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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

FORJA PARTIDULUI REZIDĂ 
ÎN CAUTĂ TILE POLITICO-MORALE 

ALE MEMBRILOR SĂI
Tzbînzile obținute de poporul nos

tru in Întărirea noii orînduiri. în 
dezvoltarea economiei socialiste. în 
modelarea conștiinței înaintate a 
omului nou. în ridicarea nivelului de 
trai al poporului, în toate domeniile 
activității politico-sociale, demonstrea
ză cu tăria faptelor vii, convingătoare, 
uriașa forță organizatorică, politică și 
spirituală a Partidului Comunist 
Român, centrul vital al întregii noas
tre națiuni socialiste, capacitatea sa 
re a insufla maselor energia si ela
nul de care dau dovadă în întreaga 
lor activitate creatoare, de a le con
duce cu mînă sigură spre un viitor 
luminos. Această forță si această 
capacitate s-au reliefat cu deosebită 
pregnantă în momentele de grea în
cercare de după seismul de la 4 mar
tie cînd. avîndu-1 necontenit în frunte 
pe secretarul general al partidului si 
președintele tării, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, ca un puternic exemplu 
însuflețitor, partidul a izbutit să 
unească în jurul său rândurile clasei 
muncitoare, militarilor, gărzilor pa
triotice. ale tineretului, ale oameni
lor muncii, fără deosebire de na
ționalitate. ale întregului popor, an- 
trenîndu-i în bătălia, desfășurată la 
scară națională, pentru grabnica în
lăturare a gravelor urmări ale cutre
murului. normalizarea întregii vieți 
economico-sociale. recuperarea pier
derilor suferite de economie, reali
zarea neabătută a Programului P.C.R. 
de dezvoltare socialistă a patriei.

Izvorul inepuizabil al acestei puteri 
invincibile a partidului îl constituie, 
așa cum faptele au dovedit-o si de 
această dată, structura sa organiza
torică — ce permite o rapidă mobili
zare a forțelor, transmiterea opera
tivă a sarcinilor, buna funcționare a 
circuitului informational — avind 
drept temelie unitatea și coeziunea 
de granit, inalta calitate nolitico- 
morală a efectivului său. alcătuit din 
membri disciplinați, cu o inaltă res

ponsabilitate, cu virtuti de dîrji lup
tători revoluționari, pentru care nu 
există nimic mai presus decît inte
resele societății noastre socialiste.

în acest context ni se relevă deo- 
sebita însemnătate a Raportului cu 
privire la efectivul, compoziția și 
structura organizatorică a partidului 
la data de 31 decembrie 1976 apro
bat de Plenara C.C. al P.C.R. din 29 
martie 1977. Din acest important act 
de directivă al conducerii partidului 
se desprinde un întreg complex de 
sarcini imediate și de perspectivă 
pentru toate organele și organizațiile 
de partid, cărora le revine întreaga 
răspundere pentru realizarea exem
plară a politicii partidului în acest 
domeniu.

Bazată pe o concepție adine revo
luționară. fundamentată științific în 
concordantă cu mărețele și comple
xele obiective trasate de Congresul 
al XI-lea al P.C.R., politica de întă
rire a rîndurilor partidului are 
drept scop creșterea continuă a 
rolului de conducător politic al parti
dului în viata economico-socială a tă
rii, ridicarea pe o nouă treaptă a în
tregii activități de conducere în 
România socialistă. Pe măsura dez
voltării continue a rolului conducător 
al partidului în toate domeniile de 
activitate, în condițiile în care în
treaga viată socială se desfășoară in 
direcția înfăptuirii Programului parti
dului. s-a impus ca o necesitate ma
joră grija statornică de a primi în 
partid pe cei mai buni dintre cei mai 
buni oameni ai muncii din toate sec
toarele și compartimentele construc
ției noastre socialiste, tovarăși devo
tați trup și suflet măreței cauze a 
Partidului Comunist Român, care 
s-au distins prin realizările lor deo
sebite in activitatea profesională și 
obștească și au o conduită conformă 
cu normele vieții și muncii comu
niștilor, ale eticii și echității socia
liste.

O profundă semnificație are, în 
acest context, consecventa cu care 
s-au reflectat aceste principii diri
guitoare in activitatea desfășurată de 
organele și organizațiile de partid și 
în anul 1976. Faptul că în 1976 au 
fost primiți în partid peste 106 000 
noi comuniști, în covîrșitoare majo
ritate muncitori și țărani strîns le
gați de producția bunurilor materia
le. și că. drept urmare, partidul cu
prinde astăzi peste 2 655 000 dintre 
cei mai buni fii ai națiunii, munci
tori. țărani, intelectuali, români, ma
ghiari, germani, de alte naționalități, 
respectiv aproape 27 la sută din 
populația activă a tării, evidențiază 
o dată în plus adevărul esențial că 
partidul comuniștilor români, identi- 
ficindu-se deplin cu aspirațiile și in
teresele fundamentale ale întregului 
popor, iși are rădăcinile adine înfipte 
în clasa muncitoare, în masele largi 
ale oamenilor muncii. De aici, din 
straturile cele mai profunde ale po
porului român. își extrage el con
tinuu forțele vitahzatoare ale politicii 
si activității sale, consacrate integral 
înfloririi patriei, bunăstării celor ce 
muncesc.

Un element de bază al orientărilor 
date de plenară in această direcție — 
orientări ce se integrează organic în 
ansamblul întregii politici a partidu
lui — este primirea cu prioritate in 
partid a muncitorilor. îndeosebi din 
sectoare cum Sînt industria construc
țiilor de mașini și prelucrării meta
lelor. industria ușoară și întreprinde
rile de construcții. E necesar să se 
manifeste in continuare o sporită 
exigentă față de gradul de pregătire

profesională, pomindu-se de la fap
tul revelator că. în 1976. marea ma
joritate a muncitorilor primiți în 
partid au fost absolvenți ai școlilor 
profesionale, postliceale sau ai cursu
rilor de calificare ; aceasta oglindeș
te. în fond, importantele modificări 
socio-profesionale ce au loc în insăși 
structura clasei noastre muncitoare, 

' ponderea tot mai substanțială pe care 
o capătă. în rîndurile ei. oamenii cu 
înalt orizont in practicarea meseriei, 
adesea policalificati. cu un bogat ba
gaj de cunoștințe și competente de 
ordin profesional si de cultură ge
nerală. Experiența vieții, practica 
muncii de partid au dovedit si dove
desc zi cu zi că preponderenta ele
mentului muncitoresc — izvor esen
țial de forță al partidului nostru — 
constituie o cale sigură pentru înră
dăcinarea si generalizarea trăsături
lor specifice ale clasei muncitoare — 
spiritul revoluționar consecvent, fer
mitatea și combativitatea, deprinde
rile de ordine, disciplină si organi
zare. Aceasta este, totodată, o cerin
ță firească într-o societate ca a noas
tră, în care clasa muncitoare îndepli
nește rolul de clasă conducătoare.

O deosebită însemnătate are. de 
asemenea. întărirea rîndurilor orga
nizațiilor de partid din întreprinderile 
agricole de stat și cooperativele agri
cole de producție, un accent deosebit 
punindu-se pe primirea în partid a 
celor mai merituoși muncitori, ingi
neri, tehnicieni, tirani cooperatori, 
care s-au distins prin dăruire și 
abnegație, prin pricepere și com-

(Continuare în pag. a IlI-a)

în ziua de 28 aprilie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit pe Mohamed Husni 
Mubarak, vicepreședinte al Republi
cii Arabe Egipt, trimis special al 
președintelui Anwar El Sadat.

La întrevedere au participat tova
rășii Emil Bobu. membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al Con
siliului de Stat. Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
George Macovescu. ministrul aface
rilor externe.

A fost de fată ambasadorul R. A. 
Egipt la București, Hassan A. Da- 
wood.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj din 
partea președintelui Anwar El Sadat 
cu privire la poziția Republicii Arabe 
Egipt fată de situația din Orientul 
Mijlociu și a informat despre vizita 
șefului statului egiptean în Franța, 
R.F.G. și S.U.A. împreună cu mesa
jul. președintele Republicii Arabe 
Egipt a transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu un salut frățesc, iar po
porului român urări de prosperitate 
si bunăstare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat pe oaspete să 
transmită, din partea sa. un cald 
salut de prietenie președintelui An
war El Sadat, iar poporului egiptean 
multă prosperitate și pace.

în timpul convorbirii s-a relevat 
necesitatea intensificării eforturilor 
pentru solutionarea rapidă, pe cale 
politică, a conflictului din Orientul 
Mijlociu, care să ducă la instaurarea 
unei păci drepte și trainice în aceas
tă regiune, ceea ce presupune retra
gerea trupelor israeliene din terito
riile arabe ocupate în urma războ
iului din 1967. rezolvarea problemei 
poporului palestinean în conformitate 
cu interesele și aspirațiile sale legi
time — inclusiv de a-și constitui un 
stat național propriu — asigurarea 
independentei și suveranității tuturor 
statelor din zonă. S-a subliniat că o 
mare importantă ar avea în acest 
scop reluarea Conferinței de la Ge
neva cu participarea tuturor statelor 
interesate, inclusiv a Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei. S-a evi
dențiat. totodată, rolul deosebit pe 
care îl poate îndeplini în. continuare 
O.N.U., care asigură cadrul, ca și alte 
state să poată contribui la realizarea 
unei păci juste și durabile în Orien
tul Mijlociu.

Trimisul special al președintelui

Sadat a dat o înaltă apreciere pozi*  
tiei constructive a României fată da 
situația din Orientul Mijlociu și a 
adresat calde mulțumiri pentru con*  
tributia . și acțiunile întreprinse <1$ 
șeful statului român, de tara noastră^ 
în direcția reglementării pe cale po
litică a conflictului. în interesul păcii 
popoarelor din această regiune si din 
întreaga lume.

în cursul întrevederii, președintele 
Nicolae Ceaușescu și vicepreședintele 
M. H. Mubarak au reliefat cu satis
facție faptul că relațiile dintre Româ
nia șj. Republica Arabă Egipt cu rose 
o dezvoltare rapidă și multilaterală, 
avind la bază măsurile importante 
stabilite cu ocazia dialogului la nivel 
înalt de la București și Cairo, prie- 

■ tenia și înțelegerea dintre cei doi șefi 
de stat. Totodată, a fost manifestat^ 
dorința comună de a extinde și în*  

, țări în continuare colaborarea truc*  
tuoasă româno-egipteană pe plan po*  

. litic. economic, tehnico-știintific. culă 
tural și în alte domenii de intered 
reciproc, de a intensifica conlucrarea 
pe tărâmul vieții internaționale, în 
folosul ambelor țări și popoare, al 
cauzei păcii, progresului și cooperării 
între națiuni, al făuririi unei lumi 
mai drepte și mai bune.

întrevederea s-a desfășurat Intr-a 
atmosferă de cordialitate și prietenie,

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI
Consultație în sprijinul celor care studiazâ în învâtămîntul 
politico-ideologic de partid. CURSUL „SOCIALISMUL ȘTIIN
ȚIFIC Șl PROBLEMELE DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIALE 

A ROMÂNIEI"

Programul Partidului Comunist Român despre 
caracteristicile și direcțiile de acțiune ale făuririi 

societății socialiste multilateral dezvoltate
IN PAGINA A 1V-A

Temeliile egalității 

reale și depline 

a tuturor fiilor patriei

0 chemare-angaj ament străbate șantierele țării
ÎNAINTE DE TERMEN!

în aceste zile de rodnicâ activitate, cînd întregul nostru popor se pregâtește 
să întimpine sărbătoarea de 1 Mai cu noi și însuflețitoare izbînzl în muncâ, 
puternicul detașament al constructorilor se aflâ angajat cu toate forțele în bâtâlia 
pentru realizarea în bune condiții a planului de investiții, acționeazâ stâruitor pentru 
accelerarea ritmului lucrărilor, pentru respectarea și chiar devansarea termenelor 
de punere în funcțiune stabilite. Relatările primite din partea reporterilor șl cores
pondenților noștri de pe o serie de șantiere, unde se ridică noi capacități indus
triale sau locuințe relevă buna organizare

adisciplină în muncâ, înalta responsabilitate 
obiectivelor încredințate.

a activității, climatul de ordine și 
constructorilor față de realizarea

Asist cu indignare, în ultima 
vreme, la încercările unor cercuri 
reacționare din Occident de dezră
dăcinare prin emigrare a sașilor și 
șvabilor din țara noastră, de smul
gere a unor întregi familii de la 
căminele lor și de aruncare pe 
drumurile pribegiei. Ca om de ști
ință consider ca o sacră îndatorire 
să resping aceste încercări perfide 
de dislocare a unei populații cu 
adinei și multiseculare rădăcini în 
pămîntul românesc.

Și o fac pornind de la adevărul, 
evidențiat de conviețuirea multi
seculară și frăția dintre oamenii 
apartinind unor grupări etnice 
diferite din Româ
nia. că dacă limba, 
unele trăsături psi
hice si de mani
festare spirituală 
i-au diferențiat; fac
tori si mai importanți i-au a- 
propiat. Și acești factori esen
țiali sînt viata si _ munca co
mună, lupta comună împotriva ex
ploatării și a dușmanilor care le 
treceau tara și căminele prin foc 
și sabie, aspirațiile comune de a-și 
făuri în libertate un trai mai bun. 
Sînt acele realități la care se 
referea tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cînd arăta că tot ce s-a înfăptuit 
în țara noastră este „rodul activi
tății desfășurate in comun de oa
menii muncii români, maghiari, 
germani și de alte naționalități atit 
în anii socialismului, cit și înainte, 
pe parcursul multisecularei noastre 
istorii... Deci cind spunem că toi 
ceea ce există in aceste județe ale 
țării reprezintă rodul muncii unite 
a celor care au locuit de veacuri 
acolo, nu facem decît să exprimăm 
o realitate istorică incontestabilă".

Strădaniile identice ale poporului 
român și ale naționalităților con
locuitoare din patria noastră se 
dezvăluie grăitor istoricului atunci 
cind se apleacă cu sîrguintă asu
pra filelor îngălbenite de timp. 
Căci în hrisoavele păstrate cu grijă 
în arhive scrie că, după așezarea 
țăranilor și meșteșugarilor, sași pe 
meleagurile țării noastre, în urmă 
eu multe veacuri, aceștia au dus

dr. docent Carol GO’LLNER

nenumărate lupte în comun cu 
populația băștinașă română pentru 
dreptate socială, pentru o viață mai 
bună. împreună s-au răsculat sub 
steagul lui Gheorghe Doja. cu totii 
s-au înfrățit la chemarea lui Horea, 
Cloșca și Crișan, ca și în multe 
alte bătălii db clasă îndreptate, de-a 
lungul timpului, impotriva exploa
tării sociale.

în aceleași îngălbenite documen
te găsim bogate mărturii despre 
activitatea unor negustori sași, tra- 
versînd cu mărfurile lor crestele 
carpatine și întărind astfel osmoza 
vie între cele trei țări române. Cît 
de strînse au fost aceste legături 

exemplifică și o 
scrisoare a . lui 
Vlad Țepeș, adre
sată în 1458 negus
torilor sași din 
Brașov, invitîn- 

du-i să circule prin Țara Româ
nească „ca și cum ați umbla prin 
țara voastră".

Alături au fost românii, maghia
rii, germanii și în eroica și înde
lungata luptă pentru apărarea pă- 
mîntului țării împotriva năvălitori
lor. Iancu de Hunedoara a fost 
sprijinit în campaniile sale de con
tingente militare ale sașilor ; sașii 
brașoveni îi scriau lui Ștefan cel 
Mare în 1472 : „Te rugăm pe Mă
ria ta ca să faci bunătatea să te 
apropii de această țară spre a o feri 
de acei turci nespus de crînceni", 
iar lăncile și săbiile lucrate de ei 
au fost vitejește purtate de țăranii 
moldoveni în bătălia de la Vaslui ; 
la Cîmpul Plinii, în 1479, pieptu
rile românilor, germanilor și 
maghiarilor s-au înăltat laolaltă 
asemenea unui dig de netrecut 
pentru a opri revărsarea puhoiului 
otoman asupra cirnpiilor fertile ale 
Transilvaniei ; douăsprezece dece
nii mai tîrziu, Georg Hecht, pri
marul Sibiului, ca și alți sași, s-au 
aflat alături de Mihai Viteazul la 
Călugăreni.

în epoca modernă s-au scris de 
asemenea pagini luminoase in

(Continuare în pag. a IV-a)

Lucrătorii Trustului de construc
ții industriale din Craiova au în
registrat un prestigios succes in 
muncă, pe care l-au consacrat apro
piatei sărbătoriri a zilei de 1 Mai. El 
au pus în funcțiune, cu trei luni îna
inte de termenul stabilit, în cadrul 
lucrărilor de dezvoltare a întreprin
derii de tractoare și mașini agricole 
Craiova, o nouă capacitate de pro
ducție pentru 500 de tractoare. Cu a- 
celași avans de timp a intrat în ex
ploatare si linia electrică ce alimen
tează cu energie noua capacitate. (N. 
Băbălău).

