
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Uniunii Sovietice

' Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialists România, a primit,

miercuri după-amiază, pe V. I. Droz
denko, ambasadorul U.R.S.S. la 
București, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut Ioc o con
vorbire. care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.
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TRADIȚIILE EROICE ALE 
LUPTELOR MUNCITOREȘTI 
- izvor de forță și eroism in lupta 
clasei muncitoare pentru accelerarea

construcției socialiste
Se împlinesc patru. decenii și ju

mătate de la acel ianuarie-februarie 
fierbinte al anului 1933, in care is
toria a consemnat in filele ei cele 
mai aspre înfruntări de clasă pe care 
le cunoscuse pină atunci tara de la 
greva generală din 1920.

Și dacă an de an cinstim aceste 
eroice lupte muncitorești cu aceleași 
ginduri de recunoștință și venera
ție o facem pen
tru mesajul lor 
veșnic viu. pen
tru neștersele 
mărturii pe care 
le-au înscris in 
paginile marii 
cărți a trecutului 
patriei-— de dir- 
zenie și abnegație 
proletară, de com
bativitate si ener
gie revoluționară, 
de înaltă respon
sabilitate politică.. 
Le omagiem, deo
potrivă. ca parte 
integrantă a unor 
îndelungate și e- 
roice tradiții a is
toriei moderne a patriei, tn decursul 
căreia clasa muncitoare s-a afirmat 
cu consecvență drept forța socială cea 
ntai avansată, apărătoarea neșovăi
toare a intereselor fundamentale ale 
întregului popor, exponentul fidel al 
năzuințelor de progres și dreptate 
socială, de unitate și independență, 
de suveranitate națională și integri
tate teritorială.
.Să ne întoarcem cu gindu.1 în urmă 

cu 45 de ani. Era perioada în care 
criza economică, ce cuprinsese în
treaga lume capitalistă, bîntuia cu 
putere și în țara noastră. Politica' 
claselor dominante de intensificare 
a exploatării, de reducere a salarii
lor, de aplicare a așa-ziselor „curbe 
de sacrificiu" .se împletea cu înăs
prirea măsurilor antidemocratice, cu 
încurajarea organizațiilor fasciste, cu

întețirea represiunilor împotriva or
ganizațiilor revoluționare, lovind 
dureros largi și diverse categorii de 
oameni ai muncii și periclitind tot 
mai grav interesele naționale, liber
tatea și integritatea patriei. Greută
țile provocate de , criză erau agra
vate prin împrumuturile înrobitoare 
contractate peste hotare, prin con
cesionarea unor importante surse

„Se poate afirma cu îndreptățită min- 
drie că minunata noastră clasă munci
toare contiițuă și dezvoltă pe o treaptă 
superioară tradițiile revoluționare, își 
îndeplinește cu cinste misiunea sa isto
rică, atît pe plan național, cit și pe plan 
internațional".

NICOLAE CEAUȘESCU
de venit ale statului capitaliștilor 
străini, ajungîndu-se astfel la adin- 
cirea dependenței țârii față de ma
rile monopoluri internaționale, la le
galizarea în fapt a imixtiunii aces
tora în viața economică și politică a 
României,

In aceste împrejurări, Partidul Co
munist Român s-a dovedit singura 
forță politică ce a acționat consecvent 
pentru apărarea intereselor celor ce 
muncesc, pășind ferm la organizarea 
luptei lor revoluționare, în pofida ile
galității adinei în care activa și a pri
goanei declanșate împotriva sa.

Luptele muncitorești din 1933 s-au 
remarcat prin amploarea și diversi
tatea detașamentelor clasei munci
toare cuprinse în viitoarea mișcărilor 
revoluționare. Aproape totalitatea 
centrelor muncitorești, a întreprinde

rilor industriale din țară — așa cum 
își propune să oglindească pagina 
specială ce se publică in interiorul 
ziarului — au fost teatrul unor dirze 
înfruntări de clasă. La chemarea și sub 
conducerea partidului s-a ridicat uriaș 
valul bătăliilor muncitorești. Din 
Valea Jiului la București, din Va
lea Prahovei la Iași, de la Galați 
la Cluj, de la Oradea la Tulcea sau 

Buhuși, întregul 
cuprins al tării a 
fost învolburat de 
greve, demonstra
ții. întruniri și 
mitinguri, cuprin- 
zind largi și di
verse detașamen
te muncitorești.

împletind orga
nic intr-un tot u- 
nitar revendicări
le economice cu 
cele politice, a- 
ceste acțiuni au 
constituit o ripos
tă puternică dată 
de clasa munci
toare, de forțele 
democratice po

liticii vîrfurilor celor mai reacționa
re ale claselor dominante de încu
rajare a grupărilor fasciste, folosite ca 
instrument de diversiune ș.i forță de 
șoc împotriva mișcării muncitorești, 
în ansamblul lor, prin amploarea și 
combativitatea ce le-au fost proprii, 
acțiunile de luptă revoluționară din 
acei ani au dobindît caracterul unei 
vaste mișcări naționale cu caracter 
antifascist.

Aceste lupte au avut, totodată, o 
puternică înriurire in viața și dezvol
tarea partidului însuși. Partidul 
Comunist Român, conducătorul aces
tor lupte, a făcut dovada marii 
sale capacități de organizare și mo
bilizare a maselor, a dat incă o dată
(Continuare in pag. a IV-a)
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Neîmpăcarea
ca mod de

— Cînd. l-am văzut 
intrind cu traista-n băț, 
mi-am zis : să știi că 
Emil Braharu al nos
tru s-a întors de la 
vreo nouă ispravă al- 
pinistă (că, am uitat 
să vă spun, Braharu 
e și un cățărător gro
zav. conduce cercul 
de alpinism al uzinei, 
iar anul trecut l-a a- 
jutat pe un tovarăș 
al său, fierarul beto- 
nist Florin Marfă, 
sculptor amator in o- 
rele libere, să urce, pe 
niște stînci greu ac
cesibile din Cheile Bi
cazului ca să ciopleas
că acolo un basorelief 
infățișindu-1 pe marele 
rege dac Decebal). 
Cum vă spuneam, la 
început, cind l-am 
văzut cu traista aia, 
credeam că o să ne 
povestească cine știe 
ce noi întințplări de 
pe munte. Cind colo, 
ce să vezi : a pus 
traista în fața noas
tră, a celor , din comi
tetul de partid, și 
ne-a zis că, .dacă to
varășii de la serviciul 
comercial n-au fost 
în stare, in răstimp 
de citeva luni, să-i 
procure amestecul a- 
cela de materiale re
fractare numit in lim
baj tehnic „flux de 
sudură", s-a dus el, 
in zilele lui de conce
diu, la Cîmpia Turzii 
și a adus o anumită 
cantitate pentru expe
riențele lui...

Omul care ne-a po
vestit toate acestea, 
Miron Mihai, secreta
rul comitetului de 
partid de la între
prinderea de materia
le de construcții din 
Iași, ne-a călăuzit 
apoi spre o clădire 
(„să știți —- a ținut să 
precizeze secretarul — 
că și această clădire 
a fost ridicată de 
membrii echipei lui 
Braharu.. prin muncă 
patriotică"), anunțin- 
du-ne că ne va oferi 
o surpriză. Am intrat

tn „cub" șl am văzut 
un angrenaj alcătuit 
dintr-un strung, un 
transformator și o 
mașină pe care era 
așezată o roată. To
tul părea simplu, fără 
pretenții. Și, totuși, 
aveam senzația că, 
dincolo de aparența 
de obișnuit, se ascun
dea ceva mult mai 
complex și, fără în
doială, mai prețios. 
„Aceasta este — ne-a 
spus, cu un aer tri

umfător, interlocuto
rul — instalația pen
tru recondiționarea 
roților de la podurile 
rulante, concepută și 
realizată de comunis
tul Emil Braharu, fi
rește, cu sprijinul to
varășilor din echipa 
sa. în loc de 10 000 de 
lei, cit costă o roată 
nouă pentru un pod 
rulant, acum o roată 
recondiționată ne cos
tă numai... 300 Iei".

Lingă instalația res
pectivă se afla auto
rul ei — un tinăr ou 
chip rotund, deschis, 
degajind o impresie' 
de entuziasm molip
sitor — care zimbea 
jenat ascultind elogii
le secretarului de 
partid. Cind am în
cercat să aflu de la 
el detalii despre ino
vația sa. a preferat 
să-mi vorbească des
pre noile sale proiec
te vizind realizarea 
unor inovații menite 
să ajute la recondi
ționarea și a altor 
piese de schimb cu 
prețuri modice. La

a fi
cei 33 de ani al săi 
— acum 17 ani a fost 
primit in U.T.C. șl in 
urmă cu patru ani în 
partid — Emil Bra
haru are o biografie 
în ale cărei pagini în- 
tilnim numeroase ti-, 
tluri de inovații ce 
vădesc un spirit ne- 
astîmpărat, ambițios, 
iscoditor al noului. 
„Felul lui de a fi — 
spunea, ca intr-un 
concis portret moral, 
secretarul — e neîm
păcarea. O neîmpăca
te creatoare cu lipsu
rile sale și ale altora".

Tot in acest peri
metru moral se în-, 
scriu și pasiunile nu
mai in aparență spor
tive ale lui Emil 
Braharu. în prezent, 
împreună cu un .grup 
de alți entuziaști, ie
șeni și neieșeni. pre
gătește, după cum am 
aflat, o reeditare a... 
„expediției Koin-Tiki" 
la meridianul roma
nesc. Despre ce e 
vorba ? Pornind de 
la constatările acade
micianului Constantin 
Daicoviciu că vechii 
daci făceau comerț 
intens cu plute la gu
rile Dunării și pe 
Marea Neagră, Bra
haru și prietehii săi 
au trecut toate probe
le necesare spre a în
treprinde, in vara a- 
ceasta, o expediție pe 
urmele acestor viteji 
și întreprinzători stră
buni, cu o plută ve- 
lieră. ,,Pe vela princi
pală — ne spunea 
Emil Braharu — va 
fi desenat chipul lui 
Decebal și va fi înti
părită, in cinstea ma
rii aniversări de anul 
viitor, inscripția „Da
cia 2050".

Unui asemenea om 
și comunist ce i-am 
putea ura mai potri
vit decit : „Toate pin- 
zele sus!"?!

Victor 
BÎRLADEANU

Desen de T. Ispas

în ianuarie—februarie 1933

VIITOAREA LUPTELOR
REVOLUȚIONARE

CUPRINSESE
IARG1 SI DIVERSE 
DETAȘAMENTE ALE 
CLASEI MUNCITOARE
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Oare a cita oară ascult 
cum răsună valea ? Am ur
mărit, cu ani in, urmă, ma
rile bătălii cu natura pe 
Bistrița, acolo unde „Balta- 
gul“ lui Sadoveanu a in
crustat semnele unor vre
muri de tristă amintire, și 
•am văzut cum răsare pe 
plaiurile Mioriței o mare 
in Carpați, care își revar
să energia binefăcătoare 
departe in cîmpiile moldo
vene, dînd o nouă pulsație 
orașelor și satelor atit de 
însetate de un nou timp și 
spațiu. De acolo am descă
lecat cu marea oștire, re
crutată de pe toate melea
gurile. de pe toate văile 
țării, la Vidraru pe Argeș ; 
i-am văzut pe energeticieni 
cum străpung, munții, în
noadă apele, pătrund în a- 
dificuri. Și apoi incă șapte 
ani la Gura Văii — marea 
încleștare cu Dunărea cea 
plină de vîrtejuri care iși 
risipea forțele uriașe go- 
nindu-și apele prin Porțile 
de Fior. Am mai trecut un 
munte' cu omul Care: fău- . 
rește o perspectivă nouă, 
un peisaj nou — de astă 
dată la izvoarele Someșu
lui. Acolo unde legendara 
sabie a lui Gelu s-a înfipt 
in- stîncă, vitejii întorși la 
ei acasă, împreună cu or
tacii de . pe? Bistrița. Dunăre- 
și Argeș, au despicat mun
ții... au adunat. apele. au 
durat cetăți ale luminii.

care străbate țara.

Iată din ce depărtări și 
adincuri izvorăște acel frea
măt care răsună azi pe va
lea Sebeșului ca un ecou

Fapta

Secvență cotidiană de muncă din secția de turboagregate de Ia binecunoscuta întreprindere bucureșteană de 
mașini grele de pe marea platformă industrială a Bercenilor. Pe modernele fluxuri de montaj și standuri de 
probă iau naștere, printr-o pasionantă intrccerc cu secundele și micronii, produsele de complexitate tehnică deose

bită, cum sint turbinele de 50 pină la 330 MW

care schimbă fața naturii e 
in plină desfășurare și aici 
unde Sebeșul își ascunde 
izvoarele; Cit de primitoare 
și familiară a devenit a- 
ceastă vale pustie, lăcaș de 
bucurii și vise îndrăznețe 1 
Păsurile ei sălbatice poar
tă șosele largi pe umeri de 
stîncă; țăranii din casele 
risipite în desișul pădurii

bucuria și mulțumirea pen
tru marea lucrare. care in 
decursul viitorilor ani va 
ridica aceste izvoare ale 
Sebeșului, ca frumusețe și 
sursă de energie, la rangul 
Bicazului și Argeșului.

Așa am ajuns din nou in 
familia mare a hidroener- 
geticienilor, printre oame
nii creatori de lumină, care

bra și pină sus la muntele 
Fetiței, de la Oașa, bătind 
chiar și mai sus peste 1 400 
de metri, spre miraculoasa 
catedrală a bradului. Aici 
am cunoscut acești oameni 
frumoși, drepți ca bradul 
și curajoși, care valorifică 
aurul alb . al munților 
noștri.

împărăția lor se întinde

Ștafetă energetică 
pe Valea Frumoasei

Reportaj de MIK6 Ervin ----------------------------------

se aburcă In camioane și-ți 
fac semne prietenești cu 
mina, gonind spre oraș; 
din vale, de pe malul apei, 
zidurile așezărilor muncito
rești se revarsă sub munte; 
clădiri mari, arătoase, neo
bișnuite aici,, in mijlocul 
pădurii, adăpostesc școala, 
clubul, cantina, atelierele; 
copiii zburdă spre școală, 

?poștașul'. golește- cutia' de 
scrisori; intr-un birou, un 
tinăr inginer se apleacă a- 
supra hărții pe care sint 
înscrise lacuri și centrale: 
alături un dulgher bătrin, 
care în aceste decenii a bă- 

, tut toate șantierele mari 
ale tării și acum a ajuns 
la el acasă, își exprimă

mi-au oferit cu generozi
tate acea nouă dimensiune 
umană a solidarității, fră
ției, spiritului de echipă 
angajat intr-o operă majo
ră. Așa am ajuns sub poa
lele înzăpezite ale Sudanu
lui, la Oașa, in cabana lui 
Sadoveanu. poposind sub 
bradul strimb, unde apele 
limpezi ale . Sălăuței, cu. 
păstrăvi argintii, se. împre
ună cu Sebeșul. Loc numit 
de maestrul Sadoveanu 
Valea Frumoasei. în a- 
ceastă împărăție a munți
lor noștri, unde domnesc de 
milenii armonia, frumosul 
și omenia, au descălecat 
nepoții Vitoriei Lipan, ri- 
dicindu-și casele de la Do

pa zeci de kilometri, de-a 
lungul apelor năvalnice pe 
care Sebeșul cel iute le 
adună cu iscusință de al
bină din codri și stînci, in 
albia sa bogată. Bătălia 
pentru a cuceri luminii o 
nouă împărăție a început 
mai de mult. Acum con
structorii inaintează in 
subteran, pe apă. printre 
munți, cucerind pe zi . ce 
trece noi și noi poziții. Ele 
poartă de-acum nume în
scrise pe o nouă hartă a 
Văii Frumoasei. ■ numin- 
du-se galerie de acces, ga
lerie de fugă, priză, aduc- 
țiune. deviere sau numele 
celor doi voinici cărora li 
se așterne patul: barajele de

la Tău și de la Prigoana. 
Precum, nume noi de așe
zări au apărut unde și-au 
făcut, tabără o.știle lumi
nii: Dobra și Tău, Prigoa
na și Fetița. Oamenii sint 
puternic angajați in aceas
tă bătălie animată de ela
nurile celui de-al XI-lea 
Congres și ale Conferinței 
Naționale ale partidului.

Iată-ne în mijlocul lor, 
pe malul Sebeșului ce co
boară printre munți — 
sprinten, gălăgios, hrănit 
din belșug de apele suro
rilor sale montane. La 
Oașa, sub „bradul strimb" 
al Iui Sadoveanu, se mută 
muntele în vale; înfruntînd 
viscolul și gerul, construc
torii înalță barajul. Un om 
in șubă stă de veghe la 
cariera Frumoasa ; baraca 
lui singuratică, lipită de 
muntele asaltat, pare o re
dută înaintată. Maistrul 
Aurel Vida este unul din 
veteranii marilor bătălii ale 
hidroenergeticii românești. 
De sub mina lui au ieșit 
generații de construc
tori, clin experiența lui 
au avut de învățat chiar 
Si specialiști reputati. Bri
gada lui complexă de mun
că și educație comunistă, 
care. ,cup,r.inde un. mare nu
măr de tineri, iși face cu 
cinste datoria. însuflețiți de 
hotăririle Conferinței Na
ționale. ei traduc in fapte 
îndemnurile mobilizatoare 
la autodepășire, ciștigind 
un avans de aproape trei 
luni Ia lucrările de con
strucție de pe acest șantier
(Continuare în pag. a II-a)

ADUNAREA DIN CAPITALA 
consacrată eroicelor lupte 

ale clasei muncitoare 
din ianuarie-februarie 1933 

în pagina a V-a

Randamente superioare în abataje
în întrecerea ce se desfășoară in 

Valea Jiului pentru sporirea produc
ției de cărbune, minerii de la I.M, 
Uricani ocupă pină in prezent primul 
loc. Temeinica organizare a muncii 
în abataje, îmbunătățirea activității 
de aprovizionare cu materiale a bri
găzilor la fronturile de lucru și asi
gurarea unor condiții optime de uti
lizare eficientă a mijloacelor meca

nizate din dotare i-au ajutat pe mi
nerii de aici să obțină, zi de zi, ran
damente superioare prevederilor. 
Astfel, graficul de extracție din 
luna februarie arată că media de
pășirii sarcinilor de plan la nivelul 
întreprinderii se ridică Ia peste 280 
tone cărbune zilnic, cantitate cu 
mult mai mare față de angaja
mentul luat. (Sabin Ionescu).

I

ECONOMISIREA SEVERĂ 
A ENERGIEI ELECTRICE 
Șl COMBUSTIBILULUI

economica, 
o îndatorire

propriu 
al fiecăruia!

civică

Dieta înseamnă sănătate:
„slăbește" becul — se ingrașă buzunarul

Desen de Octavian ANDRONIC

însemnări de la întreprinderea deîn pagina a II-a, însemnări de la întreprinderea de 
sîrmă din Buzău, unde colectivul a știut să pună la ,,re
gim de dietă” consumul de energie, iără să se culce 
apoi pe laurii succeselor...

ÎN CADRUL EDIȚIEI A II-A A FESTIVALULUI
NAȚIONAL „CÎNTAREA ROMÂNIEI11 

împliniri, obiective si cerințe ale creației 
Hin-siMn de masă

De curînd, comisia pe țară de 
coordonare a acțiunii pentru stimu
larea participării maselor la activi
tatea de creație științifică și tehnică, 
acțiune Integrată unitar in Festiva
lul național „Cintarea României", a 
analizat rezultatele obținute în prima 
ei ediție din anul trecut și a stabilit 
măsurile necesare pentru creșterea 
contribuției diferitelor colective de 
oameni ai muncii la buna desfășura
re a ediției a II-a, declanșată la în-1 
ceputul acestui an. Realizările pozi
tive înregistrate in prima ediție de
monstrează, . încă o dată, capacitatea 
creatoare a maselor muncitoare, po
tentele remarcabile ale muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor noștri par- 
ticipanți la această acțiune inițiată 
de tovarășul Nicolae, Ceaușescu, 
secretarul general al partidului.

O primă apreciere deosebită se 
poate face în legătură cu amploarea 
efectului economic realizat, care se 
ridică la aproape 15 miliarde iei. Di
mensiunea acțiunii este marcată atit 
de numărul mare de participanți — 
în cele 39 județe și in municipiul 
București au fost antrenați aproape 
440 000 de oameni ai muncii — cit 
și de numărul obiectivelor realizate : 
peste 35 000.

Comisia pe țară a analizat atent 
particularitățile ediției din anul tre
cut a-acțiunii de stimulare a partici
pării maselor la creația științifică și 
tehnică și s-a preocupat de identifi
carea unor mijloace de creștere a 
eficienței atît pe ansamblu, cit și in 
diferite județe sau unități in care 
incă nu s-au înregistrat rezultate la 
nivelul capacității lor reale de crea
tivitate. Astfel, nu in toate județele 
au fost atrași muncitorii, tehnicienii 
și specialiștii la rezolvarea unor pro
bleme legate de modernizarea și 
perfecționarea producției. Pe cind in 
județele Sibiu, Brașov, Cluj, Dolj 
numărul obiectivelor soluționate a 
fost de 4 680, 4,113, 3 028 și, respectiv, 
de 2’520, in alte județe ’ numărul 
acestor obiective a fost insuficient 
— 76 in Vrancea, 117 in Sălaj, 110 
in Gorj, 347 in Buzău ș.a., deși există 
rezerve importante de valorificare a 
creativității și in aceste județe. în 
ediția a II-a din acest an factorii 
de răspundere vor trebui să antre
neze in mai mare măsură oamenii 
muncii și specialiștii din toate între
prinderile și instituțiile la creația 
tehnîco-șțiințifică de masă.

Analizind lucrurile, împreună cu 
factorii responsabili din județe și din 
ramuri economice, s-a stabilit ca, în

ediția a II-a, să se orienteze forțele 
de creație ale colectivelor de muncă 
din fiecare întreprindere spre crește
rea contribuției lor la îndeplinirea 
tuturor indicatorilor de plan, asimi
larea de produse și tehnologii noi, 
modernizarea celor existente, realiza
rea programelor de reducere a chel
tuielilor materiale de producție, de 
Îmbunătățire a calității produselor, 
de ridicare a competitivității lor, de 
sporire a productivității ' muncii, de 
eliminare a efortului valutar prin 
asimilarea tn fabricație a unor pro
duse ce se aduceau , sau se mai aduc 
din import.

în scopul Înfăptuirii acestor sarcini 
este necesar ca în fiecare inireprin-

Prof. dr. docent ing. 
losîf TRIPȘA, 

vicepreședinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie

dere să existe grupe de creativitate 
pentru fiecare obiectiv concret sta
bilit, în care, alături de muncitori și 
tehnicieni, să participe ingineri și 
alți specialiști din serviciile funcțio
nale ale unităților, centralelor și mi
nisterelor de resort, obligați, de alt
fel, prin hotărirea Congresului con
siliilor oamenilor muncii, să consa
cre .jumătate din timpul lor de lucru 
rezolvării unor probleme științifice 
și tehnice ale producției. Pe lingă 
faptul că, in acest mod, specialiștii 
își valorifică competența lor profe
sională, ei antrenează in soluționa
rea problemelor o serie de colective 
de lucrători, asigurindu-se fructifica
rea experienței in producție a oame
nilor muncii. Și, in același timp, miș
carea de creativitate capătă noi a- 
depți, contribuie la ridicarea nive
lului calificării profesionale a co
lectivelor largi de oameni ai muncii.

