevedere au participat to
varășii Ștefan Voitec. membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat. Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.. Nicolae 
Giosan, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. președintele Marii Adunări 
Naționale. Virgil Teodorescu. vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale, Ilie Șalapă. președintele Comi
siei pentru industrie și activitatea 
economico-financiară.

A fost de față Antonio Novai» Ma
chado, ambasadorul Portugaliei la 
București.

Tn numele său și al delegației, 
președintele Adunării Republicii Por
tugheze a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
cald, salut și a subliniat simpatia și 
prețuirea de care se bucură pre
ședintele României în Portugalia 
pentru sprijinul dat forțelor antifas
ciste înainte de 25 aprilie, pentru 
faptul că România a salutat printre 
primele state revoluția și pentru con
tribuția personală la dezvoltarea re
lațiilor româno-portugheze. Totodată, 
el a înminat un mesaj adresat de 
primul ministru Mario Soares tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

★
în continuarea vizitei pe care o 

efectuează în, tara noastră la invita
ția Marii Adunări Naționale, dele
gația parlamentară portugheză, con
dusă de Vasco da Gama Fernandes, 
președintele Adunării Republicii 
Portugheze, a avut luni dimineață o 
întrevedere cu Bujor Almășan, mi
nistru secretar de stat la Ministerul

*
Ambasadorul Portugaliei în țara 

noastră. Antonio Novais Machado, a 
oferit luni un cocteil in onoarea de
legației parlamentare portugheze.

Au participat Nicolae Giosan, pre
ședintele Mării Adunări Naționale, 
Virgil Teodorescu. vicepreședinte al 
M.A.N.. Bujor Almășan. ministru 
secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării E-

Conducătorul delegației a făcut a- 
precieri cu privire la dezvoltarea di
namică, economică și socială, a 
României socialiste.

Tovarășul Manea Mănescu a mul
țumit pentru sentimentele exprimate 
și a transmis un salut călduros.

în timpul întrevederii, s-a apre
ciat cu satisfacție evoluția pozitivă 
a relațiilor dintre România și Portu
galia, care au cunoscut în ultimul 
timp un puternic impuls ca urmare 
a dialogului româno-portughez la ni
vel Înalt, evidențiindu-se însemnăta
tea vizitei efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in Portugalia pen
tru stimularea raporturilor româno- 
portugheze. S-a exprimat convinge- 

■ rea că, acționindu-se in spiritul Tra
tatului de prietenie, relațiile politice, 
comerciale, cooperarea economică, 
științifică, tehnică și conlucrarea ro- 
mâno-portugheză pe tărîmul vieții 
internaționale, pentru pace, securita
te, colaborare in Europa și in întrea
ga lume vor cunoaște o continuă dez
voltare tn folosul ambelor popoare.

S-a apreciat că dezvoltarea relații
lor dintre România și Portugalia ser
vește intereselor celor două popoare, 
legate prin afinități de limbă și cul
tură. prin aspirații de pace, progres 
și bunăstare, cauzei internaționale și 
conlucrării pașnice dintre popoarele 
Europei, cauzei destinderii și secu
rității internaționale. în acest cadru 
s-a subliniat rolul celor două parla
mente în dezvoltarea relațiilor dintre 
România și Portugalia și. în general, 
pentru promovarea păcii și securită
ții.

întrevederea a decurs tntr-o at
mosferă cordială, prietenească.

★
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internationale.

în timpul convorbirii au fost abor
date aspecte ale relațiilor economice 
româno-portugheze. fiind evidențiate 
noi căi și mijloace de extindere a 
oooperării reciproc avantajoase.

A participat Antonio Novais Ma
chado. ambasadorul Portugaliei la 
București,

★
conomice Internaționale. Vasile Gli- 
ga. adjunct al ministrului afacerilor 
externe, președinți de comisii 
manente ale M.A.N.. deputați. 
persoane oficiale.

Au fost prezenți șefi ai unor 
siuni diplomatice acreditați in 
noastră, alti membri ai corpului di
plomatic.

per- 
alte
mi- 
țara

(Agerpres)

vre me a
Săptămina aceasta a început cu o 

vreme destul de capricioasă, cu ploi 
care au cuprins nordul Crișanei. Ma
ramureșul. Transilvania. . cea mai 
mare parte a Munteniei. în Dobro- 
gea si Oltenia acestea au avut un 
capacter izolat. Pe alocuri, in Ma
ramureș. nordul și centrul Transil
vaniei și in jumătatea de nord a Mol
dovei. precipitațiile au fost și sub 
formă de lapoviță și ninsoare. La 
munte a nins.

în zilele de 13. 14 și 15 aprilie, 
vremea va fi rece, mai ales in pri
ma parte a intervalului. Cerul va fi 
variabil, mai mult noros. și vor că
dea ploi care vor avea și caracter 
de averse. în primele două zile, in 
jumătatea de nord a tării si izolat 
in estul și centrul Munteniei, pre
cum și in Dobrogea precipitațiile vor 
fi și sub formă de lapoviță și nin
soare.

în primele două nopți, in Banat. 
Crișana. Maramureș. Transilvania și 
in cea mai mare parte a Moldovei

temperaturile vor coborî sub zero 
grade, local pină la minus 6 grade. 
In aceste condiții se prevăd brume 
și îngheț pe sol. Brume izolate sînt 
posibile și în sudul tării, la tempe
raturi minime apropiate de zero 
grade.

în aceste situații sînt necesare mă
suri de protecție în sere si solarii, 
în livezi. în fermele zootehnice. în
deosebi în adăposturile cu animale 
tinere. (Agerpres).

★
Ieri tn țară : Vremea a continuat să 

se răcească. Cerul a fost variabil tn 
Banat șl Oltenia șl acoperit tn celelalte 
regiuni. Au căzut precipitații tempo
rare sub formă de ploaie, lapoviță șl 
ninsoare, tn Maramureș, Transilvania 
șt jumătatea de nord a Moldovei șt nu
mai sub formă de ploaie tn nord-vestul 
Crișanei, jumătatea de sud a Moldovei, 
cea mai mare parte a Dobrogel, Mun
tenia. nord-estul Olteniei, tn zona de 
munte a nins. Pe alocuri zăpada a fost 
viscolită. Vintul a suflat moderat, cu 
intensificări pină la 40—60 km la oră, 
în Moldova, jumătatea de nord a Do- 
brogei șl Bărăgan, pe alocuri în Cîmpta 
Română. In zona de munte intensitatea 
vîntului a ajuns pînă la 80 km la oră. 
Temperatura aerului la ora 14 era cu
prinsă între minus un grad la Rădăuți 
și Suceava și plus 14 grade la Roșiori 
de Vede.
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REVISTA COMPETIȚIILOR
Campionatele balcanice de judo au 