Acum. în preajma zilei de 1 Mai, 
realizările obținute pe șantierele 
Trustului de construcții industriale 
din Cluj — care a lansat chemarea 
la întrecere către unitățile similare 
din țară — sînt cea mai pregnantă 
dovadă că angajamentele asumate 
vor fi nu numai îndeplinite, ci și de
pășite.

...Șantierul Combinatului de utilaj 
greu din Cluj-Napoca. Aici ee mun
cește cu abnegație si dăruire pentru

accelerarea ritmului lucrărilor. Argu
mente : 350 tone de construcții meta
lice au fost montate in numai 10 zile, 
fată de ■ 18 zile cit era prevăzut. în 
acest timp, maistrul principal Teo
dor Mureșan și formația de lăcătuși 
ai lui Augustin Ilea n-au avut răgaz, 
nici ziua, nici noaptea, pregătind în 
avans tehnologia de lucru și montajul 
construcțiilor metalice. Peste tot se 

’ lucrează în două schimburi. „Greul" 
îl duc utilajele : buldozere, cilindri 
compresori și autobasculante, care 
sînt concentrate la săpături, umplu
turi. transporturi după noua metodă 
a lucrului in „lanț tehnologic". Dato
rită acestui fapt, macaralele montea
ză zilnic cu peste 25 la sută mai 
multe prefabricate decît cele stabilite 
în grafice. Prefabricatele de mare to
naj se toarnă pe șantier în mod cen
tralizat. Aici, de fapt, sînt concen
trați cei mai multi muncitori. în două 
schimburi, care și acum, ca și în 
timpul iernii, au turnat în condiții de 
calitate un mare volum de prefabri-

cate, distingindu-se mai ales betoniș- 
tii. dulgherii și fierarii Dumitru Cim- 
pianu. Gheorghe Pleșa. Aurel Sus
man. Alexandru Petrican. Gheorghe 
Pintea, Ioan Pop și alții.

Munca se desfășoară în ritm susți
nut și cu bune rezultate și pe șantie
rul noilor capacități de la întreprin
derile „Tehnofrig". „Sinterom", în
treprinderea de ceramică fină etc, 
care au termene de punere în func
țiune în acest an și care vor. fi de
vansate cu 1—2 luni. Pe șantierul de 
la „Tehnofrig". de pildă, montajul 
halei de sculărie s-a făcut în numai 
7 zile. în loc de 10. Pe platforma in
dustrială „Industria Sîrmei" din 
Cimpia Turzii. constructorii s-au an
gajat să pună la dispoziția mentori
lor. cu 60 de zile mai devreme, hala 
de aiustaj de la laminor si hala de 
elaborare a oțelurilor. Pretutindeni 
se lucrează în două schjmburi. într-un 
climat de înaltă ordine și disciplină. 
(Al. Mureșan).

(Continuare in pag. a IlI-a)

1877 Nil
Ca întindere. Poiana 

Mare e... mare : peste zece 
kilometri în lungime și a- 
proape tot atitia în lățime. 
E mare și ca populație : 
peste 15 000 de suflete. 
Dar, după cum socotește 
moș Fanache al lu’ Ciurea. 
de fapt Ștefan Popa, coope
rator pensionar, comuna e 
mare mai ales prin istoria 
și oamenii ei.

Un hrisov, citat în mo
nografia comunei de profe
soara de istorie Elvira Șer- 
bu, ne trimite pe spița is
toriei poienarilor pînă în 
anul 1525, cînd spătarul 
Dragu primea din partea 
domnitorului Radu de la 
Afumați „...ca să ii hie lui 
siliști (locuri de așezare — 
n.n.) in Jiul de josu... și 
Salcea și Suharul. si Nicea, 
și Plopșorul, și Drencea 
den Gura pan la obirșie, și 
Călina cu balta și girla, și 
Poiana... și Vrăbița cu 
toate hotarele, pentru că 
le-du agonisita aceste mai 
sus numite siliști cu cre
dincioasă și dreaptă slujbă 
și cu vărsarea de singe ce 
s-au vărsat de cătră pro- 
cleți“ (blestemați — aici în 
sens de năvălitori străini 
— n.n.).

Cu ochii pe jumătate în
chiși. moș Fanache împle
tește cu vocea ușor cîntată 
istorii trăite de el cu le
genda lui Ion ăl Mare, 
spaima „procletilor".
„cu dreaptă și credincioasă 
slujbă" pentru siliște nu

Care.

liște. a văzut steaguri mul
te și oaste ce mergea să 
dea piept cu ..procletu’ ce 
ne 'proșca moșia cu foc și 
ghiulele din dreapta Dună
rii". Și au intrat si ei în 
oaste.

Legenda rămîne legendă.

Constructorii maramureșeni la 
ei acasă și în Capitală. La ei 
acasă, mai
Sighetu 
Cavnic, 
350 de 
tre ele
și-au asumat realizarea 
apartamente, Ia care 
se află într-un stadiu

AU ÎNDEPLINIT
precis în orașele 

Marmației, Baia Mare, 
Tg. Lăpuș, au predat 

apartamente, multe din- 
în avans. In Capitald 

a 250 de 
lucrârile 
avansat

Foto : Ilie Ștefan

PLANUL PE PATRU LUNI

dența patriei. Și mai spune 
că „cete de haiduci călări, 
ieșind de prin păduri, au 
intrat și ei în războiul cel 
mare". Vestea străbătuse 
întregul pămînt românesc : 
„Sîntem independenți ; sjn- 
tem o națiune de sine stă-

La Poiana Mare, pe urmele

roșiorilor și dorobanților.,.

răbda să audă cum ..pling 
copii în bordei / că n-au 
lapte-n putinei". Si care a 
dat de pămînt cu ciocoiul 
Călin Curcă (personaj au
tentic), apoi „și-a strips 
ceată de fîrtați / de-a bă
gat spaima-n bogati". Iar 
într-un miez de vară, mer- 
gind cu ceata lui prin si-

Istoria arată însă că la 17 
iulie 1877, la Poiana Mare, 
unde se stabilise sediul Ma
relui Stat Major și Marele 
Cartier General, s-au dat 
„18 drapele regimentelor de 
dorobanți și artilerie care 
urmau să treacă Dunărea", 
spre a consfinți prin fap
tele lor de arme indepen-

tătoare". Și n-au putut, se 
vede. Ionii ăi Mari să nu 
răspundă îndemnului de a 
dovedi cu fapta, 
viata, că dreptul 
națiune de sine 
le aparține.

...Obuzele 
mușcau din 
iar convoaie

chiar cu 
de a fi o 
stătătoare

de
trupul 

nesfârșite de

la Vidin 
tării.

L

roșiori, vînători. dorobanți 
și tunari se scurgeau spre 
Dunăre la hotarul fierbin
te al tării. Făceau scurte 
popasuri în sat, „își ban
dajau picioarele rănite de 
drum și le ungeau cu gră
sime". își potoleau foamea 
cu pîinile rumene coapte-n 
tăst. aduse de populația sa
tului. apoi porneau din nou 
cîntînd. printre, șirurile de 
bătrini si femei : „Cu bine 
mergeți, dragii mei / Și să 
veniti cu zile..." în zilele 
lungi de așteptare, femeile 
și bătrînii rămași.în sat în- 
cărcau carele cu nutrețuri 
pentru caii tunarilor si ca
valeriștilor de la Calafat, 
pregăteau secerile pentru 
strînsul griului. Iar dumi
nicile. șiruri de femei pur- 
tind de băieri oale de lut 
cu ciorbă de berbec fiartă 
pe pirostrii se îndreptau 
spre ostașii de la Calafat.

Dușmanul încercase să 
treacă Dunărea pe aici. Sta
tul Major hotărî să 
stabilească un punct 
cial de călărași 
facă oricând fată

Prin telegrame adresate C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
comitetele județene de partid Caraș*  
Severin, Buzău, Bistrița-Năsăud, Me*  
hedinți raportează că au fost reali*  
zate sarcinile de plan la producția 
globală industrială pe 4 luni ale a*  

' cestui an.
în județul Caraș-Severin, pînă la 

sfîrșitul acestei luni se va obțină 
peste plan o producție globală indus*  
trială de peste 155 milioane lei.

Buzoienii se angajează să realizeze^ 
în aceeași perioadă, producții supli*  
■montare in valoare de peste 135 mi*  
lioane lei.

Comuniștii, oamenii muncii -• 
români, maghiari și germani — din 
unitățile . economice ale județului 
Bistrița-Năsăud au hotărât ca 
pînă la 1 Mai să dea peste plan pro
duse in valoare de peste 25 milioană 
lei.

Mehedințiul, raportând îndeplinirea 
mai devreme a sarcinilor de plan în 
industrie pe primele patru luni, va 
produce în plus pînă la 1 Mai 115 
milioane kWh energie electrică, 100 
vagoane de marfă pe patru osii etc.

Județul Constanța, realizîndu-și 
planul la producția globală industria
lă pe primele 4 luni ale anului în 
cursul zilei de 28 aprilie, va realiza 
pînă la 1 Mai peste plan o produc
ție globală suplimentară în valoare 
de 85 milioane lei.

se 
spe- 

care să 
unor noi

Laurenfiu DUȚĂ
(Continuare în pag. a Il-a)

' Oamenii muncii din întreprinderile 
industriale ale județului Vîlcea au 
raportat realizarea înainte de termen 
a planului la producția globală. Pînă 
la sfîrșitul acestei luni se va obține 
un spor de producție 
50 milioane lei.

Și oamenii muncii 
județului Vaslui vor 
tă perioadă cu o producție globală su
plimentară de circa 40 milioane lei»

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
din industria județului Prahova» 
care raportează îndeplinirea înainte 
de termen a planului pe 4 luni, vor 
produce suplimentar peste 7 000 tone 
benzină, două instalații de foraj 
F 200, peste 400 tone utilaje tehnolo- 
gice etc.

în valoare de

din industria 
încheia aceas-

i
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;FAPTUL;
1 DIVERS;

AM HOTARlT-ÎNDEPLINIM!
I Miuța—
| prima
| urgență!

— Alo. „Aviasan"? Sîntem ser
viciul de urgență al spitalului 
din Sa tu Mare. Vă rugăm să tri- 

Imiteți cit mai urgent cu putință 
un avion pentru a transporta la 
Cluj-Napoca o fetiță de cinci 
ani cu o fractură gravă la craniu.

Dispeceratul de la ..Aviasan" 
s-a adresat imediat turnului de 
control de pe aeroportul sătmă- 
rean. interesindu-.se dacă poa
te primi un avion. „Imposi
bil — a fost răspunsul. Bate un 

Ivint puternic. Pe o asemenea 
vreme s-ar putea încumeta doar 
comandantul detașamentului „A- 
viasan“, Vasile Stănilă...".

într-adevăr. numai comandan
tul ar fi putut. Ca și altădată... 
Dar ia-1 de unde nu-i. Ca un 
făcut, tocmai atunci telefonul de 
Ia locuința lui se defectase. Cu 
concursul telefonistelor s-a 
recurs la chemarea pilotului prin 
vecinii săi de apartament. A ur
mat zborul — plin de riscuri și I neprevăzut. în cele din urmă, 
fetița — pe nume Miuța — a fost 
transportată la clinica din Cluj- 
Napoca înainte de a fi prea 
tîrziu.

La cîteva zile de la acest 
episod a avut loc o întîlnire 
emoționantă între bravul pilot 
salvator și micuța Miuța.

| Unicate 
| la comandă

Sătenii din comuna Fintinele, 
județul Mures, au devenit foarte 
pretențioși în privința alegerii 
mobilierului pentru casele lor. 
De la un timp încoace, ei pre
feră numai mobilier la coman
dă si numai... unicate. Adică să 
nu semene mobila cu a vecinu
lui.

Cine credeți că le împlinește 
I celor din Fintinele gusturile lor 

atit de pretențioase ? Chiar fiii 
Si nepoții lor, elevii anilor I si 
II din prima treaptă a liceului 
din localitate, care se dovedesc 
meșteri formidabili. Pină acum, 
ei au realizat, la comandă, mo
bilă pentru 21 de familii : dor
meze. biblioteci, garnituri de 
hol, mese, canapele, fotolii... O 
piesă nu seamănă cu alta, dar 
toate sint foarte frumoase l

I 
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„Fiare 
vechi"

Despre proiectile rămase din 
timpul războiului și găsite întîm- 
plător de copii, în joaca lor, am 
mai scris în rubrica noastră. Din 
păcate, în unele cazuri s-au în
registrat — tot din joacă — ex
plozii soldate cu victime. De 
data aceasta, o veste bună din 
Dolj. în timp ce se aflau la 
joacă într-o vîlcea numită „Rîpa 
roșie", din preajma orașului Fi- 
liași. un grup de școlari din lo
calitate au dat peste o grămadă 
de fiare vechi. Forma lor ciu
dată i-a făcut pe copii să anun
țe imediat organele de miliție. 
Și bine au făcut. „Fiarele vechi" 
erau... bombe din timpul războ
iului.

Rocadă 
fatală

După ce a efectuat un trans
port de mărfuri la Negrești, ju
dețul Vaslui, șoferul Vasile Ro
taru, angajat al Autobazei nr. 2 
lași, s-a dus sil se cinstească. 
In loc să se culce si să-și amine 
plecarea, el a urcat la volan. Ba, 
mai mult : grozăvindu-se foarte, 
față de cei doi pasageri ocazio
nali luați in cabină, șoferul a 
început să apese pe accelerator. 
Văzindu-l că nu mai e stăpîn 
pe volan (mașina mergea in' 
zig-zag), unul dintre cei doi pa
sageri i-a cerut șoferului să-i 
încredințeze lui volanul, pentru 
că nu pusese în gură nici un 
strop de băutură. Șoferul, bucu
ros, a făcut rocada. Fiind insă 
un drum cu mizgă. mașina a de
rapat si s-a răsturnat. Cei doi 
pasageri de ocazie au murit pe 
loc. Șoferul a rămas să răspundă 
in fața instanței.
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S-ar putea spune că încă înainte 
ca stenograma dezbaterilor conferin
ței organizației municipale de partid 
Hunedoara să fi fost descifrată, din 
ziua care a urmat acesteia, comuniș
tii au și trecut decis la fapte pentru 
a asigura aplicarea hotărîrilor care 
s-au adoptat. La conferință, siderur- 
giștii, de pildă, au înfățișat, prin 
reprezentanții lor, angajamentele îm
bunătățite în urma analizelor care 
au avut loc. Printre altele, an
gajamentul la producția suplimen
tară de fontă a fOst dublat, iar la 
oțel și laminate a fost sporit cu cite 
15 000 tone. Ințelegînd necesita
tea de a acționa operativ și cu 
responsabilitate, de a folosi fiecare zi 
și schimb de lucru, toți cei doispreze
ce delegați ai co- ________________
muniștilor de la 
secția _I_ furnale 
din 
care 
cipat la lucrările 
conferinței muni
cipale — au în
ceput chiar de a 
doua zi. îndeosebi 
prin munca poli
tică de la om la 
om. să facă larg 
cunoscute in rîn- 
dul comuniștilor 
siderurgiști. hotărîrile __ ________
forul municipal. De altfel, discuțiile 
la locurile de muncă, cu formațiile de 
muncitori au urmărit nu numai 
popularizarea noilor sarcini, ci, în 
strînsă legătură cu aceasta, au avut 
și un alt scop : pregătirea adunărilor 
generale ale organizațiilor de bază 
de pe schimburi, care, din rațiuni 
lesne de înțeles, au fost programate 
să se desfășoare la numai trei zile 
după conferința municipală. In felul 
acesta, printr-o pregătire temeinică, 
efectuată într-un timp scurt, căile 
concrete de îndeplinire a noilor sar
cini au fost examinate, în amănunt, 
cu exigență de către toți comuniștii, 
stabilindu-se operativ programe ri
guroase de acțiune, corespunzător 
preocupărilor specifice fiecărei secții.

— La punctul de informare și do
cumentare politioo-ideologică din 
secție — ne spunea tovarășul Arcadie 
Schwartz, secretarul comitetului de 
partid de la secția I furnale — a fost 
organizată o dezbatere cu dozatorii, 
cauperiștii și cu maiștrii pe tema ri
dicării calității fontei și reducerii 
consumului specific de cocs. După 
ce soluțiile concrete au prins contur, 
maiștrilor comuniști Alexei Tențiu, 
Nicolae Cibu. Mihai Biemel, ingineri
lor Nicolae Vonica si Alexe Doboly, 
subinginerului Valentin Marts și al
tora ca ei. organizația le-a încredin
țat sarcini precise privitoare la îm- 

. bunătățirea tehnologiei de utilizare a 
combustibilului lichid, ridicarea tem
peraturii aerului insuflat în furnale, 
funcționarea optimă a recuperatoare
lor de căldură in tot timpul celor 24 
de ore ale zilei...