Printre obiectivele ce trebuie să 
stea in fața colectivelor de creație 
tehnico-științifică din întreprinderi 
se numără participarea lor la asimi
larea in producție a unor noi teh
nologii și produse puse Ia punct de 
institutele noastre de cercetare si 
proiectare. Se cunoaște că aplicarea 
in producție a rezultatelor obținute 
este partea cea mai dificilă a ■ cer
cetării științifice și că aceasta nu se 
poate realiza decit print.r-o partici
pare activă a muncitorilor ’și specia
liștilor din producție, capabili să 
contribuie nu numai la preluarea re

zultatelor, așa cum au fost ele obți
nute in laborator și in stațiile-pilot, 
ci să le adapteze la condițiile con
crete ale intreprinderii, uneori mult 
diferite' de cele din laboratoare și 
stațiile-pilot.

Experiența primei ediții a acestei 
ample acțiuni a demonstrat că se 
pot obține succese remarcabile pe 
linia antrenării colectivelor de crea
ție la realizarea, prin autodotare, a 
unor mașini, utilaje, instalații nece
sare pentru perfecționarea procesului 
de producție, pentru ușurarea con
dițiilor de muncă, creșterea neîntre
ruptă a productivității muncii. Prac
tic, nu a fost întreprindere care, in 
anul 1977, să nu 1'i avut realizări pe 
această linie. Merită să evidențiem 
ca deosebit de eficiente mașina de 
tesut covor plușat construită Ia în
treprinderea textilă de covoare din 
Cisnădie. instalația de spălare chi
mică a serpentinelor'coloanei de ab
sorbție de la producerea acidului a- 
zot.ic realizată în Combinatul de în
grășăminte chimice Turriu Măgurele, 
draga de 2 000 mc construită la Cen
trala Deltei Dunării din județul Tul
cea.

Realizarea prin autodotare de ma
șini si instalații permite. în același 
timp, valorificarea superioară a su
prafețelor disponibile existente in în
treprinderi. folosirea unor surse se
cundare de materii prime conside
rate pină nu de mult „deșeuri", pre
cum și utilizarea mai completă a 
timpului de lucru. De multe ori con
struirea cu forte proprii a unor ma
șini și instalații a dus la reducerea 
substanțială a importurilor, proble
mă <lc o deosebită însemnătate, asu
pra căreia va trebui să ue concen
trăm in mai mare măsură, atenția in 
acest an. Comisiile de specialiști, de 
pe lingă comitetele județene de 
partid, insărcinate cu asimilarea de 
produse in vederea diminuării im
porturilor. vor trebui să se bazeze in 
mai mare măsură pe contribuția co
lectivelor de creație științifică și teh
nică din întreprinderi și instituții și 
să le traseze sarcini concrete, des
prinse din analizele efectuate nu de 
mult in scopul reducerii in continua
re a importurilor pentru investiții și 
pentru producție. Prin efortul depus 
dc oamenii muncii, sub directa în
drumare a comitetelor județene de 
partid. în anu! 1977 s-a înregistrat 
o. depășire cu peste 60 la sută a pre
vederilor inițiale in acțiunea de a-
(Continuarc in pag. a XV-a)
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productive din agricultură, de creștere a avuției obștești
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omule ?
Tn zona gării „Progresul" 

Capitală, un tinăr pe nume 
Bălănescu, muncitor la „Steaua 
roșie", a pierdut portofelul cu 
toate actele și bănii pe care-i 
avea. Cind și-a dat seama de 
pierdere a început să întrebe 
trecătorii în dreapta și-n stingă 
dacă nu cumva au văzut sau.au 
auzit pe cineva... Necăjit, s-a 
urcat intr-un tramvai cu gind 
să meargă și să-și spună păsul 
la prima circă de miliție. Deoda
tă, unul din călătorii din tram
vai, un tinăr ca și el, il întreabă: 
„Nu cumva ați pierdut ceva 1“ 
„Ba da !“ „Poftiți portofelul. Ve
deți dacă totul e in ordine. V-am 
recunoscut după-fotografia din 
buletin. Tocmai mă duceam să-l 
depun la miliție". Păgubașul l-a 
întrebat cum il Cheamă, dar 
tînărul i-a răspuns : „Ce impor
tanță are numele ? Tu Să fii să
nătos, iar altădată ceva mai 
tent".
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dejun?
Un control efectuat de 

nele de miliție prin cîteva Uni
tăți de alimentație publică din 
Bacău s-a soldat cu o surpriză. 
Printre consumatorii prezenți în 
șase restaurante, între orele 11 
și 13, nu mai puțin de 300 tre
buiau să se afle la lucru. Cei 
mai mulți erau constructori de 
pe șantierele de locuințe și de 
la cooperația meșteșugărească. 
Și încă o curiozitate : cîțiva 
difitre cheflii se aflau în res
taurant avînd în buzunare... cer
tificate medicale. Să vedem 
„tratament" li se va prescrie 
continuare.

orga-

ce 
în
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și noaptea
O noapte de februarie. Liniș

tită, dar friguroasă. La între
prinderea „Unitatea" din Sighe- 
tu Marmației seafla de pază 
loan Mocerneac.- In - aceeași- 
noapte, se afla la postul său și
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noastre există un mare potențial de forțe și timp
de lucru insuficient folosite

Folosirea rațională a forței 
muncă, în tot timpul anului,

pompierul civil Vasile Gherasim, . > ;
Pe la primut.'clntaț al'cocbșilor,' I ’ 
pompierul i-a făcut o vizilq.,paz-

I
nicului, pentru a sporovăi îm
preună de una și de alta, să mai 
treacă vremea. La un moment 
dat, unul dintre ei —- nu se știe 
incă exact cui i-a venit prima 
dată ideea — a spus așa, intr-o 
doară, că dacă tot sint ei mari 
și tari la ora aceea, de ce adică
telea nu s-ar alege și cu un „ce 
profit". Drept care, amindoi s-au 
dus și au dat iama prin magazia 
unității, de unde au început să 
se autoservească „en-gros" cu 
tricotaje in valoare de zeci de 
mii de lei. Dar, surprinși de mi
liție asupra faptului, n-au mai 
putut să le Scoată afară. In 
schimb, au fost ei „scoși" pe 
poartă in stare de arest, pentru 
a fi cercetați „en-detail“.

de 
. este 

una din pirghiile hotărîtoare pentru 
dezvoltarea și consolidarea economi
că a cooperativelor agricole. Se a- 
preciază că în agricultura noastră 
există suficientă forță de muncă, la 
fiecare două hectare revenind cite 
un om, ceea ce în 
nizării actuale 
este destul de 
mult. Numai că- 
în unele coopera
tive agricole, for
ța de muncă 
existentă nu este 
pe deplin utili
zată. Situația din 
cooperativa agri
colă Milcovul, ju
dețul Vrancea, la 
care ne vom re
feri în rîndurile 
de față, este ca
racteristică 
acest punct 
vedere.

Comuna Milco- .
vul este situată 
în apropierea orașului Focșani. în ul
timii ani, mulți dintre ' locuitorii ei 
au plecat la oraș, unde muncesc în 
diferite întreprinderi industriale, de 
construcții ș.a. „în prezent, peste 
1 000 de locuitori din comuna noas
tră muncesc permanent în între
prinderile economice din Focșani, 
ne spunea tovarășul Ivan Chirilă, 
secretar adjunct al comitetului co
munal de partid. Așa se face că, deși 
după numărul de locuitori comuna 
este una dintre cele mai mari din 
județ, totuși în cooperativa agrico
lă se resimte lipsa forței de muncă". 
Aceeași opinie este împărtășită și de 
tovarășul Mircea Ioan, inginerul-șef 
al cooperativei agricole, care ne-a 
vorbit despre greutățile determinate 
de lipsa brațelor de muncă, în spe
cial la întreținerea și recoltarea cul
turilor prășitoare. Lucrurile au ajuns 
pînă acolo incit, anul trecut, la fer
ma nr. 4 nu s-au putut angaja în 
acord global 130 ha cu porumb. Pen
tru ca porumbul să poată fi prășit 

-’•■în întregime și la timp a fost ne
voie ca, în luna iunie, să vină in 
ajutor cooperatorii din^Suraia și 
Vinători.-.l

După: opiniile exprimate,, s-ar pă
rea că lipsa brațelor de .muncă este 
o realitate incontestabilă. Părerile

condițiile meca-

formulate pornesc însă numai de la 
un anumit aspect al problemei — 
și anume acela al migratiei forței 
de muncă spre oraș. Dar reducerea 
ponderii populației ocupate în mun
cile agricole este un proces general, 
care este caracteristic modernizării 
agriculturii noastre.

Dincolo de acest proces, am con-

Rămîn deci 1 900 oameni, cârd 
satisface cu prisosință cerințele coo
perativei.
tovarășul Constantin Scutaru, pre
ședintele 
muncă
gulat, mai mult de 900 de oameni. 
Ce fac ceilalți 1 000 de cooperatori ? 
Unii muncesc ca

După cum ne spunea
cooperativei agricole, la 

nu participă, în mod re- 
mai

din
de

® Diferențe mari între lunile agricole „de vîrf“ și 
celelalte perioade ale anului în ce privește volumul 
activităților productive.

• Chiar și în plină campanie agricolă se valorifică 
doar jumătate din potențialul uman al cooperativei.

® Necesitatea și posibilitatea dezvoltării activităților 
industriale și prestărilor de servicii.

însemnări din cooperativa agricolă de producție 
Milcovul — județul Vrancea

siderat necesar să analizăm mai a- 
profundat cum este folosită forța de 
muncă rămasă în unitate. Exami- 
nînd lucrurile din acest punct de 
vedere rezultă că DE FAPT, LIPSA 
FORȚEI DE MUNCA ESTE O FAL
SA PROBLEMA. - 
de la datele 
rea cooperativei 
zent, numărul 
muncă și care 
mună se ridică
aceștia, circa 1 000 de oameni — pe 
care nici nu se mai contează de alt
fel — muncesc în afara Unității.

Să pornim chiar 
oferite de conduce- 

agricole. în pre- 
locuitorilor apți de 
domiciliază in co

la peste 2 900. Din

zileri Ia întreprin
derea agricolă de 
stat din apropie
re. în alte unități 
economice de stat 
și chiar coopera
tive 
din 
mai 
de 
propria 
tivă agricolă, 
ceastă situație 
perpetuează 
mai multi ani 
zile. Astfel, 
fiecare din Ulti
mii patru ani. 
circa 1 200 de 
cooperatori nu au 
efectuat numărul 

minim de norme convenționale 
stabilit de adunarea generală. Pen
tru a demonstra o dată mai mult 
că lipsa forței de muncă nu 
problemă reală vom adinei 
analiza și ne vom referi la gradul 
de participare la lUcru, în 
anului, a celor 900 de 
permanenți din unitate. Iată cum se 
prezintă grafic, pe luni, numărul de 
horme de muncă de categoria I, e- 
fectuate anul trecut în producția 
vegetală (linia orizontală întreruptă 
reprezintă forță de muncă potențial 
disponibilă în cooperativă pentru 
executarea lucrărilor în cîmp).

agricole, iar 
cind in cînd 
dau o mină 
ajutor și în 

coopera-

este O 
puțin

timpul
cooperatori Cifrele de pe verticala reprezintă numărul normelor de categoria I. Pc orizontală sint înscrise lunile anului. 

Cifrele din grafic marchează numărul normelor de categoria I realizate la C.A.P. Milcovul

a—»

5.840
6.700

Din nou
despre jocul 
cu focul

Un băiețel de 7 ani. pe nume 
Vasilică, din satul Rediu, jude
țul Cluj, era atît de bucuros că 
oaia lui favorită făcuse un miel 
dolofan, incit nu era zi să nu se 
joace cu el. Cum într-una din 
zilele trecute era tare frig, Va
silică s-a dus să vadă cum se 
simte mielul. Ca să-l vadă mai 
bine, a aprins o luminare. A fost 
suficientă o mișcare greșită, că 
de la luminare au luat foc paiele 
din jurul mielului, iar de la 
paie, incendiul s-a întins și a 
mistuit anexele gospodăriei. No
roc că au sărit în grabă oamenii 
și au salvat casa.

...Tot in județul Cluj, un alt 
copil, mai mic decit primul, s-a 
jucat cu chibriturile și a luat foc 
cușca in care se afla cîinele. De 
la cușcă, focul s-a întins la șură 
și grajd. Puțin a lipsit ca toată 
casa bunicului să se facă scrum.

Două isprăvi, o singură învă
țătură : „Copii, nu mai lăsați 
părinții să se joace de-a supra
vegherea voastră !“.

„N-ai vrea 
o cafea ?“

— Și zici că ai venit prin Va
tra Domei în trecere ? — l-a în
trebat ea pe cel din fața ei.

— N-am zis nimic. Și 
n-am venit in trecere, ci la 
tament.

— Apropo de tratament :
vrea să te tratez cu o cafea ? 
Am aici o prietenă care face o 
cafea de pomină. Pe mine mă 
cheamă Mariana...

— Și pe mine Florea. Dar nu 
știu ce să zic...

— Să nu zici nimic, decit dacă 
nu ți-o plăcea de cafea...

Și uite-așa, cei doi proaspeți 
cunoscuți — Mariana și Florea 
•— s-au dus la „prietena" care 
făcea o cafea de pomină. Florea 
a băut cafeaua, după care a sim
țit că-l apucă somnul. A căscat 
cit a căscat, a moțăit, a adormit. 
Cind s-a trezit, s-a... trezit fără 
haina de piele, fără ceasul de 
la mină, fără banii din buzunar 
și fără... Mariana.

Sesizind miliția, aceasta a des
coperit-o pe făptașă in persoana 
unei anume Maria Belier, fără 
ocupație, dar care se „ocupa" 
cu... invitații la cafea.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii''

nici 
tra-
n-ai
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CE ATESTĂ DATELE DIN GRAFICUL ALĂTURAT ?
© Datorită insuficientei dezvoltări a unor activități produc

tive diversificate, forța de muncă este slab utilizată, existînd 
considerabile rezerve.

® Se înregistrează mari fluctuații nu numai de la perioada 
de iarnă la cea de vară, ci și de la o lună la alta.

® 50 la sută — atît reprezintă potențialul latent al forței de 
muncă într-o lună de vîrf — luna iunie. în această lună, cei 900 
cooperatori din sectorul vegetal ar fi putut efectua cel puțin 
27 000 norme de categoria întîi. Adică, mai mult decît dublul 
normelor realizate în luna de vîrf.
Gradul redus de folosire a forței 

de, muneă apare și mai evident dacă 
analizăm, comparativ, numărul dc

norme efectiv realizate cu lucrările 
agricole ce trebuiau executate in di
ferite perioade. Astfel, prima prăși

lă manuală la porumb a durat de la 
21 mai lă 20 iunie, deci o lună de 
zile ; prașila a doua s-a efectuat in 
perioadă 15 iunie-2 iulie, iar a 3-a 
prașilă manuală s-a aplicat numai 
pe 800 h'a, din cele 1 260 ha cultiva
te, în perioada 24 iunie-5 iulie. Re
zultă că lucrările de întreținere a 
porumbului s-ar fi putut efectua în 
intervale mult mai scurte de timp, 
ceea ce 
rea unei 
mare a 
crărilor, 
minUate 
cial la echipa din satul
Fapt este că, anul trecut, din nor
mele de muncă planificate s-au e- 
fectuăt, practic, numai 75 la. sută la 
cultura porumbului, 71 la sută — la 
sfecla de Zahăr, 86 la sută .— la car
tofi, 55 la sută — la fasole, 58 la su
tă — în legumicultura. Nu este vor
ba însă de o economie reală de for-

ar fi determinat și obține- 
ptoducții mai bune. Ca ur- 
neexecutării lă timp a lu-, 
productiile au fost mult di- 
și în legumicultura, în spe- 

Răstoaca.

ță de muncă, ci de neexecutarea 
unor lucrări prevăzute în tehnologii.

Concluziile' și învățămintele pen-, 
tru activitatea din acest an se des- , 
prind CU toată claritatea. Măi' pre
sus de orice, este necesar ca OR
GANIZAȚIA DE PARTID ȘI CON
SILIUL DE CONDUCERE SA AC
ȚIONEZE CU TOATA HOTARIREA 
PENTRU MOBILIZAREA ȘI PAR
TICIPAREA LA MUNCA A TUTU
ROR FORȚELOR UMANE DE CARE 
DISPUNE COOPERATIVA. Strins 
legat de aceasta, este necesar să se 
dovedească MAI MULTA FERMI
TATE ÎN APLICAREA PRINCIPII
LOR CARE STAU LA BAZA ORGA
NIZĂRII MUNCII ÎN ACORD GLO
BAL PE. ECHIPE, spre a . spori 
răspunderea și cointeresarea coope
ratorilor în sporirea producției. Fie 
că este vorba de fertilizarea ogoare
lor sau întreținerea culturilor potri
vit regulilor agrotehnice, de funcțio
narea sistemului de irigații sau re-

coltare — toate lucrările trebuie e- 
xecutate la timp și bine, cu partici
parea tuturor, pentru a nu se com
promite. cu nimic 'recolta.

Totodată, in vederea folosirii ra
ționale a torței de muncă, in afara 
mobilizării oamenilor la lucrările de 
sezon SE CER EXTINSE ACTIVITĂ
ȚILE INDUSTRIALE ȘI PRESTĂ
RILE DE SERVICII.

Pentru membrii cooperativei agri
cole Milcovul, perioada de iarnă 
este cel mai bun prilej pentru | ana
liza serioasă, aprofundată și, res
ponsabilă a activității de . pînă 
acum și a posibilităților existen
te în vederea creșterii producției 
la toate culturile, pentru adoptarea 
de măsuri ferme cate să asigure 
organizarea judicioasă a muncii, 
permanentizarea și buna folosire a 
forței de muncă de-a lungul între
gului an.

Ion TEODOR
Dan DRĂGULESCU

Magazia din pinza gonflabilâ

atinge 40 metri diametru și 12 me
tri înălțime, este practică, ușoară și 
ieftină în comparație cu depozitele, 
ce presupun materiale de construc
ție și mină de lucru. La cerere,

combinatul execută asemenea cu
pole pentru acoperirea de săli de 
gimnastică și alte terenuri de sport, 
pentru alte îmbunătățiri. (Gh. 
Cirstea).

PITEȘTI: O gama diversă de produse noi

La Combinatul de articole teh
nice din cauciuc din Pitești, conta- 
bilul-șef. Ion Bica, ne înfățișează, 
prin limbajul sintetic al cifrelor, 
noutăți din activitatea productivă 
a acestei mari unități de profil din 
tară. Harnicul colectiv de muncă de 
aici — spune interlocutorul — pro
duce zilnic 25 000 de articole pen
tru mii de beneficiari, de la garni
tură presată de 0,08 g, folosită la 
inelele pentru balanțele de precizie, 
și pînă la kilometricele benzi de 
transport de 15 tone cu ajutorul 
cărora se deplasează cantități de 
ordinul sutelor de tone de mate
riale. Aproape că nu există dome
niu de activitate care să nu benefi
cieze de articolele din cauciuc ale 
combinatului. Printre beneficiarii 
produselor din țară amintim ex
ploatările miniere, combinatele si
derurgice. întreprinderile construc
toare de mașini auto și tractoare. 
Numai în secția a patra se fabrică 
6 000 de repere pentru 2 000 benefi
ciari din țară și de peste hotare. Se 
Impun prin modul de folosire a 
gradului de tehnicitate și calitatea 
ridicată produse cum sint : contei- 
nerele de pînză cauciucatg pentru 
materiale pulverulente, garniturile 
Rotary pentru foraje de sol și ma
rin de mare adîncime, valțurile și 
roțile cauciucate. O creație recentă 
și de mare interes este cupola gon- 
flabilă din pînză cauciucată ce se 
folosește pentru adăpostirea de 
materiale industriale și produse 
agricole. Prima variantă de cupolă

(Urmare din pag. I)
montan. Acolo sus, pe Va
lea Frumoasei, printre su
tele de constructori veni ți 
de pe plaiurile Meșterului 
Manole, de pe meleagurile 
lui Sadoveanu, de pe Mu
reș, Someș și Tirnave — 
constructori români, ma
ghiari, germani înfrățiți în- 
tr-o mare si puternică fa
milie — ți se impun elanu
rile revoluționare ale des
chizătorilor de drumuri, 
conștiința muncitorească, 
solidaritatea, bărbăția, pa
triotismul lor fierbinte.

Coborind, cunosc o altă 
așezare montană și un 
alt colectiv puternic de 
constructori, conduși de to
varășul loan Moga, pri
ceput meseriaș și talentat 
organizator, om de mare 
sensibilitate și simț al răs
punderii. Galeriile pornite 
de acești constructori au 
împînzit 
buind din plin la grăbirea 
cu luni de zile a lucrărilor 
și devenind astfel unul din 
loturile fruntașe ale șantie
rului. Străpungerile sint 
marea lor satisfacție, acea 
intîlnire subterană între 
două brigăzi de mineri care 
-înaintează din două direcții 
opuse ca, după luni de lup-

tă cu stînca, cu infiltrațiile, 
să doboare ultimul obstacol 
care îi desparte și să-și dea 
mina sub muntele străpuns 
de o nouă magistrală sub
terană pe care apa Sebe
șului va porni spre turbine.

Si mai cobor un munte, 
pînă la Tău, unde ne reve-

inte de termen montorilor 
de turbine. îmi spune că 
este o lucrare frumoasă.

— Ce inseamnă pentru 
dumneavoastră o lucrare 
frumoasă ?

— Adică bine gîndită din 
punct de vedere al proiec
tării. De exemplu, locul

I

munții, contri-

Economiile de energie la întreprinderea de sîrmă din Buzău
Succesele obținute ne bucură Il

Șl NE INDEAMNA SA CĂUTĂM
Șl SĂ VALORIFICĂM NOI RESURSE'

„Sîntem cei mai mari consuma
tori de energie și combustibil din 
județ — ne spunea, deunăzi, ingine
rul Sandu Eugen, directorul între
prinderii de sîrmă și produse din 
sîrmă Buzău. Știți ce înseamnă a- 
ceasta ? Pe scurt, dacă noi depășim 
consumurile planificate, este foarte 
probabil ca și județul, în ansamblu, 
să apară cu depășirea cotelor de 
consum stabilite. Și nu ar fi deloc 
onorabil pentru colectivul nostru să 
„tragă înapoi" județul la capitolul 
spirit gospodăresc. în întreaga noas
tră activitate, economisirea energiei 
și combustibilului este situată pe 
același plan cu cele mai importante 
probleme de producție, cum ar fi 
ridicarea calității și a nivelului teh
nic".