marcat cîteva realizări ale sportivi
lor români la unele categorii de 
greutate, precum și victoria reprezen
tativei noastre lă turneul pe e- 
chipe. încă relativ tinăr ca amploa
re internațională și în programul 
olimpic, judoul este și mai tinăr 
din punctul de vedere al răspîndirii 
și al performanței pe meleagurile 
noastre. Dar. pentru dobindirea va
lorii. n-ar trebui să așteptăm prea 
multi ani. Luptătorii noștri — pe 
care va trebui să ne obișnuim să le 
spunem „judokani". așa cum ne-am 
obișnuit să-i numim pe alții „fotba
liști" — vor avea prilejurile campio
natelor europene sau mondiale pen
tru a ne dovedi că intr-adevăr aspi
ră la prima lor participare olimpică 
in 1980. Pină atunci să observăm că 
dacă cifra totală de 4 100 judokani 
legitimați va fi realizată la sfirșitul 
anului aceasta, cealaltă cifră, de 5 000 
legitimați estimată in perspectiva lui 
1980, nu exprimă necesitatea crește- . 
rii impetuoase a bazei pentru per
formanță. Nici operațiunea de testa
re a copiilor și juniorilor (10 000 în 
1977) pentru promovarea lor in sec
țiile de performanță nu pare să 
concure la creșterea dorită. Or. ju
doul ca sport se arată foarte popu
lar în rindurile copiilor și tineretu
lui. mult mai multi copii si adoles
cenți doresc să Învețe judo, chiar și 
pe cont propriu, decît. spre exem
plu. boxul sau luptele ; de aceea, fe
derația de specialitate, cluburile spor
tive. școlile ar trebui să vină larg in 
intîmpinarea tineretului. De aseme
nea. federația și consiliile județene

de sport sînt obligate să treacă 
practică acea 
privind 
educație fizică și sport care indică 
luarea măsurilor pentru dezvoltarea 
unor secții de performantă intr-un 
număr mai mare de județe, secții 
care să asigure si cadrul organizat de 
depistare si inițiere a elementelor 
talentate.

Dacă judoul II socotim incă drept 
ramură sportivă relativ tinără, in 
schimb, tenisul de masă are vechime 
in toate privințele, inclusiv a rezul
tatelor internaționale. Numai că. m 
acest sport, rezultatele bune amenin
ță să se transforme in amintiri — 
performanta s-a degradat treptat, 
iar la ultimele campionate mondiale 
nu s-a petrecut vreun fapt de 
să determine cea mai mică 
Campionatele mondiale de 
pentru tineret — interesante 
perspectiva acestui sport, despre care 
s-au mai făcut observații critice după 
ultima ediție a Jocurilor Olimpice — 
par să ne arate o stagnare îngrijoră
toare la nivelul activității de pre
gătire a tinerilor floretiști si flore- 
tiste, sabreri si spadasini, inclusiv in 
cele patru loturi reprezentative. Se 
cuvin deci măsuri energice pentru 
impulsionarea performanței și în acest 
sport, care amenință să rămină 
urmă față de sine însuși, in raport 
valoroasele rezultate din trecut și 
evoluția scrimei pe tărim mondial.

Următoarea lună de zile va fi bo
gată in competiții internaționale im
portante. vor fi numeroase momente 
de virf pentru reprezentanții noștri 
din diferite ramuri foarte îndrăgite

in 
parte din Programul 

dezvoltarea activității de

natură 
Laudă.

scrimă 
pentru

în 
cu 
cu

de .susținătorii sportului. Echipa de 
handbal a clubului Steaua va juca in 
meci direct pentru „Clipa campioni
lor europeni", gimnastele vor candi
da’ la titlurile de campioane ale Eu
ropei. rugbiștii se află în drum pen
tru cucerirea campionatului european 
F.I.R.A., hocheiștii vor primi botezul 
focului Ia turneul grupei de elită din 
acest sport, echipa de tenis a Româ
niei va face primii pași in noua edi
ție a ..Cupei Davis", boxerii noștri 
fruntași — cu ocazia turneului pentru 
..Centura de aur" — vor încheia 
etapa competițională de pregătire a 
viitoarelor campionate ale continen
tului. Si echipa de fotbal a intrat 
chiar in săptămina marilor partide 
pentru calificarea in turneul final al 
competiției mondiale. La ultima veri
ficare publică s-au rulat 16 jucători : 
dacă mai adăugăm pe Cristian, cel 
de-al doilea portar, și pe Cheran. în 
curs de restabilire, rezultă că alege
rea definitivă a formației se va efec
tua dintr-un lot de 18 jucători. în 
cursul meciului cu echipa de tineret 
s-au 
s-ar 
șase 
însă
din prima parte a jocului (lordache
— Anghelini, Sameș. Sătniăreanu. 
Vigu — Dumitru. Iordănescu. Bălăci
— Crișan, Georgescu. Zamfir) pare 
să fie foarte aproape de ceea ce do
rește conducerea tehnică a echipei, 
Oricum, aceasta mai are puține zile 
pentru a pune la punct formula de
finitivă de ioc.

făcut cinci schimbări, de unde 
putea trage concluzia că ceilalți 
au obținut de-acum titularizarea, 
înclinăm să credem că formula

în cîteva rînduri
NEW YORK 11 (Agerpres). — Pen

tru a doua oară consecutiv tenisma- 
nul român Ilie Năstase a câștigat 
competiția internațională „Challenge 
Cup", turneu de prestigiu la care au 
participat opt dintre cei mai buni 
jucători din lume.

în finală, Ilie Năstase l-a învins 
cu 3—6. 7—6. 6—4. 7—5 pe america
nul Jimmy Connors, la capătul unei 
partide care i-a entuziasmat pe spec
tatorii prezenți in tribunele arenei 
din Las Vegas (Nevada).

După cum transmite coresponden
tul agenției France Presse. finala a 
fost decisă în setul al doilea, pe care 
Nastase. condus in acel moment cu 
1—0. și l-a adjudecat ciștigind „tie- 
breakul" cu 7—4. „Năstase a jucat 
magistral in această i 
excelent nivel tehnic i 
— scrie în continuare ; 
tator. La rîndul ei, i 
transmite că românul 
victorie pe deplin meritată datorită 
acurateții stilului de joc și servicii
lor sale impecabile.

în finala ediției trecute a „Chal
lenge Cup". Ilie Năstase îl învinsese 
pe americanul Arthur Ashe.

partidă de un 
și spectacular" 
același comen- 
agenția Reuter 

I a obținut o

• Turneul de tenis de la Monte 
Carlo s-a încheiat cu victoria jucă
torului suedez Bjorn Borg. care l-a 
învins în finală, cu 6—3. 7—5. 6—0, 
pe italianul Corrado Barazzutti.