întreaga activitate organizatorică și 
politico-educativă a fost susținută 
apoi și de propaganda vizuală, adap
tată rapid la cerințele concrete ale 
angajamentelor suplimentate. La 
principalele locuri de muncă din sec
ție se văd acum afișate angajamente
le îmbunătățite — defalcate pe for
mații de lucru — panouri cu îndem
nuri mobilizatoare.

Faptul că in această secție produc
ția suplimentară a ajuns la peste 
11 000 tone de fontă — încadrindu-se 
integral în norma internă de calitate 
— că pînă 
o economie

C.S.M. — 
au parti

exprimă efor- 
care urmează 
comportamen-

tonă de fontă produsă 
tul întregului colectiv 
prin fapte de muncă 
tul politic si profesional, pilduitor, al 
comuniștilor.

Sporirea producției de metal cores
punzător angajamentelor suplimen
tare este sprijinită printr-o mobili
zare generală a forțelor și de minerii 
din bazinul metalifer al 
Poiana Ruscă ; la recenta 
ță municipală de partid, 
triplat angajamentul anual 
tatea suplimentară de fier 
nereul marfă livrat fumalistilor hu- 
nedoreni. Si aici, la întreprinderea 
minieră Hunedoara, comitetul de 
partid a folosit, potrivit specificului, 
o diversitate de forme si metode ale

munților 
conferin- 
ei și-au 
la canti- 
în mi-

Comuniștii hunedoreni, la locurile 
lor de muncă, după conferința 

organizației de partida municipiului
si al celorlalți 

adoptate de

în prezent s-a realizat 
de 2 kg cocs lg fiecare

I Recursul I
I
I
I
I
I
I
I
I

Gavril Eugen Pintilei. de prin 
părțile Sucevei, venise la Baia 
Mare pus pe escrocherii. După 
ce a văzut că nimeni nu i-a dat 
crezare cînd s-a recomandat că 
«... milițian, s-a dus la o agenție 
C.E.C., a somat-o 
rea de serviciu și 
proape H 000 lei, 
dispărut. Dar i-a 
apară foarte repede în fată un... 
milițian adevărat. A fost judecat 
și condamnat la 7 ani închisoare. 
Auzind sentința. Pintilei s-a fă
cut foc, strigînd sus și tare că e 
prea mare, că e nedreptățit. Și 
a cerut recurs. Recursul a fost 
admis, și dosarul studiat din nou 
cu toată atenția. Concluzia : pe
deapsa inițială a fost prea blîn- 
dă. drept care i s-au mai adău
gat doi ani de închisoare...

pe lucrătoa- 
a sustras a- 
după care a 
fost dat să-1

I
I
I
I
I
I
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Rubricd realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteil"

I
I

mi- 
cu 

ac-

muncii politice. Intre acestea și-au 
dovedit pe deplin eficienta discuțiile 
individuale sau in grupuri cu arti
ficierii, minerii șl preparatorii, ana
lizele de caz pe schimburi sau pro
fesii cum au fost cele de la raionul 
II Teliuc. orizontul XI al minei 
Ghelar. uzina de preparare a 
nereurilor etc. „Ne folosim 
bune rezultate în susținerea
țiunilor pe care le întreprindem — 
aprecia tovarășul Constantin Chirilă. 
secretarul corni telului de partid — de 
foaia volantă „Minerul", pe care o 
edităm periodic. Tinînd seama de 
răspindirea secțiilor noastre la Te
liuc, Ghelar, Zlaști și altele, prin in
termediul foii volante, adică prin 
articole de experiență, note critice, 
scrisori deschise adresate unor colec
tive urmărim să îndreptăm atenția 
colectivelor de muncă spre sarcinile 
aflate la ordinea zilei într-un sector 
sau altul, să realizăm un util schimb 
de experiență și de informații din 
întrecerea socialistă, o conlucrare 
permanentă între toate compartimen
tele întreprinderii".

Pe bună dreptate conferința mu
nicipală de partid a acordat o aten
ție cu totul deosebită activității din 
domeniul investițiilor. Iar sarcinile 
stabilite în această privință sînt în-

tr-adevăr mobilizatoare. Comitetul 
de partid de la întreprinderea de 
construcții siderurgice Hunedoara, or
ganizațiile de partid de pe șantierele 
noilor obiective industriale — îndeo
sebi la noua oțelărie electrică de la 
Hunedoara — au organizat dezbateri 
concrete pe locuri de muncă, în care 
s-a insistat asupra necesității de a 
se impulsiona ritmul lucrărilor de 
construcții-montaj, cu atit mai mult 
cu cît unele din acestea sînt rămase 
în urmă. Imediat după ce au devenit 
cunoscute hotărârile conferinței mu
nicipale de partid a fost examinată, 
Ia fata locului, lucrare cu lucrare. 
La numai citeva zile după conferință 
s-au îmbunătățit atît graficele de 
execuție, cît si ritmul cu care se lu

crează pentru 
respectarea noi
lor angajamente. 
La noua 
electrică, 
tiile de 
conduse 
munistul 
Sîrbu s-au anga
jat să termine 
lucrările de con- 
strucții-montaj de 
care răspund cu 
30 de zile mai 

devreme. Ritmurile de lucru cresc. 
Se cîștigă zile și săptămînl la mon
tarea construcției metalice a halei 
noii otelării. la lucrările de montare 
și centrare a construcției metalice de 
la șirul „E", la punctul de distribuție 
a energiei electrice și în alte locuri.

La conferința municipală de partid 
s-a formulat și cerința ridicării gra
dului de folosire a utilajelor și ma
șinilor pe șantierele noilor obecti- 
ve industriale. Și s-a stabilit, prin 
hotărîre. un indice de schimb de 2,5. 
După cum ne' 
Gheorghe Ordean, secretarul comite
tului de partid de la I.C.S. Hu
nedoara. s-au luat măsuri energice 
pentru trecerea — într-o primă etapă 
— a excavatoarelor și a mijloacelor 
de transport, de mare capacitate, la 
lucrul în program de trei schimburi 
de cite opt ore și — după caz — la 
două schimburi prelungite.

Ecoul angajamentelor ambițioase 
luate de conferință s-a amplificat în 
toate întreprinderile, a ajuns repede 
la fiecare loc de muncă. Aici, oame
nii le dau consistență prin produc
țiile suplimentare pe care le rapor
tează zi de zi.

ALBA : Preocupări pentru
Cu puțin timp în urmă în mu

nicipiul Alba Iulia și-a început 
activitatea casa de comenzi a 
cooperației meșteșugărești. U- 
niunea județeană a cooperative
lor meșteșugărești Alba a avut 
în vedere, informarea mai bună 
a cetățenilor, cu privire la ser
viciile pe care le oferă și tot
odată efectuarea unor sarvicii 
fără ca solicitantul să se depla
seze la sediile unităților respec
tive. Un simplu apel telefonic 
între orele 8—16 la nr. 12671 și 
se asigură următoarele servicii 
la domiciliu : reparații radio-te- 
levizoare, repararea și lustruirea 
mobilei și parchetului, montarea

pentru

oțelărie 
forma- 

montori 
de co- 

Ioan

spune tovarășul

Sabln IONESCU
corespondentul „Scînteil'

modernizarea serviciilor
de închizătoare, vizoare, rafturi 
pentru cămări etc. De asemenea, 
tot prin intermediul casei de 
comenzi se pot efectua vînzări 
si cumpărări de imobile, autotu
risme, mobilă și alte 
Pentru aceste operații, casa de 
comenzi asigură întocmirea do
cumentațiilor și obținerea auto
rizațiilor de rigoare. Tot la Alba 
Iulia. în strada Zorilor funcțio
nează o expoziție permanentă 
pentru vînzarea mobilei produse 
în unitățile cooperației meșteșu
gărești., Mobila aleasă în expo
ziție poate fi cumpărată imediat, 
de la magazjtjul specializat din 
același jmobi'I. (Ștefan Dinică).

bunuri.

Noi edificii sociale 
în localitățile 

ialomițene
• Rețeaua sanitară a județu

lui Ialomița s-a îmbogățit în a- 
cest an cu trei noi dispensare, 
date în folosință în comunele 
Gheorghe Doja, Muntenii-Buzău 
și Vîlcelele. Pină la sfirșitul 
anului urmează să fie termina
tă construcția unui spital cu 
430 de paturi șl o policlinică la 
Călărași, a unui dispensar oră
șenesc la Slobozia. Tot în acest 
an se va începe construcția a 
încă două noi edificii sanitare : 
un spital cu 470 de paturi la Că
lărași și extinderea celui exis
tent de la Săipunari cu un nou 
pavilion.

«Nu există oraș sau comună 
din județul Ialomița care să nu 
aibă măcar o grădiniță pentru 
copii. în vederea asigurării unor 
condiții tot mal bune pentru cei 
mai mici ialomițeni, noi lăcașuri 
se construiesc sau se amenajează 
în continuare. Comuna Grivița, 
bunăoară, are trei sate : la 
Smirna au fost date în folosin
ță, din fondurile cooperativei 
agricole, o grădiniță cu 140 de 
locuri și o creșă cu 60 de locuri; 
în satul de reședință se află în 
stadiu 
cu 240 
180 de 
ianu a 
unități ___
tul anului și pînă acum s-au dat 
în folosință grădinițe și creșe 
noi în satele Mărculești și 
Nicolae Bălcescu, precum și în 
municipiul Călărași. Pină la 
sfîrșitul anului se vor mai da 
în folosință grădinițe și creșe 
la Amara, Miloșești, Balaciu, 
Sărățeni. Luciu, Giurgeni și Că
lărași și vor începe lucrările de 
construcție a unor edificii simi
lare în Ciulnița. Slobozia Nouă, 
Independența și Dorobanțu.

• De la începutul anului și 
pînă acum, în sanatoriul Uniu
nii Naționale a Cooperativelor 
de Producție de la Amara au 
fost la odihnă și tratament 3 500 
de cooperatori, iar în celelalte 
două unități — complexul sin
dicatelor și vilele Oficiului ju
dețean de turism Ialomița — au 
beneficiat de cură balneară alți 
9 000 de cetățeni.

• Spicuim din bilanțul de 
pînă acum pe acest an al Con
siliului popular județean Ialo
mița : un internat școlar și un 
cămin de bătrini la Slobozia, o 
casă de copii și o sală de sport 
la Călărași. Din alte proiecte ale 
anului : o școală cu 16 săli de 
clasă și un cinematograf 
Călărași, 28 de săli de clasă la 
Amara, Slobozia și Modelu, 8 
ateliere școlare, magazine uni
versale la Făurei. Dilga. Grin- 
du și Sudiți.

Lucian C1UBOTARU
corespondentul „Scînteii"

Totul pentru om,

de finisare o grădiniță 
de locuri și o creșă cu 
locuri, iar în satul Tra- 
început construcția unei 
similare. De la începu-

Stațiunile de odihnă și cură bal
neară din întreaga țară asigură, și 
in această perioadă, condiții pentru 
petrecerea concediului. Oficiile ju
dețene de turism și filialele I.T.H.R. 
București dispun de locuri pentru 
odihnă și excursii cu cazare în ho
telurile din stațiunile Sinaia. Pre
deal. Poiana Brașov. Cazare în vile 
și masă la tarif de 24—48 lei pe zi 
de persoană. în funcție de confort, 
în stațiunile Predeal. Sinaia, Buș
teni. Pentru cură balneară în ho
telurile din Sovata. Herculane. Slă- 
nic Moldova, Covasna, Căciulata, 
Sîngeorz. Tușnad, Buziaș cu tarif

de cazare și masă între 42—60 lei 
pe zi de persoană. Pentru odihnă 
și cură balneară la Balvanyos, Bor- 
sec. Borșa, Izvoarele. Vatra Dornei 
șl alte stațiuni, la tarife cuprinse 
între 32—45 lei pe zi de persoană. 
Se asigură tratamente eficiente cu 
cazare și în hotelurile din stațiu
nea Felix.

Posesorii biletelor beneficiază de 
reduceri de 50 la sută la itariful de 
transport pe C.F.R.

în fotografie: modernul hotel 
„Roman" din Băile Herculane 
(foto: I. Lazăr).

Cine se opune controlului oamenilor
muncii să răspundă in fața legii!

la

„Grija zilei de mîine ?
Să învățam bine, să muncim bine

ești dumneata, Vasile Ră-

căruia i-am pus această 
este unul din acei oameni 
să te privească drept in 
care, de astă dată, avea să 

emoționat ca un școlar : 
născut în comuna Mă- 

Sînt 
este muncitor

— Cine 
ducu ?

Ttnărul 
întrebare 
care știu 
ochi, dar 
răspundă

— M-am 
nești, din județul Dîmbovița, 
comunist. Tatăl meu 
la întreprinderea „Romlux" din Tir- 
goviște. Mama lucrează la coopera
tiva agricolă din sat. Mai am doi 
frați și o soră. Ion este student la 
medicină, in Iași. Gheorghe face ar
mata la Oradea. Maria, cea mai 
mare dintre noi. s-a căsătorit. Eu 
am început să muncesc de la 16 ani. 
La sonde. Schela Tirgoviște. Muncă 
multă, dar frumoasă. Ciștigam bine. 
La 19 ani eram șef de echipă, iar la 
24 ajunsesem maistru. Acum, după 
cum vedeți, sint în anul IV la Insti
tutul politehnic din Timișoara. La 
32 de ani voi fi inginer mecanic. Aș 
fi venit poate mai devreme la facul
tate, dar era nevoie de mine la sche
lă. Ce să vă mai spun despre mine ? 
în sesiunea din iarnă am obținut 
media 9. Am bursă 700 de lei, stau 
la cămin... Asta sint I

Dar colegii lui ?
I-am cunoscut, după o oră de curs, 

în sala 137.
Pavel Șopț s-a născut Ia Șilindria, 

o comună din județul Timiș. Tatai 
său este morar, mama
Maria Vasile este de loc din Piatra 
Olt. Mama ei muncește la coopera
tiva agricolă. Teodor Ștefan Tîrlă e 
bănățean, din Lovrin. Părinții sînt 
amîndoi țărani cooperatori. Aurel 
Gheorghe Steia e tot bănățean, dar 
din Pișchia. Tatăl său este topograf, 
mama gospodină. Ghizela Hajek e de 
loc chiar din Timișoara. Părinții — 
muncitori. Dumitru Hogea e din co
muna Teregova, județul Caraș-Seve- 
rin. După ce s-a însurat s-a mutat 
la Timișoara. Florica, soția sa. este 
maistru la fabrica „Modern". loan 
Kast este băiat de muncitor, de loc 
din comuna Bereghiu, județul Alba. 
Gherlinde Schmidt este timișoreancâ. 
Amîndoi părinții sînt învățători pen
sionari. Viorel Nistor Florea s-a năs
cut în comuna Marginea, intr-o fa
milie de muncitori. Petru Cordoș 
este hunedorean din Banpotoc. Ta
tăl său este muncitor, mama lucrea
ză la cooperativa agricolă. Tatăl lui 
Sorin Nicula, din Craiova, este ingi
ner, mama — documentaristă. Ale
xandru Cicortaș e bănățean din 
comuna Țipari. Tatăl său este lă
cătuș. mama — gospodină. Agneta 
Monica Văduva este timișoreancă. 
Părinții sînt muncitori. Tot timișo
reancă este și Valeria Beatrice Glă- 
van. Tatăl său este contabil, mama 
— casnică. Vasile Păun e din Ale
xandria, județul Teleorman, dar de 
cîțiva ani s-a mutat împreună cu fa
milia (tatăl este croitor, mama — 
casnică) la Craiova. Joseph M’Zono 
și Paul-Marie Moukala-Mitati sînt 
tineri congolezi veniți la studii în 
România.

muncitoare.

Dialoguri cu studenți timișoreni despre
ÎNFĂPTUIREA UNUI DREPT'FUNDAMENTAL 

AL TINERETULUI: ÎNVĂȚĂTURA
Aceștia sînt colegii lui Vasile Ră- 

ducu.
Aceasta este grupa a 4-a din 

anul IV al Facultății de mecanică — 
secția material rulant — de la Insti
tutul politehnic .,Traian Vuia" din 
Timișoara.

O picătură dintr-o mare : studenți
mea română de astăzi.

Fii de țărani, de muncitori, de in- 
. telectuali. într-un cuvint, fii de oa-

meni ai muncii, pentru care a pă
trunde pe porțile facultăților consti
tuie, fără doar șl poate, o proble
mă ; dar o problemă de capacitate, 
de dragoste pentru învățătură.

— Terminasem liceul la seral — 
își amintește Pavel Șopț. Eram strun
gar la atelierul mecanic al studiou
lui de radio din Timișoara. Simțeam 
însă că pot mai mult, doream să a- 
jung inginer. Am dat examen la fa
cultate. N-am reușit de prima dată. 
Alții fuseseră mai bine pregătiți 
decît mine. Anul următor am reușit. 
E adevărat că n-a fost ușor. Dar nu 
se putea fără muncă, fără curaj, fără 
ambiție.