A fi cel mai mare consumator de 
energie și combustibil — iată o pos
tură care nu poate genera decît 
obligații. Și ca să înțelegem mai 
bine . această grijă gospodăreas
că raportată la interesele jude-

sint minerii noștri șefi de 
brigadă Viclan Teodor și 
Păușan Ion. sau Pavel 
Gheorghe, șef de brigadă la 
betonare ; betoniștii Dănilă, 
Lopatnic, Popovici ; exca- 
vatoristul Gherase, care a 
învățat meseria incă la Bi- 
caz ; maiștrii Blănaru. Zar-

ȘTAFETĂ ENERGETICĂ
dem după vreo zece ani cu 
inginerul Laurențiu Țurca- 
nu, fost inginer stagiar la 
Porțile de Fier și actual
mente șef de lot. Un mol
dovean blond, cu ochi al
baștri, interiorizat, serios. 
Același zîmbet plăcut, ace
lași foc interior, aceeași 
vorbă cîntărită ; energic și 
hotărit ca și acum zece ani, 
dar poate mai grav, mai 
trecut prin încercări, mai 
plin de înțelepciune, apro
piat de oameni, de multi
plele probleme ale colecti
vului pe care îl conduce. 
Coborîm în uzina care a 
fost predată cu o lună îna-

pentru amplasare a fost 
foarte bine ales, nu au fost 
probleme de geologie în 
perioada de execuție. Solu
ția găsită este optimă. îm
prejurimile, 1 după cum ve
deți, sint și ele foarte fru
moase. Cînd totul va fi 
gata, .o să fie un loc de a- 
grement foarte căutat. Cam 
asta este frumusețea 
crării...

— Vorbiți-mi despre 
menii cu care lucrați...

— Cu cîțiva dintre ei 
muncit și la Porțile
Fier ; cei mai vechi sint și 
aici baza șantierului. De
prinși cu greutățile, de
prinși să le depășească^ Așa

lu-
oa-
am
de

chevici și Popa — cu toții 
. formați la școala Porților 

de Fier. Iar alături de ei, 
multi alții care se afirmă 
acum. aici.

Unul din proiectanții de 
Ia București, inginerul’ Si- 
mionescu, care ne înso
țește. spune zîmbind : — Cu 
vreo zece ani în urmă, cînd 
am venit să prospectez a- 
ceste locuri, m-am oprit 
lingă un copac in a cărui 
scoarță ce. credeți că se 
afla încrustat ? Textual : 
„Aici am fost cu vaca. 
Gheorghe".

Coborîm Ia Șugag. Acest 
sat de munte și-a schimbat 
complet înfățișarea. Un

magazin universal modern 
de toată frumusețea, res
taurant. liceu nou cu etaj, 
un cartier de blocuri pen
tru Constructori. îmi iau im 
fugă rămas bun de la cel 
ce m-a invitat pe .Valea 
Sebeșului și mi-a. fost 
gazdă primitoare — ingi
nerul Găbudeanu. directo
rul șantierului, de care mă 
apropiasem incă de pe cind 
conducea lucrările baraju
lui de la Beliș apartinind 
șantierului hidroenergetic 
de pe Someș., Urmează a- 
cum să plece de urgență 
la Alba Iulia. la o ședin
ță. dar îmi promite o pro
ximă intîlnire mai liniști
tă. Șoferul cu care plec e 
un tinăr de 20 .de ani. Vor
bim. Taică-său e poștașul 
din Șugag. Sint șapte copii, 
dintre care doi la școală, 
trei calificați la șantier, alte 
două fete — tot pe șantier, 
îl întreb cum îl cheamă : 
Ghibescu Gheorghe. Mă uit 
la el și-1 privesc cum stă 
la volan plin de siguran
ță. cu un aer de indiferen
tă cu care își maschează 

fmindria. Și nu știu de ce 
îmi aduc aminte în acea 
clipă de copacul încrustat 
de pe șantier, de acel 
Gheorghe de acum zece ani 
care-și păștea pe aceste 
locuri vaca...

țului și, desigur, ale economiei, 
este suficient să amintim un exem
plu : dacă în luna ianuarie a.c. o 
altă întreprindere buzoiană — cea 
textilă — să încadra în cotele do 
consum repartizate, Buzăul Se afla 
în rîridul județelor cu economii la 
energia electrică, și nu pe lista con
sumatorilor situați exact la limita 
dintre economii și depășiri.

„Am făcut din economisirea ener
giei electrice și combustibilului o 
cauză a întregului colectiv — ne 
spunea la un moment dat directorul. 
Și pot spune că numai atunci cînd 
am apelat la masa muncitorilor, 
cind le-am solicitat gîndirea lor și 
priceperea gospodărească, am putut 
să înregistrăm rezultatele așteptate 
in privința economisirii energiei și 
combustibililor".

Discutăm cu cîțiva muncitori și 
maiștri, dintr-un șir de nume indi
cat de tovarășul Sandu Eugen.

...îl ascultăm pe maistrul Romulus 
ȘtefănescU, autorul unei raționalizări 
tehnice la 
efecte mari în domeniul economisi
rii energiei 
care lucrez, cea de inserții metalice, 
urma 
te de 
timp, 
făcut 
porni 
ducție,’ al căror rol era de antrenare 
a utilajului. Atunci, discutînd cu mai 
multi muncitori, s-a conturat ideea 
să acționăm asupra motoarelor elec
trice și să le determinăm să aibă o 
„alunecare" mărită. O modificare 
tehnică făcută la rotorul motorului 
și totul s-a rezolvat. Utilajele au 
început să funcționeze acționate de 
motoare electrice cu putere nominală 
de 3—4 ori mai mică decit cea pre
văzută în proiect...". 1

Est.e de-a dreptul pasionant să-l 
auzi explicind pe maistrul Ștefănes
cu. Directorul ne spune că realizarea 
sa este de înaltă ținută tehnică și că 
adevăratele ei rezultate pe plan e- 
conomic sint incă greu de prevăzut. 
Mai precis, un motor de ac
ționare de--75.de kW este acum în
locuit cu un motor de 22 kW, sau 
unul de 14 kW cu un motor de 7 
kW. Esențial este ca în cel mai 
scurt timp această realizare tehnică 
deosebită să fie extinsă în toate sec
toarele uzinei unde este posibil ; și 
nu numai in uzina buzoiană, ci in 
toate. în absolut toate unitățile me
talurgice și constructoare de mașini 
care utilizează motoare similare. Un 
început bun există : pri.ntr-un telex, 
întreprinderea soră din Cimpia Tur- 
zii solicită urgent asistența tehnică 
necesară pentru generalizarea aces
tei raționalizări la toate cele 600 de 
motoare din dotare.

Aceeași neîmpăcare cu o situație 
de fapt păgubitoare — la una din 
instalațiile întreprinderii se risipea

motoarele electrice, cu
electrice : „Secția in

să fie dată in funcțiune înain- 
termc-n. Au sosit utilajele la 
constructorii și montorii și-au 
datoria. Ne lipseau, pentru a 
producția; variatoarele de in-

o însemnată cantitate de abur teh
nologic — l-a făcut pe maistrul Ion; 
Zbîrcică să caute o soluție de oprire» 
a risipei. A încercat mai multe va-j 
riante. împreună cu. oamenii dinii 
secția în care lucrează, a realizat ur 1 
original schimbător de căldură, car» 
funcționează cu bune rezultate de 3Ș 
luni. „Cu bune rezultate", adică rea-j 
lizîndu-se un consum- de abur cui! 
10—15 la sută mai redus. în plus,|! 
după ce aburul cedează căldura ne-: 
cesară în procesul tehnologic curge! 
sub formă de condens și este folosit'; 
ca apă de spălare a sîrmelor, „ră-i! 
pindu-i-se“ întreaga căldură inima-!; 
gazinată.

....Am făcut din economisirea e-!‘ 
ner-giei electrice și combustibilului of 
cauză a întregului colectiv". Cu fie-i! 
care discuție pe care o purtăm in|! 
fabrică cu muncitori și tehnicienii 
ne-am convins că spusele directoru-l. 
lui au o deplină acoperire. O acope-5 
rire in fapte; fapte demne de gos-ii 
podari pricepuți ai propriei avuții.!,1 
Cu modestie,- tehnicianul Ion Dobre 
ne relata: „După ce ați aflat is-ii 
prava lui Ștefănescu, eu nu pot să| 
mai spun mare lucru. Realizările» 
noastre obținute în economisirea ga-, 
zului metan sint mai modeste". Iar a 
fi „mai modeste" aici înseamnă, de 
fapt, a diminua consumul de gaz cu, 
15—20 la sulă numai în ultimul an.1 
Măsurile aplicate sint cele aflate lai 
îndemina oricărui colectiv : limita-;! 
rea pierderilor termice la cuptoare,i; 
reglarea arzătoarelor, automatizarea: 
proceselor de ardere, recuperarea! 
resurselor secundare de căldură cărei; 
se folosesc in prezent pentru încăl
zirea halelor. Da. măsurile sint sim-ț 
ple sau, aparent, simple. Dar ceea ce» 
merită subliniat este perseverența cull 
care oamenii de aici urmăresc siste-i 
matic, zi de zi, aplicarea Joi- neabă-j 
tută in. practică. ..Chiar dacă obti-j 
nem o economie de o singură țonăii 
de combustibil — ne spunea tehni-jl 
cianul Dobre — noi aplicăm măsura;! 
respectivă. Mari sau mici, toate, ab-» 
solut toate resursele dc economisire 
a combustibilului le valorificăm ime
diat !“ J

Este un mod de a gîndi și acțio-; 
na cu adevărat gospodăresc. Astfel/ 
dacă, în 1976, pentru realizarea unei,! 
producții marfă de 1 000 lei se con
sumau 31 kWh, in anul 1977 acest! 
consum a ajuns la 28 kWh, pentru! 
ca în acest an consumurile normate1 
să fie stabilite la 26 kWh. Celor a-!1 
proape 6 milioane kWh lși 1 000 tonej 
combustibil convențional economisi-! 
te în anul trecut li s-au adăugat, în," 
luna ianuarie din acest an, încă" 
800 000 kWh și 170 tone combustibil»! 
Sint realizări care onorează harnicul! 
colectiv buzoian. Așa cum ne-am'! 
convins însă la fața locului, rezervele! 
n-au fost incă epuizate !

Viorel SAEĂGEAN !! 
Mihai BAZU

75.de
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LARGI Șl DIVERSE DETAȘAMENTE ALE CLASEI MUNCITOARE
In anii 1929-1933 păturile largi populare, în 

frunte cu clasa muncitoare, desfășoară ample 
lupte sociale împotriva ofensivei capitalului și 
monopolurilor străine. In perioada crizei eco
nomice, acțiunile muncitorești își sporesc forța 
și combativitatea, cuprind noi categorii ale 
proletariatului, îmbină tot mai mult revendi
cările economice cu obiectivele politice.

NICOLAE CEAUȘESCU

Secvențe din filmul 
acelor luni eroice

O caracteristică a luptelor muncitorești din 1925—1933, organizate și conduse 
de Partidul Comunist Român, a constituit-o marea lor amploare și înalta comba
tivitate revoluționară. Mișcările de masă, grevele și demonstrațiile organizate in 
acei ani împotriva politicii claselor dominante de aruncare a greutăților crizei 
pi spinarea maselor muncitoare, împotriva pericolului fascist, pentru drepturi 
economice și politice, pentru democrație, independență și suveranitate națională 
au cuprins zeci de mii de oameni ai muncii din Valea Prahovei, București, Cluj, 
iași, precum și din numeroase alte centre importante ale țării.
• Aproape 400 de muncitori portuari 

manifestează în fața prefecturii din Tul-
QgQ la 18 ianuarie; manifestanții aleg o 
delegație pe care o însărcinează să pre
zinte prefectului județului o petiție cu 
revendicările lor, iscălită de toți parti- 
cipanții la demonstrație. A intervenit po
liția, lovind și brutalizînd pe manifes- 
tanți; au fost operate numeroase ares
tări.
• „Muncitorii de la atelierele C.F.R.

Pașcani au declarat ieri de la 12 d.a
o grevă demonstrativă. S-a ținut o întru
nire in care lucrătorii au protestat în
contra măsurilor luate de a reduce sa
lariile destul de mizere. Lucrătorii au în
cercat să manifesteze pe străzi, însă, în 
urma măsurilor luate de autoritățile po
lițienești, manifestația a eșuat". (Ziarul 
„Lumea" din lași, 5 februarie 1933).
• La Brăila Ș°merii asaltează in mai

multe rînduri primăria, cerînd de lucru, 
în furtunoase adunări își exprimă pro
testul împotriva reducerii, salariilor mun
citorii elevatoriști, lucrătorii brutari, mari
narii de pe vasele comerciale, funcțio
narii de la poștă. „Toate categoriile de 
funcționari publici sînt agitați pe ches
tia micșorării lefurilor" — notează zia
rul local „Curierul" din 24 ianuarie 1933

• Starea de spirit a muncitorilor din 
ÂfCid ?'‘a găsit o vie reflectare într-un 
manifest al organizației U.T.C. din loca

litate, în care 
putem obține 
luptă, la fel ca tovarășii noștri ceferiști 
din București... Noi am învățat de la to
varășii noștri de la „Grivița" că numai 
uniți putem ajunge la ceva".

• Demonstrații de solidaritate cu gre
viștii bucureșteni au avut loc la Mediaș, 
în timp ce manifestanții se îndreptau 
spre centrul orașului, au fost atacați de 
poliție in Piața Mică; mai mulți munci
tori au fost arestați.
• "La Buzău lucrătorii ceferiști, în

se arată: „Vedem că nu 
nimic decit numai prin

număr de circa 200, au refuzat primirea 
salariilor reduse, trimițînd înapoi la In
spectoratul Galați, printr-un curier, listeie 
de plată, pentru ca reducerile să fie a- 
nulate, fiind hotărîți ca, în cazul cind 
această cerere nu va fi satisfăcută, să 
înceteze lucrul”. (Dintr-un raport al orga
nelor de siguranță, februarie 1933).

• in Valea Jiului sînt deja circa
3 000 de muncitori șomeri, iar în caz că 
societățile își vor pune planul in aplica
re, vor fi în această regiune peste cinci 
mii de oameni fără lucru sau 15 mii de 
suflete lipsite de pîine... Știrea aceasta 
a produs îngrijorare și agitație în toata Ț 
regiunea. în zilele de 14 și 15 curent 
s-au ținut cîteva întruniri in localitățile io. 
miniere din acea regiune care au pro
testat contra politicii economice care 
duce la ruină cea mai înfloritoare regiu
ne minieră din țară”. (Ziarul „Facla", 19 
februarie 1933).

Hmaierii to Wm
Raziile și arestările de astânoapțe
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lor, predînd greviștilor pachete cu 
alimente și țigări. Un alt mijloc 
prin care s-au trimis greviștilor 
ajutoare , erau locomotivele, care 
primeau saci cu alimente la podul 
de peste Someș ; cind, me’rgind mai 
departe spre Depou, ele treceau 
prin fața Atelierelor, mecanicul dă
dea drumul la aburi, care.acope
reau vizibilitatea, în timp ce ute- 
ciștii ascunși in tendere, aruncau 
sacii peste gard greviștilor.

între timp o companie de jan
darmi a pătruns pe teritoriul Ate
lierelor. Greviștii, alarmați de găr
zile de autoapărare, au alergat 
intr-acolo, punind mina care pe ce 
a putut : bucăți de fier, buloane 
etc. oprind înaintarea jandarmilor, 
în acel moment, muncitorul Pădu
rarii a ieșit in față și s-a adresat 
ostașilor cu următoarele cuvinte : 
'•Fraților soldați, să nu trageți, că 
noi sintem muncitori și luptăm 
pentru pîine și dreptate-.

în același timp, și la «DERMA- 
TA», la fabrica metalurgică «IO-

NĂSZ», la. fabrica de mobile 
«TRANSILVANIA», la fabrica de 
porțelan «IRIS», muncitorii, aflind 
despre- ceea ce se petrecea la Ate
lierele C.F.R., au încetat lucrul. în- 
dreptîndu-se spre Ateliere.

Coloanele de muncitori s-au 
întilnit in fata gării dar nepu- 
tind inainta. și-au continuat dru
mul pe strada Regele Ferdinand 
(azi str. Horea). Străzile Clujului 
răsunau de cintecele revoluționare 
și de lozincile manifestanților. 
Aproape de Piața Unirii (azi piața 
Libertății) coloana a fost atacată 
cu focuri de arme, provocindu-se 
o busculadă intre polițiști și mani- 
festanți. în urma acestei ciocniri 
demonstranții s-au retras pe stră
zile laterale.

între timp, trupele au pătruns in 
Atelierele C.F.R., silindu-ne să. le 
evacuăm și operind numeroase ares
tări. dar noi am învățat că forța 
noastră stă in unirea și solidarita
tea noastră.

ORADEA: Greviștii au înfruntat 
cu dirzenie Turtele represive

La 30 ianuarie 1933, sute de 
muncitori s-au adunat in, fața por
ții principale a ATELIERELOR 
C.F.R. din Oradea, scandind: „Pîine 
și nu curbă de sacrificiu". „Să fie 
retrase noile scăderi de salarii". 
Cind în ziua următoare atelierele 
au fost ocupate de armată, cefe
riștii au organizat o demonstrație 
de protest in afara atelierelor; din 
sute de piepturi au izbucnit ace
leași strigăte: „Murim de foame". 
„Jos curba de sacrificiu". Dolean
țele ceferiștilor orădeni au fost 
prezentate sub forma unei moțiuni 
conducerii atelierelor, aceasta an- 
gajindu-se să le susțină, pe lingă 
Direcția generală C.F.R.

La vestea măsurilor represive a- 
doptate in zilele următoare de gu
vern. sute de lucrători ceferiști au 
participat la 11 februarie la o ă- 
dunare la sediul sindicatului, pro- 
testind împotriva dizolvării orga
nizațiilor revoluționare. A urmat 
o manifestație de stradă in care

s-au scandat cu putere lozincile: 
„Jos starea de asediul", „Trăiască 
sindicatul C.F.R.!".

Alte acțiuni greviste au fost 
preconizate pentru zilele de 14 și 
15 februarie, dar ele nu au mai 
putut fi organizate, deoarece or
ganele polițienești au arestat în 
noaptea de 13/14 februarie peste o 
sută de muncitori.

★
„Ieri, la orele 11 dimineața, 

in fata teatrului, un grup nufneros 
de șomeri comuniști au pus la 
cale o îndrăzneață manifestație. 
Poliția, prinzînd de veste, a luat 
imediat măsuri pentru împiedica
rea acestei manifestații. La 11 di
mineața, comuniștii. în coloană de 
marș, s-au îndreptat spre Piața 
Teatrului pentru a manifesta. Po
lițiștii au făcut somațiile de ri
goare și in urma unei scurte în
căierări au 1'ost arestați capii miș
cării". (Ziarul „Curentul" din 11 
ianuarie 1933).

TIMIȘOARA: Patronatul a Tost silii
sa acerate rreuMte

Titluri din presa vremii relatînd despre amploarea, diversitatea și intensitatea 
luptelor revoluționare muncitorești din^principalele întreprinderi și centre industriale 

de pe întreg cuprinsul țării

PLOIEȘTI: Petroliștii - o zi 
stăpinii orașului

Cronica luptelor muncitorești dm ianuarie-februarie 1933 a înscris 
la loc de cinste viguroasele acțiuni ale petroliștilor din Valea Prahovei, 
culminlnd cu grevele de la rafinăriile ,,ASTRA ROMANA" și „ROMA- 
NO-AMERICANA" din zilele de 31 ianuarie și 1 februarie, sprijinite 
de întreaga muncitorime a Ploieștiului.

Reproducem o descriere a acestor evenimente după ziarul „Dimi
neața" din 3 februarie 1933 (titlurile aparțin redacției noastre).

bombe cu gaze

Ora 9. „Sirenele rafinăriei ră
sună prelung". „Astăzi dimineață 
hluncitorii au intrat in fabrică. 
După ce au lucrat puțin timp au 
părăsit atelierele și au venit in fața 
biroului direcțiunii. Sirenele ra
finăriei fluierau prelung... Anun
țați de semnalele neîntrerupte 
care se dădeau de Ia „Româno- 
Americană", un număr de cîteva 
sute de muncitori de la „Astra 
Română"... s-au îndreptat spre 
„Româno-Americană".

Ajuns aici grupul, găsind porțile 
închise, le-a forțat, a rupt cordo
nul dintre grăniceri care făceau de 
pază la rafinărie, au pătruns înă
untru și s-au alăturat muncitorilor 
care se aflau în fața clădirii direc- 
țiunei. Cu muncitorii sosiți din afa
ră și cu cei care au lăsat lucrul 
mai tirziu. se găseau adunați aci 
peste 2 500 de lucrători ce au con
tinuat sâ manifesteze ostil...

Ora 12. „Muncitorii nu cedează". 
Tratativele care se duceau de către 
inspectoratul muncii, intre mulți
mea de afară și direcțiune nu 
Înaintau deloc. Muncitorii nu vo
iau să cedeze nimic din cererile lor.

Ora 13. „Direcția rafinăriei cere 
ajutor". în oraș autoritățile au 
luat din vreme toate, măsurile de 
rigoare... Citeva sute de jandarmi 
și alte cîteva sute de soldați din 
regimentele de garnizoană erau la 
dispoziția autorităților. La ora 1 
d.a. direcțiunea rafinăriei a cerut, 
prin telefon,, ajutor... Trupele au 
fost îndrumate imediat în autobuze 
spre „Româno-Americană".

Ora 15. „Trupele au încercuit pe 
manifestând". Trupele sosite la 
rafinărie... au încercuit de în
dată pe manifestanți... Au fost ares
tați conducătorii manifestației și 
peste 100 de muncitori de la alte 
rafinării... Ceilalți muncitori au fost 
conduși apoi afară din fabrică in 
grupuri și împrăștiați...

Ora 16. „Jandarmii fac uz de 
arme". La ora 4 după amiază cei 
arestați la rafinărie au fost îndru
mați spre oraș sub escorta jandar
milor. Un autobuz cu muncitori 
arestat! a fost oprit la barieră de 
manifestanta patru jandarmi au 
fost dezarmați, iar armele le-au 
fost luate de muncitori. Cu mare 
greutate, numai în urma unei salve 
trase in aer de ceilalți jandarmi, 
aceștia au putut trece bariera.

Ora 17. „Mulțimea in făta 
chesturii de politie". La ora 5, pes
te o mie de muncitori din cei care 
fuseseră evacuați din fabrică au 
venit în fața chesturii de poliție 
unde au început să manifesteze, 
cerînd eliberarea lucrătorilor ares
tați...

Ora 18. „Numărul muncitorilor 
crește". Citeva încercări ale mun
citorilor de a pătrunde în chestură 
au fost respinse de trupe. S-au 
produs învălmășeli, s-au tras sal
ve de armă în aer și manifestanții 
au fost dati înapoi spre str. Gh. 
Lazăr, in fața cinematografului 
„Grivița". La ora 6 după încetarea 
lucrului în celelalte rafinării, sute 
și sute de muncitori veniți în oraș 
s-au alăturat manifestanților.