Valerlu MIRONESCU

• Turneu] de rugbi pentru juniori 
,,Cupa F.I.R.A." s-a încheiat tn ora
șul olandez Hilversum cu victoria se
lecționatei Franței, care a învins in 
finală cu scorul de 32—3 formația 
Italiei.
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legalizarea PartiM Comunist din Spania
BE PR1IUIIND1NI

Cu sinceră bucurie și 
satisfacție, comuniștii, 
muncii din țara noastră,

profundă 
oamenii 

— ,—-------- , alături de
întreaga^ opinie publică progresistă 
mondială, salută legalizarea Parti
dului Comunist din Spania. Senti
mentele de caldă prietenie și soli
daritate ale întregului popor român 
față de comuniștii spanioli își gă
sesc o pregnantă expresie în tele
grama de felicitare adresată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu Comi
tetului Central al P.C. din Spania, 
tovarășei Dolores Ibarruri, pre
ședintele P.C.S., tovarășului San
tiago Carrillo, secretarul general 
al P.C.S.

Legalizarea P.C. din Spania, după 
ce timp de 38 de ani a fost nevoit 
să activeze în ilegalitate, constituie, 
neîndoielnic, o măsură imperios ne
cesară, o cerință esențială a men
ținerii și adincirii cursului spre 
democratizare a vieții politice spa
niole. reprezintă un act de justiție 
și realism politic care răspunde 
voinței ferme a maselor largi ale 
poporului spaniol.

Se știe că, de-a lungul întregii 
sale existențe, P.C. din Spania, a- 
nimat de un fierbinte patriotism, 
s-a identificat cu aspirațiile și in
teresele fundamentale ale poporu
lui spaniol, afirmindu-se ca o for
ță politică de bază, adine implan
tată în realitățile țării și avind o 
largă aderență în mase. In noii» 
condiții din ultimul an și jumătate, 
comuniștii spanioli s-au situat în 
primele rinduri ale luptei forțelor 
democratice pentru o ruptură 
cu stările de lucruri moștenite 
de la vechiul regim, pentru înfăp
tuirea unor prefaceri înnoitoare in 
viața politico-socială, conform re
vendicărilor legitime ale majorită
ții covârșitoare a poporului. De alt
fel, nu numai situația din Spania, 
ci întreaga experiență internațio
nală atestă că fără participarea 
comuniștilor nu se poate 
realizarea unei autentice 
mocratice. concluzie cu 
valabilă in cazul Spaniei, 
tivitatea Partidului Comunist a a- 
vut o importanță decisivă asupra 
evoluțiilor pozitive din ultimul 
timp.

Poporul român a urmărit cu sa
tisfacție această activitate, 
tind 
de 
unei 
De 
cunoscut, încă înainte de

i

vorbi de 
vieți de- 
atit mal 
unde ac-

salu- 
contributia substanțială adusă 

P.C. din Spania pe linia 
dezvoltări democratice a tării, 

altfel, așa cum este bine 
legalizarea

oficială. Partidul Comunist s-a im
pus ca o realitate politică incontes
tabilă în viața tării. Comuniștii, 
alături de alte forțe progresiste, au 
sprijinit, după cum se știe, măsu
rile care vizau innoirea structuri
lor politice, favorizând astfel stator
nicirea unui climat propice dialo
gului între guvern și opoziția de
mocratică. Se cuvine subliniat, în 
acest sens, rolul însemnat pe care 
l-au jucat comuniștii spanioli în 
dejucarea manevrelor forțelor ex
tremiste de dreapta, care, prin acte 
de teroare, urmăreau să submi
neze cursul spre democrație. în a- 
celași spirit constructiv, programul 
politic prezentat de partidul co
munist oferă răspunsuri pozitive 
celor mai importante probleme ac
tuale ale țării, în perspectiva a- 
propiatelor alegeri.

Opinia noastră publică își ex
primă convingerea că, prin repu
nerea Partidului Comunist din Spa
nia în drepturile sale legitime, ro
lul partidului va crește și mai mult 
>n întreaga viață politico-socială a 
țării, aportul său Ia o evoluție de
mocratică va spori și mai mult. 
De altfel, sînt semnificative în 
acest sens manifestațiile spontane 
ale populației la Madrid si nume
roase alte centre ale Spaniei, în 
cadrul cărora oamenii muncii au 
dat glas bucuriei față de acest 
important eveniment. In același 
timp, numeroși oameni politici au 
subliniat însemnătatea deosebită pe 
care o are legalizarea activității 
Partidului Comunist. Astfel, pre
ședintele Partidului Socialist Popu
lar, Enrique Tierno Galvan, releva 
că „procesul de democratizare in 
Spania ar fi fost foarte dificil dacă 
P.C. din Spania nu ar fi fost le
galizat", iar conducătorul Federa
ției democrat-creștine. Joaquin Ruiz 
Jimenez, sublinia că legalizarea 
Partidului Comunist constituie „o 
măsură absolut justă și corectă". 
In același sens, ziarul „El Pais“ 
arăta că „legalizarea Partidului Co
munist contribuie la clarificarea 
ambianței politice și la normaliza
rea situației înaintea alegerilor".

Sînt luări de poziție care dovedesc 
că actul legalizării se înscrie în sen
sul cerințelor și intereselor păturilor 
celor mai largi din Spania. Tot
odată. opinia noastră publică con
sideră că. răspunzînd întru totul 
aspirațiilor fierbinți ale maselor 
celor mai largi ale poporului spa
niol, legalizarea P.C.S. este în de
plin consens

ale destinderii și colaborării pe 
continent. Ne exprimăm deplina 
convingere că această măsură este 
de natură să exercite Înrâuriri pozi
tive asupra climatului politic euro
pean. în spiritul prevederilor Actu
lui final de la Helsinki al Conferin
ței pentru securitate și cooperare în 
Europa.

Satisfacția cu care comuniștii, în
tregul nostru popor salută repune
rea P.C. din Spania în drepturile 
sale legitime este cu atît mai îndrep
tățită cu cit, după cum se știe, intre 
comuniștii români și spanioli au e- 
xistat dintotdeauna legături de 
strânsă prietenie și solidaritate 
frățească, legături care cunosc o 
continuă dezvoltare. Un rol esențial 
în această direcție îl au contactele 
și întîlnirile frecvente dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu și to
varășii Dolores Ibarruri și San
tiago Carrillo, convorbirile rodnice 
desfășurate întotdeauna în spiritul 
prieteniei, stimei și înțelegerii re
ciproce, documentele comune sem
nate contribuind, de fiecare dată, la 
impulsionarea puternică a colabo
rării și prieteniei dintre P.C.R. și 
P.C.S., la afirmarea normelor noi, 
de deplină egalitate în drepturi, 
autonomie și respect reciproc, ale 
relațiilor dintre partide. Partidul 
nostru își exprimă convinge
rea că în noile condiții aceste 
bune relații se vor extinde si mai 
mult, în interesul ambelor partide, 
al cauzei unității mișcării comunis
te și muncitorești internaționale.