într-adevăr, lui Pavel Șopț, ca de 
altfel oricărui alt tinăr din patria 
noastră, ii sint suficiente astăzi — 
pentru a fi student — dragostea și 
puterea de muncă, ambiția de a face 
mai mult.

I-am întrebat pe interlocutorii mei 
care sint marile lor griji de fiecare 
zi. Taxa de studii ? Casa ? Masa ? 
Cursurile 7 în loc de răspuns au

zimbit îngăduitori, spunîndu-și parcă 
in gind : „Omul ăsta e picat din 
cer !“. Pe bună dreptate. „Grijile", 
„necazurile" lor sînt cu totul altele.

— O fi aceasta o întrebare potrivi
tă pentru studenți -- mi-a spus Du
mitru Hogea — dar în altă țară. Eu, 
de exemplu, de cînd mă știu, tot 
învăț. Am făcut școala generală, apoi 
profesionala, -pe urmă liceul serai și 
școala tehnică de construcții de ma
șini. Toate — ipe cheltuiala statului. 
Acum sint student și nu numai că 
nu mă costă nici un ban. dar primesc 
și bursă 700 de lei pe lună. Ca toți 
ceilalți care s-au străduit să ia note 
bune la examene.

Grijile lor ?
Pavel Șopț : „Am dori, în locul 

excursiei de studii de vară, să lu
crăm măcar o lună în>tr-o întreprin
dere care produce . material rulant. 
Nu de alta, da.r e cu totul altceva să 
montezi cu miinile tale o locomotivă, 
piesă cu piesă, și alta e să o vezi 
numai pe planșe sau gata făcută". 
Vasile Răducu : „Ne frământă pro
blema literaturii de specialitate. S-a 
scris și s-a publicat prea puțin des
pre materialul rulant modern.. Eu am 
fost muncitor și știu ce așteaptă 
muncitorul de la un inginer". Ger- 
linde Schmidt : „Aș vrea să studiez 
mai serios psihologia industrială și 
nu știu dacă voi avea destul 
cînd voi fi în producție".

Ce plăcut este să-i asculți pe a- 
cești tineri vorbind atît de 
despre drepturile și condiția lor de 
studenți. Atit de firesc de parcă n-ar 
fi fost niciodată altfel, 
ei, o știm cu toții : a fost și altfel. 
A fost o vreme când 
sau de muncitori care 
incredibile eforturi să răzbată pină 
pe băncile facultăților puteau fi nu
mărați pe degete. Școala generală de 
10 ani n-a fost întotdeauna obligato
rie, ca acum. învățămîntul de toate 
gradele n-a fost întotdeauna gratuit, 
ca acum. Elevii și studenții n-au be
neficiat întotdeauna de burse, 
cantine și cămine, de manuale, 
transport gratuit în vacanțe și 
practică, de asistență medicală, 
tabere și excursii, ca acum...

Dacă în acest an universitar, 
120 548 de studenți, care frecventează 
cursurile de zi, zeci de mii sînt bur
sieri, 75 028 beneficiază de cămin, iar 
62 755 servesc masa la cantine, dacă 
pentru continua îmbunătățire a con
dițiilor de studiu și viață ale studen
ților. în acest cincinal statul a inves
tit importante fonduri, din care se 
vor realiza circa 187 000 mp noi spații 
de invățămint, cămine cu o capacita
te de aproximativ 28 000 de locuri și 
cantine la care vor putea lua masa 
20 000 de studenți, dacă la toate a-

cestea se adaugă spațiile de învăță- 
mînt și cercetare pe care le au de 
realizat ministerele economice, în 
vederea integrării învățămintului cu 
producția și cercetarea științifică, 
căpătăm o imagine limpede și con
vingătoare a tot ce astăzi este și ieri 
n-a fost. Nu putea fi !

...Am mai vorbit apoi despre 
echipa de fotbal Poli Timișoara și 
renumita ei galerie, despre revista 
studențească „Forum", despre vacan
ță. Dar în grabă. Dacă mai zăbo
veam puțin, riscam să pierdem masa 
la cantină. „Și-ar fi păcat — mi-au 
spus, invitindu-mă cu ei — mîncare 
bună ca la cantina noastră, mai rar".

Florin C1OBANESCU

(Urmare din pag. I)

timp

firesc

Dar o știu și

fiii de țărani 
izbuteau cu

de 
de
la 

de

din

incursiuni, să păstreze le
gătura cu Marele Cartier 
General și Marele Stat Ma
jor. Cuvîntul „Poiana Mare" 
circulă pe buzele tuturor. 
Se cere șefului guvernului 
să trimită aid încă doi 
impiegati poștali si un te
legrafist. de asemenea, „să 
se trimită dte doi brutari 
de fiecare companie". Duș
manul își arăta colții zil
nic. Primii răniți de pe 
urma bombardamentului de 
artilerie asupra Olteniței : 
locotenentul Petru Rafael, 
sergentul Vasile Radu, sol- 
dații Ochian Costache si 
Ilie Stancu : la Calafat, în 
urma unui tir de artilerie 
dinspre Vidin, cade eroic 
sergentul Nicolae Popescu. 
Grivița 1 ! Grivița 2 ! Plev
na ! Rahova ! „Ionii ăi 
Mari" se bat ca leii, își 
leagă numele de victorii 
care aveau să chezășuiască 
dreptul „sărmanei scumpe 
țări" de a trăi liberă și e- 
gală cu celelalte națiuni.

Dar dnd s-au înapoiat 
eroii la vatră, rănile lor de 
la Plevna. Rahova. Smîrdan 
au fost plesnite de 
nice. Ena răspunsul 
rilor și arendașilor 
tărîrea țăranilor de 
mai 
mă.
din 
frig 
la 
de 
pornit 
tot tn bătăi cu biciul si tî- 
rîndu-i pe jos" — constata 
un trimis al prefecturii. A- 
ceasta a fost în acele 
vremi de împilare răsplata 
pentru vitejia țăranilor, 
care au cucerit pe cîmpurile 
de luptă, prin jertfe, nea- 
tirnarea țării.

harap - 
moșie- 
la ho- 
a nu 

plăti atîta bir și dij- 
„Și i-au ținut închiși 
răsăritul soarelui, in 

și nemincați, pîn’ 
apus cînd, scoțîndu-i 
la închisoare, i-au 

iară cu slugile...

La secția Grivița a 
întreprinderii „Nufă
rul" din Capitală s-a 
prezentat, zilele tre
cute, o echipă de con
trol al 
muncii, 
formată 
condusă 
Eugenia 
își propusese să veri
fice, la fața locului, o 
serie de semnale cri
tice din partea cetă
țenilor referitoare la 
calitatea necorespun
zătoare a serviciilor 
oferite de această 
secție. Echipa de con
trol a fost însă împie
dicată să-și facă da
toria. Tehnologul Emil 
Odiațiu, care în acea 

. zi ținea locul .șefului 
secției, nu le-a permis 
membrelor echipei de 
control accesul in u- 
nitate, preitinzind, nici 
mai mult, nici mai 
puțin, decît o aproba
re specială 
conducerii 
derii.

Faptul a 
la cunoștința directo
rului 
„Nufărul",
Constantin _ .
care ne-a spus, el în
suși contrariat :

— Faptul este inca
lificabil și vom lua 
măsuri pentru sanc
ționarea vinovatului. 
Cu atît mai mult

oamenilor 
Echipa — 
din femei, 

de tovarășa 
Mihiiescu —

din partea 
întreprin-

fost adus

întreprinderii 
tovarășul 
Boiangiu,

cu

cît controlul oameni
lor muncii în între
prinderea noastră ac
ționează cu foarte 
bune rezultate. Toc
mai de aceea, în ca
drul dezbaterilor din 
conferința municipa
lă a echipelor de con
trol al oamenilor 
muncii, care a avut 
loc în această iarnă, 
am adus mulțumiri 
acestor echipe pentru 
contribuția lor efecti
vă la îmbunătățirea 
activității noastre.

Cum se explică to
tuși, că în întreprin
derea pe care o con
duce, unii angajați nu 
știibnvMț sau șe :fac a 
nu ști. — eS'Ce este- . 
rostul controlului oa
menilor muncii, care 
sint prevederile legii 
în acest sens ? Este 
foarte bine că — așa 
cum ne asigură tova
rășul director — cazul 
Odiațiu va fi pus în 
discuția colectivului 
și se vor lua măsurile 
necesare. Dar tot atît 
de necesar 
fiecare 
ferent

este ca 
angajat, indi- 

de atribuțiile

lui în întreprindere, 
să cunoască foarte 
bine legea privind 
controlul . oamenilor 
muncii, drepturile pe 
care echipele de con
trol le au, obligațiile 
celor controlați.

Controlul oameni
lor muncii este o 
componentă insepa
rabilă a democrației 
noastre socialiste. Așa 
cum s-a subliniat ia 
Consfătuirea pe țară 
a unităților de control 
al oamenilor muncii 
din luna februarie, în 
toate întreprinderile 
și instituțiile supuse 
controlului trebuie «fc 
.se ia toate măsurile: 

■ pentru ea fiecare aq- 
gajat să asigure con
dițiile necesare pentru 
exercitarea controlu
lui oamenilor muncii 
în cele mai bune con
diții. Orice nesocotire 
a drepturilor confe
rite prin lege contro
lului oamenilor mun
cii trebuie sancțio
nată în mod exem
plar.

Rodica ȘERBAN
P. s.. în ședința consiliului oamenilor muncii 

din întreprindere, care a avut loc în ziua de 
26 aprilie, luîndu-ee în considerare gravitatea 
abaterii săvîrșite de E. Odiațiu. s-a hotărit dez
baterea cazului în adunarea generală a oame
nilor muncii, 
venite.

în vederea aplicării sancțiunii cu-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 30 

aprilie, 1 și 2 mai. In țari : Vreme in 
general călduroasă, îndeosebi în sud- 
estul țării. Cerul va fi variabil, cu în- 
norări mai accentuate în a doua jumă
tate a intervalului în vestul țării, unde 
local va ploua. Ploile vor avea și ca
racter de aversă. In rest, ploi izolate.

...Pășesc alături de tânărul 
profesor de istorie 
Enache, prin Poiana 
de astăzi, pe urmele 
rilor și dorobanților 
cum o sută de ani. Aici. în 
centru, a fost brutăria cu 
„cite doi brutari de com
panie". Acum e magazinul 
alimentar, cu un dever de 
milioane de lei pe an. Aci a 
fost popota. Acum e Casa 
de cultură, cu peste 800 de

Venius 
Mare 

rosio- 
de-a-

VInt moderat, cu intensificări locale 
ptnâ la 40 km pe oră, la început din 
sectorul sudic, apoi din nord-vest șl 
nord. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 4 șl 14 grade, iar cele 
maxime între 17 și 27 de grade, mai 
coborite la sfîrșltul intervalului. în 
București : Vreme călduroasă, îndeo
sebi la începutul intervalului. Cerul va 
fi variabil, cu înnorări mai accentuate 
spre sfîrșltul intervalului, cînd vor 
cădea ploi de scurtă durată. Vint slab 
pină la potrivit.

tocmai din Noua Zeelandă. 
Tăurașii si junincile aduse 
din Olanda s-au aclimati
zat de-a binelea. Scurte 
episoade din istoria coope
rativei. de 27 de ani : de la 
83 de familii la 1 257, de 
la fondul de bază de 180 000 
lei la 2 500 000 
1976 s-au obținut 
rele producții la 
4 623 kg grîu, 
porumb-boabe, peste 90 000 ,

lei. în 
următoa- 

hectar : 
8 000 kg

La Poiana Mare, pe urmele
roșiorilor și dorobanților

act în care scrie că „pă
mântul acestei moșii este o 
parte bun și două rău. ni
sipos din natură, băltos și 
vinturat de nisip, fiind mul
te -pogoane pierdute. îngro
pate în nisip". Dar ai noș
tri s-au bătut pentru pă- 
mintul ăsta, așa cum ere el. 
căci era al nostru. Noi 
ne-am bătut să-I facem 
așa curn e acum : rodnic. 
Ce fac oamenii cu banii 1 
Păi. în primul rind. greu de 
găsit în comună casă cu 
mal puțin de trei-natnu ca
mere. Iar în case ? Un scurt 
inventar : 2 000 televizoare, 
2 900 aparate de riadio (în 
afară de tranzistor!). 2 500 
frigidere, 2 200 
223 autoturisme 
personală. Tot 
de oraș.

„Acum ne

aragaze. 
proprietate 
inventarul

locuiri. găzduind adesea 
spectacolele prezentate de 
elevii de la liceul Indus
trial sau de la cele două 
școli generale. In locul fos
tei carcere „de garnizoană" 
se află magazinul de arti
cole casnice. Peste drum, 
librăria... Intrăm în parcul 
din centrul comunei, cu go
runii bătrini. Pe scările fos
tului Mare Stat Major, un 
băletan de vreo zece ani 
disciplinează pacientii — 
școlari venit! la vizita me
dicală.

în vechiul castel boieresc 
se află sediul uneia din cele 
trei cooperative agricole de 
producție din comună : 
„Viață Nouă". Președintele, 
Alexandru Toană, se scuză 
pentru scurta întârziere la 
întilnirea stabilită. A fost 
în sectorul zootehnic să 
vadă cum învață „româ
nește" ^oile-aur". aduse

kg sfeclă de zahăr (iar 
ferma numărul doi a stabi
lit „recolta medie pentru 
viitorii ani" : 110 000 kg). 
Pentru hărnicia si iscusința 
oamenilor ei. cooperativa a 
fost decorată în 1971 cu 
„Ordinul Muncii" clasa în- 
tîi, iar în 1974 cu titlul de 
Erou al Muncii Socialiste. 
Președintele, și el Erou al 
Muncii Socialiste, este de
putat în Marea Adunare 
Națională. Ne spune :

— Și totuși, în unele 
privințe, va trebui să tra
gem tare, să-i ajungem pe 
cei din celelalte două co
operative din comună — 
„înainte" și „Timpuri noi". 
Căci așa dragoste de muncă 
n-a fost de cînd e Poiana 
Poiană. Nu c-ar fi aici nis
cai locuri deosebite. Dim
potrivă. în arhivele primă
riei se păstrează un vechi

învățăm să 
fim orășeni, glumește Ale
xandru. Toană. Că bază ma
terială există". I se mai a- 
daugă și industria comunei: 
întreprinderea de industria
lizare a laptelui, cu o ca
pacitate de 20 000 litri in 24 
de ore. întreprinderea de 
transporturi forestiere, o 
filială, a întreprinderii de 
industrializare a' lemnului 
de la Băilești, cu o pro
ducție anuală de 
lei led.

...Poiaiia Mare ... ____ _
cu mult mai mare, mai pu
ternică. - mai mindră decît 
au visat-o cindva înainta
șii bravii dorobanți și 
roșiori, a căror memorie 
oamenii o cinstesc prin 
faptele lor de muncă Închi
nate întăririi independentei 
Si prosperității patriei.

La plecare trec din nou 
prin fața casei de cultură, 
de unde răzbat .vocile co
riștilor : „Eroi au fost, eroi 
sint încă.„“.

15 milioa-

este astăzi

I
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SEMĂNA TUL PORUMBULUI A VANSEAZĂ 
dar nu pretutindeni pe măsura posibilităților
• Pină ieri au fost insămînțate 1412000 hectare — 51 la sută din suprafața 

destinată acestei culturi
• Lucrările s-au încheiat în județele Buzău și Mehedinți Calitatea lucrărilor la semănatul porumbului este bună — constată președin

tele și inginerul-șef al cooperativei agricole Pușcași, județul Vaslui 
Foto : V. Botoșanii

Odatâ cu încetarea ploilor și încălzirea vremii, însămințarea 
porumbului — principala lucrare la ordinea zilei în agricultură — a 
fost intensificată în toată țara. Pînă Ieri, potrivit datelor centra
lizate la Ministerul Agriculturii, au fost însămînțate 1 412 000 
hectare —• 51 la sută din suprafața destinată acestei culturi. In 
cursul zilei de ieri s-au încheiat lucrările în județele Buzău și 
Mehedinți. Progrese mari s-au făcut în ultimele zile și în coope
rativele agricole din județele Brăila, Tulcea, Olt, Vrancea, Ialo
mița și altele. Semănatul porumbului este întîrziat în majoritatea 
județelor din Moldova și Transilvania, unde ploile și temperatu
rile scăzute au împiedicat desfășurarea în ritm normal a lucră
rilor. Dar chiar șl în unele județe situate în sudul țării — Ilfov, 
Dîmbovița și altele — suprafețele însămînțate sînt cu mult sub 
posibilități. Ce se face pentru a se încheia grabnic semănatul 
porumbului ? lată cîteva relatări de la corespondenții noștri.