Ora 19. „Autoritățile au fost obli
gate să-i elibereze pe muncitori". 
Pentru potolirea spiritelor, au
toritățile au hotărit să libereze 
pe cei aresȚati peste zi la ..Româ
no-Americană". ceea ce s-a pus in 
aplicare imediai. în toiul încăeră- 
rilor ce s-au produs în citeva rîn- 
durl între armată și manifestanți... 
au fost răniți mai multi muncitori... 
După ce s-a anunțat eliberarea celor 
arestați, muncitorii s-au îndreptat 
sprș Piața Unirii pe care au ocu
pat-o... Peste 5 000 de muncitori se 
aflau în jurul statuei Libertății din 
mijlocul pieței. Mai mulți munci
tori s-au urcat pe statuie și au 
vorbit manifestanților".

muri și a aruncat 
lacrimogene...

Bătaia și schingiuirea muncito
rilor. în momentul cind muncitorii 
au deschis ușile și au ieșit afară, 
jandarmii cu paturile armelor, iar 
sergenții cu cauciucurile și tocurile 
revolverelor, au năvălit asupra lor. 
bătindu-i groaznic. Nu a fost nici 
un muncitor care să scape nelovit. 
Două muncitoare au fost așa crunt

Muncitorimea Capitalei tivea : 
solidaritate cu lupta ceferiștilor 
acest sens, in „Scînteia" ilegală

..La R.M.S. muncitoarele și mun
citorii, imediat ce au aflat de greva 
de la Atelierele „Grivița", au decla
rat greva de solidaritate cu cefe
riștii. au lăsat lucrul și s-au dus 
in masă compactă la ateliere. Greva 
a durat toată ziua de miercuri și 
jumătate din ziua de joi...

Sute de muncitoare și muncitori 
au luat parte la această demonstra
ție, care... dădea o dovadă stră
lucită că sutele de vieți nimi
cite și valurile de singe muncito
resc vărsate, deslănțuirea celei mai 
bestiale terori desfășurate prin mij
loacele stării de asediu, n-au fost 
în stare să.fringă avîntul de luptă 
al muncitorimii.

în ziua 
următoare 
protest în

bătute incit sînt desfigurate. De 
două ori a trebuit să vină salvarea 

< pentru a butea lua pe toți tăniții.
Arestarea în masă. Toți, aproape 

300 muncitori și muncitoare, au 
fost apoi, sub loviturile jandarmi
lor și sergenților, urcați in camioa
nele politiei și transportați in pre
fectură. Acolo din nou au fost ltiați 
la bătaie să spună cine 
gat»".
desfășoare ulterior largi

i-a «insti-

grevei și în zilele 
au fost întruniri de 
fabricile : „MALAXA"

La „Grivita II

IN CAPITALĂ: De la „Satura" 
piuă ia „Vulcan" si „Talpa"
O puternică amploare au cunoscut luptele revoluționare in Bucu

rești, antrenind muncitori din eele mai diverse ramuri — de la 
ceferiști la metalurgiști, de la tăbăcari și pielari la textiliști.

lată descrierea apărută intr-o ediție specială a ziarului „Lupta 
sindicală", din 1 februarie 1933, a grevei ce a avut loc la întreprin
derea textilă „SATURN" in ziua de 27 ianuarie 1933, grevă crunt 
reprimată de forțele polițienești.

„Poliția ia cu asalt fabrica. Pe la 
ora 11 noaptea,... a venit o com
panie (250) de jandarmi si 200 de 
sergenți care au început asaltul 
contra fabricii. Dar baricadele ridi
cate de muncitori fiind rezistente.

toată strădania politiei a rămas 
fără rezultat.

Poliția aruncă cu gaze. Văzînd 
că nu-i vor putea scoate din fa
brică, politia a spart citeva gea-

să desfășoare ulterior largi 
de la Atelierele Grivița.

: de atunci:
(locomotive și vagoane), 
vioane), „VOINEA" 
„VULCAN" '(mefa' 
METRU" 
NIȚA" 
(tăbăcăriej, 
„SATURN" 
(textile).
„LYONS" (textile), ,„ 
bilă și tîmplărie), „CARTEA RO
MANEASCA" (tipografie).

La fabricile „Mociornița" și „Voi- 
nea" și o parte din cele textile, 
întrunirile au început înlăuntrul fa
bricilor șix au fost apoi continuate 
în stradă. Toate celelalte au ținut 
întrunirile in stradă. Miincițorii de 
la „Vulcan", după întrunirea ținută 
in fața fabricii, au demonstrat in 
cartier, parcurgind cîteva străzi".

acțiuni de 
Citim, in

„SET'fța- 
(mețalurgie), 

’(mejalurgie). „LE- 
(metalurgie), „MOGIOR- 

(incălțăminte), „TALPA" 
„ADESGO" (ciorapi), 
(textile), '„BIRMAN" 

„BALCAN" (textile), 
DtîRER" (mo-

școala unității

in unitatea și hotărirea muncito
rească.

N-au trecut decit citeva zile 
și, guvernul a instaurat starea de 
asediu, a interzis organizațiile și 
ziarele noastre, a declanșat un val 
de arestări și percheziții.

Vestea acestor arestări a străbă
tut ca fulgerill și la „Grivita"-: in 
urma unor scurte consfătuiri mun
citorii de aici au , refuzat să reia 
lucrul in dimineața zilei de 15 fe
bruarie, declanșind o nouă grevă. 
Și de data aceasta, puternice gărzi 
de autoapărare' au fost instalate la 
principalele porți. Pe acoperișul 
secției cazangerie; 300 de oameni, 
alcătuind un adevărat cor vorbit, 
scandau. lozinci revoluționare : de 
pe o tribună; instalată in fata clă
dirii ■ administrației, reprezentanții 
muncitorilor luau cuvîntul. demas- 
cind măsurile guvernanților. Iar 
sirena suna prelung, purtind peste 
întregul cartier,, peste Întregul oraș, 
chemarea la luptă a lucrătorilor de 
lâ „Grivita". Și muncitorii Capita
lei n-au, ezitat ,șă: răspundă apelu
lui. în jurul Atelierelor s-au adu
nat de, data aceasta mii si mii de 
muncitori din toate . întreprinderile 
Capitalei. De prețiitindeni ne soseau 
ajutoare — piine, alimente.

în același timp, au început să fie 
masate- trupe. Unitățile de jan
darmi și. politie au atacat mulți
mile din preajma atelierelor, dar 
acestea n-au cedat, forțind cordoa
nele militare. în cursul nopții 

. însă, forțele represive au dat 
mulți- 

cu pas

între acțiunile revendicative, de
clanșate la Timișoara încă de- la 
începutul anului 1933 se. numără 
și greva celor peste 1 600 de lu
crători de la întreprinderea „IN
DUSTRIA LINII". Amenințările pa
tronale de trecere la noi și masive 
concedieri nu i-au intimidat pe 
muncitori ; ei au ales un comitet 
de grevă, format din 80 de 
persoane ce a organizat și a 
condus lupta. Timp de patru 
zile, lucrătorii textiliști s-au aflat 
in grevă, dar în final ei au ob-

linul :~atîtV’ arfălaffea'.. concedierilor 
fofțate'-șl' ă' amenzilor;'" cit și re
cunoașterea aleșilor -lor ca organ 
reprezentativ al muncitorilor.

Cu un succes s-a incheiat și 
greva muncitorilor de la fabrica 
de ulei „OLEA": ca și la „Industria 
linii", toate încercările patronale 
de a destrăma rindurile lucrători
lor s-au dovedit: zadarnice ; gre
viștii au acționat in deplină uni
tate de voință și au obținut o mă
rire de salariu de 10 la sută și în
cheierea unui contract colectiv.

Mișcări de o mare amploare
La Iași puține au fost zilele, in ianuarie-februarie 1933, în care 

sunetul sirenelor fabricilor și atelierelor să nu cheme la greve și în
truniri, iar pe străzile „dulcelui tirg" să nu se reverse coloanele de
monstranților — muncitori, funcționari, pensionari, sau șomeri. Iată 
citeva relatări din presa vremii despre cîteva asemenea acțiuni.

în torentul bătăliilor revoluționare din ianuarie-februarie 1933, un 
moment de înaltă combativitate revoluționară au înscris eroicele lupte 
ale lucrătorilor de la atelierele „GRIVIȚA" din București. Despre desfă
șurarea acestor lupte ne relatează unul dintre participanți, vechiul mi
litant revoluționar VASILE BÎGU:

îmi este încă viu în amintire tu
multul acelor zile de iarnă de acum 
45 de ani. Măsurilor guvernului, 
care hotărise o nouă „curbă de sa
crificiu"', noi, muncitorii „Grivitei", 
le-am răspuns, stringîndu-ne și or- 
ganizindu-ne rîndurile. Tot mai 
limpede apărea nevoia declanșării 
unor acțiuni de mare anvergură.

începutul l-am făcut la 28 ia
nuarie ; in sunetul sirenei și ai bă
tăilor în tampoane și nicovale am 
lăsat cu totii lucrul. Ne-am adu
nat. ca la 5 000 de oameni, în hala 
secției a Il-ă de vagoane. Am ho
tărit să nu cedăm în fata presiuni
lor direcției și să cerem plata inte
grală a avansului, suprimarea ra
telor și altele. .

Tergiversarea de către direcție a 
răspunsului la revendicările noas
tre a dus la declanșarea grevei din 
2 februarie. Țin, minte și astăzi 
cum in dimineața acelei zile, la ora 
9. mii de muncitori, in grupuri 
compacte, s-au revărsat ca un șu
voi in curtea atelierelor, chiar in 
fata clădirii administrației. Intr-o 
atmosferă de mare însuflețire a 
fost ales un comitet de grevă, com
pus din 350 de muncitorl-comu- 
niști. social-democrati, socialiști- 
independenți, precum și fără partid, 
s-au alcătuit gărzi de autoapărare, 
s-au format pichete de grevă. 
Practic, începind din acel moment 
atelierele au intrat sub stăpinirea 
noastră. încă înainte de prinz dele
gații noștri au început tratativele 
cu direcția, făcind cunoscută ho- 
tărîrea muncitorilor de1 a nu pă
răsi atelierele pină ce revendicările 
lor nu vor fi satisfăcute.

în acest răstimp, se adunaseră 
• în fața Atelierelor soțiile și. copiii 

noștri, precum și sute și sute de 
muncitori și muncitoare din fabrri 
cile Capitalei. în fața hotăririi de 
luptă a greviștilor și a mișcării 
largi de solidaritate, direcțiunea a 
fost nevoită să cedeze, consimțind 
la mărirea salariilor, sistarea con
cedierilor și recunoașterea comite
tului de 
care ■ să 
Victoria

întreprindere ca organ 
ne reprezinte interesele, 

obținută își avea izvorul

un atac generai . asupra 
milor din stradă .și pas 
acestea au fost Împrăștiate.

Era ora 6.25 dimineața — după o 
noapte in care nici unul nu inehi- 
sesem ochii, cind noi. cei din ate
liere. am. fost somați ca în 5 mi
nute să evacuăm ateliereie. dar 
nimeni nu s-a clintit. Au fost poate 
minutele cind s-au dat cele mai 
strălucite pilde de unitate si disci
plină proletară! La ora 6,30 mi
tralierele . au început să-și verse 
asupra noastră potopul de plumbi. 
Au căzut mulți morți și răniți. 
Apoi s-au năpustit asupră-ne co
loanele polițienești, lovindu-ne și 
înghesuindu-ne în dube. Cei mai 
mulți au găsit puterea să strige : 
„Nu ne e frică de moarte", „Lupta 
noastră o vom duce mai departe".

9 „Legitimele revendicări ale ce
feriștilor" „în urma hotăririi direc
ției generale s-a aplicat o nouă curbă 
a salariilor lucrătorilor ceferiști. 
Această nouă reducere a provocat 
legitime agitații în masa celor 
1 800 de lucrători din atelierele din 
Iași". La 3 februarie, ceferiștii 
au declarat grevă, ocupind atelie
rele. Autoritățile locale raportează 
alarmate: „Lucrătorii ceferiști de 
la atelierele «NICOLINA», nemul
țumiți cu răspunsul primit de la 
Direcția generală C.F.R., au rămas 
în ateliere pe care nu vor să Ie 
mai părăsească .pină cind dolean
țele lor nu vor i'i satisfăcute".

Garnizoana de aici este pusă in 
stare de alarmă, orașul intreg este 
impinzit de forțe polițienești. In 
vecinătatea atelierelor sînt masate 
unități de jandarmi. Cu greviștii 
s-a solidarizat muncitorimea ora
șului ; textiliștii, brutarii, funcțio
narii au trimis ajutoare. în vreme 
ce familiile greviștilor s-au grupat 
in preajma atelierelor unde au ră- 
mass in ciuda geruțui, pină noaptea 
tirziu. Greva a încetat a doua zi 
dimineața cind greviștii au aflat 
vestea izbînzii de Ia „Grivița".

La 14 februarie, ceferiștii de
clanșează o nouă grevă. „La ora 9. 
cind sirena a sunat de alarmă, 
muncitorii au părăsit lucrul, in- 
dreptindu-se spre birourile admi
nistrației. Aicea lucrătorul Pintilie

a început să vorbească muncitori
lor, protestind împotriva măsuri
lor represive luate de guvern. Au 
vorbit apoi muncitorii Năstase, 
Neagu și Gaciuc. Ei s-au ridicat 
împotriva arestărilor de muncitori 
și șomeri, făcute in ultimul, timp 
de autorități, împotriva măsurilor 
luate de guvern pentru închiderea 
localurilor asociațiuhilor muncito
rești". (După ziarul ieșean „Opinia" 
din 31 ianuarie și 15 februarie 1933).

© „Uniți, textiliștii au ob
ținut ciștig de cauză". La fa
brica textilă „COPOU", unde 
direcția a hotărit să reducă sa
lariile, muncitorii au organizat trei 
acțiuni de protest, în urma cărora 
salariile n-au mai fost micșorate. 
Aceeași ripostă viguroasă au pri
mit-o și patronii fabricii „SAPER- 
STEIN" care au încercat să scadă 
salariile. Deși au fost amenințați 
cu concedierea, greviștii au rămas 
fermi pe poziție obținind cîștig de 
cauză.

® „Trec exponenții jalei si mize
riei". „în cursul zilei de ieri, pe 
vreme de ger, șomerii ieșeni s-au 
întilnit in curtea primăriei... Expo
nenții jalei și mizeriei ce dom
nește în bordeiele muncitorilor fără 
lucru au defilat în număr de circa 
două sute în cursul zilei de ieri... 
Sînt goi, slabi, nehrăniți, bolnavi 
și înghețați". (Ziarul ieșean „Lu
mea" din 18 ianuarie 1933).

galați: Muncitorii au impus 
eliberarea conducătorilor lor

Puternica citadelă muncitorească de pe Someș a cunoscut în acel 
început de an 1933 aspre bătălii de clasă în care s-au angajat deopo
trivă, sub conducerea comuniștilor, muncitorii ceferiști, cei din indus
triile metalurgică, textilă și pielărie, ceramică, a lemnului etc.

Participant la marea grevă a lucrătorilor ceferiști din 13—14 fe- 
anul 1929,

Participant la marea grevă a lucrătorilor ceferiști din 
bruarie, tovarășul PAVEL BOJAN, membru de partid din 
își amintește :

Greva la ATELIERELE C.F.R. a 
început în dimineața zilei de 13 
februarie. La auzul sirenei am 
început să batem tampoanele. ni
covalele, apoi am pornit în grupuri 
spre locul de adunare, avînd grijă 
să fie oprite toate mașinile.

Propunerea de a declara grevă, 
cu ocuparea întreprinderii a fost 
aprobată în unanimitate în aduna
rea muncitorilor, alegîndu-se pe loc 
Comitetul de grevă, format din 50 
de persoane. Au fost create pichete 
de grevă, a fost ocupată centrala 
telefonică, etc.

în cursul nopții de 13 spre 14 fe-

jurul Ate- 
armate și

bruarie au fost aduse în 
Iierelor puternice forțe 
polițienești.

Apariția armatei în echipament 
de război a îndîrjit spiritul de luptă 
al greviștilor. Au fost luate măsuri 
de Întărire a gărzilor de autoapă
rare și a pichetelor de grevă.

Am fost încurajați în lupta 
noastră de grija tovarășilor de 
afară, care ne-au trimis impor
tante ajutoare. îmi amintesc cum 
curajoși uteciști, din alte între
prinderi. au reușit să se stre
coare din curte în curte, pină la 
piriul Nadeș din spatele Ateliere-

La 13 ianuarie, peste 800 de mun
citori ceferiști. întruniți la che
marea comitetului local de acțiune, 
și-au afirmat hotărirea de a nu 
înceta lupta pină la satisfacerea 
revendicărilor lor. Șase zile mai 
tirziu, circa o mie de muncitori au 
protestat cu vehementă împotriva 
arestării unor conducători ai lor ; 
sub presiunea maselor, autorită
țile locale au fost nevoite să-i e- 
libereze pe mai mulți arestați.

La 31 ianuarie, în pofida inter
dicției autorităților, toți muncito
rii Atelierelor C.F.R. s-au adunat, 
obligînd administrația să ia act 
de dezideratele lor și să promită 
că va interveni la Direcția gene
rală C.F.R. pentru soluționarea lor. 
în fața tergiversărilor administra
ției, muncitorii au părăsit lucrul 
în ziua de 2 februarie, strîngin- 
du-se in curtea atelierelor. „Vrem 
pîine și muncă!", „Trăiască greva!", 
„Trăiască solidaritatea!" erau cu
vintele care răsunau prelung și 
repetat din piepturile lor.

în aceeași seară, ceferiștii gălă- 
teni au luat parte Ia o adunare la

sediul sindicatului lor. devenit neîn
căpător pentru sutele de muncitori 
prezenți. Adunarea a decis organi
zarea. la 3 februarie, a unei greve 
cu ocuparea atelierelor.

Cuprinse de panică, autoritățile 
au hotărit încercuirea atelierelor 
și depoului, cu trupe; în gară au 
fost masate forte militare , în
zestrate cu mitraliere, care au 
fost indreptate spre ateliere.

în ciuda acestor măsuri, a doua 
zi dimineața, circa 1 000 de munci
tori, la semnalul bătăilor în 
tampoane, au părăsit lucrul, ie
șind în curte, declarind că nu vor 
relua munca pină la revenirea 
delegatului trimis de ei la Bucu
rești. în fa(a gării și pină sus in 
capătul străzii Eliade Rădulescu 
s-au adunat membrii familiilor 
greviștilor, precum și sute de mun
citori de la alte întreprinderi și 
șomeri. Greva a încetat după so
sirea delegatului pl. :at în Capitală, 
care a anunțat că revendicările 
ceferiștilor au fost acceptate.

Pagină realizată de 
Silviu ACH1M
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Cadru didactic universi
tar cu o activitate de pes
te două decenii. Gheorghe 
Stroia a reunit citeva din 
studiile și articolele scrise 
în ultimul deceniu intr-un 
volum*) reprezentativ 
pentru propria sa dezvol
tare și apt de a stirni in
teresul publicului cititor.

Simțul măsurii rămine 
una din calitățile studiilor 
apropiate nouă în timp, 
care alcătuiesc osatura 
principală a cărții. Am in 
vedere primele ei secți
uni. din care principalele 
studii sint do o dată re
centă. Comparînd aceste 
elaborări noi cu cele an
terioare lor. recunoaștem 
și convergentele de temă 
și idee, drept care autorul 
a avut îndreptățirea în 
„argumentul" pe care l-a 
inserat in fruntea volu
mului. de a blama „pu
doarea" celor care „vor să 
fie judecați doar prin 
prisma ultimelor realizări, 
ignorindu-li-se propriul 
trecut", dezicindu-se „de 
pozițiile sau chiar de con
vingerile profesionale an
terioare..." ; infățișindu- 
ni-se. astfel. în devenire, 
cu acumulările treptate 
inerente dezvoltării,
Gheorghe Stroia le evi
dențiază implicit cu pu
tere pe acestea din urmă. 
Paradoxal, prezenta pro
priei continuități garan
tează surprinderea unei 
anume discontinuități, in 
cadrul ei, sesizarea unei 
maturizări permanente, 
pină la studiile cronologic 
ultime și care se plasează 
în deschiderea volumului.

Asupra acestor contri
buții („Știința esteticii", 
„Valoarea estetică", „Ima
ginea artistică", „Național 
și universal") doresc să 
insist ceva mai în detaliu.

Este vorba de un ciclu de 
ample și sistematizate tex
te. cu un caracter supe
rior didactic. în care pro
fesorul Gheorghe Stroia 
expune, dens și limpede, 
citeva dintre temeiurile și 
implicațiile esteticii mo
derne și contemporane, in 
general, ale esteticii mar
xiste românești, in speță 
și cu deosebire. Ele alcă
tuiesc. de pe acum, baza 
unui coerent tratat, în 
care să fie înfățișate, prin

clarificarea problemei 
„realismului". Sub im
pulsul unor timide sau 
mărturisite ecouri „auto
nomiste", preocuparea 
gnoseologică s-a estompat 
o vreme, și in aceste con
diții tenacitatea cu care 
Gheorghe Stroia a conti
nuat să analizeze relația 
definitorie dintre artă și 
realitate se înscrie printre 
„incăpăținările" lui salu
tare. Totodată, cu trece
rea timpului, el a lărgit

Gheorghe Stroia acordă o 
firească pondere centrală 
dezvoltării estetice româ
nești implicite, așa cum 
este ea atestată în folclor 
și in arta cultă, și expli- 
citată în generalizarea 
ambelor. Și, printre sur
sele practice și teoretice 
românești, acordă o tot 
atît de firească pondere 
centrală specificului na
țional. laolaltă cu univer
salitatea lui valorică. 
Schița asupra configurării

------------ CRONICA DE CARTE

Estetică și militantism

*) Gheorghe Stroia, Es
tetică și militantism. Edi
tura Minerva, 1977.

V._________________________

prismă personală, acumu
lările certe șt controver
sele în curs ale esteticii 
autohtone și universale. 
Optînd pentru precizie și 
sobrietate, pentru un mod 
de investigare și de ex
punere riguros. în care să 
fuzioneze știința și filozo
fia, autorul tine să aducă 
la cunoștința cititorilor 
săi cit mai multe date și 
opțiuni, la nevoie să se 
retragă modest in umbra 
numeroaselor autorități 
citate. să sedimenteze 
insă pe parcurs un corp 
de constatări cu valabili
tate cît mai sigură, in po
sesia cărui studentul sau 
cititorul de altă categorie, 
preocupat de estetică, să 
se familiarizeze cît mai 
intim cu respectivul do
meniu. Textele mai vechi 
ale autorului mărturiseau 
o preeminență gnoseolo
gică a investigațiilor, de 
pildă în raport cu proble
ma controversată a „ade
vărului" artistic, in absen
ța rezolvării căreia cu 
greu s-ar putea concede

și adîncit raportările gno
seologice, într-o perspec
tivă axiologică și istorică, 
înaintind pe linia corelă
rilor și implicărilor reci
proce. Rezultatul se vă
dește in fiecare dintre 
studiile amintite, în pos
tularea obiectului și me
todologiei proprii științei 
esteticii, în detalierea va
lorii specifice de căpete
nie a acestui domeniu, in 
regindirea imaginii ca 
particular element al său 
constitutiv. Poate că cel 
mai bogat efect al unită
ții dintre planul logic și 
cel istoric rămine însă 
textul intitulat „Național 
și universal", in care 
structura apartenenței na
ționale a literaturii și ar
tei este detaliat demon
strată pe geneza acestei 
apartenențe în cadrul, 
anume, al literaturii și ar
tei românești.