Totodată, așa cum se relevă 
!n mesajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. aceasta va contribui, cu 
certitudine, la adîncirea apropierii 
intre popoarele român și spaniol — 
legate prin vechi 
tenie și puternice 
gine și de limbă, 
centă a relațiilor 
tre România și Spania oferă. în a- 
cest sens, un cadru din cele mai 
propice pentru dezvoltarea colabo
rării multilaterale româno-spaniole.

Reafirmîndu-și sentimentele in
ternaționaliste față de partidul co
muniștilor spanioli, partidul nostru, 
poporul român îi adresează, din toa
tă inima, calde urări de noi și mari 
succese in activitatea sa consacrată 
afirmării unei Spânii libere, demo
cratice și independente, promovării 
telurilor progresului, destinderii și 
colaborării în lume.

CANBERRA. — La Canberra s-au 
deschis lucrările reuniunii de pri
măvară a Uniunii Interparlamenta
re. Delegația română este condusă de 
Ioan Ceterchi, președintele ad-inte- 
rim al Grupului român al Uniunii 
Interparlamentare, președintele Con
siliului Legislativ.

Pe ordinea de zi a reuniunii sînt 
înscrise, între altele, probleme privind 
rolul parlamentelor in promovarea 
destinderii si realizarea dezarmării 
generale, instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale, edificarea 
securității si cooperării in Europa, 
dreptul inalienabil al popoarelor 
aflate sub dominația colonială și 
neocolonială la autodeterminare și 
independență, aspecte privind dreptul 
mării, folosirea resurselor de apă.

de coordonare al țărilor nealiniate

cu cerințele generale

Comunicatul Comitetului Executiv al
MADRID. — Comitetul Executiv al 

Partidului Comunist din Spania a 
dat publicității luni primul comunicat 
oficial după legalizarea sa. în comu
nicat se subliniază spiritul de sacri
ficiu de care au dat dovadă mii de 
comuniști in perioada dificilă a clan
destinității și se aduc mulțumiri ce
lorlalte formațiuni politice ale opozi
ției democratice care și-au exprimat 
sprijinul față de partidul comunist 
în vederea legalizării sale ca partid 
politic.

„Satisfacția exprimată de un mare 
număr de persoane demonstrează in 
mod evident că legalizarea partidului 
comunist era o necesitate. Această 
legalizare, se spune in comunicat, va 
permite o mai mare participare a 
maselor populare la problemele pu
blice, precum și la exercitarea drep
turilor democratice — de asociere po
litică și sindicală, de expresie și de 
întrunire. Cu toate acestea, precizea
ză comunicatul, exercitarea deplină a 
acestor drepturi nu va fi posibilă de- 
cit după înlăturarea îngrădirilor de 
ordin politic".

Comuniștii spanioli, menționează 
comunicatul Comitetului Executiv al 
P.C.S.. 
rele alegeri parlamentare care, 
pofida 
voința 
tribui 
țară.

Comitetul Executiv cheamă toate 
organizațiile și pe militanții săi să

vor participa activ la.viitoa- 
in 

unor restricții, vor exprima 
poporului spaniol și vor con
ta restabilirea democrației în

și să exprime oriunderăspîndească 
propunerile partidului comunist.

Referindu-se la legalizarea de că
tre guvernul spaniol a Partidului 
Comunist din Spania. Santiago 
Carrillo, secretar general al P.C.S., 
a declarat, în cadrul unui interviu, 
că măsura anunțată oferă credibili
tate în procesul de instaurare a de
mocrației în Spania și, în același 
timp, o consolidează. Acum este in
dispensabil ca și celelalte partide 
democratice să fie legalizate si să se 
ajungă la o libertate sindicală auten
tică. Clasa muncitoare și oamenii de 
cultură vor putea vorbi acum in mod 
liber. Legalizarea partidelor trebuie 
să fie însoțită de libertăți reale și de 
un regim nediscriminatoriu in ce 
privește mijloacele statale de comu
nicare. într-un alt interviu, acordat 

a 
î.1 
o 

la

ziarului „L’Humanite", S. Carrillo 
apreciat că „pasul înainte pe care 
marchează legalizarea P.C.S. este 
contribuție la libertatea tuturor, 
victoria forțelor democratice", con
stituie „demonstrația că Spania s-a 
angajat cu adevărat într-o nouă eta
pă a drumului către democrație". 
Mulțumind tuturor partidelor demo
cratice din Spania care și-au mani
festat solidaritatea cu partidul co
munist. Santiago Carrillo a declarat t 
„Cred că această solidaritate va con
tinua pentru a da tării noastre o 
Constituție democratică și pentru a 
face ca planta libertății și democra
ției. incă plăpîndă. să se transforme 
într-un copac puternic, pe care nici

BAGDAD

Festivitățile prilejuite 
de aniversarea Partidului 

Socialist Arab Baas
BAGDAD 11 (Agerpres). — La 

Bagdad au avut loc festivitățile pri
lejuite de cea de-a 30-a aniversare a 
creării Partidului Socialist Arab Baas, 
la care a participat o delegație a 
P.C.R. formată din tovarășii Dumi
tru Bejan. membru al C.C. al P.C.R., 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, 
Haralambie, adjunct de șef 
la C.C. al P.C.R.

Cu prilejul festivităților, 
P.C.R. a avut o convorbire 
bri ai conducerii Partidului Socialist 
Arab Baas.

și Alexa 
de secție
delegația 
cu mem-

R. P. D. COREEANĂ

DELHI 11 (Agerpres). — Luni sea
ra. la Delhi s-au încheiat lucrările 
Biroului de coordonare al țărilor ne
aliniate, care au durat cinci zile. 
Participanții la reuniune au aprobat 
documentele finale în problemele e- 
conomice și politice discutate. S-a 
hotărit ca următoarea reuniune a Bi
roului de coordonare să aibă loc în 
capitala Afganistanului — Kabul.

Documentul redactat de Comitetul 
economic se referă atît la relațiile 
economice internaționale, cît și la 
colaborarea dintre țările nealiniate. 
Au fost examinate toate domeniile 
și aspectele cooperării economice, cu 
scopul stabilirii căilor și programe
lor în vederea aplicării hotărîrilor de 
la Colombo. S-au stabilit, de aseme
nea, o serie de reuniuni la nivelul 
experților : la Belgrad. în probleme
le colaborării financiar-monetare. în 
India. în domeniul promovării co
laborării tehnologice, la Phenian în 
problemele dezvoltării independente 
a industriei și agriculturii, în Came
run în problemele telecomunicațiilor, 
și în Tunisia în problemele turis
mului.

Comitetul a adoptat recomandări tn 
vederea convocării unei conferințe 
privind situația femeilor din țările 
în curs de dezvoltare, urmînd să fie 
format un comitet pregătitor.