BUZĂU: A început însămînțarea 
porumbului pentru siloz

Folosind la maximum fiecare oră 
prielnică, mecanizatorii din coopera
tivele si întreprinderile agricole de 
stat ale județului Buzău au reușit să 
imprime semănatului un ritm intens 
si să asigure o calitate foarte bună 
lucrărilor. Astfel. în ziua de 28 apri
lie, ultimele 3 500 ha au fost însă- 
mintate in unitățile consiliilor inter- 
cooperatiste Padina, Pogoanele. Să- 
hăteni si Rm. Sărat, lucrarea închein- 
du-se în întreg județul pe cele 76 000 

ha prevăzute în planul de producție 
al acestui an.

Intr-o serie de cooperative, cum 
sint cele din Mihăilești. Puiești, 
Posta Cîlnău. Pogoanele, unde s-au 
recoltat pînă acum peste 600 ha de 
secară masă verde, semănătorile au 
intrat in brazdă la însămințarea po- 
rumbului-siloz. lucrare executată pe 
primele 300 ha din cele 2 600 ha pla
nificate. (Mihai Bâzu).

în județul Buzău, printre primele 
unități care au încheiat semă
natul se află și cooperativa 

agricolă din Smeeni
Foto : A. Papadiue

IAȘI: Zilnic, la nivelul maxim 
al posibilităților, pentru recuperarea 

întîrzierilor
în județul Iași, semănatul porum

bului a fost mult intîrziat din cauza 
condițiilor climaterice nefavorabile 
menținute pină către începutul săp- 
tăminii in curs. Cu toate acestea, 
mecanizatorii și cooperatorii, ceilalți 
lucrători ai ogoarelor au pregătit în 
..ferestrele" dintre ploi porțiunile de 
teren zvîntat și. acolo unde condițiile 
au permis, au efectuat și semănatul. 
In săptămîna în curs au fost luate 
noi măsuri pentru impulsionarea se
mănatului. Despre aceste măsuri 
ne-a vorbit ing. Adrian Ionel, di
rector adjunct al direcției agricole 
județene : „In primul rînd. toți spe
cialiștii unităților, ajutați de cei de 
la direcția agricolă, care se vor afla 
permanent în teren pînă la termina
rea semănatului, depistează toate 
porțiunile zvintate pentru a fi însă- 
mînțate de urgentă. Pentru crearea 
frontului de lucru am luat măsura ca

ILFOV: In 4-5 zile!
în județul Ilfov, de abia în ulti

mele două zile s-a putut lucra din. 
plin la semănatul porumbului. To
tuși. s-a atins viteza zilnică planifi
cată de 14 500 ha. Astfel. în coope
rativele agricole au fost însămînțate 
pină aseară (28 aprilie) 72 300 ha din 

arăturile care au prins scoarță din 
cauza ploilor să fie pregătite doar 
prin grăpări ușoare. Folosim, de ase
menea. la pregătirea terenului și 
combinatoarele. astfel că evităm ta- 
sările, fapt ce ar întirzia semănatul, 
în acest sens, mecanizatorii pot lucra 
în toate unitățile „zi-lumină“. în
scriind deja rezultate îmbucurătoare 
la semănat. Mai mult, pentru mărirea 
vitezei zilnice la cel puțin 7 100 ha pe 
județ, cit se pot realiza cu cele 550 
de semănători avute în dotare, am 
transformat 150 semănători din SPC-6 
in SPC-8 prin adăugire de tuburi. 
Urmărim, de asemenea, ca întreaga 
cantitate de sămîntă să fie dusă la 
fiecare tarla încă de la primele ore 
ale dimineții, servirea mesei tracto
riștilor se face în cimp etc., astfel in
cit să nu se piardă nici o clipă bună 
de lucru. Semănatul porumbului se 
va putea încheia în circa 8—10 zile". 
(Manole Corcaci).

152 000 ha destinate culturii porum
bului și 23 000 din 54 000 ha planifi
cate cu aceeași cultură în întreprin
derile agricole de stat. Prin folosirea 
la întreaga capacitate a potențialului 
tehnic de care dispun unitățile agri
cole din județ există condiții ca în 

4—5 zile bune de lucru să se încheie 
semănatul porumbului. întrucit ploile 
din ultima vreme au favorizat și dez
voltarea buruienilor, s-a indicat, așa 
cum ne spunea ing. Eftimie Vasiles- 
cu. directorul general al direcției a- 
gricole. să se aplice lucrări supli
mentare de pregătire a terenului.

Un raid întreprins prin mai multe 
cooperative agricole — Ileana. Ștefă- 
nești. Arțari, Sărulești, Măgureni, 
Tămădău, Fundulea, Brănești — 
prin unele ferme de la I.A.S. 
Sărulești. Urziceni și Afumați evi
dențiază faptul că mecanizatorii, 
cooperatorii și specialiștii sînt preo
cupați în cel mai înalt grad de exe
cutarea grabnică a semănatului și în 
mod deosebit de calitatea acestei lu
crări. In acest sens, am constatat o 
bună organizare și participare la 
muncă, prezenta- permanentă în

MEHEDINȚI: După încheierea însămîn- 
țărilor - toate forțele la întreținerea 

culturilor
Lucrătorii ogoarelor mehedințene, 

în frunte, cu comuniștii, au desfășurat 
și desfășoară o muncă rodnică pen
tru executarea în timp cit mai scurt 
și in condiții- agrotehnice superioare a 
întregului volum de lucrări din cam
pania agricolă de primăvară. In 
cursul zilei de ieri (28 aprilie) s-a 
încheiat semănatul porumbului pe 
întreaga suprafață de 53 450 hectare. 
Lucrările de întreținere a culturilor 
la sfecla de zahăr, floarea-soarelui și 
in legumicultură s-au efectuat pînă 

cimp. de dimineața pînă seara, a 
specialiștilor, a cadrelor de conduce
re din unități, de la nivelul județului, 
care. în toată această perioadă, se 
află in sate si comune. Ca o măsură 
cu deosebite rezultate pentru folo
sirea mașinilor la întreaga capacitate 
semnalăm alimentarea în cimp a 
tractoarelor cu carburanți, prezenta 
la locurile unde se însămînțează a 
atelierelor mobile ale stațiunilor de 
mecanizare a agriculturii. De aseme
nea. in cea mai mare parte a coope
rativelor agricole se desfășoară din 
plin lucrări de întreținere a culturi
lor.. în special la legume și la sfecla 
de zahăr. Pină joi seara, de exemplu, 
s-a aplicat prima prașilă manuală la 
sfecla de zahăr pe mai bine de ju
mătate din cele 15 600 ha cultivate, 
(Alexandru Brad).

acum pe mai bine de 75 la sută din 
suprafețele prevăzute în plan. Coo
peratorii. mecanizatorii, lucrătorii 
din unitățile agricole de stat și spe
cialiștii sint hotăriți să muncească în 
continuare cu aceeași răspundere, 
astfel ca prin depășirea nivelurilor 
de producție prevăzute în cel de-al 
doilea an al cincinalului să se li
vreze în plus la fondul centralizat al 
statului peste 10 000 tone cereale și 
alte însemnate cantități de produse 
agroalimentare. (Virgiliu Tătaru).

SA ÎNDEPLINIM riguros programul
PRIVIND PRODUCȚIA $1 UESFACEREA 

DUNURILOR UE CONSUM
în continuarea anchetei noastre „Să 

Îndeplinim riguros programul privind 
producția și desfacerea bunurilor de 
consum" (prima parte a fost publi
cată în „Scînteia" din 13 aprilie a.c.)( 
ne oprim astăzi asupra câtorva pro
bleme referitoare la PRODUCȚIA ȘI 
DIVERSIFICAREA BUNURILOR DE 
UZ CASNIC ȘI GOSPODĂRESC. Po
trivit programului aprobat în vara 
trecută de conducerea partidului, la 
această grupă de produse se prevede 
creșterea desfacerilor cu 62 la sută.

De fapt, ce mărfuri intră în grupa 
bunurilor de uz casnic și gospodăresc? 
Este vorba de mii și mii de articole 
necesare fiecărei gospodării de la o- 
rașe și sate pentru treburile cotidie
ne : gătit, curățenie, lucrări în grădi
nă ș.a. Producerea și desfacerea lor 
într-o gamă cit mai mare capătă o 
importantă deo
sebită în ușura
rea efortului fi
zic și folosirea 
mai judicioasă a 
timpului afectat 
treburilor casnica 
gi gospodărești.

Care sînt. în e- 
eentă. principalele 
prevederi ale programului referitoare 
la bunurile de uz casnic și gospodă
resc ? Iată citeva dintre ele : in acest 
cincinal vor fi asimilate 5 000 de ar
ticole noi, asigurindu-se populației 
20 000 de sortimente din această gru
pă ; noi sortimente vor fi realizate la 
grupa de articole pentru prepararea 
hranei și servitul mesei (vase de alu
miniu. vase de fiert sub presiune, vase 
teflonate ș.a.); va fi îmbogățită gama 
mașinilor manuale și a dispozitivelor 
de uz casnic ; se vor fabrica noi ar
ticole pentru întreținerea locuinței și 
vestimentației (deodorante. insectici
de, dezinfectante ș.a.), ustensile de 
toaletă, articole pentru agricultură și 
grădinărit etc.

Analizăm modul în care se în
făptuiesc aceste prevederi ale pro
gramului. O primă constatare : la 
multe — sute și sute de articole de 
uz casnic și gospodăresc — prevede
rile planului pe anul trecut și pe pri
mul trimestru din acest an au fost 
substanțial depășite. Cetățeanul iși 
poate procura, acum, o serie de arti
cole de uz casnic și gospodăresc noi, 
atractive și utile, cum ar fi : tacimuri 
inox, perii rotative pentru măturat 
covoare, vase de tablă emailate cu 
bond placat cu inox, vase din fontă 
dublu emailate, dispozitive de curățat 
zarzavat, detergenți și multe alte zeci 
și sute de asemenea produse. Practic, 
numai în 1976 s-au realizat peste 1 000 
de articole și sortimente noi. fată de 
727 cit prevede programul. Bune re
zultate s-au obținut și în trimestrul 
trecut, cind au fost produse si livrate 
pe piață alte zeci și zeci de articole 
noi.

Judecând lucrurile după aceste date, 
la prima vedere totul pare a fi în 
bună regulă. Incontestabil, piața bu
nurilor de uz casnic și gospodăresc 
este mult mai bogată și diversificată 
în comparație cu alți ani. Acesta 
este rezultatul hotărârii și consecven
ței cu care acționează marea majori
tate a colectivelor din unitățile pro
ducătoare, între care : „Vitrometan" 
și „Emailul roșu" din Mediaș, „Inox" 
ți întreprinderea de articole de sti
clărie din București. „Flacăra" din 
Ploiești, unități ale cooperației meș
teșugărești și industriei locale ș.a.

Dar dintr-un sondaj a rezultat că 
lipsesc. destul de des. din magazine 
— cit ar fi de incredibil I — obiecte 
simple, foarte simple, de mult...... in
ventate", dar și foarte necesare si so
licitate.

O investigație pe filiera cau
zelor ne duce, in cazul tuturor 
restantelor, la producător. Așadar, de 
ce nu ați realizat integral prevederile 
programului privind producția și di
versificarea producției articolelor de 
uz casnic și gospodăresc ? Din zecile 
Ăe răspunsuri primite, spicuim;

• „Buretele pentru etanșeizarea u- 
șilor și ferestrelor — „Izopol" — a 
fost asimilat de întreprinderea noas
tră și, în iarna trecută, a fost testat 
la desfacere prin magazinul „Super- 
util" — ne spune tovarășul Silvian 
Petrescu, director adjunct al între
prinderii „Victoria" din București. A- 
cum se fac contractări cu comerțul si 
începind cu trimestrul patru îl vom 
livra".

• „Peria de spălat covoare cu de- 
tergenti — „Sanda" — trebuia să fie 
livrată comerțului din toamna trecută 
— precizează tovarășul Gheorghe 
Cristea, directorul întreprinderii „Me
talica" din Oradea. Nu am produs-o 
încă deoarece o unitate a chimiei — 
„Solventul" din Timișoara — n-a so
luționat problema detergenților spe
ciali pentru spălatul covoarelor. A- 
cum s-a găsit o altă soluție și acest 

Azi, despre diversificarea articolelor 
de uz casnic și gospodăresc

detergent va fi fabricat de o unitate 
din București. între timp, noi am 
îmbunătățit in mod substanțial pro
dusul și acum vom da dispoziție de
legatului nostru la contractările cu 
comerțul să încheie contracte, noi 
fiind gata să-l livrăm din vara aces
tui an".

• „De ce nu producem tocătorul de 
ceapă ? — se întreabă tovarășul Tra
ian Lincariu, directorul întreprinderii 
de industrie locală din Făgăraș. Pro
dusul este foarte simplu și îl putem 
asigura în orice cantități solicitate de 
comerț. Au fost ceva probleme cu 
asigurarea benzii inox pentru cuțite. 
Acum s-au rezolvat si aceste pro
bleme și incepind cu semestrul vi
itor vom livra din nou tocătoarele de 
ceapă, atît de solicitate de gospo
dine".

• Crema de ghete în tuburi nu 
poate fi realizată de către unitatea 
producătoare „Guban" din Timișoara 
deoarece întreprinderea „Nivea" 
din Brașov nu livrează tuburile. De 
ce ? La întrebare ne răspunde tova
rășul O. Popa, directorul adjunct al 
întreprinderii brașovene : „Avem toa
tă bunăvoința, dar nu dispunem de 
capacitate. Și noi apelăm pentru aco
perirea necesarului de ambalaje la o 
întreprindere specială din Buftea".

• „Oala de fiert sub presiune este 
un produs asimilat de cițiva ani de 
unitatea noastră — ne spune tova
rășul Gheorghe Diaconu. șeful servi
ciului producție de la întreprinderea 
„Metaloglobus" din Capitală. In anu) 
trecut comerțul ne-a solicitat să adu
cem unele îmbunătățiri, pe care le-am 
și făcut. După aceea am mai livrat 
comerțului 3 100 asemenea oale, care 
s-au vindut „ca plinea caldă", cum 
se spune. Nu știm și nu înțelegem de 
ce comerțul nu le-a contractat pentru 
acest an. Noi sîntem pregătiți să li
vrăm comerțului circa 1 000—2 000 
bucăți lunar, dacă ne va solicita".

...Și, așa mai departe, am primit 
răspunsuri asemănătoare in legătură 
cu alte multe produse de uz casnic și 
gosipodăresc ce trebuiau să fie de
mult în magazine. Dintr-o listă mare, 
foarte mare de restante, mai amintim 
și alte produse : dispozitiv pentru în
chis borcane — foarte solicitat de 
gospodine și promis de doi ani de 
către întreprinderea „Metalurgica" 
din București, produse pentru cu
rățat aragaze și pentru degresarea 
chiuvetelor — ce trebuiau livrate din 
toamna trecută de întreprinderea 
„Farmec" din Cluj-Napoca, șerve
țele umede și uscate pentru lustruit 
pantofii — așteptate din partea între
prinderii „Sinteza" din Oradea ș.a.

Cîteva concluzii. 1 După 
cum se vede, practic. în fiecare caz 
în parte există soluții posibile a fi 

finalizate imediat. Pentru aceasta este 
necesar ca unitățile producătoare să 
urmărească sistematic fabricarea fie
cărui produs, realizarea prevederilor 
la fiecare articol. Cit ar fi de neîn
semnat un sortiment sau altul din 
punctul de vedere al întreprinderii, 
el trebuie produs si livrat întocmai. 

"aȘă Cum prevede programul; pentru 
a se asigura o bună aprovizionare a 
magazinelor de specialitate.

2. Ceea ce surprinde din aceste 
constatări este lipsa unui riguros 
sistem informational intre unitățile 
producătoare și cele beneficiare (co
merțul). Cum altfel pot fi explicate 
situațiile de genul celor întâlnite în 
relatările de mai sus. din care se 
vede că unitățile producătoare sint 
gata și sint în măsură să reali
zeze și să livreze chiar imediat un 

produs sau altul 
fără ca acest lu
cru să fie cunos
cut de comerț 1

3. în fiecare caz 
de nerealizare a 
prevederilor pro
gramului cu privi
re la articolele de 
uz casnic și gospo

dăresc efectele se răsfring nu numai 
asupra cumpărătorului, ci șl asupra 
economiei. Este surprinzător și de-a 
dreptul incredibil cum pe listele de 
import din acest an figurează pro
duse de tipul „Izopol" (2 milioane 
m) pentru izolarea ușilor și ferestre
lor, deși un asemenea produs este 
deja asimilat în țară. Cit privește 
crema de ghete în tuburi (care nu se 
realizează din lipsă de tuburi) pentru 
aprovizionarea pieței s-a recurs tot 
Ia import, în acest an prevăzindu-se 
a se achiziționa un milion de tuburi 
de cremă. Și pentru că varianta im
portului este mai comodă (dar nu și 
mai eficientă !). tot la import s-a ape
lat și pentru asigurarea... tocătoarelor 
de ceapă. Inexplicabilă este și ușu
rința cu care s-a apelat la import in 
cazul oalelor de fiert sub presiune 
(în valoare.de 2 milioane lei valută), 
cu toate că acest produs — recent 
perfecționat — se realizează în țară. 