Menținînd o dreaptă 
cumpănă între varia
te surse străine și pro
prii. vechi sau noi, o- 
mologate sau discutabile,

și împlinirii specificului 
național, ca problemă car
dinală a esteticii din se
colul trecut și din cel ac
tual, precum și schița 
despre „trăsăturile speci
fic naționale ale artei și 
literaturii române" — cu 
valorificarea intuițiilor 
numeroase datorate unor 
iluștri antemergători — se 
înscrie printre izbinzile in 
acest plan. între altele 
datorită simțului dialectic 
de care e patronată, și 
poate servi, la rîndu-i, 
pentru o eventuală exten
sie ulterioară, intr-o de 
sine stătătoare exegeză a 
temei.

Stima fată de istorie 
nu-1 îndepărtează pe 
Gheorghe Stroia de ac
tualitate. El știe bine că 
prezentul patronează și 
raportarea, obiectivă și 
responsabilă, la trecut, că 
artistul și esteticianul se 
cuvine să se recunoască, in 
egală măsură, părtași ai 
unei pasionante contem
poraneități. Texte precum 
„Vocația militantă a cul

turii românești", „Deter
minante ale artei socialis
te", „Artă, ideologie, poli
tică" evidențiază tocmai 
inseparabilitatea artei și a 
teoriei despre artă de to
talitatea practicii și gîndi- 
rii comuniste, așa cum au 
fost ele nearticulate și po
tențate în Programul 
adoptat la cel de-al XI-Iea 
Congres al partidului. In
dicațiile Programului sint 
folosite ca temei teoretic, 
real și prospectiv, pentru 
înțelegerea unor coordo
nate precum „civilizație 
socialistă", „artă socialis
tă", „actualitate", „anga
jare", „umanism revolu
ționar", pentru aprofun
darea unui întreg sistem 
de concepte atributele in 
raport cu însăși ființarea 
esteticii românești din zi
lele noastre. Recitindu-i 
permanent pe Marx, En
gels și Lenin, extrăgind 
noi învățăminte pentru 
estetica marxist-leninistă 
în permanentă readecva- 
re la noi realități, auto
rul urmărește reflexul 
particular al unor idei cu 
valabilitate generală, a- 
nume in condițiile noas
tre de astăzi. „Militan
tism" nu este un termen 
întimplător asociat „este
ticii" in titlul volumului. 
El este termenul corelativ 
necesar, potrivit convin
gerii autorului, pentru e- 
ficienta funcționare a es
teticii. Ideologia si politi
ca sint consubstanțiale ar
tei, angajarea se cuvine 
să izvorască dinlăuntrul 
științei despre artă și să 
o ghideze in căutările ei. 
Parafrazînd unul din ti
tlurile citate, vom spune 
că „vocația militantă" ca
racterizează esteticianul 
ca și pe artist. Este exact 
ceea ce confirmă, ca ne
cesitate și ca realitate, 
cartea de față.

Ion IANOȘI

(Urmare din pag. I)
strălucite dovezi că este trup din 
trupul poporului, că nu cunoaște țel 
mai înalt decit apărarea intereselor 
vitale ale celor ce muncesc, împlini
rea năzuințelor lor cele mai scumpe. 
Tocmai aceasta a făcut, ca,. în. focul, 
luptelor revoiațipifiaftS'și.'îrț .pegioa- _ 
da ce a urmați’ partidul să-și conso
lideze legăturile- cu masele,- să-și 
extindă considerabil infLuența și 
prestigiul polflșig h țjndurile sale 
s-au întărit prin infuzia de elemente 
muncitorești, prin fofriia’rea și călirea 
a numeroși militanți .revoluționari, 
strins legați de clasa'muncitoare, de 
interesele și aspirațiile poporului.

Marile lupte muncitorești de.acum 
45 de ani au reprezentat o victorie 
politică a clasei muncitoare și a par
tidului său revoluționar, dînd o pu
ternică lovitură ofensivei cercurilor 
guvernante impotriva nivelului de 
trai al oamenilor muncii și a drep
turilor democratice, ca și tendințe
lor de fascizare a țării, contribuind 
la ridicarea luptei împotriva fascis
mului pe o treaptă superioară. Fiind 
cea dinții bătălie revoluționară de 
amploare pe plan european, după in
staurarea dictaturii fasciste in Ger
mania. bătăliile muncitorești din 1933 
au avut o mare însemnătate interna
țională, o amplă rezonanță in în
treaga lume, au servit ca pildă și în
demn la luptă împotriva „ciumei 
brune".

în anii următori, eroismul și dir- 
zenia clasei muncitoare, patriotis
mul fierbinte și atașamentul său ne
clintit față de idealurile revoluțio
nare și-au găsit noi și elocvente i- 
lustrări, clasa muncitoare constitu
ind sufletul viguroaselor acțiuni de 
masă împotriva fascismului și apoi 
al mișcării de rezistență impotriva 
dictaturii militaro-fasciste și a răz
boiului hitlerist. forța socială hotă- 
rîtdare a insurecției armate antifas
ciste și anti imperialiste din august 
1944. Sub conducerea clasei munci
toare și a partidului ei comunist, 
prin contribuția ei hotăritoare, au 
fost asigurate desfășurarea victo
rioasă a revoluției și construcției so
cialiste în România, înfăptuirea a- 
celor profunde transformări politice, 
economice, sociale care intr-un răs
timp istoric, scurt au schimbat din 
temelii înfățișarea țării, viața celor 
ce muncesc.

Astăzi, idealurile care i-au însu
flețit pe eroicii luptători din 1933 — 
o viață demnă pentru toți cei ce 
muncesc, libertatea și independența 
patriei — sini realități vii in țara 
noastră. Clasa muncitoare a devenit 
din clasa exploatată și asuprită care 
era in trecut, clasa conducătoare in 
societatea noastră, deținătoare, îm
preună cu întregul popor, a puterii 
politice și economice, stăpînă a bo
gățiilor țării și a roadelor muncii ei 
libere. Și este caracteristic pentru 
evoluția vieții politico-sociale in so
cietatea noastră faptul că in proce
sul de adincire a democrației socia
liste, de perfecționare a formelor de 
conducere socială, se realizează o 
continuă întărire a rolului conducă
tor ai clasei muncitoare, extinde
rea participării ei directe la activita
tea de conducere in toate domeniile.

Tocmai această concepție a inspirat 
multiple măsuri adoptate in anii din 
urmă pentru întărirea democrației 
muncitorești — de instituționalizare 
a unui întreg ansamblu de organis
me profund democratice — de la 
adunările generale ale oamenilor 
muncii și consiliile oamenilor mun
cii din întreprinderi sau consi
liile de control muncitoresc și pină 
la Congresul consiliilor oamenilor 
muncii și Consiliul Național al 
Oamenilor Muncii. Iar aceste măsuri 
și-au găsit continuarea prin hotări- 
rile Conferinței Naționale menite să 
asigure participarea intr-o măsură și 
mai mare a muncitorilor, a celor ce 
lucrează nemijlocit în producție in 
diferitele organisme de stat și obștești, 
in organele de conducere colectivă 
din toate domeniile vieții economice, 
politice, sociale, culturale ; această 
prezentă muncitorească mai largă 
răspunde cerinței de afirmare tot mai 
viguroasă in toate sectoarele de acti
vitate a spiritului revoluționar, a 
combativității, fermității, intransigen
ței și disciplinei muncitorești, strălu
cit demonstrate in decursul atîtor ani 
de neistovită luptă revoluționară.

Firește că rolul conducător ce re
vine clasei muncitoare in societatea 
noastră face să sporească și mai mult

răspunderile ei, implică obligația de 
a continua cu cinste și a dezvolta 
bogatele ei tradiții revoluționare in 
noile condiții ale vastei activități 
creatoare pentru edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate. 
Dacă in trecut lupta pentru bunăsta
rea și fericirea poporului cerea îm
potrivire hotărită față de politica an
tipopulară a claselor dominante, ' în
fruntarea. de multe ori cu prețul li
bertății și chiar- ai vieții, a forțelor 
repreșivș ale regimului- burghezo- 
moșieresc, astăzi, in împrejurările în 
care clasa muncitoare deține în mii- 
nile ei pirghiile conducerii statului, 
această luptă presupune a consacra 
întreaga energie și pricepere pentru 
a asigura progresul accelerat al eco
nomiei naționale, a îndeplini exem
plar sarcinile cincinalului și ale 
Programului suplimentar de dezvol
tare economico-socială adoptat de 
Conferința Națională, menite să 
creeze condițiile înscrierii României, 
pînă la mijlocul deceniului următor, 
in rindul țărilor cu un nivel mediu 
de dezvoltare.

A duce cu cinste mai departe tra
dițiile revoluționare in condițiile de 
azi înseamnă a da prioritate factori
lor calitativi ai creșterii economice, 
corespunzător imperativului subliniat 
de Conferința Națională al transfor
mării cantității intr-o calitate nouă, 
superioară. înseamnă o preocupare 
asiduă pentru ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al tuturor produselor, 
pentru valorificarea superioară a re
surselor de care dispunem, prin asi- 
fnilarea noilor cuceriri ale revoluției 
tehnico-științifice. înseamnă stăruin
ță și susținute eforturi pentru ca 
printr-o mai bună folosire a mași
nilor și utilajelor, printr-o organizare 
superioară a producției și a muncii, 
prin ridicarea calificării profesionale, 
întărirea disciplinei și ordinii la fie
care loc de muncă, să obținem o pro
ductivitate a muncii considerabil 
sporită. înseamnă mai mult spirit 
gospodăresc, grijă maximă pentru 
reducerea cheltuielilor de producție, 
pentru economisirea materiilor prime 
și materialelor, a energiei electrice 
și combustibililor, pentru sporirea 
eficienței întregii activități econo
mice.

A continua și dezvolta tradițiile 
revoluționare ale clasei muncitoare in 
condițiile de azi presupune din par
tea tuturor celor ce muncesc a exer
cita plenar prerogativele autocondu- 
cerii muncitorești, a-și spune cuvin- 
tul cu înaltă responsabilitate în ca
drul adunărilor generale și .al consi
liilor oamenilor muncii, a-și pune in 
valoare întreaga experiență și capa
citate pentru soluționarea optimă a 
problemelor de care depinde bunul 
mers al unităților economice. întreaga 
operă de construcție socialistă.

Politica partidului deschide în fața 
poporului cele mai ltiminoase per
spective de progres și bunăstare. Fie
care dintre succesele noastre, apro
piind viitorul, sint și un omagiu ce-1 
aducem luptei înaintașilor, printre 
care și cei care, așa cum spunea 
poetul, „semănarâ in februar speranță 
și revoltă" spre a crește „înmiit cu 
roadă și cu har".

(Urinare din pag. I)
similari de produse pentru micșora
rea importurilor, realizare insemna- 
tă care se cere mult amplificată cu 
ajutorul colectivelor de creație teh- 
nico-stiințifică.

Un teren fertil pentru valorificarea 
creației tehnico-științifice de masă il 
reprezintă și valorificarea resurselor 
locale de materiale, printre care re
marcăm. in primul find, materialele 
de construcții. în județul Cluj, de e- 
xemplu. a început valorificarea unor 
blocuri tăiate direct din tufurile vul
canice pentru construcția de clădiri 
frumoase și rezistente, redueîndu-se 
la minimum consumul de ciment. în 
județul Satu Mare se valorifică cu 
deosebit succes roca numită perlit, în 
scopul obținerii unor materiale ter- 
moizolante care, pină de curind, se 
aduceau din import. Avem numeroa
se zăcăminte de gips încă insuficient 
puse in valoare, pot fi deschise noi 
cariere de balast pentru betoane, de 
argilă și alte numeroase substanțe 
nemetalifere care au menirea să lăr
gească baza de materii prime a in
dustriei noastre.

„MICII 
BURGHEZI" 

de Maxim GORKI

La Teatrul „lucia
în această piesă a sa de 

debut — debut tirziu. la 33 
de ani. cind proza îl făcuse 
deja celebru — Gorki pre
lua vizibil moștenirea dra
matică a marelui său prie
ten A. P. Cehov. fructi- 
ficțnd-o cu vigoare nu o 
dată polemică în lumina 
viziunii sale despre lume, a 
ideologiei care îl anima. 
Intr-un fel. titlul însuși e 
grăitor : Gorki nu scrie 
despre „Trei surori", „Iva
nov" etc., ci direct (descriind 
„scene din casa familiei 
Bessemenov") despre o cla
să socială : mica-burghezie.

Imensa suferință umană 
pe care o invocă in piesa 
sa e in mai mică mă
sură „general-umană" decit 
la Cehov : ea este „bleste
mul". adică condiția obiec
tivă a unei categorii sociale 
devitalizate prin micimea 
năzuințelor care au anima
t-o. de fapt, prin lipsa idea
lurilor adevărate, generoase, 
ca și prin tabuurile și fe
tișurile adoptate ce limitau 
și perverteau afirmarea fi
inței umane. Lipsa lor de 
perspectivă decurge din în
săși lipsa de perspectivă 
istorică a lumii, a clasei 
căreia ii aparțin.

Eroii cehovieni, chiar 
grotești, aveau transpa
rență și un mai mare 
mister ; suferința lor avea 
poezie și cunoștea mo
mente de speranță. Cea 
a eroilor gorkieni este mai 
banală, monotonă și. in cele 
din urmă, mai meschină și 
violentă.

S-ar părea că marile con
vulsii din familia Besseme
nov exprimă un conflict 
între generații. Datoria. 
Necesitatea. Banii se opun 
Căutării, Revoltei. Dreptu
lui unei opțiuni individuale 
libere, dezinteresate. Nu
mai că între conservatoris
mul si tradiționalismul bă- 
trinului staroste al breslei 
zugravilor, pe de o parte, și 
revolta fără obiect, apoi di
lema dintre „vreau" și 
„trebuie" a fiului Piotr ori 
nevoia de sens și liniște a 
Tatianei. pe de altă parte, 
nu există o opoziție ireme
diabilă. Cu toții resimt cri
za clasei căreia ii aparțin 
și a moralei ce o caracteri
zează. criza profundă a au
torității — de fapt în so
cietate (Bessemenov nu va 
fi ales nici primar) : criza 
lipsei de iubire atunci cind 
nu mai poți iubi nimic : a 
lipsei de rațiune a existen
ței atunci cind nu crezi in

Sturdza Bulandra*6
nimic cu adevărat mare și 

.generos.
Și dacă Stepanida din 

Micii burghezi seamănă leit 
cu atitea bucătărese și doici 
din Cehov, dacă Tatiana 
seamănă cu cele trei surori 
(deși ea nu e în stare nici 
să-și iubească meseria, mei 
să spere că va merge la 
Moscova etc.), iar Besseme
nov și Percihin cu atiția 
eroi cehovieni sau chiar cu 
unii din piesele lui Ostrov
ski — „Micii burghezi" con
ține un personaj cu totul 
deosebit, purtătorul „solu
ției" și al unei alte mora
le : Nil — întruchiparea mo
ralei muncii și a dreptului 
celui ce muncește („stăpin 
e cel ce muncește") : în
truchiparea idealului trans
formării lumii și vieții...

Nil cunoaște nu numai 
perspectiva optimistă, dar 
și calea spre ea : „Eu 
nu vreau o astfel de 
rînduială 1 Eu știu că viața 
este o problemă serioasă, 
dar nerezolvată... că pentru 
rezolvarea ei mi se cere 
toată puterea si toată capa
citatea... Izbînda va fi a 
noastră !"

Nu e de mirare că unele 
dintre aceste replici, alături 
de altele preepm „Dreptu
rile nu se dau; drepturile se 
iau", spusă tot de Nil. au 
fost interzise de cenzură cu 
prilejul reprezentării piesei 
in 1902 in interpretarea 
Teatrului de Artă din Mos
cova. Nu e de mirare că u- 
nele dintre reprezentațiile 
sale de atunci au favorizat 
demonstrații de masă, „bă
tălii" deloc artistice, ci po
litice, sociale, ce prefigu
rează marile mișcări dir. 
1905 sau din 1917.

Ioan Taub, regizorul so
lidului spectacol de la Tea
trul „Bulandra". descifrea
ză, descompune și creează 
cu minuție obiectivă textul 
gorkian. scenă cu scenă, 
replică cu replică. Lectura 
lui modifică, totuși, echili
brul gorkian dintre condi
ționarea socială si condițio
nările psihologice și tempe
ramentele ori pur și sim
plu existențiale, apăsînd pe 
ultimele trei, pe lupte din
tre necesitate și libertate, 
pe nonsensul existential al 
Tatianei. La fel — înfrun
tările de idei sint și ele in- 
trucitva estompate de ati
tudini mai mult tempera
mentale si de dispoziții 
apăsat sentimentale (vezi, 
de exemplu, felul în care e 
îndrumat interpretul lui

Pentru creșterea gradului de indus
trializare a produselor agricole exis
tă. de asemenea, numeroase posibi
lități de fructificare a forțelor de 
creație din intreprinderile agricole de 
stat și cooperativele agricole de pro
ducție. domeniu in care s-au obținut 
rezultate sub rezervele reale, ca și 
în ceea ce privește valorificarea plan
telor medicinale, fructelor, ciuperci
lor și altor resurse naturale. Și pen
tru oamenii muncii de la sate se ri
dică cu acuitate problema irrTbunătă- 
țirii cunoștințelor profesionale lega
te de întreaga lor activitate. în care 
scop trebuie să intensificăm răspin- 
direa cuceririlor științifice si tehni
ce. antrenind pe toți intelectualii din 
comune și organizind. în mai mare 
număr decit pină acum, brigăzi ști
ințifice capabile să răspundă la nu
meroasele întrebări legate atît de 
concepția generală despre viață, na
tură și societate, cît și de valorifi
carea economică superioară a tutu
ror resurselor umane și materiale ale 
agriculturii noastre.

Transformarea cantității într-o nouă 
calitate, așa cum ne cere să înfăp
tuim secretarul general al partidu

Scene din piesa „Micii burghezi"

Nil), stări atotdominatoare 
(Tatiana). Spectacolul este 
serios, lucrat cu mare aten
ție. eu acea răbdare a de
cupajului și știință a con
secvenței stilului, a elabo
rării contratimpului dra
matic, a proiectării cor
purilor în vidul sce
nei și a lansării re
plicilor. în concentrarea u- 
nor momente de tăcere : cu 
acea pricepere a dilatării 
semnificative a unor sec-

CRONICA 
TEATRALĂ 

vențe — care nu i-au lipsit 
niciodată lui Ioan Taub. Și 
totuși montarea suferă pc 
alocuri de lungimi și mo
notonie.

Explicația stă în faptul 
că, „cehovizînd", Taub în
drumă actorii să se plaseze, 
încă din primele replici, in 
stări dominante, copleșitoa
re si chiar în faze paroxis
tice. Conflictul e de la în
ceput afișat, deschis, vrind 
să se sugereze astfel răsco
lirea. radicală, a rănii. Nu 
se mai lasă însă loc nici u- 
nei progresii, in sensul ex
tinderii sau adîncirii coli
ziunilor (vezi chiar începu
tul, care la Gorki are o 
temperatură mai puțin ridi
cată). Și altceva : specta
colul începe și continuă 
prea violent, gălăgios, in 
ciuda eforturilor spre inte
riorizare. Anumite compozi
ții (cea’ a Icăi Matache, te- 

mătoarea mamă care tempo
rizează. atenuează, previne 
conflictele) fiind lucrate ex
cesiv zgomotos, fără dis
creția cerută de un joc 
modern.

Interesul principal al 
spectacolului de la „Bu

landra" stă în valoarea 
deosebită a interpreților.

Matură, echilibrată, boga
tă, pătrunzătoare, creația 
demnă de apreciat a lui 
Victor Rebengiuc în rolul 
Bătrînului Bessemenov se 
resimte și de pe urma in- 
adecvării de virstă. de pe 
cea a inadecvării tempera
mentale și poate de pe cea 
a unei elaborări excesive. 
Nimic nu-i lipsește acestui 
personaj : nici prestanța, 
nici autoritatea, nici inte
ligența, nici drama, în afa
ră. poate, de un. patetism 
autentic, mai nemăsurat, 
absurd chiar, a unor vibra
ții mai acuzat omenești, a 
unor contorsiuni surprin
zătoare — ca viata insăși.

Dacă la început împru
mută personajului notele 
de nonconformism de un 
modernism exterior si apoi, 
brusc, o letargie cam inex
presivă. Florian Pitiș reu
șește. pe parcursul rolului, 
citeva momente mai adinei 
și convingătoare (Piotr).

Handicapat mai ales la 
început de modul defectuos 
si ciudat in care accentuea
ză cuvîntul si mai ales fra
za. Albert KitzI, tînăr actor 
cu o personalitate deosebi
tă. creează un Nil intere
sant. direct, deschis, dega
jat. cuceritor — definit mai 
mult prin independența 
mișcării sale in scenă (ca 
și în viață) decit printr-o 
relație și coliziune ideatică 
cu ceilalți. Foarte con
vingătoare în rol (timi
dă, delicată, transfigura- 

• tă de iubire, acuzatoare) 
este si Valeria Ogăsanu.

Gina Patrichi in Tatiana 
dovedește incă o dată ce 
mare actriță este. Dincolo 
de faptul că pornește prea 
de sus. din paroxismul unei 
stări de suferință (interzi- 
cind eroinei o necesară tre
cere de la conflictul incă 
deschis, viu cu lumea — Ia 
totala apatie). Gina Patrichi 
mi se pare aici chiar supe

rioară unor creații prece
dente prin estomparea ori
căror tonuri stridente, prin 
bogăția nesfîrșită a nuan
țelor. prin capacitatea ex
traordinară de sugestie a 
celor mai mici detalii ale 
chipului și gesturilor ei.

Distribuit oarecum in 
chip neașteptat in Teterev. 
Petre Gheorghiu domină 
rolul vagabondului filozof, 
alcoolic, dar inteligent, re- 
fuzindu-i demonismul și 
patetismul suferinței și 
const.ruindu-1 pe dominan
ta unui sentiment de 
decepție iremediabilă.

Foarte interesantă este 
Mariana Mihuț, care, cu 
farmecul ce o caracterizea
ză, creează imaginea unei ti
nere femei (Elena Nicola- 
evna) de o vitalitate aptă 
să anuleze orice convenție, 
de o franchețe și detașare 
de norme — cuceritoare, 
nostimă și uluitoare in ace
lași timp.

Alături de ea. creația poa
te cea mai închegată a 
spectacolului o face inter
pretul lui Percihin. Mihai 
Mereuță laie nodul gordian 
al contradicțiilor acestui 
personaj de descendentă 
dostoevskiană (cu auten
tică modestie, dar și cu 
false umilințe, aflat in fru
moase, dar și nocive relații 
cu natura, sincer și spon
tan. dar veșnic rezonind. 
vorbind in pilde), îl simpli
fică si îl interpretează cu
ceritor — pitoresc, viu. cu 
căldură omenească, umor și 
patetism. O mențiune spe
cială se cuvine, de aseme
nea. Măriei Gligor pentru 
compoziția matură, bine 
conturată și prezența sus
ținută in spectacol.