Comitetul a constatat necesitatea 
lărgirii acțiunilor țărilor nealiniate, 
legăturii atît cu grupul „celor 77". 
cît și cu celelalte țări în curs de 
dezvoltare. Țările nealiniate s-au 
pronunțat pentru sprijinirea repre
zentanților grupului „celor 19“ care 
participă. în numele țărilor în cure 
de dezvoltare, la dialogul Nord-Sud 
de la Paris.

S-a hotărât convocarea unei con
ferințe ministeriale a grupului „ce
lor 77“ și pregătirea unei platforme 
comune în vederea lucrărilor sesiu
nii Adunării Generale a O.N.U.

A fost aprobată recomandarea de
finitivă ca reuniunea ministerială a 
tuturor țărilor nealiniate să aibă loc 
anul viitor la Belgrad, 
niune. ce se va întruni 
zile înaintea conferinței 
de la Havana, va avea 
xamineze activitatea i 
pregătească cea de-a 
la nivel înalt.

Documentul elaborat
Politic menționează printre altele că 
țările nealiniate vor continua să ac
ționeze mai unit. într-un mod mai 
coordonat și solidar. în vederea pre
gătirii temeinice a sesiunii speciale 
a Adunării Generale a O.N.U. consa
crate dezarmării. în acest scop, au 
fost adoptate măsuri ce urmează să 
fie aprobate în ultima ședință plena
ră a Biroului de coordonare. Tarile 
nealiniate pledează pentru asumarea 
de obligații din partea tuturor țări
lor în vederea dezarmării generale și 
totale. In acest scop se precizează, 
ca un obiectiv concret, adoptarea la 
Națiunile Unite a unei declarații pri
vind principiile si programul de ac
țiune pentru perfecționarea mecanis
melor dezarmării.

Comitetul Politic a adoptat un pro
iect cuprinzind acțiunile în cadrul 
pregătirilor pentru sesiunea specială 
a O.N.U. Acest proiect cuprinde mai 
multe capitole referitoare la situa
ția internațională, declarația și prin
cipiile dezarmării, programul 
țiune. mecanismul dezarmării 
gramul organizării activității 
drul pregătirilor sesiunii.

Această reu- 
i cu un an de 
. la nivel înalt 
sarcina să e- 

depusă și să
6-a reuniune

de Comitetul

de ac- 
și pro- 
ln ca-

tradiții de prie- 
afinităti de ori- 
Restabilirea re- 

diplomatice din-

V. ALEXANDRESCU

P. C. din Spania
furtunile, nici trăsnetele nu-1 vor 
putea distruge".

Legalizarea Partidului Comunist 
din Spania constituie un pas impor
tant pe calea democratizării efective 
a tării — a declarat, la Madrid, Ra
mon Tamames. membru al Comite
tului Executiv a-1 partidului. Noi am 
fost întotdeauna prezenți in Spania 
— a subliniat el. Am existat în ciuda 
franchismului si a represiunii. Actul 
legalizării reprezintă un mare pas 
înainte în sensul democratizării Spa
niei".

★
Agențiile de presă informează 

că in cursul zilei de duminică 
s-au deschis oficial sediile loca
le ale partidului și au fost orga
nizate manifestații pentru a marca 
legalizarea partidului. Astfel de ma
nifestații au avut loc la Madrid si în 
localitățile Lavapies și Carabanchel. 
în capitală, motocicliști. purtînd stea
gul partidului, au circulat pe străzi, 
exprimindu-și satisfacția în legătură 
cu legalizarea P.C. din Spania.

Partidul Comunist din Spania va 
celebra în mod oficial legalizarea sa 
prin organizarea unei mari adunări 
populare, programată pentru dumini
ca viitoare într-una din suburbiile 
muncitorești ale Madridului — a a- 
nuntat un purtător de cuvint al P.C.S. 
La adunarea populară vor lua parte 
Dolores Ibarruri, președintele P.C. 
din Spania, 
tar general 
conducători

Santiago Carrillo, secre- 
al P.C. din Spania, 
ai partidului.

și alți

Amplu ecou, vie satisfacție în riadul
forțelor democratice, al opiniei publice

internaționale
BELGRAD — într-o telegramă a- 

dresată Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Spania, președin
tele U.C.I., Iosip Broz Tito. subliniază 
că legalizarea partidului comunist 
reprezintă o mare victorie a clasei 
muncitoare și a tuturor forțelor de
mocratice din Spania în lupta lor 
pentru dezvoltarea democratică a 
țării, pentru progres social si pentru 
progresul general al poporului spa
niol.

Salutînd legalizarea P.C din Spa
nia, ziarul iugoslav „Borba" scrie : 
„Comuniștii spanioli reprezintă un 
important factor politic în procesul 
de democratizare a țării, nu numai 
fiindcă au făcut cele mai mari sa
crificii și au suferit cel mai mult in 
lupta împotriva fascismului, ci și 
pentru faptul că programul lor pri
vind soluționarea problemelor acute, 
ale țării deține un rol de însemnă
tate excepțională, devenind un factor 
de neînlocuit pentru progresul Spa
niei".

îndeplinirii prevederilor Actului fi
nal de la Helsinki al Conferinței pen
tru securitate și cooperare pe conti
nentul nostru și la o pregătire co
respunzătoare a reuniunii de la Bel
grad. pentru edificarea păcii și secu
rității in Europa și în zona Medite- 
ranei. precum și pentru colaborarea 
pe bază de egalitate cu tarile în curs 
de dezvoltare.

LONDRA. — Secretarul general al 
Partidului Comunist din Marea Bri- 
tanie, Gordon McLennan, a declarat 
că legalizarea P.C. din Spania este o 
victorie nu numai pentru /comuniștii 
spanioli, ci și pentru intregul popor 
spaniol. „Partidul Comunist din Ma
rea Britanie salută legalizarea Parti
dului Comunist din Spania, care sur
vine după patru decenii de luptă 
eroică împotriva dictaturii fasciste a 
lui Franco", scrie, pe de altă parte, 
într-un editorial ziarul 
Star", organul de presă 
Marea Britanie.

..Morning 
al P.C. din

căldură și salută 
Partidului Comunist 

„Nhan
lega- 

din
Dan"

pină cu 
lizarea
Spania. Astfel, ziarul
califică acest act drept „o mare vic
torie a forțelor democratice din Spa
nia". în timp ce cotidianul „Quan Doi 
Nhan Dan" subliniază : „în fața tă
riei luptei maselor populare, admi
nistrația Suarez nu a putut trece 
peste marele rol pe care îl are Parti
dul Comunist din Spania în viața po
litică a acestei țări". Victoria poli
tică repurtată de Partidul Comunist 
din Spania constituie un nou imbold 
pentru forțele democratice și pro
gresiste spaniole în înaintarea lor pe 
calea luptei revoluționare — notează 
ziarul in încheiere.