Nici un efort nu este prea mare 
pentru înfăptuirea exemplară a tutu
ror prevederilor programului cu pri
vire la bunurile de uz casnic și gos
podăresc, pentru ca acestea să fie 
oricînd la îndemina fiecărui cetățean, 
într-o gamă diversificată, pentru ușu
rarea muncii în gospodărie.

Florea CEAUȘESCU 
Viorel SĂIAGEAN

(Urmare din pag. I)
petentă in lupta pentru realiza
rea politicii partidului. Această 
orientare dobindește un relief cu 
atît mai pregnant in contextul 
indicațiilor de strălucită clarviziu
ne și fermitate trasate de secretarul 
general al partidului în expunerea 
rostită la recentul Congres al țără
nimii pentru dezvoltarea și moderni
zarea continuă a agriculturii noastre 
socialiste, pentru obținerea de ran
damente tot mai înalte menite să 
asigure cantități sporite de produse 
agroalimentare necesare economiei 
naționale, ridicării nivelului de trai 
al populației.

Primirea in continuare in partid a 
unor ingineri si tehnicieni valoroși, 
a unor cadre de bază din institutele 
de proiectări, a unor economiști, me
dici. juriști, profesori de recunoscut 
prestigiu, a altor intelectuali ce se 
bucură de-autoritate profesională și 
politico-morală corespunde nu numai 
atracției firești pe care o exercită 
din ce in ce mai mult partidul asu
pra tuturor straturilor sociale, dar și 
procesului organic de ridicare conti
nuă a nivelului de cunoaștere și 
creație, de lărgire necontenită a ariei 

înainte 
de termen!

(Urmare din pag. I)
Lucrările de construcții de la vii

toarea întreprindere de matrițe și 
piese din fontă pentru industria chi
mică din municipiul Odorheiu Se
cuiesc se desfășoară in ritm intens. 
Hotărirea constructorilor de a întim- 
pina ziua de 1/ Mai cu realizări 
cit mai mari s-a materializat pînă a- 
cum în obținerea unui avans de mai 
bine de o lună și jumătate în con
strucția acestui important obiectiv in
dustrial. Pe întregul șantier se mun
cește' cu spor, în schimburi prelun
gite. „Avem asigurate toate premi
sele — ne informa ing. Csaba Nagy, 
directorul grupului de șantiere Har
ghita — ca acest important obiectiv 
al tinerei industrii din județul nostru 
să producă, partial, cu 3 luni de zile 
înainte de termenul stabilit. (I. D. 
Kiss).

Constructorii de locuințe ieșeni au 
obținut in primul trimestru al anului 
un succes deosebit : o depășire a pla
nului cu 892 apartamente. Această 
realizare, cit și măsurile luate pentru 
continua îmbunătățire a organizării 
muncii și a producției pe toate șantie
rele i-au îndemnat să-și ia un anga
jament și mai mobilizator : în cinstea 
zilei de 1 Mai să îndeplinească inte
gral planul pe semestrul I al anului, 
dînd in folosință 2 041 apartamente.

Citeva metode și initiative sint 
demne de relevat. Se muncește în 
schimburi prelungite, lucrul este or
ganizat in brigăzi complexe de dul
gheri, betoniști. zidari, zugravi etc., 
care muncesc „în flux" pînă la pre
darea blocurilor. (Manole Corcaci).

tn cinstea zilei de 1 Mai. lucrătorii 
întreprinderii județene de coitstrucții- 
montaj Rimnicu Vilcea au devansat 
graficul de execuție a lucrărilor pe 
șantierele construcțiilor de locuințe 
cu aproape 25 de zile, reușind să 
predea „la cheie" , cu tot atîtea zile 
mai devreme, 150 de apartamente. A- 
vansul câștigat este rezultatul aplică
rii pe scară largă a unor noi tehno
logii și procedee de lucru pe șantie
re. Menționăm, dintre acestea, fini
sarea panourilor mari de fațadă încă 
din poligonul de prefabricare. ta,pe- 
tarea pereților cu ajutorul unor mij
loace mecanizate, gletuirea tuturor 
suprafețelor tencuite. verificarea în 
execuție, pe structuri, a rezistenței 
clădirilor. (Ion Stanciu).

Acestor succese de prestigiu li 
se pot adăuga, bineînțeles, nu
meroase altele. In același timp 
insă, pe un șir de șantiere acti
vitatea constructorilor nu se ri
dică la nivelul cerințelor, se în
registrează unele râmineri in 
urmă tată de prevederile din 
graficele de execuție a lucrări
lor de construcții și montaj. O 
situație ce trebuie neîntirziat 
înlăturată printr-un efort susți
nut, bine organizat, prin întări
rea ordinii și disciplinei în 
muncă pe aceste șantiere.

de însușire și făurire a valorilor 
științei, tehnicii, artei și culturii in 
societatea noastră.

Ținind seama de faptul că femeile 
reprezintă mai mult de jumătate din 
populația tării, că ele îndeplinesc un 
rol tot mai activ in viata economico- 
socială a tării, documentul aprobat 

de Plenara Comitetului Central subli
niază pe drept cuvînt necesitatea ca 
organele și organizațiile de partid să 
intensifice munca politică pentru 
atragerea celor mai înaintate si active 
femei in rindul comuniștilor, asigu- 
rindu-se ca ele să reprezinte cel pu
țin 35—40 la sută din totalul celor 
primiți in partid, cu deosebire în în
treprinderile și instituțiile unde fe
meile dețin o mai mare pondere față 
de totalul personalului.

Subliniind marea importantă pe 
care o are tineretul in întreaga ac
tivitate creatoare pentru făurirea

Cind oamenii gindesc mai bine, 
mașinile produc mai mult

fn. Intîmpinarea zilei de 1 Mai. 
colectivele din cadrul Combinatului 
minier Suceava au înscris în cro
nica întrecerii socialiste noi și în
semnate realizări, depășiri substan
țiale ale sarcinilor de plan și ale 
propriilor angajamente luate în a- 
cest an. Ele se adaugă firesc bilan
țului din primul trimestru al anului, 
încheiat cu depășirea prevederilor 
planului de producție cu peste 
6 milioane lei și a productivității 
muncii pe angajat ou 1 262 lei.

O recentă analiză relevă că în re
zultatele meritorii obținute de mi
nerii suceveni se regăsesc acțiunile 
inițiate in vederea utilizării inten
sive a capacităților de producție. 
Ing. Irimie Catargiu. directorul com
binatului, sublinia în această ordine 
de idei eficiența preocupărilor 
pentru înlăturarea unor locuri în
guste ivite în desfășurarea produc
ției, pentru asigurarea continuității 
in funcționarea tuturor utilaje
lor și instalațiilor din subte- 
tan șl din uzinele de prepa
rare etc. Așa, de pildă, Ia Leșu 
Ursului a intrat în funcțiune al doi
lea turbocompresor, iar pentru asi
gurarea capacităților de transport 
pe verticală a minereului și sterilu

noii orânduiri. în toate sectoarele 
economiei și culturii, conducerea 
partidului trasează sarcina de a se 
desfășura o tot mai intensă muncă 
politică în rîndurile membrilor Uniu
nii Tineretului Comunist pentru a 
spori ponderea acestora în rindurile 
celor primiți in partid, acordindu-se.

FORȚA PARTIDULUI
totodată, o mai mare atenție primirii 
in partid a studenților fruntași la 
învățătură care, prin întreaga lor ac
tivitate. dovedesc că merită înaltul 
titlu de membru de partid. Astfel 
se asigură continua împrospătare a 
rindurilor organizațiilor de partid, 
contopirea organică a experienței 
membrilor de partid mai vîrstnici 
cu elanul specific tinereții, ca o con
diție fundamentală a realizării opti
me în practică a sarcinilor trasate 
de partid.

In același context se situează și 
atenția ce se cuvine acordată — in 

lui, tot aici a fost dat în folosință 
puțul nr. 2. La aceeași mină, odată 
cu organizarea atelierului subteran 
de reparații și întregirea parcului 
de vagoneți, și-a găsit o mai bună 
rezolvare transportul pe orizontală.

La Combinatul 
minier Suceava — 
sporuri însemnate 

de minereu prin folosirea 
mai eficientă a mașinilor 

și utilajelor

Prin extinderea metodelor de ex
ploatare descendente și introducerea 
în mai multe abataje a rambleului 
hidraulic, a crescut productivitatea 
muncii și s-au redus pierderile de 
minereu. De asemenea, s-au dovedit 
eficiente și acțiunile vizind mai 
buna folosire a capacităților la cele
lalte mine. La Fundu Moldovei, de 
exemplu, prin montarea celui de-al 
doilea concasor la flotație, a fost 

județele unde trăiesc și muncesc, 
alături de români, maghiari, germani 
și alte naționalități — primirii în 
partid a celor mai buni oameni ai 
muncii din rindurile naționalităților 
conlocuitoare. întărindu-se astfel ro
lul pe care il Îndeplinește partidul 
in societatea noastră ca liant poli

tico-moral al poporului, ca factor de
terminant al coeziunii tuturor fiilor 
săi in jurul mărețului stindard al 
propășirii patriei socialiste.

Neîndoielnic, unul dintre factorii 
cei mai de seamă ai politicii de întă
rire a rindurilor partidului este, așa 
cum se evidențiază în documentul 
adoptat de recenta plenară, intensi
ficarea activității de educare a comu
niștilor. a celorlalți oameni ai muncii, 
imprimarea unui caracter mai efi
cient întregii munci de cultivare a 
simțului partinic, de creștere a res
ponsabilității față de îndatoririle sta

eliminată strangularea în faza de 
antezdrobire. La mina * Mestecă- 
•niș, îmbunătățirea dotărilor cu 
mașini de încărcat a dus la im
portante creșteri ale indicelui de 
mecanizare. Notăm, totodată, că rea
lizarea programelor de revizii, re
parații și modernizări, întoamite îm
preună cu specialiștii centralei din 
Baia Mare, au contribuit. în mate 
măsură la ridicarea jjjdicilar de fo
losire a utilajelor.

Așa cum s-a subliniat și la o re
centă analiză, în cadrul combinatu
lui se acordă în continuare o aten
ție deosebită creșterii gradului de 
utilizare a capacităților de produc
ție, promovării pe scară mai largă 
a progresului tehnic.

— Ne-am propus, între altele, eă 
extindem rambleul hidraulic în 
flancul nordic al minei Leșu Ursu
lui, . cu această tehnologie de mare 
randament urmând să extragem în 
cursul acestui an în jur de 100 000 
tone minereu. De asemenea, pină 
la finele semestrului I vom expe
rimenta o nouă metodă de mare 
productivitate : ramblierea cu aju
torul mașinii pneumatice. In aceeași 
ordine de idei se cuvin subliniate — 
a spus in încheiere interlocutorul 
nostru — pregătirile .pe care le fa
cem in vederea controlului cu aju
torul calculatoarelor a principalilor 
parametri la instalația de preparare 
a minereurilor neferoase de la Tar- 
nița, în vederea creșterii gradului 
de valorificare a zăcămintului.

Iată doar citeva fapte care ilus
trează concludent grija acestui har
nic colectiv de mineri pentru folo
sirea cit mai eficientă a mașinilor, 
utilajelor și instalațiilor, a tuturor 
capacităților de producție — sarcină 
subliniată cu deosebită claritate de 
secretarul general al partidului la 
recenta ședință comună a organelor 
supreme de partid și de stat. Cu 
siguranță, colectivele unităților din 
cadrul acestui combinat vor do- 
bîndi, în continuare, noi și impor
tante succese prin folosirea cu ran
damente superioare a întregului po
tențial tehnic de care dispun.

Gheorghe PARASCAN
corespondentul „Scînteil"

în imagine : un aspect din uzina 
de preparare a minereurilor din 
Tamița.

tutare, de dezvoltare a curajului »î 
dirzeniei revoluționare, a devotamen
tului nemărginit față de partid, pa
trie și popor, a combativității și in
transigenței fată de orice deficiențe. 
O și mai mare atenție se va acorda 
îmbogățirii și împrospătării continue 
a bagajului de cunoștințe profesiona
le. politice și de cultură generală, 
ridicării. continue a nivelului ideolo
gic. asigurindu-se. astfel, o perma
nentă racordare la exigentele tot 
mai înalte ale actualei etape de con
struire a socialismului în tara noas
tră.

Rolul conducător al partidului în 
toate-domeniile de activitate se exer
cită prin membrii săi, căci — așa 
cum a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceausescu — „partidul sint oame
nii, istoria sa este istoria oame
nilor, conștiința lui este conștiința 
oamenilor". Prin oamenii pe care îi 
primește în rîndurile sale. îi for
mează și promovează in toate sec
toarele de activitate. Partidul Co
munist Român conduce cu clocotitoare 
energie revoluționară Întreaga socie
tate. mobilizează și dinamizează for
țele și capacitățile intregului popor 
în măreața operă de făurire * viito
rului comunist al patriei.

valoare.de
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e în sprijinul celor care st

teze formulate 
acest domeniu 
originală, rod 
a adevărurilor

Conceptul de societate socialistă 
multilateral dezvoltată a fost elabo
rat de Congresul al X-lea al parti
dului. Referindu-se la conținutul 
acestui concept nou, tovarășul 
Nicolae Ceausescu sublinia : „Dacă 
am fi spus că obiectivul de viitor 
este pur și simplu dezvoltarea socia
lismului. nu am fi dat o orientare 
clară pentru activitatea partidului și 
statului ; aceasta s-ar fi putut înțe
lege în sensul că este suficientă re
alizarea unei puternice dezvoltări 
economice a tării, ceea ce cred că . 
nu corespunde pe deplin obiectivului 
nostru fundamental. Noi ne propu
nem să asigurăm o dezvoltare multi
laterală a societății, înflorirea tutu
ror laturilor vieții sociale, atît a eco
nomiei. cit și a științei și culturii, 
perfectionarea conducerii, formarea 
omului nou, promovarea eticii și 
echității socialiste. De aceea consi
derăm pe deplin corespunzătoare 
etapei istorice actuale formularea ca 
obiectiv fundamental al partidului — 
făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate. Aceasta dă o orien
tare precisă activității partidului, 
muncii întregului nostru popor".

Prin Programul partidului și cele
lalte documente ale Congresului al 
XI-lea conceptul de societate socia
listă multilateral dezvoltată a fost 
precizat și considerabil îmbogățit, in- 
dieîndu-se totodată direcțiile în care 
trebuie acționat, obiectivele concrete 
ce trebuie atinse în activitatea eco
nomico-socială. caracterizarea dobîn- 
dind astfel, alături de valoarea ei te
oretică, o excepțională însemnătate 
practică.

Bogăția de Idei și 
de partidul nostru în 
exprimă o concepție 
al aplicării creatoare
generale ale marxism-leninismului la 
particularitățile istorice — economi
ce. politice și sociale — ale Româ
niei. Prin aceasta se evidențiază, o 
dată în plus, aportul Partidului Co
munist Român la îmbogățirea te
zaurului mondial al gîndirii si prac
ticii revoluționare.

★
înainte de toate reține atenția. în 

caracterizarea dată în documentele 
de partid societății socialiste multila
teral dezvoltate, faptul că constituie 
o etapă obiectiv necesară în evoluția 
societății noastre spre comunism.

Așa cum se știe, potrivit teoriei 
marxist-leniniste, edificarea noii 
orînduiri sociale parcurge două faze 
distincte — socialismul și comunis
mul. între aceste trepte ale evoluției 
sociale nu se ridică un „zid despăr
țitor". Comunismul se naște din so
cialism, este continuarea sa pe o 
treaptă calitativ superioară, dar dată 
fiind profunzimea transformărilor pe 
care le presupune — dezvoltarea la 
un înalt nivel a forțelor de producție, 
crearea condițiilor pentru înfăptuirea 
repartiției după necesități, dispariția 
claselor, ștergerea deosebirilor esen
țiale dintre munca fizică și munca 
intelectuală, dintre sat și oraș, mo
delarea unui om nou, cu o conștiință 
comunistă — trecerea de la socialism 
la comunism se realizează priutr-un 
proces de amploare, care necesită un 
îndelungat răstimp istoric, așa cum 
nici socialismul nu s-a instaurat in
stantaneu, ci a cunoscut mai multe 
etape de evoluție.

Desigur, varietatea condițiilor din 
diferitele țări face., imposibilă exis
tența unei rețete unice, a unui tipar 
standard al construirii noii orînduiri ; 
durata, etapele^ formele maturizării 
societății comuniste sînt determinate 
de particularitățile concrete, de ni
velul de dezvoltare economică, po
litică. socială, culturală, cît si de spe
cificul național al fiecărei țări.