Prin „Micii burghezi" 
teatrul „Bulandra" conti
nuă in chip interesant ci
clul gorkian și implicit cel 
al unor montări reprezen
tative pentru orientările 
artei noastre scenice.

Natalia STANCU

lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu. se 
poate realiza prin punerea in fața 
colectivelor de creație științifică și 
tehnică de masă a unor teme con
crete privind creșterea productivită
ții muncii, reducerea consumurilor de

Acțiunile întreprinse anul trecut au 
stimulat extinderea și generalizarea 
aplicării invențiilor si inovațiilor, a 
celor mai eficiente metode, procedee 
si tehnologii de fabricație în diferi
te domenii de activitate. Expozițiile

CREAȚIA TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ
DE MASĂ

materii prime, materiale, energie și 
combustibil. îmbunătățirea perfor
mantelor tehnico-economice și spo
rirea competitivității produselor noas
tre pe piața externă. Toate acestea 
vor avea o influentă favorabilă a- 
supra îndeplinirii sarcinilor pe care 
le au anul acesta întreprinderile in
dustriale și agricole, asupra creșterii 
exporturilor, in interesul creării unor 
noi posibilități de a importa materii 
prime și utilaje de care are nevoie 
economia națională.

organizate în întreprinderi si județe 
au prilejuit ample schimburi de ex
periență. ceea ce a permis cunoaș
terea amănunțită a noilor produse și 
tehnologii, astfel îneît participants au 
putut să aplice direct unele soluții 
în activitatea lor de zi cu zi. Cu
prinderea unor mase tot mai largi 
de oameni ai muncii în mișcarea 
de creație științifică și tehnică este 
reflectată de faptul că a crescut sim
țitor numărul de propuneri de in
venții înregistrat la O.S.I.M. Astfel,

în anul 1977 ele au fost cu peste 40 
la sută mai numeroase decit in 1976. 
Printr-o mai bună organizare și des
fășurare a activității colectivelor de 
creativitate din întreprinderi și in
stituții se va reuși ca. in 1973. să se 
înregistreze o nouă creștere însem
nată a numărului de invenții.

Apreciind rezultatele obținute în 
prima ediție — 1977 — a acțiunii de 
stimulare a creației științifice și teh
nice de masă, comisia pe țară a con
statat. cum, de altfel, este și firesc, 
că cele mai frumoase succese s-au 
consemnat în acele ramuri in care 
și procesul de integrare a invățâ- 
mintului cu cercetarea și producția 
a cunoscut cele mai mari progrese. 
Merită să relevăm, astfel, realizări
le raportate de creația științifică și 
tehnică in domeniul industriei chi
mice. ramură care are unul din cele 
mai importante ritmuri de dezvolta
re și care se situează, alături de con
strucția de mașini și metalurgie, 
printre ramurile-cheie. generatoare 
ale progresului tehnic pentru întrea
ga noastră economie.

Bunele rezultate obținute în pri
ma ediție a acestei acțiuni se dato- 

• rează in mare măsură conlucrării a-

CONSTANȚA. In cadrul ma
nifestărilor celei de-a doua edi
ții a Festivalului național „Cîn- 
tarea României", Galeriile de 
artă din Constanța găzduiesc 
în aceste zile Salonul de iarnă 
al artiștilor plastici amatori, în 
cadrul căruia sint expuse a- 
proape 150 de lucrări, semnate 
de 60 de autori. Folosind o gamă 
variată a mijloacelor de expre
sie, lucrările expuse prezin
tă imagini de pe marile șan
tiere de construcție ale ora
șului Constanța și ale județu
lui, peisaje din portul Constan
ța, de pe litoral și din Delta 
Dunării, portrete ale oamenilor 
zilelor noastre, (George Mi- 
hăescu). • BRAILA. Centrul 
județean de îndrumare a crea
ției populare și a mișcării ar
tistice de masă a editat „Cu
vinte către țară", o selecție de 
poezii, teatru scurt și librete de 
dans tematic ale unor autori 
locali. Recent, în comuna Gro- 
peni a luat ființă cercul literar 
„Sandu Aldea". Sub genericul 
„Cinstim memoria eroilor cefe
riști și petroliști", pionierii și 
șoimii patriei organizează în 
aceste zile spectacole și întîl- 
niri cu ceferiștii și petroliștii 
brăileni. (Mircea Bunea). • IA
LOMIȚA. La Muzeul de etno
grafie a Bărăganului din Slo
bozia s-a deschis recent expo
ziția de artă plastică „Imagini 
ialomițene". Expun tineri pic
tori, sculptori și graficieni din 
toată țara, care au făcut parte 
din taberele de creație organi
zate în fiecare vară la Călărași 
și Mărculești. Această expoziție, 
organizată in cadrul Festivalu
lui „Cintarea României", ur
mează „Salonului de iarnă" 
deschis in lunile decembrie 
și ianuarie la Casa de cul
tură a sindicatelor din Slobozia, 
unde au prezentat lucrări tineri 
din cercurile de artă plastică 
de la Ateneul tineretului, pre
cum și membri ai cenaclului 
județean „Ștefan Luchian". (L. 
Ciubotaru). • Ploiești. Sub egi
da Comitetului județean de cul
tură și educație socialistă 
Prahova a apărut recent an
tologia de poezie și proză inti
tulată „Suprema iubire", care 
cuprinde creații ale scriitorilor 
contemporani prahoveni. Ampla 
antologie (de peste 250 de 
pagini) aduce informații despre 
scriitori din Prahova. (C. Căpra
rii). • ORADEA. In cadrul 
Festivalului național „Cintarea 
României", la Oradea se desfă
șoară ediția a doua a săptămi- 
nii teatrului scurt, organizată 
de Comitetul de cultură și e- 
ducație socialistă al județului 
Bihor, Asociația oamenilor de 
artă din instituțiile teatrale și 
muzicale, revista „Familia" și 
Teatrul de stat din Oradea, sub 
egida Consiliului Culturii 'și E- 
ducației Socialiste. La actuala 
ediție participă 13 teatre profe
sioniste. printre care „Noțtara", 
„Giulești", „Ion Creangă" și 
„Ion Vasilescu" din București, 
Teatrul Național din Craiova, 
Teatrele de stat din Arad, 
Bacău. Brăila, Pitești, Reșița, 
Satu Mare, Turda și Oradea, 
care prezintă 21 de spectacole. 
(Aurel Pop). • SF. GHEOR
GHE. Recent, colectivul Teatru
lui maghiar de stat din orașul 
Sf. Gheorghe a prezentat in 
premieră piesa „Văduvele" de 
Kertesz Akos, în regia lui V61- 
gyesi Andrâs. In distribuție: 
Hegyesi Magda. Nagy ' Ilona, 
Naszta Katalin și Balăzs Eva. 
Colectivul artistic al teatru
lui pregătește premiera piesei 
..D’ale carnavalului" de I.L. Ca- 
ragiale, care va avea loc la 
sfîrșitul acestei luni. (Tomori 
Geza). ® PITEȘTI. întreprinde
rea cinematografică „Argeș" a 
organizat recent un program de 
filme cu tema „Știința în 
sprijinul creației tehnice". în 
fața colectivelor de muncă de 
la Combinatul petrochimic Pi
tești. întreprinderea de autotu
risme Pitești, întreprinderea de 
stofe „Argeșana" și altele. Co
lectivul de artiști amatori al 
Casei de cultură din Pitești a 
prezentat in premieră comedta 
muzicală „Catrafusele", urmată 
de un spectacol de muzică 
ușoară. (Gheorghe Cirstea).

t V
PROGRAMUL 1

16,00 Telex '
10,05 Teleșcoală
16,35 Curs de limbă rusă
17,05 Pentru timpul dv, liber, vă re-; 

comandăm...
17.20 Reportaj pe glob : R.S. Ceho

slovacă — Drumuri în timp
17.40 Consultații medicale
18,00 România pitorească
18.30 Muzică folk
18,45 Cupa mondială la schi alpin — a 

doua probă masculină de coborire 
de la Kitzbtihel (Austria)

19.20 1001 de seri ■
19.30 Telejurnal
19.50 Ora tineretului
20.50 Zile fierbinți. Documentarul evo

că împlinirea a 45 de ani de la 
marile bătălii proletare din ianua- 
rie-februarie 1933, împotriva ex
ploatării capitaliste, contra fas
cismului. pentru apărarea Inde
pendenței patriei

21.15 Medalion Ștefan Ciubotărașu
22.20 Telejurnal

19.50 Film documentar : Sigiliul Romei. 
20,00 Concertul orchestrei simfonice a

Radioteleviziunii

PROGRAMUL 2

propiate. in cadrul Frontului Unită
ții Socialiste, a tuturor factorilor res
ponsabili : Consiliul Central al 
U.G.S.R., Comitetul Central al U.T.C., 
Consiliul U.A.S.C.R., Consiliul Națio
nal al Organizației Pionierilor. Mi
nisterul Educației și învățămintului, 
ministerelor și institutelor centrale 
de cercetare, academiilor de știin
țe și Consiliului Național pentru Ști
ință și Tehnologie. în întreprinderi 
se desfășoară în continuare o vie ac
tivitate de stimulare a participării 
maselor la creația științifică și teh
nică. ediția a Il-a. 1978. anunțin- 
du-se a fi mai rodnică, iar comisiile 
pe județe, ramuri și la nivel națio
nal acționează tot mai intens pentru 
pregătirea și desfășurarea etapei pe 
țară, sub genericul „Săptămina știin
ței și tehnicii românești", la care vor 
fi prezentate cele mai valoroase rea
lizări in domeniul creativității tehni-, 
co-științifice. Sintem convinși că re
zultatele ce se vor obține pe acest tă- 
rim in cel de-al treilea an al cinci
nalului vor contribui la dezvoltarea 
mai puternică a economiei, pe baza 
introducerii pe scară largă a pro
gresului tehnic în toate ramurile eco
nomiei naționale.
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ADUNAREA DIN CAPITALA 
consacrată eroicelor lupte ale clasei muncitoare 

din ianuarie-februarie 1933

Din activitatea partidelor 

progresiste, democratice 

din noile state independente 
PARTIDUL REVOLUȚIONAR DIN TANZANIA: 

„Preocupări pentru adîncirea 
transformărilor progresiste”

Excelenței Sale Domnului APARICIO MENDEZ
Președintele Republicii Orientale a Uruguayului

Am aflat cu întristare de pierderile de vieți omenești cauzate de 
accidentul de aviație care s-a produs recent în țara dumneavoastră.

în numele poporului român și al meu personal, vă exprim profunda 
ndastră compasiune, iar familiilor îndoliate sincere condoleanțe,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Alteței Sale ȘEIC SAAD AL-ABDULLAH 
AL-SALEM AL-SABAH

Prinț moștenitor și președinte al Consiliului de Miniștri
al statului Kuweit

Cu prilejul desemnării Alteței VOastre ca prinț moștenitor și președinte 
al Consiliului de Miniștri al statulu; Kuweit, îmi este deosebit de plăcut 
să vă transmit calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală.

îmi exprim convingerea că bunele relații statornicite între guvernele 
și popoarele noastre se vor aprofunda continuu, in interesul reciproc al păcii 
și cooperării internaționale.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului RANASINGHE PREMADASA

Prim-ministru al Republicii Sri Lanka
Cu prilejul numirii dumneavoastră in funcția de prim-ministru al 

Republicii Sri Lanka, imi este deosebit de plăcut să vă adresez calde felicitări 
și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de succese in 
activitatea dumneavoastră de mare răspundere.

Am deplina convingere că relațiile de prietenie și colaborarea dintre țările 
noastre se vor întări și dezvolta necontenit in toate domeniile de activitate, 
in interesul ambelor popoare, spre binele cauzei păcii și înțelegerii în lume.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Miercuri după-ămiază a avut loc în 
Capitală adunarea consacrată împli
nirii a patru decenii și jumătate de 
la marile bătălii de clasă ale munci
torilor ceferiști, petroliști și altor ca
tegorii de muncitori din întreaga 
țară, care s-au înscris ca o pagină 
importantă în șirul bătăliilor purtate 
de către muncitorimea română îm
potriva exploatării capitaliste, un mo
ment de mare însemnătate în istoria 
poporului nostru.

Forța organizatoare si conducătoa
re a acestor importante acțiuni mun
citorești a fost Partidul Comunist.

Prin forța cu care au lovit în în
cercările cercurilor guvernante de a 
arunca întreaga povară a crizei eco
nomice asupra maselor, prin hotărî- 
rea cu care s-au opus planurilor de 
înfeudare a tării monopolurilor im
perialiste străine, principalele deta
șamente ale proletariatului din tara 
noastră au făcut ca lupta lor să de
pășească cu mult cadrul acțiunilor 
pentru apărarea propriilor revendi
cări economice, imprimîndu-i carac
terul unei mari bătălii naționale pen
tru apărarea libertăților democratice, 
a independentei și suveranității 
României.

Luptele muncitorimii române de ,1a 
începutul anului 1933 au reprezentat 
pe plan internațional prima mare ri
dicare a proletariatului după instau
rarea nazismului in Germania. Largii 
mișcări interne de solidaritate cu ce
feriștii și petroliștii i s-au adăugat 
impresionante manifestări de solida
ritate ale proletariatului din nume
roase țări ale lumii. Un răsunător 
ecou au avut și în rîndurile cercu
rilor democratice și progresiste de 
peste hotare.

întreaga țară cinstește acest mo
ment de seamă din istoria luptelor 
neînfricate duse de clasa muncitoare, 
de poporul român, pentru eliberarea 
socială și națională.

Sub semnul profundului omagiu pe 
care fiii patriei, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, il 
aduc comuniștilor, tuturor participan- 
ților la luptele muncitorești din ia- 
nuarie-februarie 1933, tuturor celor 
ce au contribuit prin jertfa lor la 
făurirea României socialiste, s-a 
desfășurat adunarea din Capitală, 
organizată de Comitetul municipal 
București al P.C.R.

în prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii Emil Bobu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Ion Dincă, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., Ion Ioniță. membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, Traian Dudaș, membru al C.C. 
al P.C.R., ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor. Ion Traian Ște- 
fănescu, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., Con
stantin Pîrvulescu, Ion Turcu, Va- 
sile Bîgu și alți membri de partid 
cu stagiu din ilegalitate’, participant 
la marile bătălii de clasă din anii 
regimului burghezo-moșieresc, acti
viști de partid, reprezentanți ai U- 
niunii sindicatelor din transporturi 
și telecomunicații, eroi ai muncii 
socialiste, secretari ai comitetelor 
de partid ale unor mari întreprin
deri bucureștene, muncitori fruntași.

La adunare se aflau membri de 
partid cu stagiu din ilegalitate, parti
cipant! la luptele revoluționare din 
februarie 1933, activiști de partid și 
de stat, reprezentanți ai vieții noas
tre științifice și- culturale, oameni ai 
muncii din întreprinderile și institu
țiile Capitalei.

A fost intonat Imnul de stat al 
Republicii Socialiste România.

Adunarea a fost deschisă de tova
rășul Ion Dincă, care a .subliniat că 
aniversarea a 45 de ani de la luptele 
revoluționare din 1933, moment de 

nepieritoare glorie în istoria Parti
dului Comunist Român, a mișcării 
muncitorești din țara noastră, a po
porului român, are loc intr-o perioa
dă cind întreaga noastră națiune, in- 
tr-o atmosferă de puternic elan 
creator, își consacră toate forțele, 
talentul, priceperea și puterea de 
muncă înfăptuirii hotărârilor istorice 
adoptate de Congresul al XI-lea. de 
Conferința Națională ale partidului, 
pentru progresul accelerat al patriei, 
pentru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și - înaintarea 
României spre comunism.

Despre semnificația. evenimentului 
aniversat a vorbit tovarășul Ion 
Turcu, participant la luptele munci
torești din ianuarie-februarie 1933.

Evocăm în aceste zile împlinirea a 
45 de ani de la marile bătălii de cla
să din ianuarie—februarie 1933, care 
au inserts o pagină glorioasă în boga
ta istorie a luptei clasei noastre mun
citoare, a poporului român pentru e- 
liberarea sbcială, pentru independen
ță națională, a spus vorbitorul.

Izbucnirea crizei economice mon
diale din 1929 a avut grave re
percusiuni asupra dezvoltării Româ
niei, asupra condițiilor de muncă ale 
maselor populare. In aceste împreju
rări. Partidului Comunist Român i-a 
revenit sarcina istorică de a uni în 
lupta pentru ieșirea revoluționară din 
criză toate forțele patriotice și'dcmo- 
cratice ale țării.

Acțiunile desfășurate de Frontul 
Unic Muncitoresc, care reprezenta pe 
toți muncitorii, fie ei comuniști, so
cialiști, social-democrați sau fără 
partid, au imprimat luptelor revolu
ționare din anii crizei economice un 
caracter unitar și combativ, au per
mis colaborarea Partidului Comunist 
Român cu celelalte organizații mun
citorești, i-au dat acestuia posibili
tatea să organizeze și să conducă 
mari bătălii de clasă la care au fost 
antrenate, alături de clasa muncitoa
re, mase largi din rindul altor catego
rii sociale neproletare. In anul 1932, 
conferința pe țară a muncitorilor ce
feriști, dînd curs indicațiilor conduce
rii P.C.R., a ales un Comitet Central 
de acțiune, a cărui sarcină consta 
în coordonarea activității comitetelor 
de acțiune, locale, la toate categoriile 
de salariați de la căile ferate. în 
componența sa au intrat reprezen
tanți ai muncitorilor din principalele 
centre feroviare ale țării. Secretar al 
Comitetului Central de acțiune al ce
feriștilor a fost desemnat Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, care a primit din 
partea partidului însărcinarea de a-i 
conduce activitatea. Constituirea co
mitetelor de acțiune s-a extins și în 
alte ramuri de producție ale econo
miei naționale.

începutul anului 1933 — a spus vorbi
torul — a cunoscut o accentuare a va
lului luptelor revoluționare, manifes
tată prin declanșarea unor noi și im
portante acțiuni greviste de către 
metalurgiștii din București, Reșița și 
Arad, textiliștii din Timișoara și Iași, 
muncitorii portuari din Brăila. Tul- 
cea. Constanta, Orșova. Puternice de
monstrații și acțiuni greviste au loc 
și in centre feroviare ca București, 
Cluj, Timișoara, Tg. Mureș. Galați, 
Brăila. Pașcani, Simeria. Sibiu, Dej, 
Iași, cit și în principalele localități 
din Valea Prahovei.

Declanșate ca parte integrantă a 
uriașului val revoluționar care a cu
prins întreaga țară, luptele ceferiști
lor și petroliștilor s-au influențat re
ciproc, sporind forța combativă a bă
tăliilor muncitorești din acea vreme.

Alarmate de combativitatea revo
luționară a maselor muncitoare, de 
hotărîrea declanșării unei greve ge
nerale a ceferiștilor — a con- 
tinițat vorbitorul — cercurile guver
nante au adoptat un șir de măsuri 
represive, între care arestarea a sute 
de cadre de conducere ale partidului 
comunist, Uniunii Tineretului Comu
nist, sindicatelor, comitetelor de ac

țiune. La chemarea partidului comu
nist. ceferiștii au ripostat prompt, ce- 
ririd cu hotărîre eliberarea tuturor 
conducătorilor arestați, înlăturarea 
stării de asediu, recunoașterea co
mitetului de fabrică, respectarea re
vendicărilor obținute.

în dimineața zilei de 16 februarie, 
în urma refuzului ceferiștilor de a 
părăsi atelierele, forțele represive au 
deschis focul asupra greviștilor, din 
rîndurile cărora au căzut morți, iar 
mulți au fost răniți. Măsurile, repre
sive au continuat cu arestarea a nu
meroși militant ai mișcării muncito
rești și cu înscenarea unor procese la 
București, Craiova, Iași, Cluj condu
cătorilor luptelor revoluționare ale 
muncitorilor ceferiști și petroliști.

Atit în timpul luptelor din ianua
rie—februarie 1933, cit și in timpul 
desfășurării procesului la București 
și Craiova, masele largi, categorii so
ciale din cele mai diferite și-au ma
nifestat solidaritatea cu luptătorii ce
feriști și petroliști. La Craiova, cu 
prilejul manifestărilor de solidaritate, 
a fost arestat militantul utecist 
Nicolae Ceaușescu, asupra căruia 

■ s-au găsit liste de subscripție și pro
teste ale muncitorilor și șomerilor din 
.București, precum și un memoriu al 
Comitetului antifascist din Cluj 
semnat de muncitori și intelectuali.

Vorbitorul s..-^.„referit apoi la actj-- 
itatea desfâSWtr-H^5rf!«^îig®®■ vitatea ____.____ „___  ... ...

rioada grea a dictaturii antonesciene 
și a războiului hitlerist, la lupta pe 
care a desfășurat-o P.C.R. pentru e- 
liberarea națională și trecerea la re
voluția socialistă. El a subliniat im
portanța făuririi, in februarie 1948, a 
partidului revoluționar unic al clasei 
muncitoare, care a asigurat forța po
litică și organizatorică necesară con
ducerii operei complexe de transfor
mare socialistă a țării, de construire 
a socialismului.

Marile succese istorice obținute de 
poporul român in anii socialismului 
si ir, mod deosebit in perioada mar
cată de Congresele al IX-lea, al X-lea 
și al XI-lea ale partidului — perioa
dă cea mai fertilă, mai bogată în rea
lizări — ilustrează convingător stră
lucita capacitate a Partidului Comu
nist Român de a organiza și de a con
duce procesul complex de edificare a 
noii orînduiri. în această operă uria
șă, contribuția esențială o aduce se
cretarul general al Partidului Co
munist Român și președintele țării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, 
prin întreaga sa creație teoretică și 
practică în fruntea partidului și sta
tului, s-a afirmat drept cel mai au
tentic exponent al năzuințelor de 
progres și prosperitate ale națiunii 
noastre.

Vorbitorul a subliniat, în continua
re, acțiunile întreprinse de partid 
pentru participarea efectivă și ne
mijlocită a clasei muncitoare, a tutu
ror oamenilor muncii la elaborarea și 
adoptarea deciziilor care privesc 
mersul inainte al țării, la conducerea 
societății, măsurile prevăzute pentru 
creșterea mai accentuată a nivelului 
de trai al populației.

în încheiere, vorbitorul a spus : Toți 
oamenii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, își string rindurile și 
mai puternic în jurul partidului, al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pășind 
strins uniți in munca și lupta pentru 
înfăptuirea pe pămintul României a 
înaltelor idealuri ale socialismului și 
comunismului.

Tabloul infloritor al României de 
azi constituie cinstirea cea mai de 
preț pe care intregul nostru popor o 
dă celor care au luptat și s-au jertfit 
pentru o viață liberă și demnă, pen
tru situarea patriei pe culmile cele 
mai înalte ale progresului și civili
zației socialiste.