V

ROMA. — într-un mesaj adresat 
președintelui P.C. din Spania. Do
lores Ibarruri, și secretarului general 
al P.C.S., Santiago Carrillo, președin
tele Partidului Comunist Italian. Lui
gi Longo, și secretarul general al 

-> P.C.I.. Enrico Berlinguer. au expri
mat satisfacția comuniștilor italieni 
în legătură cu legalizarea P.C.S., pe 
care au apreciat-o ca un „fapt poli
tic ce marchează o etapă importantă 
pe calea revenirii depline la demo
crație in Spania". Mesajul sublinia
ză. de asemenea, rolul comuniștilor 
spanioli in ce privește făurirea unei 
Spânii democratice capabile să în
frunte și să rezolve problemele țării 
în libertate și pe baza unei largi în
țelegeri între toate forțele democra
tice.

Mesajul exprimă, de asemenea, 
convingerea că o Spanie liberă și 
democratică va aduce o contribuție 
importantă la progresul procesului de 
destindere în Europa, la asigurarea

Central alLISABONA. Comitetul
Partidului Comunist Portughez și-a 
exprimat „marea satisfacție" în le
gătură cu legalizarea P.C. din Spa
nia. într-un mesaj adresat P.C.S., 
comuniștii portughezi apreciază că 
hotărîrea guvernului Suarez „consti
tuie o măsură importantă și indis
pensabilă pe calea instaurării unui 
guvern democratic în Spania".

PARIS — într-o declarație de 
presă făcută de Charles Fiterman. 
secretar al C.C. al Partidului Comu
nist Francez, se arată că hotărîrea de 
legalizare a Partidului Comunist din 
Spania „constituie o mare victorie a 
muncitorilor 
spaniol și a 
„Legalizarea 
asemenea, o 
lor sociale și politice care, in lumea 
întreagă, și-au manifestat solidarita
tea lor cu poporul spaniol".

spanioli, a poporului 
comuniștilor spanioli". 

P.C. din Spania este, de 
victorie a tuturor forțe-

HANOI. — Presa apărută luni 
în capitala R.S. Vietnam întim-

0 declarație a Corrfitetului 
pentru reunificarea 

pașnică a Coreei
PHENIAN. — Intr-un document 

dat publicității. Secretariatul Comite
tului pentru reunificarea pașnică a 
patriei din R.P.D. Coreeană con
damnă manevrele militare efectuate 
la 7 aprilie de trupele sud-coreene cu 
participarea forțelor americane de 
uscat, navale și aeriene staționate 
în Coreea de sud. Provocările clicii 
Pak Cijan Hi, care vorbește în a- 
celași timp demagogic de pace — se 
relevă — sînt acțiuni periculoase ce 
agravează tensiunea în tară și creea
ză o atmosferă de mare neliniște în 
sinul națiunii. Cercurile belicoase 
sud-coreene trebuie să abandoneze 
fără întîrziere campania lor de mane
vre militare, care alimentează con
fruntarea și scindarea, si să înceteze 
necondiționat actele de trădare ce 
obstrucționează reunificarea indepen
dentă și pașnică a țării.

în fața activizării forțelor de dreapta, care încearcă 
să creeze un climat de violență în Italia

Se impun măsuri 
instituțiilor

ROMA. — Premierul italian Giulio 
Andreotti și-a exprimat profunda 
îngrijorare față de escaladarea tero
rismului și a criminalității în țară. 
El a 
poște 
noua 
zi nd. 
privind ______ __ ______ .
în același timp, primul ministru a 
lansat un apel întregului popor ita
lian. cerindu-i să participe la crearea 
unui curent de 
damne ferm și 
teroriste.

subliniat necesitatea unei ri- 
organizate, care să stăvilească 
ofensivă a violentei, răspun- 
astfel. exigențelor populației 

asigurarea securității sale.

opinie care să con- 
să izoleze grupările

Frontul 
stitutiilor

★
pentru apărarea in» 

care re-
Unit

democratice.

ferme în apărarea 
democratice
unește partidele progresiste din 
țară, a lansat un apel către întreaga 
populație de a manifesta vigilență 
față de uneltirile forțelor reacțio
nare. în cadrul unei reuniuni comune 
a reprezentanților comuniștilor, socia
liștilor și ai altor partide a fost a- 
doptat un document în care se re
levă agravarea în ultimele luni a 
situației politice din țară. Partici- 
panții au subliniat necesitatea adop
tării de măsuri hotărîte în vederea 
apărării democrației în țară.

La Roma, Milano și în alt» 
orașe italiene au fost organizat» 
demonstrații de masă și greve de 
protest împotriva uneltirilor forțelor 
reacționare.

agențiile de presă transmit
0 conferință internațio

nală cu privire la transfe
rul de tehnologie nucleară, 
la care participă peste 500 specia
liști din 41 de țări ale lumii, se des
fășoară în orașul iranian Persepolis. 
Lucrările au fost deschise printr-un 
mesaj al Șahinșahului Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr. în care se 
relevă rolul important al utilizării 
pașnice a energiei nucleare. în vede
rea înlocuirii surselor tradiționale de 
energie.

Remaniere guvernamen
tală în Turcia. Primul ministru 
al Turciei, Suleyman Demirel, a pro
cedat la o hemaniere a guvernului, 
numind o serie de personalități inde
pendente în posturile de ministru de 
interne, de justiție și al comunicații
lor. Remanierea este conformă cu 
prevederile! Constituției acestei țări, 
urmărindu-se asigurarea imparțialită-

ții titularilor respectivelor funcții în 
contextul campaniei electorale pre
mergătoare alegerilor generale fixat» 
pentru 5 iunie.

Comitetul de coordonare 
al Frontului Patriotic din 
Zimbabwe, avînd ca lideri pe 
Joshua Nkomo și Robert Mugabe, a 
început la Dar es Salaam o serie 
de convorbiri. Unul din membrii co
mitetului a declarat presei că, în 
cursul discuțiilor, va fi abordat an
samblul problemelor de ordin politic 
și militar privind Frontul Patriotic.

A încetat din viață Jao 
ques Prevert, unul din cei mai 
mari poeți francezi contemporani, în 
vîrstă de 77 de ani. Jacques Prevert 
a fost, de asemenea, autor dramatic 
și scenarist. Printre volumele sale 
principale de versuri se numără : 
„Paroles" și „Fatras". In 1973 a pri
mit Marele Premiu al Societății au
torilor francezi, 
operei sale.

sprijinit un grup de forte reacționar» 
laoțiene înarmate care au ocupat 
Insula Siengsou, situată în apele lao
tiene ale fluviului Mekong, la 10 ki
lometri de Vientiane. Guvernul lao
țian a reafirmat că urmărește să 
mențină relații bune cu guvernul șl 
poporul regatului Tailandei și cere 
guvernului acestei țări să răspundă 
— în regim de reciprocitate — aces
tei poziții, punând capăt amestecului 
în treburile interne ale Laosului.