în țara noastră, o primă etapă a 
^făuririi noii orînduiri a constituit-o 

etapa trecerii de la capitalism la so
cialism ; în această etapă, lupta re
voluționară a maselor largi populare, 
sub conducerea partidului comunist, 
a dus la cucerirea întregii puteri po
litice de stat de către clasa munci
toare și aliații ei, la generalizarea 
proprietății socialiste în întreaga eco
nomie și lichidarea exploatării și 
asupririi omului de către om. ceea ce 
a marcat victoria deplină a socialis
mului in România. Pe o asemenea 
bază s-au obținut. în perioada ce a 
urmat, importante succese în conso
lidarea construcției socialiste, a ba
zei tehnico-materiale a noii so
cietăți.

Prin aceasta nu s-a realizat însă 
decît începutul în opera de transpu
nere in viață a idealurilor socialis
mului și comunismului. Făurirea 
economiei socialiste unitare nu este 
similară cu înfăptuirea plenară a so- 

despre caracteristicile și direcțiile de acțiune 
ale făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate
clalismului. Pentru a se ajunge Ia 
faza superioară a noii orinduirl — co
munismul — sînt încă necesare mul
tiple șî profunde transformări in 
toate sferele vieții economico-sociale. 
Conținutul acestui proces îl constituie 
tocmai făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, ca etapă nouă, 
superioară, a socialismului, obiectiv 
necesar în înaintarea spre comu
nism.

în timp ce etapa care a reprezen
tat perioada de trecere de la capi
talism la socialism a constat în 
esență în organizarea socialistă a în
tregii vieți economice, politice și so
ciale, etapa făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate repre
zintă o etapă de perfecționare a struc
turilor socialiste existente, de matu
rizare pe propria-i bază a societății 
socialiste, în care trăsăturile ei de
terminante se împlinesc, iar superio
ritatea sa istorică se manifestă și ac
ționează in toată plenitudinea. Se cu
vine subliniat faptul că, deși transfor
mările menite să ridice gradul de ma
turizare a noii orînduiri nu mai re
prezintă sfărîmarea revoluționară a 
vechilor rînduieli social-economice 
și înlocuirea lor cu altele, așa cum 
s-a petrecut în perioada trecerii de la 
capitalism la socialism, ele operează 
în profunzimea tuturor sferelor vieții 
economico-sociale și spirituale a so
cietății. determinînd vaste mutații 
calitative, ceea ce le conferă un 
autentic caracter revoluționar. în 
cursul acestei etape, care va dura 
o perioadă mai îndelungată de timp, 

. probabil cîteva cincinale, se vor crea 
premisele care yor permite, în 
perspectivă, trecerea către faza su
perioară a societății noi — comu
nismul.

Documentele Congresului al XI-Iea 
relevă principalele trăsături ale so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate : făurirea unei puternice baze 
tehnico-materiale, a unei economii 

dezvoltate. cu o structură modernă, 
în care rolul preponderent revine in
dustriei, și, în primul rînd. ramurilor 
și subramurilor de vîrf ; dezvoltarea 
armonioasă, proporțională, a tuturor 
ramurilor economiei naționale ; re
alizarea unei productivități supe
rioare a muncii ; avîntul științei, în- 
vățămîntului și culturii ; asigurarea 
unui înalt nivel de trai material și 
spiritual al tuturor celor ce muncesc, 
satisfacerea necesităților lor cores
punzător exigențelor civilizației mo
derne ; un grad înalt de maturizare 
a relațiilor socialiste de producție, 
crearea condițiilor pentru înfăptuirea 
deplină a principiilor socialiste de 
muncă și repartiție ; adîncirea demo
crației, asigurarea cadrului adecvat 
pentru participarea maselor celor mai 
largi la conducerea întregii activități 
economico-sociale ; afirmarea tot mai 
puternică, la scara întregii societăți.

creștere care 
și egalizarea 
economică a 
țărilor avan-

a trăsăturilor omului nou, cu o înaltă 
conștiință socialistă și un larg orizont 
de cultură.

Definind în detaliu profilul socie
tății socialiste multilateral dezvoltate, 
în țara noastră. Programul partidului 
indică totodată cu claritate direcțiile 
de acțiune pentru edificarea acesteia. 
Intre acestea, pe primul plan se 
situează creșterea puternică a forțe
lor de producție pe baza dezvoltării 
în continuare, cu prioritate, a indus
triei socialiste. Această cerință pri
mordială pentru progresul oricărei 
societăți se ridică cu deosebită acui
tate în cazul tării noastre, tară in 
curs de dezvoltare, avînd de învins 
rămînerea în urmă moștenită din tre
cut. Tocmai avînd în vedere această 
realitate. Programul partidului pre
conizează însemnate sporuri cantita
tive, ritmuri înalte de 
să permită apropierea 
nivelului de dezvoltare 
României față de cel al 
sate economic. La sfîrșitul primului 
an din actualul cincinal, ritmul de 
creștere a producției industriale a 
fost de peste 11.5 la sută, iar în pri
mele trei luni din acest an a depășit 
12 ia sută — ritmuri dintre cele 
mai înalte înregistrate pe plan 
mondial.

în desfășurarea procesului de in
dustrializare. a întregii opere de con
strucție socialistă, primordial este 
efortul propriu al poporului nostru, 
expresia cea mai pregnantă a acestui 
fapt constituind-o alocarea unei părți 
importante din venitul național pen
tru fondul de dezvoltare economico- 
socială, pentru realizarea unui amplu 
program de investiții care însumează, 
în actualul cincinal, aproape 1 000 mi
liarde lei — cit s-a investit în trei 
cincinale anterioare.

în cadrul dezvoltării rapide, de an
samblu, o atenție prioritară se acordă 
ramurilor industriale în măsură să de
termine modernizarea profundă a 

structurii economiei naționale, să va
lorifice în mod superior resursele de 
materii prime și muncă socială — in
dustria constructoare de mașini, chi
mia, energetica, metalurgia, iar, în in
teriorul acestora, așa-ziselor sub- 
ramuri „industrializante". purtătoare 
prin excelentă ale tehnicii celei mai 
înalte; acestea se dezvoltă în ac
tualul cincinal în ritmuri net su
perioare nu numai mediei generale 
pe ansamblul industriei, ci chiar și 
nivelurilor ramurilor din care fac 
nemijlocit parte — 18—20 la sută 
anual, sau chiar mai mult.

Concomitent cu dezvoltarea indus
trială se prevede o puternică înflo
rire a agriculturii. Recentul Congres 
al consiliilor de conducere ale unită
ților agricole socialiste, al întregii ță- 
rănimi, dezbătind programul unitar 
al dezvoltării agriculturii în cincina
lul actual, a preconizat ample măsuri 

de natură să asigure extinderea pu
ternică a mecanizării, chimizării, iri
gațiilor, promovarea susținută a cu
ceririlor științei și tehnicii moderne, 
creșterea gradului de calificare a ca
drelor, a tuturor celor ce muncesc pe 
ogoare — ceea ce va accentua încă 
în cursul acestui cincinal procesul de 
transformare a producției agricole 
într-o varietate a muncii industriale.

Afirmarea puternică a factorilor 
calitativi în dezvoltarea economică- 
socială a țării se întemeiază pe pro
movarea susținută a cuceririlor revo
luției științifico-tehnice contempora
ne în toate sferele de activitate.

Această orientare și-a găsit expre
sia în însăși definirea cincinalului ac
tual drept un „cincinal al revoluției 
științifico-tehnice". O asemenea a- 
preciere impune ca direcții funda
mentale de acțiune, ca sarcini esen
țiale pentru toate colectivele din eco
nomie, reînnoirea radicală a produc
ției, prin asimilarea de produse noi 
și modernizarea celor existente, pro
movarea rapidă a celor mai noi teh
nologii', reducerea consumurilor de 
materii prime și materiale la nivelul 
celor practicate în țările avan
sate. Consecventa cu care se ac
ționează în acest sens se re
flectă în ansamblul măsurilor ce au 
fost adoptate privind stimularea pu
ternică a gîndirii științifico-tehnice 
proprii, intensificarea activității de 
cercetare științifică aplicativă și fun
damentală, orientarea ei fermă spre 
nevoile concrete ale diverselor ra
muri ale economiei prin integrarea 
activității de cercetare și dezvoltare 
tehnologică, precum și a învățămîn- 
tului cu producția. Prin rolul său ma
jor în promovarea progresului teh
nic, cercetarea științifică se afirmă 
tot mai mult în etapa făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te ca o forță nemijlocită de pro
ducție.

între direcțiile importante de ac

țiune pentru făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate, Progra
mul stabilește repartizarea armo
nioasă a forțelor de producție pe în
treg teritoriul țării, dezvoltarea pro
porțională a tuturor județelor și re
giunilor. Această linie generală, care 
s-a dovedit atît de fertilă, va fi con
tinuată ou și mai mare energie în 
perioadele următoare, realizîndu-se 
ritmuri superioare de industrializare 
în județele mai puțin dezvoltate, ast
fel incit, în anul 1980, toate județele 
să obțină o producție industrială de 
cel puțin 10 miliarde lei, iar pină în 
anul 1990 producția industrială mini
mă pe județ să ajupgă la 18—20 mi
liarde lei.

Repartizarea rațională a forțe
lor de producție are nu nu
mai implicații economice, ci și 
politico-sociale, determinînd crește
rea numerică a clasei muncitoare în 
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multi- 
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stator- 
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toate județele și implicit a ralului ei 
conducător, consolidarea bazei ma
teriale a egalității în drepturi a tu
turor cetățenilor țării, fără deosebire 
de naționalitate, în procesul de dez
voltare armonioasă a tuturor județe
lor, un rol important are acțiunea de 
sistematizare economico-socială a te
ritoriului, in perioada actualului cin
cinal urmînd să fie adusă la îndepli
nire o prima etapă din prevederile 
„Programului național de sistemati
zare a teritoriului și localităților ur
bane și rurale". Pe această cale se 
vor asigura utilizarea cît mai com
pletă a perimetrului construibil, creș
terea gradului dotării edilitar-gospo- 
dărești și social-cultunale a localită
ților. dezvoltarea elementelor 
banizare la sate etc.

Făurirea societății socialiste 
lateral dezvoltate presupune 
rea nivelului general de trai 
tregului popor. Partidul este 
nic preocupat ca, pe temelia 
că a creșterii producției și producti
vității muncii, să se asigure sporirea 
sistematică a veniturilor populației 
de la orașe și sate, îmbunătățirea 
structurii consumului, diversificarea 
și modernizarea rețelei comerciale și 
a prestărilor de servicii, intensifi
carea construcției de locuințe, îmbu
nătățirea condițiilor de locuit, de o- 
dihnă, de îngrijire a sănătății, ame
liorarea mediului ambiant, reducerea 
săptămînii de lucru etc.

în acest sens, cincinalul 
prevede un șir de obiective 
Este- semnificativ pentru 
vența cu care se acționează „___
domeniu faptul că în prezent se ela
borează programul de măsuri eu pri
vire la ridicarea nivelului de trai al 
oamenilor muncii pentru întregul 
cincinal, suplimentarea fondului de 
retribuție cu circa 10 miliarde lei fă- 
cînd posibilă creșterea mai substan
țială a retribuțiilor oamenilor mun
cii decît șe prevăzuse inițial. Impor-

ectual 
precise, 
consec- 
in. acest.

tante creșteri se vor asigura și în ce 
privește pensiile și indemnizațiile de 
asigurări sociale ale țăranilor coope
ratori, alocațiile pentru copii, precum 
și alte venituri. De asemenea, s-a 
suplimentat programul construcțiilor 
de locuințe. După cum se vede, cu 
toate pagubele și pierderile mari pro
vocate de puternicul seism care s-a 
abătut asupra țării noastre, progra
mul creșterii nivelului de trai in an
samblul său nu a fost cu nimic di
minuat, ci, dimpotrivă, o seamă de 
prevederi importante au fost majo
rate simțitor.

Făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate implică, odată cu 
dezvoltarea puternică a forțelor de 
producție, perfecționarea relațiilor de 
producție, a relațiilor sociale în ge
neral. Aceasta este o necesitate o- 
biectivă, decurgînd din legea concor
danței relațiilor de producție cu ca-

economiei 
cooperare 
precum și 
între pro-

rea treburilor obștești, atît pe plan 
național cît și la nivelul fiecărei uni
tăți economice, administrative, toc
mai prin creșterea responsabilității 
civice pregătindu-se premisele pentru 
trecerea, în perspectivă, la autocon- 
ducerea comunistă.

în continuarea măsurilor înfăptuit» 
în ultimii ani pe această linie, Pro
gramul partidului, celelalte documen
te ale Congresului al XI-lea preconi
zează perfecționarea activității orga
nelor centrale și locale ale puterii de 
stat, creșterea rolului organizațiilor 
de masă și obștești și, concomitent, 
împletirea tot mai sitrinsă a activită
ții organismelor de partid și de stat, 
lărgirea tot mai mult a formelor de 
participare directă a oamenilor mun
cii la dezbaterea problemelor vieții 
economice și sociale, la actele de de
cizie. O nouă expresie a acestor pre
ocupări ale partidului o constituie 
desfășurarea Congresului consiliilor 
de conducere ale unităților agricole 
socialiste, al întregii țărănimi, insti- 
tuționalizarea acestui congres, prin 
întrunirea . sa periodică, cît și orga
nizarea. în cursul lunii mai a.c., a 
Congresului consiliilor de conducere 
ale oamenilor muncii din întreprin
deri și centrale.

Edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate necesită deopotri
vă premise spirituale, transformări 
profunde în conștiință, menite să 
ducă la formarea omului nou, cu o 
înaltă conștiință socialistă, cu un 
larg orizont de Cultură — acesta fi
ind, în ultimă instanță, factorul deci
siv in făurirea socialismului și co
munismului. De aceea, Congresul al 
XI-lea al partidului a stabilit ca di
recții de acțiune intensificarea și 
perfecționarea activității politice, i- 
deologice și educative, iar, prin Co
dul etic, ca și prin vastul Program 
de măsuri pentru aplicarea hotărîri- 
lor Congresului al XI-lea și ale Con
gresului educației politice și al cul
turii socialiste în domeniul muncii 
ideologice, politice și cultural-educa
tive — organizațiile de partid, toți 
factorii educaționali din societatea 
noastră au dobîndit instrumente deo
sebit de eficiente în vederea reali
zării acestui obiectiv major.

între direcțiile de acțiune ale edi
ficării noii faze a socialismului, Pro
gramul partidului înscrie, ca o cerin
ță obiectivă a progresului în zilele 
noastre, intensificarea, extinderea șl 
adîncirea relațiilor de colaborare și 
cooperare economică și tehnico-știin- 
țifică ale României cu celelalte state 
— cu toate țările socialiste, cu țările 
în curs de dezvoltare, cu toate țările 
lumii, fără deosebire de orînduire. 
Aceasta va crea condiții favorabile 
pentru participarea mai intensă a 
României la schimbul mondial de 
valori, pentru valorificarea superioa
ră a posibilităților creatoare ale po
porului nostru, pentru accelerarea 
construcției socialiste.

Reliefarea principalelor direcții de 
acțiune pentru făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate pune 
limpede în lumină faptul că partidul 
nostru concepe această nouă etapă în 
evoluția spre comunism ca un pro
ces atotcuprinzător ce se desfășoară 
pe toate planurile vieții economico- 
sociale, multiplele lui laturi aflîndu- 
se într-o strînsă intercondiționare. 
De aici necesitatea de a se urmări 
statornic înfăptuirea exemplară a tu
turor obiectivelor stabilite, fără a ne
glija nici unul dintre ele. Tocmai In 
felul acesta societatea noastră se va 

și putea afirma ca o societate superi
oară din toate punctele de vedere, 
pregătind trecerea treptată a Româ
niei spre comunism — cea mai înain
tată și mai dreaptă, societate în dez
voltarea omenirii.

racterul forțelor de producție, necesi
tate cu atît mai imperioasă în etapa 
actuală, cînd forțele de producție cu
nosc o continuă revoluționare. în 
ultimii ani au fost adoptate nume
roase măsuri pe acest tăirîm ; este 
vorba de cele privind dezvoltarea pu
ternică a proprietății socialiste, inten
sificarea conlucrării și împletirea tot 
mai strînsă intre cele două forme 
ale acesteia — proprietatea socialis
tă de stat și cea cooperatistă — per
fecționarea formelor și metodelor de 
conducere planificată a 
naționale, a relațiilor de 
între unitățile productive, 
între producție și știință, 
ducție și învățămînt, promovarea mai 
puternică a principiilor socialiste de 
muncă și repartiție.

Problemele perfecționării relațiilor 
de producție au stat și in atenția re
centului Congres al consiliilor de 
conducere ale unităților agricole so
cialiste, al întregii țărănimi, care a 
adoptat măsuri în ce privește îmbu
nătățirea întregului sistem de con
ducere și planificare a agriculturii, 
lărgirea relațiilor de cooperare între 
unitățile agricole, perfecționarea sis
temului democrației cooperatiste, ri
dicarea nivelului calitativ al muncii 
organelor de conducere colectivă ale 
cooperativelor, asociațiilor și consi
liilor intercooperaitiste.