La sfirșitul adunării, participanții 
au intonat imnul de luptă al clasei 
muncitoare de pretutindeni — Inter
naționala.

A apărut ■. „MUNCA DE PARTID" nr. 2/1978
Noul număr al revistei se deschide 

cu Mesajul Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Consi
liului de Stat și Guvernului adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
prilejul împlinirii a 60 de ani de 
viață și a peste 45 de ani de activi
tate revoluționară, precum și cu edi
torialul intitulat „O vie și strălucită 
expresie a unității întregului popor 
în jurul partidului, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu".

Mai cităm din sumar articolele : 
Resurse importante de creștere a 
eficienței muncii de partid ; Puternic 
impuls întrecerii socialiste pe anul 
1978 ; Exigențe sporite in conducerea 
concretă a agriculturii. Sint prezen
tate, de asemenea, consfătuirea de la 
Comitetul județean de partid Timiș 
pe tema : întărirea Răspunderii or-

A apărut numărul 2/1978 
al revistei 

MAGAZIN ISTORIC

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 17, 

18 și 19 februarie. In țară : Vremea va 
continua să se răcească ușor la începu
tul intervalului, apoi se va încălzi. Ce
rul va fi temporar noros. Vor cădea 
precipitații locale mal ales sub formă 
de lapoviță și ninsoare. Vint moderat 
cu viteze pînă la 30—35 km pe oră, iar 
la munte cu viteze pină la 80—100 km 
pc oră, predominînd din sectorul nord- 
vestic. Temperaturile minime vor fl cu
prinse Intre minus 12 și minus 2 gra
de. izolat mai coborite în depresiuni, 
iar maximele între minus 3 și plus 7 
grade. Ceață locală dimineața și seara. 
In București : Vremea se va răci ușor. 
C.drul va fi mai mult noros. Vor cădea 
precipitații slabe mai ales sub formă 
de ploaie și lapoviță. Vînt moderat. 

„UR G IA"
o producție a Casei de filme „Numărul Patru"

ian—Andrei Blaier. Imaginea : Gheorghe 
: Lidia Luludis.Voicu. Muzica : Adrian Enescu. Decoruri: arh. Ștefan Antonescu. Costume:

Montajul : Maria Neagu. Sunetul : Andrei Coler. Cu : Gheorghe Cozorici, Luiza Orosz, 
Nicolae Praida, Dana Dogaru, lea Matache, Costel Constantinescu, Jean Săndulescu, Dan 

Condurache, Mihai .Cafrița, Gelu Birău, Ion Muscă. Cîntă : Sofia Vicoveanca 
Film realizat în studiourile Centrului de Producție Cinematografică „București"

Nicolae Praida, Dana Dogaru, lea Matache, Costel Constantinescu, Jean Săndulescu Dan

ganizației de partid în viața econâ- 
mico-socială in condițiile cind secre
tarul de partid este și președinte al 
consiliului oamenilor muncii și masa 
rotundă de la Comitetul județean de 
partid Covasna intitulată : Forța de 
înriurire a colectivului. Revista mai 
grupează un șir de articole la ru
bricile : „Stil de lucru dinamic, re
voluționar", „Viață de partid vigu
roasă, bogată în conținut", iar la ru
brica învățămîntului politico-ideolo
gic de partid este tratată temă : Care 
sint factorii în măsură să determine 
realizarea cerinței formulate in Ra
portul prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința Națională a 
partidului de a trece „de la faza acu
mulării cantitative la o fază nouă, 
superioară, aceea a luptei pentru ca
litate" ?

• SPORT • SPORT © SPORT ® SPORT ® SPORT © SPORT
RUGBI: Campionatul va reîncepe la 12 martie

Campionatul diviziei A . la rugbi 
programează Ta 5 martie , meciul res
tanță, dintțe. echipele Steaua si Farul 
Constanța. Etapa a IV-a a competi
ției se va desfășura în ziua de 12 
martie și include următoarele întil- 
niri : seria I : Rulmentul Bîylad — 
Steaua ; Dinamo — Rapid ; Știința 
Petroșani — Farul Constanța ; Grivi- 
ța roșie — Universitatea Timișoara ; 
seria a Il-a : Olimpia — Politehnica

ATLETISM : înscrieri la „Cupa de cristal"
Tradiționala competiție internațio

nală de atletism pentru „Cupa de 
cristal" se va desfășura in zilele de 
25 și 26 februarie în sala Complexu
lui sportiv „23 August" din Capitală. 
Pină in prezent și-au anunțat parti
ciparea sportivi și sportive din An
glia. U.R.S.S., Iugoslavia și Ungaria. 
Se așteaptă confirmări din partea 
federațiilor de specialitate din R.F. 
Germania. Grecia și Cehoslovacia.

ROMÂNIA — FILM prezintă :

De curînd s-a implinit un an de 
Ia crearea Partidului Revoluționar 
din Tanzania, ca rezultat a] fuziunii 
dintre Uniunea Națională Africană 
din Tanganika și Partidul Afro- 
Shirazi. în statutul noului partid se 
subliniază că unitatea dintre cele 
două formații politice „este rodul 
multor ani de eforturi comune, de la 
începutul luptei pentru independen
ță, precum și al politicii comune de 
transformări in sens socialist și bi
zuire pe forțele proprii". Crearea 
noului partid, se arată in statut, a 
fost necesară intrucit existența a 
două partide reducea capacitatea 
participării „la importantele sarcini 
ale construcției socialiste", impunin- 
du-se tot mai mult necesitatea asi
gurării unei conduceri efective a tre
burilor publice in interesul muncito
rilor și țăranilor din Tanzania.

Printre obiectivele principale ale 
partidului se numără : menținerea și 
consolidarea independenței Tanza
niei. edificarea socialismului prin 
mobilizarea intensă a eforturilor pro
prii, desfășurarea întregii activități 
economico-sociale sub conducerea 
partidului, apărarea drepturilor țăra
nilor și muncitorilor, continuarea 
luptei împotriva colonialismului, 
neocolonialismului, imperialismului.

Pornind de la aceste obiective po
litice, noul partid și-a propus și a 
trecut, in răstimpul ce s-a scurs, la 
înfăptuirea unor sarcini economi
ce importante, în cadrul cărora 
un loc de' seamă revine celui 
de-al treilea plan de dezvoltare a 
tării, pentru perioada 1977—1981. Pla
nul prevede un ritm de creștere eco
nomică de 6 la sută, față de 3,5 la 
sută in 1976. Se are in vedere in 
primul rind intensificarea eforturilor 
pentru satisfacerea nevoilor esenția
le ale populației. Tanzania și-a pro
pus ca pinâ in 1980 să fie satisfă
cute în întregime cerințele in dome
niul alimentar și să obțină cit mai 
repede cu putință un surplus de pro
duse agricole pentru export.

Acest spor de producție va fi ob
ținut in principal prin adoptarea unor 
măsuri de modernizare in agricultu
ră. în ultimii ani au fost naționali
zate numeroase ferme mari aparți-

Cluj-Napoca ; Minerul Gura Humo
rului, — Politehnica Iași ; C.S.M. Si
biu — Sportul studențesc si C.S.M. 
Suceava — T.C.I. Constanța.

*
La sfirșitul acestei săptămîni vor 

pleca in turnee peste hotare echipele 
de rugbi Sportul studențesc și Știin
ța Petroșani. Studenții bucureșteni 
vor evolua in Italia, iar cei din Pe
troșani in Belgia.

Tradiționala competiție atletică 
„Crosul republican", criteriu de se
lecție în vederea apropiatelor con
cursuri internaționale, s-a desfășurat 
miercuri la Băile Felix. în proba se
niorilor, pe distanța de 12 000 m, pe 
primul loc s-a clasat Ilie Floroiu cu 
timpul de 37’55”. în aceeași probă, la 
senioare, pe distanța de 4 000 m vic
toria a revenit atletei Fi ța Rafira 
Lovin cu timpul de 13’52”7/10. 

nînd străinilor și. totodată, s-a in
tensificat acțiunea de creare a coo
perativelor agricole prin aplicarea 
„planului ujamaa", de regrupare a 
satelor și de modernizare a lor — 
exemplu de valorificare în spirit 
creator a unei vechi tradiții locale de 
lucrare in comun a pămintului (în
suși cuvintul „ujamaa" insemnind in 
limba Suahili „solidaritate", „intraju- 
torare"). în zona rurală, în care lo
cuiește 90 la sută din populație, s-au 
construit numeroase școli, dispensare, 
alte lucrări publice.

Un Ioc important în preocupările 
partidului de guvernămint pe plan 
economic il ocupă dezvoltarea indus
triei. Sint in curs de construcție cen
trale electrice, 'care vor asigura 
energia necesară noilor unități indus
triale ș.a. Potrivit planului, în fiecare 
din cele douăzeci de regiuni ale Tan
zaniei continentale vor fi ridicate noi 
obiective industriale.

în anul care a trecut a avut loc, 
de asemenea, o intensificare a luptei 
împotriva analfabetismului. Ca ur
mare a eforturilor depuse de guvern, 
jumătate din populația adultă a pu
tut urma cursurile serale. După 1973, 
odată cu introducerea sistemului 
gratuit de învățământ primar, au fost 
școlarizați jumătate din copii. O pre
ocupare centrală în domeniul invăță- 
mintului este adaptarea lui la cerin
țele noii etape pe care o parcurge 
Tanzania. Școala are astfel misiunea 
de a pregăti cadre atit pentru noile 
întreprinderi, cit și pentru satele 
„ujamaa". Pe de altă parte, accesul în 
universitate nu este conceput ca un 
privilegiu al păturilor urbane avute, 
ci este asigurat celor mai merituoși 
elevi.

Președintele Julius Nyerere subli
nia intr-o cuvîntare recentă că suc
cesul noii societăți în Tanzania de
pinde nu numai de instaurarea pro
prietății sociale asupra marilor între
prinderi. ci presupune munca serioa
să a fiecăruia, contribuția tuturor la 
dezvoltarea țării, continuarea cu fer
mitate a drumului pe care poporul 
tanzanian a pășit sub conducerea 
partidului său unic.

A. BUMBAC

FOTBAL
Echipe românești 

în turnee peste hotare
La Tizi Ouzou (Algeria) s-a dispu

tat meciul amical de fotbal dintre 
echipa Sportul studențesc din Bucu
rești și formația Mahd din prima ligă 
a campionatului algerian. Partida s-a 
încheiat cu scorul de 4—0 in favoa
rea fotbaliștilor români prin golurile 
marcate de Tănăsescu, Stroie, Grosu 
si Predean. Cu această întîlnire e- 
chipa bucureșteană și-a încheiat tur
neul in Algeria.

Miercuri, la Sofia. în meci amical 
de fotbal, echipa bulgară Akademik 
a întrecut cu scorul de 2—0 (1—0) 
formația Dinamo București. Ambele 
goluri au fost marcate de Manolov 
(min. 12 și 71).

★
La San Salvador, in cadrul pregă

tirilor pentru participarea la turneul 
final al campionatului mondial din 
Argentina, echipa de fotbal a Mexi
cului a susținut un joc de verificare 
cu reprezentativa Salvadorului pe 
care a invins-o cu scorul de 5—1 
(3—1). Cel mai bun jucător de pe te
ren a fost Hugo Sanchez, in virstă 
de 19 ani, care a înscris trei goluri.

Iată „U-le“ aliniat de echipa Me
xicului : Reyes — Razo, Cisneros, 
Ramos. Vasquez Ayala. Mendizabal, 
De la Torre, Ortega (Lugo), Rangel 
(Rodriguez), Lopez și Sanchez.

★
Antrenorul selecționatei de fotbal a 

Suediei, Georg Eriksson, a alcătuit 
un lot de 20 de jucători care, între 
21 februarie și 3 martie, va efectua 
un stagiu de pregătire in Spania. Din 
lot fac parte, printre alții, portarii 
Goeran Hagberg și Jan Moeller, fun
dașii Magnus Andersson, Kent 
Karlsson, Kias Johansson, Ronald 
Aahman. mijlocașii Tommy Larsson, 
Hans Selander, Bo Boerjesson și a- 
tacantii Jan-Aake Lundberg. Olle 
Nordin. Thomas Sjobereg și Sanny 
Aaslund.

HOCHEI

La patinoarul „23 August" din Ca
pitală, selecționata divizionară de 
hochei pe gheață a țării noastre a 
susținut al doilea meci de verificare 
in compania reprezentativei de tine
ret a Cehoslovaciei. întilnirea s-a în
cheiat cu scorul de 2—1 (1—1, 1—0,
0—0) in favoarea oaspeților. în pri
mul joc echipa cehoslovacă învinse
se cu scorul de 8—4.

• STABILIREA UMI
DITĂȚII SI TEMPERA
TURII SOLULUI CU A- 
JUTORUL AVIOANE
LOR. Specialiștii sovietici au 
început să utilizeze aviația 
pentru determinarea rapidă a 
umidității și temperaturii so
lului. Pentru aceasta, la bordul 
avioanelor se instalează apara
te speciale care recepționează 
undele cîmpului electromagne
tic al Pământului. Pe baza da
telor înregistrate se obțin para
metrii exacți privind umiditatea 
și temperatura. Pe lingă rapi
ditatea măsurătorilor, metoda 
este mult mai precisă decît 
cele obișnuite.

© „PLANUL DE 
CINCI ZILE". Liga vieții și 
sănătății din Franța populari
zează o metodă denumită „pla
nul de cinci zile", de sprijinire 
a fumătorilor care doresc să 
abandoneze acest obicei. Ea 
constă in sfaturi igienico-diete- 
tice — suprimarea excitantelor, 
un mare consum de băuturi 
nealcoolice, îngurgitarea unor 
alimente bogate in vitamine 
eto. — și acordarea unui „spri
jin" psihologic grupurilor de 
fumători. timp de cinci zile 
consecutiv. în ciuda numărului 
redus de zile, inițiatorii meto
dei susțin că aceasta este 
eficace, urmînd, firește, ca re
zultatele aplicării sale să con
firme sau să infirme aceste a- 
precieri.

• TÎRGUL INTERNA
TIONAL AL ...ÎNGHE
ȚATEI. în localitatea italiană 
Longarone (vestită pentru mă
iestria artiștilor săi cofetari) 
s-a desfășurat, de curînd. cea 
de-a 18-a ediție a „Tîrgului 
internațional al înghețatei". 
Oricit do surprinzător ar părea, 
la acest tirg au participat nu 
mai puțin de 187 de expozanți, 
care au avut la dispoziție o su
prafață de 7 000 mp. Produsele 
expuse au fost multiple : de la 
aparate și mașini de toate ti
purile (inclusiv automate) și 
diferite ingrediente pentru fa
bricarea înghețatei pină Ia cupe 
din argint și cristal, după ul
timul strigăt al designului in
dustrial. „Cloul" tîrgului l-a

DE FIETOTINDENI,
constituit, firește. concursul 
„Cupa dc aur- pentru cea mai 
bună înghețată, avînd ca in
gredient principal crema de 
ouă. Ciștigător a ieșit in ultimă 
instanță numerosul public, care 
a apreciat în mod deosebit ca
litatea produsului premiat.

• PLANETĂ SAU AS
TEROID RĂTĂCIT ? Cor
pul ceresc descoperit recent de 
astronomul american ' Charles 
Kowal, între Uranus și Saturn 
— și pe care acesta îl conside
ră cea de-a zecea planetă a 
sistemului nostru solar — a de

venit obiectul unor discuții in 
contradictoriu intre specialiști. 
„Obiectul Kowal”, cum e de
numit deocamdată, pare unora 
— datorită diametrului său re
dus : intre 150 și 600 km 
(Mercur, cea mai mică planetă- 
soră a noastră, are diametrul 
de aproape 5 000 km) — mai 
curînd un „asteroid rătăcit". 
Precum se știe, asteroizil (nu
miți și planetoizi). in număr de 
circa 2 500, evoluează in jurul 
Soarelui, intre orbitele planete
lor Martc și Jupiter. Mișcarea 
de revoluție a „obiectului Ko
wal" — aflat la o distanță de 
aproximativ 2,4 miliarde km de 
Soare — durează, potrivit unor 

calcule provizorii, intre 66 și 70 
de ani. dar e posibil și un in
terval de timp mai îndelungat 
(in eventualitatea că orbita sa 
are o excentricitate mare). Ur
mărirea evoluțiilor sale va a- 
duce. fără îndoială, elucidările 
necesare.

© TALENTE MUZI
CALE ÎN FAMILIE. în Po
lonia a avut loc cea de-a doua 
ediție a unei originale manifes
tări culturale, intitulată „Intil- 
nirea familiilor muzicale". A- 
proximativ 300 de persoane pro
venite din 49 de familii de mu
zicieni s-au întîlnit. Ia Wroclaw 
pentru a-și demonstra măiestria 
interpretativă. Cel mai tînăr 
participant, Marta Petrowska, 
abia a implinit 4 ani.

© FOTOÎNTRERU- 
PĂTOR. O societate britanică 
a realizat, un dispozitiv mi
nuscul, care, acționat prin va
riațiile de intensitate ale lumi
ni; naturale, aprinde sau stinge 
becurile pentru iluminatul pu
blic. Dispozitivul ține seama in 
mod automat de variațiile de 
lumină in tot timpul anului, 
fiind, de asemenea, cuplat cu 
un mecanism care permite a- 
paratului să nu reacționeze la 
variațiile scurte de intensitate 
luminoasă provocate de faru
rile automobilelor etc.

® DESCOPERIRE AR
HEOLOGICĂ. O necropolă 
formată din 27 cțe morminte 
datind din paleoliticul timpuriu 

(circa 4 000 î.e.n.) a fost scoasă 
la lumină in R.S. Cehoslovacă, 
in apropierea localității Bylany. 
Pe șantierul arheologic în su
prafață de 120 ha, deschis in 
regiune, arheologii au putut 
identifica resturile a patru așe
zări omenești. Pe baza datelor 
obținute, s-a putut reconstitui, 
eu aproximație, modul de viață 
al respectivei civilizații, care 
se caracteriza prin relații ma
triarhale. Fiecare așezare avea 
cite 200—250 locuitori, care 
trăiau in 10—12 adăposturi 
construite din lemn, răchită și 
lut. Ei erau agricultori semi- 
nomazi : cind pămintul înceta 
să mai fie roditor, ei părăseau 
locurile respective, intorcin- 
du-se însă după un număr de 
ani. după ce pămintul redeve
nea fertil.



PAGINA 6
\

ORIENTUL MIJLOCIU
• Un interviu al președintelui Anwar El Sadat • Rezoluție 
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creării unui stat palestinian independent și suveran^ • Reu
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MOSCOVA:

niunea Consiliului Central al O.E.P. • Guvernul S.U.A. a 
aprobat vînzarea de avioane militare către Egipt, Arabia 
Saudită și Israel • Liderul Partidului Muncii din Israel invitat 

y în Egipt
CAIRO 15 (Agerpres). — Intr-un 

interviu acordat televiziunii egiptene, 
președintele Anwar El Sadat. a 
declarat că, cu prilejul vizitei 
sale in S.U.A., a cerut părții a- 
mericane să nu rămină spectatoare 
sau mediatoare în cadrul actualelor 
eforturi de pace, ci să se „așeze Ia 
masa negocierilor ca parte principa
lă. deoarece Israelul se sprijină pe 
S.U.A. pe plan politic, militar și eco
nomic".

Referindu-se la convorbirile purta
te cu președintele S.U.A., șeful sta
tului egiptean a arătat că au fost 
discutate toate aspectele crizei și că 

■ Jimmy Carter a hotărit să trimită in 
zonă pe Alfred Atherton, asistent al 
secretarului de stat. „Atherton, a 
spus Anwar El Sadat, va face naveta 
între Egipt și Israel pină cind va 
reuși să elimine deosebirile de po
ziții intre cele două.țări și vor pu
tea fi reluate apoi lucrările Comite
tului Politic".

de bombardament, către Egipt, Ara
bia Saudită și Israel, Decizia admi
nistrației a fost înaintată spre apro
bare. congresului, care va discuta și 
hotări' intr-un interval de’. 50 zile. 
Proiectele de legi prevăd ca Egiptul 
să pohtă cumpăra 50 .avioane cu re
acție „F-5 S“, Arabia Saudită — 60 
avioane „F-15 S" (dintre care 15 vor 
fi aparate de antrenament), iar Is
raelul — 90 avioane (75 de tipul 
„F-16 S“ și 15 de .tipul „F-15, S"). Se
cretarul de stat Cyrus Vance a pre
cizat că livrările, eșalonate pe mai 
mulți ani, „nu vor modifica echili
brul militar esențial din regiune" — 
relatează agenția Associated Press. .

MbsCOVA 15 (Agerpres). — Agen
ția , T.A.S.S. informează că Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., l-a . pri
mit miercuri pe Abdel Salam Jalloud, 
membru al Secretariatului General al 
Congresului general popular al Jama- 
hiriei Arabe Libiene Populare Socia
liste. aflat in vizită oficială in Uniu
nea Sovietică. In cursul convorbirii, 
părțile și-au exprimat hotărirea de a 
adinei și extinde relațiile sovieto^-li- 
biene in toate domeniile. Au fost 
examinate probleme ale actualității 
internaționale, o atenție deosebită fi
ind acordată situației din Orientul 
Mijloci u.

HELSINKI 15 (Agerpres). — Din 
cei 300 de electori, desemnați la 15 și 
16 ianuarie, pentru alegerea președin
telui Finlandei, 259 au votat miercuri 
în favoarea președintelui Urho Ke
kkonen. Prin acest act,. Urho Kekko-

nen devine oficial președinte al', țării 
pentru o nouă perioadă de șase ani.

L’rbo Kekkonen, care este președin
tele Finlandei din 1956, a obținut vo
turile reprezentanților principalelor 
partide politice din țară, inclusiv ai 
partidului comunist.

BELGRAD: Ședința Conferinței Federale
------------;--------- ■ « O

a U.S.P.M.I
A fost adoptat textul Manifestului electoral

BONN 15 (Agerpres). — Ministrul 
de externe vest-german, Hans-Die- 
trich Genscher, a avut miercuri o 
întrevedere cu omologul său egip
tean, Mohamed Ibrahim Kamel, a- 
flat in vizită oficială la Bonn in 
cursul căreia au fost abordate pro
bleme legate de situația din Orientul 
Mijlociu. Genscher — relatează a- 
genția A,P. — a reafirmat că tara 
sa va acționa pentru încurajarea 
procesului in direcția păcii în aceas
tă zonă.

TEL AVIV 15 (Agerpres). — Shi
mon Peres, liderul Partidului. Muncii 
din Israel, de opoziție, a declarat că 
va efectua la sfirșitul lunii aprilie 
o vizită- in Egipt, la invitația pre
ședintelui Anwar El. Sadat. Invitația 
i-a fost adresată cu prilejul întreve
derii recente avute la Salzburg cu 
președintele Sadat.