Explozia unei bombe, disl~ 
mulate într-un colet, a_provocat_ în 
cartierul catolic Falls 
fastului, moartea unui 
ani și rănirea gravă a 
soane. Cîteva ore mai 
a copilului a fost împușcată mortal 
în cursul unei ambuscade, iar un alt 
membru al aceleiași familii a fost 
grav rănit.

Road al 
copil de 
altor trei 
tîrziu, o

Bel- 
zece 
per- 
rudă

pentru ansamblul

Asasinarea unei 
personalități politice 

yemenite
LONDRA 11 (Agerpres). — Abdal

lah Ahmad Al Hajri, vicepreședinte 
al Consiliului Judiciar Suprem și fost 
prim-ministru al Republicii Arabe 
Yemen, soția sa și însărcinatul cu 
afaceri al ambasadei nord-yemenite 
din Londra au fost asasinați dumi
nică, în capitala britanică, de către 
o persoană încă neidentificată.

SANAA 11 (Agerpres). — Consiliul 
Comandamentului al R.A. Yemen a 
dat publicității duminică un comuni
cat în care menționează că dispari
ția vicepreședintelui Consiliului Ju
diciar Suprem constituie o pierdere 
pentru națiune și aduce un omagiu 
memoriei sale. In întreaga tară s-a 
declarat doliu oficial pe o perioadă 
de șapte zile — s-a anunțat la Sanaa.

Guvernul
protestat pe lingă 
pentru faptul că partea tailandeză a

R.D.P. Laos a
guvernul Tailandei

Iarnă în Austria.Iarna a p0~ 
posit din nou pe meleagurile Aus
triei. Stratul de zăpadă a atins tn 
unele regiuni din sudul și din vestul 
țării 90 de centimetri. în timp ce 
temperaturile au coborât pînă la mi
nus 10—12 grade. Numeroase șosele 
montane au fost închise circulației 
auto.

„LECȚIA EMIGRĂRII" S-A SFlRȘIT 
LA SOMANKIDI

ORIENTUL MIJLOCIU
© Negocieri in vederea încetării ostilităților din sudul Libanului 
@ Primului ministru al Israelului i s-a cerut să rămînă la condu-

• „CASA LUMINII". 
Printr-o folosire rațională a lu
minii artificiale se poate obține 
O creștere medie de 1.5 la sută 
a productivității muncii în ori
ce domeniu al activității in
dustriale. O „lumină corectă" 
conferă organismului un grad 
mai mare de imunitate la infec
ții... Acestea și alte calități ale 
luminii vor face obiectul unui 
studiu aprofundat în cadrul 
„Casei unionale a luminii", 
instituție în curs de înființare 
în Uniunea Sovietică. Aici se 
vor acumula toate cunoștințele 
din domeniul tehnicii luminii. 
Principalul „protagonist" al 
„Casei luminii", care-și va avea 
sediul la Moscova, va fi un 
centru de calcul. El va avea mi
siunea de a întocmi programele 
de iluminare a capitalei sovie
tice în zilele de lucru și în cele 
de sărbătoare, precum și în 
funcție de anotimp și de starea 
vremii. „Casa luminii", care va 
include, de fapt, un complex de 
edificii, va fi străjuită de două 
turnuri luminodinamice. Aceste 
turnuri vor constitui centrul 
programelor de iluminare, de 
unde vor porni adevărate „po
duri de lumină" menite să lege 
între ele raioanele Moscovei.

• UNIVERSUL E MAI 
„BĂTRÎN". Conform opiniei 
acreditate, Universul, așa cum îl 
știm azi, ar fi apărut în urma 
unei titanice explozii acum 
circa 10—15 miliarde de ani. 
Doi cercetători de la Universi
tatea Chicago au ajuns însă la 
concluzia că Universul est» 
ceva mai „bătrân" : 20 de mi
liarde de ani. Ei au avansat a- 
ceastă ipoteză studiind în ce 
cantități se găsesc două metale 
rare — reniul și osmlul — în 
componența meteoriților. Dat 
fiind că reniul, printr-un foarte 
lent proces de pierdere a radio
activității, se transformă cu 
timpul în osmlu — procesul 
desfășurîndu-se în interiorul 
meteoriților rezultați din explo
ziile cosmice — din compararea 
procentajelor actuale ale celor 
două metale s-a apreciat că 
dezintegrarea reniului _
de circa 20 de miliarde ani, a- 
ceasta indicînd însăși 
Universului.

datează
vîrsta

• MACARA CU „AS
CENSOR". Ca noutate față 
de tipul tradițional de macara 
având cabina mecanicului în 
poziție fixă, o macara realizată 
recent de o întreprindere fin
landeză este înzestrată cu o 
cabină mobilă, acționată hi
draulic, ce se mișcă in sus și în 
jos de-a lungul brațului agre
gatului. Aceasta permite maca
ragiului să-și aleagă, în timpul 
lucrului, poziția cu perspectiva 
optimă, oferind astfel o secu
ritate superioară în efectuare* 
feluritelor manevre și operați
uni, De asemenea, cablna-as- 
censor, ce se ridică pînă la ma
ximum 8 metri, are 
din sticlă, operatorul 
putând astfel privi

podeaua 
macaralei 
și în jos.

• GOANA 
PROFIT Șl PRESCRIEREA 
ABUZIVĂ DE MEDICA
MENTE. Nu de mult ziarul 
„Yomiuri" a efectuat un sondaj 
în rândul populației cu privire 
la opinia japonezilor în legătură 
cu sistemul 
Majoritatea

DUPĂ

ocrotirii sănătății, 
intervievaților a 

fost de părere că medicii sînt 
preocupați, în primul rând, de 
obținerea unor cîștiguri cît mai 
mari de Ia pacienți. De aceea, 
atît consultarea cît și diagnos
ticul 6înt subordonate dorinței 
de a prescrie o cantitate cît mai 
mare de medicamente: una din
tre persoanele testate a arătat 
că în decurs de șase luni i-au 
fost făcute peste o mie de in
jecții, de care nu avea absolută 
nevoie, după cum s-a constatat 
ulterior. Mulți pacienți, după ce 
au luat conform indicațiilor spe
cialiștilor o doză excesivă de 
medicamente, au făcut compli
cații, boala li s-a agravat

• IN APĂRAREA ME
DIULUI AMBIANT, t” 
actualul sezon balnear, autorită
țile regiunii italiene Emilia Ro
magna vor folosi, pentru prima 
oară, un vas special echipat 
pentru protejarea mediului am
biant. Vasul, care va circula, 
din aprilie și pînă în octombrie, 
de-a lungul litoralului adriatic, 
este înzestrat cu un modern la
borator biologic. Aici vor fi a- 
nalizate, în permanență, proba 
ale apei marine, ca și ale fau
nei și florei ; imediat ce se vor 
constata cazuri de poluare, vor 
fi înștiințate autoritățile com
petente. vinovății, odată iden
tificați, urmînd a fi supuși unor 
amenzi severe.