O direcție majoră a procesului de 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate o constituie adîncirea 
democrației socialiste. Așa cum șe 
știe( o reală democrație s-a instaurat 

.în țara noastră odată ou doborîrea de 
la putere a’claselor , exploatatoare și 
cucerirea întregii puteri politice 
economice de către clasa muncitoa
re și aliații săi. în etapa actuală, cînd 
nivelul de conștiință și de cultură al 
maselor a crescut considerabil, se 
impune, ca o necesitate obiectivă, 
participarea mal largă și mai activă 
a maselor la conducerea și rezolva-
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Festivalul național „ClNTAREA ROMÂNIEI"

Formațiile artistice de amatori 
in faza interjudețeană a competiției
Cele mai reprezentative formații 

de amatori, selecționate cu compe
tență si exigentă de jurii de specia
litate în etapele de masă și județeană 
ale competițiilor artistice cuprinse în 
programul Festivalului național 
„Cîntarea României", se vor con
frunta — înceDÎnd de la 1 mai — în 
faza interjudețeană a festivalului.

întrecerile interjudețene se vor 
desfășura în 10 centre și în munici
piul București, după cum urmează : 
la 1—2 mai. în orașele : Constanța 
(județele Constanta. Tuloea. Ialomi
ța). Țg. Mureș (județele Mureș. Har
ghita. Bistrița-Năsăud). Iași (județele 
lași. Bacău. Neamț. Vaslui. Boto
șani) ; la 7—8 mai, în orașele : 
Craiova (județele Dolj, Olt. Gorj, 
Mehedinți). Cluj-Napoca (județele 
Cluj, Alba. Sălaj, Bihor). Brașov 
(județele Brașov. Sibiu. Covasna, 
Prahova) ; la 14—15 mai, în orașele : 
Galați (județele Galați. Buzău. Vran- 
cea. Brăila). Baia Mare (județele 
Maramureș. Satu Mare. Suceava), 
Timișoara (județele Timiș. Arad. Ca- 
raș-Severin. Hunedoara) ; la 21—22 
mai, în orașul Pitești (județele Ar
geș. Ilfov, Teleorman. Vîlcea. Dîm
bovița). Formațiile artistice repre
zentative din sectoarele Capitalei se 
vor întilni în săptămina de la 16 Ia 
22 mai.

Participarea la această amplă 
competiție a muncii si creației pre
vede. între criteriile ei de bază, ob
ținerea unor rezultate superioare în 
producție, la locul de muncă al ar
tiștilor amatori. în creația tehnico- 
știintifică. promovarea unui reper
toriu artistic de înaltă ținută, cu un 
profund caracter revoluționar, patrio
tic. educativ. Formațiile artistice de 
cele mai diferite genuri — coruri, 
echipe de teatru, de dansuri folclo
rice. formații instrumentale, de dans 
cu temă, brigăzi artistice, mon

taje literar-muzicale — și soliș
tii individuali vor prezenta pe sce
nele de concurs programe artistice 
inspirate din marile evenimente po
litice ale acestui an — intre care, la 
loc de cinste, aniversarea centenaru
lui Independenței de stat a Româ
niei — din problematica majoră a 
muncii avîntate pentru înflorirea pa
triei socialiste. Vor fi promovate 
creații artistice originale, interpretări 
de aleasă simțire a creațiilor artisti
ce clasice, a tradițiilor de cultură — 
materială și spirituală — a poporu
lui nostru.

Din juriile de concurs fac parte 
personalități ale artei și culturii noas
tre. specialiști, reprezentanți ai or
ganelor locale de partid si de stat, ai 
sindicatelor și organizației U.T.C.. ac
tiviști ai așezămintelor culturale. 
Pentru o cît mai atentă evaluare a 
calității formațiilor si artiștilor ama

tori — sub raportul conținutului re
pertoriului și al măiestriei interpre
tative — în fiecare centru, concursul 
se va desfășura in mai multe săli, 
pe genuri artistioe — muzical-core- 
grafice ; teatru, montaj, recitatori ; 
brigăzi artistice, formații de muzică 
ușoară, estradă.

La sfîrșitul lunii mai. în zilele de 
28—31 mai, la București se va desfă
șura etapa republicană a competiției, 
în care se vor întilni cele mai bune 
formații artistice de amatori selecțio
nate în etapa interjudețeană. Se va 
încheia astfel cea mai amplă compe
tiție de masă din istoria mișcării 
noastre artistice de amatori, pe care 
prima ediție a Festivalului național 

....Cîntarea României" a ridicat-o pe 
înalte culmi ale creației spirituale și 
eficientei educative.

Florica DINULESCU

tv
(Urinare din pag. I)

PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală

10,00 Teleclnemateca. Ciclul „Mari ac
tori" : Simone Signoret și Lau
rence Harvey. „Drumul spre înalta 
societate". Producție a studiourilor 
cinematografice engleze, după ro
manul lui John Brayne.

11.45 Corespondenții județeni transmit 
12,00 Telex
PROGRAMELE I ȘI U
14,00 Tenis de cîmp : România — Bel

gia, în „Cupa Davis". Aspecte din 
prima zi a intilniril. Transmisiune 
directă de la arena Progresul

PROGRAMUL I
17,00 Telex
17,05 Emisiune în limba germană
18.50 Tragerea loto
19.00 Imagini nipone
19,20 1 001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 In întîmplnarea marilor sărbători, 

împliniri socialiste
20,00 Anchetă socială ; „Răspunsul : 

NU !"
20.30 Cîntarea României : Festivalul

creației șl hărniciei. Faza jude
țeană

20.45 Film artistic : „Viață dificilă" — 
producție a studiourilor Italiene. 
Premieră TV. In distribuție : Al
berto Sordl, Lea Massari, Franco 
Fabrizzi, Antonio Canta, Claudio 
Gora. Regla : Dino Rlsi.

22.30 Telejurnal
PROGRAMUL II
17,00 Pe teme economice
17.15 Portativ
10,00 Ora veselă
19,00 Radar pionieresc
19.20 1 001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 In întîmplnarea marilor sărbă

tori. împliniri socialiste
20,00 Treptele afirmării
20.30 Blocnotes — informații utilitare
20,55 Kilometrul 0 al drumului albastru
21.15 Telex
21.20 Itinerarul Independenței. Glasul 

artileriei de la Islaz. Documentar
21,40 Melodii populare

Moment dintr-un spectacol pre
zentat de ansamblul „Drâgaica" 
din comuna Cornești, județul 

Dîmbovița
Foto : Gh. Vințilă

cronica muncii și luptei în
frățite. Stephan Ludwig 
Roth, cunoscutul cărturar 
și luptător pentru elibera
re socială și națională, a 
luat parte la adunarea de 
la Blaj, din ziua de 3/15 
mai 1848. Sub impresia 
adunării, el a publicat în 
ziarul „Transilvania" un 
material, in care, cu o pro
fundă înțelegere pentru nă
zuințele de unitate națio
nală atit de puternic expri
mate pe Cimpia Libertății, 
relata cititorilor cele trăite 
la Blaj : „Pină la urmă, 
ideea de naționalitate — 
spune el — era atit de a- 
dinc înrădăcinată in inimi
le tuturor, incit niciodată 
nu va mai putea fi stirpită". 
Roth vorbește apoi de stea
gul național românesc înăl
țat la Blaj : „filfîitul culo
rilor naționale românești 
aici Ia noi trebuie să fi fă
cut inimile din Iași și 
București să bată la uni
son".

Semnificative pentru sim
țămintele calde ale popu
lației germane față de idea
lurile de unitate și inde
pendență națională ale 
poporului român sînt și co
mentariile de presă privind 
actul memorabil al Unirii 
Moldovei cu Tara Româ
nească (1859), solidaritatea 
caldă pe care a exprimat-o 
cu lupta poporului român 
în războiul de neatîrnare 
din 1877—78.

După apariția proleta
riatului pe arena politică a 
patriei noastre, tradiția se
culară de luptă comună a 
poporului român și a na
ționalităților conlocuitoare 
s-a afirmat tot mai puter
nic in luptele pentru elibe
rarea socială și națională.

Năzuința permanentă a 
poporului român spre desă- 
vîrșirea unității de stat a 
fost împărtășită de majori
tatea sașilor și șvabilor. 
Iată un pasaj semnificativ 
din rezoluția adunării Con
siliului central săsesc din

8 ianuarie 1919 la Mediaș : 
„Avind în vedere unirea 
Transilvaniei cu România 
și fiind convinși de impor
tanta mondială a acestui 
act, sașii din Transilvania 
se pronunță, conform prin
cipiului de autodeterminare, 
pentru unirea Transilvaniei 
cu România. Salută cordial 
poporul român și îl felicită 
pentru îndeplinirea idealu
rilor sale naționale". La fel 
au procedat șvabii din 
Banat: „Secolele de viată 
comună ne-au invătat să 

TEMELIILE 
EGALITĂȚII

apreciem pe vecinii si con
locuitorii noștri Ia justa lor 
valoare, și experiența din 
timpurile din urmă n-a 
făcut decît să ne în
tărească convingerea că 
numai unirea cu România 
va putea să ne ofere garan
țiile suficiente pentru exis
tenta si progresul nos
tru". Tocmai asemenea 
documente cu valoare pro
gramatică l-au făcut pe 
Nicolae Iorga să scrie 
că sașii „nu vor fi mai 
puțin fii credincioși ai pa
triei lor noi de cum sînt 
confrații lor români, și nu 
vor fi mai puțin călăuziți 
de spiritul de jertfă pentru 
țintele si idealurile ei mari, 
ci vor da ce au mai bun 
pentru a ferici și îmbogăți 
România".

Populația germană a ma
nifestat. după unirea Tran
silvaniei cu România. în 
marea ei majoritate, o ati
tudine loială fată de statul 
român. Această solidaritate 
s-a clătinat, este adevărat, 
în timpul dominației na
ziste. dar lupta Partidului 
Comunist Român împotriva 

fascismului — ea ideologie 
a urii fată de om și față de 
valorile culturale — a găsit 
ecou și sprijin în rîndurile 
a numeroși muncitori, ță
rani și intelectuali germani 
din România. •

în clipele grele pentru 
România, cînd Germania 
hitleristă și Italia fascistă 
au exercitat o presiune 
crgscindă pentru a o sili 
să consimtă la trunchierea 
Transilvaniei. majoritatea 
populației germane din 
România s-a pronunțat ca-

tegoric împotriva alipirii a- 
cestui teritoriu la Ungaria 
horthystă, cu convingerea 
că Transilvania nu poate 
fi divizată, că ea formează 
un tot organic și dezmem
brarea ei ar fi potrivnică 
unor realități istorice in
contestabile.

Vestea declanșării și des
fășurării victorioase a insu
recției armate a trezit o în
suflețire nemărginită în în
treaga țară, în toate pătu
rile populației, fără deose
bire de naționalitate, în 
lupta pentru alungarea co
tropitorilor angajîndu-se 
români, maghiari, germani 
etc. Din rîndul antihitleriș- 
tilor germani au fost asasi
nați, în orașul Jimbolia, Mat
thias Schmidt, Nikolaus 
Petri, Peter Holier, Johann 
Keller, Johann Lehotzki, 
Franz Koch, Johann Parle. 
Au fost, de asemenea, îm- 
pușcați utecistul Peter Gehl 
din comuna Cenei și anti- 
hitleriștii Jakob și Johann 
Schmelzer din Arad. Ală
turi de poporul român, plă
teau astfel cu prețul vieții 
și patrioții germani încrede

rea lor în izbînda dreptății 
și eliberării patriei, greu 
încercate în timpul robiei 
fasciste.

în România socialistă re
zolvarea in spiritul mar
xism-leninismului a pro
blemei naționale, crearea 
condițiilor pentru afirmarea 
socială multilaterală a tu
turor cetățenilor, indiferent 
de naționalitate, reprezintă 
una din marile înfăptuiri 
ale partidului comunist. 
Justețea liniei politice a 
Partidului Comunist Român 
în problema națională este 
confirmată de netăgăduite 
fapte, de realitățile pe care 

le relevă viața, de perspecti
va luminoasă ce se prefi
gurează prin îndrăznețele 
obiective ale edificării so
cietății socialiste multilate
ral dezvoltate.

Ridicarea economică *1  
socială a tuturor județelor, 
asigurarea acelorași condi
ții de muncă și viață con
stituie temeliile realei ș. 
deplinei egalități în
tre români, maghiari, ger
mani și alte naționalități, a 
cimentării trainice a unită
ții întregului nostru popor. 
Realizările economice obți
nute de județele Sibiu, 
Brașov, Mureș, Satu Mare, 
Caraș-Severin, Bistrița-Nă- 
săud și altele sînt o conse
cință a activității unite a 
tuturor oamenilor muncii, 
români, maghiari, germani 
și; de alte naționalități.

• TIMIȘ. Timp de trei zile, la 
clubul C.F.R. din Timișoara s-a 
desfășurat a 3-a ediție a festi
valului filmului de amatori 
„Secvență timișeană ’77“. orga
nizat în cadrul Festivalului na
țional „Cîntarea României". Au 
fost prezentate 75 de filme teh
nice și de protecția muncii, do
cumentare, reportaje, anchete, 
de fantezie și experimentale, 
artistice și de animație, realiza
te de cineamatori din peste 30 
de localități din țară. A avut

Odată cu edificarea pa
triei socialiste înfloresc în 
întreaga țară Știința, arta 
și cultura oamenilor mun
cii români, germani și ma
ghiari, păstrindu-și specifi
cul național, continuind 
tradițiile înaintate progre
siste și îmbogățind tezaurul 
spiritual al României so
cialiste. Toate acestea jus
tifică pe deplin aprecierea 
că populația de naționali
tate germană se poate a- 
firma plenar numai în am
bianța în care a trăit de 
secole, în patria noastră 
comună. Republica Socia
listă România.

loc, de asemenea, o sesiune de 
comunicări despre contribuția 
mișcării cineaștilor la educația 
politică și estetică a oamenilor 
muncii. (Cezar Ioana). • BU
ZĂU. „Independenta de stat a 
României — act istoric cu pro
funde rezonanțe in educarea 
patriotică a elevilor1' a fost 
tema simpozionului organizat de 
cadrele didactice ale liceelor bu- 
zoiene. Expoziția de desen și 
pictură. deschisă la Casa 
corpului didactic, reunește o 

selecție din lucrările elevilor 
Liceului de artă, Școlii gene
rale nr. 15 din Buzău și Școlii 
generale din Zărnești-Fundeni, 
inspirate din marea epopee a 
luptei poporului pentru neatir- 
nare. A noua ediție a concursu
lui de muzică ușoară „Cintecul 
orașului" s-a desfășurat recent 
la Rîmnicu Sărat, cu partici
parea a 30 de concurenți din 15 
orașe ale țării. (Mihai Bâzu). 
• CONSTANȚA. Cu prilejul 
aniversării centenarului inde

pendentei. filiala Asociației fi- 
lateliștilor din România și Mu
zeul marinei române au orga
nizat la Constanta prima expo
ziție interjudețeană de mărci 
poștale cu tematică marină. 
Sînt prezentate 12 000 de mărci, 
aparținînd colecționarilor din 14 
județe. Tot cu acest prilej s-a 
tipărit un plic filatelic omagial 

ilustrat și alte 3 plicuri care 
reproduc, după picturile lui 
Valentin Donici, navele „Româ
nia", „Fulgerul" și „Ștefan cel 
Mare" care au făcut parte din 
flotila română în războiul de 
independență. (George Mihă- 
escu). • MUREȘ. La Tg. Mureș 
s-a desfășurat o sesiune știin
țifică dedicată centenarului in

dependentei de stat a României. 
Activiști de partid și de stat, 
cadre didactice universitare, 
scriitori, cercetători științifici, 
muzeografi au înfățișat în cele 
18 comunicări o tematică boga
tă în legătură cu marele eveni
ment. Formațiile teatrale, mu
zicale și coregrafice care au 
ocupat primele locuri la faza 
județeană a Festivalului națio
nal „Cîntarea României" au 
prezentat spectacole de gală ne 

scenele Casei de cultură a sin
dicatelor și Palatului Culturii 
din Tg. Mureș. 34 cercuri de 
fotoamatori sînt, reprezentate la 
expoziția județeană de artă 
fotografică deschisă la Tg. Mu
reș. în ansamblul Pieței Teatru
lui din Tg. Mureș s-a deschis 
un nou lăcaș al cărții — libră
ria „Mihai Eminescu". Cu acest 
prilej au fost evocate momente 
din viata și opera marelui nos
tru poet. (Cornel Pogăceanu). 

• IALOMIȚA. Printre manifes
tările culturale ale acestei săp- 
tămînl menționăm : expoziția de 
fotografie artistică „Gesturile 
omului", găzduită de Casa de 
cultură a sindicatelor din Slobo
zia. și expoziția de pictură a 
clasei de artă plastică de la 
Școala populară de artă din Că
lărași, intitulată „Imagini ialo- 
mițene", deschisă la căminul 
cultural din comuna Ciocănești. 
(Lucian Ciubotaru).