Nu intimplător li's-a 
spus „sclavi moderni" 
sau „străini in tară 
străină". Denumirile 
sugerează, de fapt, una 
și aceeași realitate : 
amara experiență a 
emigrației.

In ultimul deceniu, 
milioane de oameni 
din țările sărace s-au 
lăsat ademeniți de vi- 

■ trinele multicolore ale 
„societății de consum", 
pornind in căutarea u- 
nei vieți mai bune 
spre țările puternic in
dustrializate din ves
tul Europei sau nor
dul Americii. La capă
tul acestui drum al 
exilului de „mii de ki
lometri si o mie de 
ani" (potrivit expresiei 
atît de plastice, folosi
tă de către Otto Uhlig, 
autorul cărții „Oaspe
ții indezirabili" pentru 
a exprima distanța. în 
spațiu și timp ce des
parte țările sărace de 
cele bogate) nu curge 
insă nici lapte, nici 
miere. Dimpotrivă, ex
patriatul intră in „pri
ma linie" a victimelor 
șomajului. inflației, 
mizeriei, sub tăvălugul 
inexorabil al societății 
capitaliste, bazate pe 
exploatarea omului de 
către om.

lată de ce. de la o

vreme, migrația in sens 
invers, adică reîn
toarcerea in țară mar
chează un fenomen 
de o amploare cres- 
cindă. Revista franceză 
„L’EXPRESS" consem
na recent o asemenea 
secvență sub un titlu 
deosebit de semnifica
tiv : „Lecția exilului". 
La Somankidi. un mic 
sat de pe țărmul ma
lian al fluviului Sene
gal. și-au dat întilnire 
vreo 15 ex-emigranți. 
Unul dintre acești afri
cani care au hotărit să 
pună punct aventurii 
deșarte se numește 
Karamba Toure și este 
in virstă de 33 de ani. 
Acum s-a reîntors de
finitiv pe pămintul na
tal. La îmbarcarea sa 
in portul Marsilia, el 
împărtășea unui re
porter al revistei a- 
mintite amarele învă
țăminte ale emigrației: 
„Chiar dacă condițiile 
noastre de viată nu 
erau, poate, aici atît 
de deplorabile, am ră
mas niște dezrădăci
nați. Emigrația ne dis
truge personalitatea.

„Vrem să ne salvăm 
viitorul muncind pen
tru viitorul Africii". 
Acesta este acum cre
zul tinerilor întorși a- 
casă. Ei vor înființa

împreună, la Soman
kidi, o unitate agrico
lă model. Guvernul 
malian le-a pus. in a- 
cest scop, la dispoziție 
o suprafață de 60 de 
hectare, pe care ei do
resc să aplice me
tode agrotehnice mo
derne, 
muncă 
care nu 
himerele 
peste mări". Proiectul 
Somankidi a și fost 
înscris într-un amplu 
program de amenajare 
a fluviului 
în imediata vecinătate 
vor fi construite un 
baraj și o hidrocentra
lă. precum și un port 
fluvial. Beneficiind de 
sprijinul material al 
statului, oamenii vor 
defrișa terenuri, vor 
săpa canale de iriga
ție. vor pompa apă din 
fluviu, vor cumpăra 
ingrășăminte 
face pămintul 
dească...

Semnificația 
rieritei de la 
kidi a celor 
din calvarul 
ției ?

Un
al
mai cred in 

„vieții de

vis de 
acelora

• „VIAJA MEA E UN 
BALON". Așa se intitulează 
filmul dedicat vieții marelui 
fotbalist brazilian Pel<5. Filmul, 
care tratează viața lui Pole, în- 
cepînd cu copilăria sa grea în
tr-o „favela" (cartier al mize
riei) din Rio și pînă la consa
crarea sa ca „cel mai bun ju
cător de fotbal al tuturor tim
purilor". este realizat de cunos
cutul regizor Francois Reichen
bach.

Senegal:
ministru al Israelului i s-a cerut să rămînă la condu

cerea guvernului pînă la alegeri
ducerea guvernului, pînă la for
marea unui nou cabinet, după a- 
legerile 
17 mai. 
anunțat 
permite 
înaintea

Shimon Peres, desemnat candi
dat al Partidului Muncii din Is
rael pentru funcția de prim mi
nistru la alegerile generale de la 
17 mai, a declarat, în cadrul unei 
conferințe de presă, că nu va inter
veni nici o schimbare substanțială în 
politica externă a Israelului. El a 
precizat că partidul său are intenția 
să acționeze pentru progresul nego
cierilor în vederea realizării păcii în 
Orientul Mijlociu. In același timp, 
Peres și-a afirmat atașamentul față 
de platforma politică a Partidului 
Muncii in ce privește teritoriile arabe 
ocupate și nerecunoașterea Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei.

(Agerpres). — In ca- 
întreprinse la Beirut, 

El Kholi., reprezentan- 
Comitetul cvadripartit

BEIRUT 11 
drul vizitei 
Hassan Sabri 
tul Siriei în 
pentru supravegherea aplicării acor
dului de încetare a focului în Liban, 
a inițiat o serie de negocieri cu ofi
cialități ale tării gazdă, vizînd înce
tarea ostilităților intre forțele rivale 
libaneze din sudul tării. Kholi a avut 
convorbiri cu președintele Libanului, 
Elias Sarkis, și cu principalii condu
cători creștini.

Pe de altă parte, oficialități ale 
guvernului sirian negociază cu for
țele palestinene încetarea acțiunilor 
lor în partea sudică a Libanului, pină 
la cunoașterea rezultatului 
birilor lui Kholi 
creștini.

generale programate pentru 
Procurorul general al tării a 
că legislația în vigoare nu 
premierului să demisioneze 
organizării alegerilor.

Peres.
si vor 
să ro-

convor-
cu conducătorii

TEL AVIV. 
tru al 
i s-a

Israelului, 
cerut să

Primului minis- 
Yitzhak Rabin, 

rămînă la con-

expe- 
Soman- 
reveniți 
emigra- 

„Ei întrupează 
conchide revista 

„L’Express" — spe
ranțele întoarcerii în 
țară a multor munci
tori africani".
Viorel POPESCU

• PROGNOZE ME
TEOROLOGICE RAPI
DE. In scopul îmbunătățirii 
previziunilor meteorologice, în 
Republica Federală Germania a 
fost construit un computer, ca
pabil să prelucreze 20 milioane 
de date pe secundă și să elabo
reze, la numai șase minute de 
la prelucrare, o hartă meteoro
logică completă, indicînd cu- 
renții atmosferici din diversa 
zone ale lumii, gradul de umi
ditate a aerului și starea preci
pitațiilor. Buletinele meteorolo
gice alcătuite pe baza acestor 
hărți se dovedesc superioare 
celor întocmite cu ajutorul altor 
metode.
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