Patru sute de. studenți israelieni — 
foști combatanți in timpul războiului 
„Kipur" — au adresat premierului 
Begin o petiție in care îi cer să ac
cepte, in cadrul unei reglementări de 
pace reale, revenirea la frontierele 
din iunie 1967- și acordarea dreptului 
la autodeterminare poporului palesti
nian (A.F.P.).

să-și reglementeze 
relațiile cu Ciadul

NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). 
— La Națiunile Unite a fost dată pu
blicității' o declarație a reprezentantei 
permanente a Jamahiriei Arabe Li
biene Populare Socialiste la O.N.U.. 
prin care se reafirmă dorința guver
nului libian de a reglementa proble
mele de frontieră cu Republica Ciad 
pe calea tratativelor pașnice, fără a- 
mestec din afară.

ATENA

CONVORBIRI CONSACRATE
GENEVA 15 (Agerpres). — Co

misia O.N.U. pentru drepturile. omu
lui. care. își desfășoară lucrările la 
Geneva, a adoptat o rezoluție care 
afirmă dreptul inalienabil al poporu
lui palestinian la autodeterminare și 
se pronunță in favoarea creării unui 
stat palestinian independent și suve
ran. Este condamnată politica prac
ticată de Israel in teritoriile arabe 
ocupate, atit in ce. privește condi
țiile in care trăiește populația arabă, 
cit și in privința hotăririi de a im
planta așezări. israeliene în aceste 
teritorii. Documentul se pronunță 
împotriva confiscărilor și exproprierii 
bunurilor materiale, a arestărilor și 
maltratării persoanelor arestate pen
tru motivul că s-au opus politicii 
forțelor de ocupație, precum și îm
potriva expulzării populației de ori
gine arabă din aceste teritorii.

Comisia a adresat tuturor statelor 
și organizațiilor internaționale apelul 
de a nu recunoaște actele întreprinse 
de Israel în teritoriile ocupate.

DAMASC 15 (Agerpres), — La Da
masc a luat sfirșit. reuniunea Consi
liului Central al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei (O.E.P.), orga
nism intermediar intre Comitetul 
Executiv și Consiliul Național Pa
lestinian (parlamentul). După înche
ierea lucrărilor Consiliului Central, 
s-a întrunit Comitetul Executiv. al 
O.E.P., s-ub conducerea lui Yasșer 
Arafat, președintele acestui orga
nism.

în declarații da’ă publibitâtii lâ 
încheierea reuniunii se feublirilază Că 
Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei este singurul reprezentant le
gitim recunoscut al poporului pales
tinian. Consiliul Centrai consideră ca 
o sarcină importantă întărirea alian
ței strategice a mișcării rezistentei 
palestiniene cu toate țările arabe pro
gresiste. Pe de altă parte, in docu
ment se reafirmă atitudinea nega
tivă a conducerii O.E.P. fată de tra
tativele eglpteano-israeliene.

In legătură cu situația din Liban, 
Consiliul Central subliniază necesi
tatea menținerii suveranității, inte
grității teritoriale și unității națio
nale a acestei țări.

TEL AVIV 15 (Agerpres). — O 
bombă a explodat intr-un autobuz Ia 
Ierusalim, provocind moartea a două 
persoane și rănirea altor 48 — anunță 
un comunicat al politiei israeliene. 
Potrivit Agenției France Presse. a- 
genția W.A.F.A. a anunțat că un co
mando palestinian și-a asumat răs
punderea acestei acțiuni., precizînd că 
a fost vorba de un autocar militar 
israelian.
Parlamentul libanez a aprobat 
înființarea unui tribunal militar 

excepțional
BEIRUT 15 (Agerpres). — Camera 

Deputaților a Libanului, reunită 
marți in ședință extraordinară, a 
adoptat — cu 72 voturi pentru și unul 
împotrivă — proiectul de lege asupra 
creării unui tribunal militar excep
țional pentru judecarea persoanelor 
responsabile de ciocnirile care au 
avut loc săptămina trecută între sol
dați libanezi și soldați sirieni din 
cadrul Forțelor arabe de menținere 
a păcii.

Tribunalul militar, care iși va pu
tea incepe audierile imediat, va fi 
prezidat de un ofițer libanez și va 
cuprinde cinci membri — doi judecă
tori libanezi și trei sirieni.

PROBLEMEI CIPRIOTE
ATENA 15 (Agerpres). — Pre

ședintele Ciprului. Spyros Kypria- 
nou. aflat in vizită oficială la Atena, 
a conferit miercuri cu primul minis
tru al Greciei, Constantin Karaman
lis.

După întrevedere, șeful guvernului 
grec a declarat că solutionarea pro
blemei Ciprului trebuie căutată 
„prin dialogul intre cele două comu
nități din insulă, sub auspiciile se
cretarului general al O.N.U.". Primul 
ministru a menționat că in cursul în- 
tilnirii a constatat „o perfectă iden
titate de opinii" cu interlocutorul 
său. El a apreciat, totodată, că „pro
blema cipriotă a intrat într-o fază 
critică".

Constantin Karamanlis a adăugat 
că intîlnirea cu primul ministru al 
Turciei, Biilent Ecevit, preconizată 
să aibă loc luna viitoare, va fi con
sacrată unui schimb de informații, și 
nu căutării de soluții pentru probler 
mele existente intre cele două țări.

La rindul său. Spyroș Kyprianou 
a afirmat că singura procedură va
labilă pentru reglementarea proble
mei Ciprului o constituie convorbi
rile intercomunitare.

WASHINGTON .15 (Agerpres). — 
Secretarul de stat al S.U.A., Cyrus 
Vance, a anunțat că guvernul ame
rican a hotărit sâ aprobe vînzarea 
unui număr de avioane de luptă și

. COPENHAGA 15 (Agerpres). — 
înfbrmind despre convorbirile desfă
șurate la reuniunea miniștrilor de 
externe din țările Pieței comune, 
Kniid Boerge Andersen, ministrul de 
externe al Danemarcei, țară care 
deține in prezent președinția reuniu
nilor la diferite niveluri ale C.E.E., 
a arătat la o conferință de presă câ 
o atenție deosebită a fost acordată 
reuniunii de la Belgrad, anuntînd că 
cei nouă au convenit să considere 
proiectul propus de țările nealinia
te și neutre ca „bază de discuție" 
pentru documentul cu care să se în
cheie reuniunea, pe care miniștrii de 
externe o apreciază „pozitivă prin 
însuși faptul că a avut loc". precum 
și ca un element important „pentru 
asigurarea continuității procesului de 
destindere în Europa".

în ce privește Orientul Mijlociu, el 
a menționat că cei nouă nu au consi
derat necesară o nouă declarație ofi-

cială, poziția țârilor respective rămî- 
nînd neschimbată, atit in legătură cu 
respingei-ea implantărilor israeliene 
in teritoriile arabe ocupate, cit și 
referitor la sprijinirea inițiativei de 
pace a președintelui Anwar El Sadat, 

în legătură cu situația din Cornul 
Africii s-a relevat că țările membre 
ale Pieței comune subscriu integral 
la principiul „Rezolvării problemelor 
africane de către africanii înșiși" fără 
ingerințe din afară.

Ministrul danez a declarat că cei 
nouă sprijină transferul de putere 
către majoritatea de culoare in Rho
desia și'susțin eforturile celor cinci 
țări occidentale in direcția unei solu
ționări, incă in acest an, a proble
mei Namibiei. Totodată, țările mem
bre au in vedere „măsuri economice 
și neeconomice" (fără insă a le pre
ciza) pentru a determina guvernul 
Africii de Sud să abandoneze politi
ca de apartheid.

Evoluțiile internaționale
• i • • •confirmă justețea politicii 

partidului nostru

(,

Aflrmindu-se ca participantă tot mai activă la diviziunea inter
națională a muncii. România socialistă acordă o atenție deosebita 
extinderii și diversificării continue a relațiilor sale economice pe 
multiple planuri cu statele socialiste, cu țările in curs de dezvoltare, 
cu toate statele lumii, fără deosebire de orlnduire socială, pe baza 
avantajului-reciproci ’

în activitatea consecventă de lărgire neîntrerupta a schimburilor 
și colaborării economice cu celelalte state, țara noastră pornește de 
la considerentul că amplificarea circuitului mondial de valori repre
zintă o necesitate obiectivă pentru fiecare țară. în epoca noastră, a 
revoluției tehnico-științifice, dezvoltarea economică accelerata, pro
gresul general al unei țări devin iluzorii fără intensificarea schimbu
rilor externe, fără promovarea comerțului și cooperării economice in
ternaționale. In același timp, dezvoltarea multilaterală. a legaturilor 
economice reprezintă o cerință c. - * ••
lume.

a destinderii, a păcii și securității in

BELGRAD 15 (Agerpres). — Co
respondentă de la S. Morcovescu : La 
Belgrad a avut loc ședința Confe
rinței Federale a Uniunii Socialiste a 
Poporului Muncitor din Iugoslavia 
consacrată pregătirilor pentru alege
rile de delegați in adunările Ia toate 
nivelurile, îneepind cu organizațiile 
de muncă, politice și obștești din co
mune, republici și provincii autonome 
și pină Ia Adunarea R.S.F. Iugo
slavia. Această activitate se va des
fășura în mai multe etape și va dura 
de la începutul lunii martie pină la 
mijlocul lunii mai, cind se va consti
tui Adunarea R.S.F. Iugoslavia.

Ședința Conferinței Federale a 
U.S.P.M.I. a constituit un prilej pen
tru analiza rezultatelor obținute în 
cursul primilor patru ani de funcțio
nare a sistemului delegaților, precum 
și pentru stabilirea direcțiilor de ac
țiune a tuturor factorilor politici si 
sociali in perioada următoare. în ra
portul prezentat la ședință, Marin Țe- 
tinici, președintele interimar al Con
ferinței Federale a U.S.P.M.I., a rele
vat că prin noua Constituție, prin ho-

tăririle Congresului al X-lea al U.C.I. 
au fost puse temeliile solide și trai
nice ale unei societăți in care oame
nii muncii și toți cetățenii iși asumă 
direct răspunderea pentru dezvolta
rea in ansamblu a acestei societăți. 
Pe această bază — a arătat vorbi
torul — au fost obținute rezultate 
mari în toate domeniile vieții sociale 
și s-a întărit unitatea clasei munci
toare și a tuturor oamenilor muncii, 
a tuturor popoarelor și naționalită
ților, unitatea țării și solidaritatea ei 
internă.

A fost adoptat textul Manifestului 
electoral, care urmează să fie dat 
publicității.

Calendarul activității electorale pre
vede ca alegerile să înceapă la 9 
martie și să continue, apoi, pe dife
rite etape, pină la 15 mai, cind se va 
constitui Adunarea R.S.F. Iugoslavia, 
act ce va marca încheierea acestei 
ample acțiuni politice in care sint 
antrenați toți locuitorii țării și care 
precede forumul suprem al comuniș
tilor iugoslavi — Congresul al XI-lea 
al U.C.I.

agențiile de presă
Creșterea schimburilor 

comerciale româno-iranie- 
jjg, La Teheran a fost semnat me
morandumul privind schimburile co
merciale pe anul 1978 între Repu
blica Socialistă România si Iran. Do
cumentul prevede o creștere a aces
tor schimburi față de nivelul anului 
1977.

Convorbiri între delegații 
ale P.C.I. și P.C.B. Secretarul 
general al P.C. Italian. Enrico Ber- 
linguer. a primit delegația C.C. al 
P.C. Bulgar, condusă de Dimităr Șța- 
nișev, secretar al C.C. ‘ ~
cu care a avut 
păreri in probleme 
două partide. Convorbirile purtate 
de delegațiile P.C.I. și P.C.B. au pri
lejuit totodată — relevă agenția 
B.T.A. — un schimb de opinii in 
problemele situației internaționale si 

comuniste internatio- 
problemele dez- 

dintre cele două
ale mișcării 
nale. precum si in 
voltării colaborării, 
partide.

wambo din provincia Kunene — s-a 
anunțat la Luanda. Acțiunea s-a sol
dat cu numeroase victime.

în alegerile parlamenta
re din Franța, ce vor avea loc 
în două tururi de scrutin., la 12 și 19 
martie, numărul cetățenilor cu drept 
de vot este apreciat la aproape 
36 000 000. cu trei milioane mai mult 
decit la alegerile municipale din 
martie 1977 și cu 6 000 000 mai mult 
decit la alegerile legislative din anul 
1973.

al P.C.B., 
un schimb de 

interesind cele

Întrevedere la Havana.
Fidel Castro, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cuba, a avut o întrevedere 
cu Antonio Maidana. președintele 
Partidului Comunist Paraguayan, 
care întreprinde o vizită în Cuba. Cu 
acest prilej, au fost abordate pro
bleme privind dezvoltarea raporturi
lor dintre cele două partide și au 
fost trecute in revistă aspecte ale 
evoluției situației politice internațio
nalei

Forțele militare sud-afri-
Caiie au comis 0 nouă agresiune in 
sudul Angolei. atacînd orașul O-

Nou! președinte al Costa 
RiCăi, Rodri8° Carazo Odio, a de
clarat că vor fi continuate principa
lele direcții ale politicii externe 
costaricane. Sîntem hotăriți — a spus 
el — să menținem relații cu toate 
țările lumii, o atenție deosebită ur- 
mind să se acorde statelor vecine.

Dialog ungaro-jamaican.
Janos Kadarrprim-săcretar al C.C. al 
P.M.S.U.. l-a primit pe primul mi
nistru al Jamaicăi. Michael Manley, 
aflat in R.P. Ungară intr-o vizită ofi
cială. Au fost abordate probleme pri
vind dezvoltarea relațiilor reciproce 
și unele probleme internaționale de 
interes comun.

Numărul refugiaților din 
R.S.fl. și Namibia este de cel 
puțin 80 000. Aproximativ jumătate 
se află adăpostiți in trei tabere si
tuate pe teritoriul Mozambicului.

Reuniunea Ia nivel înalt 
a principalelor state occi
dentale industrializate va

al Frontului Unității Socialiste in R. F. Germania
BONN 15 (Agerpres). — în con

tinuarea vizitei întreprinse în R.F.G., 
delegația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, condusă 
de tovarășul Iosif Banc, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., secre
tar al Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, s-a întilnit 
cu Wolfgang -Mischnik, vicepre
ședinte al Partidului Liber-Democrat. 
președintele fracțiunii P.L.D. in Bun
destag, precum și 
acestui partid în 
vest-german.

Cu acest prilej, a 
schimb de informații cu 
activitatea și preocupările actuale

cu deputați ai 
forul legislativ

ale Frontului Unității Socialiste și 
P.L.D., ale parlamentelor din cele 
două țări, evidențiindu-se contribuția 
acestora la dezvoltarea bunelor re
lații dintre Republica Socialistă 
România și Republica Federală 
Germania. Delegația a avut, de a- 
semenea, o convorbire cu d-na dr. 
Hildegard Hamm-Briicher, ministru 
de stat la Ministerul . de 
membru în 
fost făcut, 
de păreri cu 
internaționale
feritoare la securitatea și colabora
rea pe plan european. La întreve
deri a participat ambasadorul țării 
noastre la Bonn, Ion Morega.

Externe, 
direcțiunea P.L.D. A 
totodată, un schimb 
privire la problemele 
actuale, îndeosebi re-

fost făcut un 
privire la

Suveranitatea națională și independența 
—condiții obligatorii pentru înfăptuirea 

drepturilor omului
O rezoluție adoptată de Comisia O.N.U

GENEVA 15 (Agerpres). — în ca
drul lucrărilor Comisiei O.N.U. pen
tru drepturile omului a fost adoptată 
o rezoluție in care se subliniază ne
cesitatea infăptuirii eficiente a drep
tului popoarelor Ia autodeterminare, 
suveranitate națională și integritate 
teritorială, precum și a acordării in
dependentei țărilor și popoarelor co
loniale, drept o condiție obligatorie 
pentru înfăptuirea drepturilor 
mului.

transmit

o-

în rezoluție se exprimă indignarea 
față de continuarea incălcărilor gro
solane ale drepturilor omului in 
statele aflate sub dominație colo
nială sau străină.’

Comisia a denunțat practica folo
sirii mercenarilor in lupta împotriva 
mișcărilor de eliberare națională și 
statelor suverane considerind folosi
rea lor drept un act criminal, iar pe 
mercenari ca infractori.

Rezoluția condamnă politica acelor 
țări care, ignorind dorința majorită
ții statelor lumii, exprimată in nu
meroase rezoluții ale O.N.U., între
țin relații politice, economice, mi
litare și de altă natură cu regimu
rile rasiste din Africa australă.

Bonn în intervalul 
a.c„ a anuntat, marți, 

guvernului
avea loc Ia
14—16 iulie
purtătorul de cuvînt al .... ... ... 
vest-german. El a precizat că data 
a fost acceptată de către S.U.A.. Ca
nada, Marea Britanie, Italia, Franța 
și Japonia.

Organizații criminale cu 
conturi Ia bancă. Traficul cu 
cocaină aduce lumii interlope ame
ricane „beneficii" anuale de circa un 
miliard de dolari, s-a arătat in ca
drul Comisiei O.N.U. pentru pro
blema stupefiantelor. Băncile din- 
tr-un singur oraș al S.U.A. — al că
rui nume nu a fost dezvăluit — 
efectuează anual transferuri de fon
duri totalizind 300 milioane de do
lari in interesul unui singur „grup 
criminal". O altă „organizație crimi
nală" din S.U.A.. a spus reprezentan
tul american, deține 370 milioane de 
dolari in bănci din diferite țări ale 
lumii.

Mari inundațiia provocat re* 
vărsarea in nord-estul Boliviei a 
unor cursuri de apă din bazinul 
Amazonului. Căile rutiere din regiu
nea afectată au devenit impractica
bile și așezări cuprinzind circa 
200 000 de persoane sint izolate de 
restul tării.

Proprietarii de mine a- 
meriCOni au resPins cererea pre
ședintelui Jimmy Carter de a relua, 
la Casa Albă, negocierile cu minerii 
greviști. Președintele Asociației pro
prietarilor de mine, E. B. Leisenrlng, 
a adresat o scrisoare, în acest sens, 
ministrului muncii, Ray Marshall, 
care primise din partea președinte
lui Carter misiunea de a facilita re
luarea negocierilor.

Opțiune fermă a României socialiste: dezvoltarea
••neîngrădită a colaborării economice dintre state

cialiste și cele capitaliste din Europa 
a depășit de peste 10 ori nivelul 
atins in urmă cu trei decenii, valoa
rea globală a importurilor și exportu
rilor cifrindu-se, in prezent, la 50 de 
miliarde dolari. Una din tendințele 
noi, marcante, ale comerțului Est- 
Vest — constată, la rindul său, stu
diul amintit al U.N.C.T.A.D. — a 
fost determinată de faptul că expor
turile țărilor socialiste către țările 
vest-europene au crescut intr-un

trativ că, în ultimii ani, comerțul ex
terior al României socialiste a sporit 
intr-un ritm înalt, depășind . ritmul 
producției industriale. De asemenea, 
volumul comerțului nostru exterior a 
crescut, in perioada 1950—1976, de 
22 de ori. în timp ce comerțul mon
dial a sporit in aceeași perioadă de 
nurriai 16,6 ori. Schimbările calitative 
din economia țării s-au oglindit în 
îmbunătățirea continuă a structurii 
exportului, din care peste o pătri-

OPINIE REALISTĂ 
ÎN PROBLEMA 
INGERINȚELOR

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
într-o cuvîntare rostită la Centrul 
pentru relațiile interamericane. Te
rence Todman, asistent al se
cretarului de stat, a declarat că 
experiența din anul trecut demon
strează că S.U.A. trebuie să-și 
promoveze telurile propriei politici 
externe „fără vreun amestec in 
problemele interne ale unei. țări sau 
alteia". Enumerind unele greșeli an
terioare ale S.U.A. în această pri
vință. cum ar fi insistentele în pro
blemele „dreptului omului". Todman 
a arătat că Statele Unite nu trebuie 
să se aștepte ca alte guverne să rea
lizeze. peste noapte, schimbări fun
damentale în practicile și societățile 
lor. ca răspuns la cererea america
nă. „S.U.A. — a spus el — nu (tre
buie să creadă că știu mult mai mul
te despre o altă societate decît cetă
țenii țării respective și că le pot pre
scrie retete fără a-și asuma vreo (răs
pundere în ce privește consecințele ; 
S.U.A. nu trebuie să-i pedepsească 
pe cei săraci, refuzindu-le asistenta 
pentru a-și exprima nemulțumirea 
fată de guvernele lor".

Creșterea șomajului în țările

capitaliste

Pe bună dreptate,. In zilele noas
tre. se consideră că intensificarea 
corttinuă a colaborării economice con
stituie un aspect fundamental al 
relațiilor dintre state. activitatea 
multilaterală desfășurată pe plan 
international de tara noastră, de pre
ședintele ei. înscriindu-se ca o ilus
trare profund semnificativă in aces.t 
sens. Cu ocazia intilnirilor la nivel 
inalt in România și peste hotare, au 
fost convenite numeroase acțiuni de 
colaborare și de extindere a schim
burilor, au fost semnate acorduri co
merciale și de cooperare pe termen 
lung, care au deschis orizonturi largi 
dezvoltării relațiilor economice ex
terne ale tării noastre. întotdeauna 
glasul tării noastre răsună ferm în 
diverse foruri și reuniuni economi
ce internaționale, in cadrul organis
melor specializate ale O.N.U.. in fa
voarea unui comerț international ne
îngrădit, fără restricții și discrimi
nări. . România aducind o con- 

• tribuție efectivă la afirmarea rela
țiilor noi dintre state, la instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale.

Dezvoltarea continuă și în ritm 
susținut a economiei naționale, 
întărirea potențialului economic al 
țării noastre, in perspectiva situă
rii României în rindul statelor cu 
un nivel mediu de dezvoltare, contu
rează premise pentru amplificarea 
In continuare a legăturilor noastre 
comerciale și de cooperare pe baze 
bi și multilaterale cu celelalte' state.

Caracterul constructiv și justețea 
acestor orientări sint confirmate de 
evoluțiile vieții internaționale, așa 
cum sint ele reflectate intr-un șir de 
documente și statistici oficiale. între 
acestea menționăm două studii adău
gate recent la dosarul colaborării e- 
conomice intereuropene și aflate, in 
aceste zile, .pe masa de lucru a reu
niunii de la Belgrad a reprezentan
ților statelor participante Ia Conferin
ța pentru securitate și cooperare in 
Europa ; este vorba despre raportul 
elaborat sub directa conducere a se
cretarului executiv al Comisiei eco
nomice a O.N.U. pentru Europa 
(C.E.E./O.N.U.) cu tema „Activitățile 
de traducere in viață a prevederilor 
Actului final al Conferinței general- 
europene" și lucrarea experților 
U.N.C.T.A.D. (Conferința Națiunilor 
Unite pentru comer.t și dezvoltare) 
intitulată „Relațiile comerciale intre 
țări cu sisteme economice și sociale 
diferite".

în raportul C.E.E./O.N.U.. secre
tarul executiv Janez Stanovnik sub
liniază că. în momentul actual, „co
operarea economică ar putea oferi 
o cheie a consolidării destinderii in 
Europa, consfințită prin Actul final 
<le la Helsinki al Conferinței pentru 
securitate". în acest context, se ara
tă că primul an de după Conferința 
de la Helsinki a reprezentat „o 
titură în dezvoltarea raporturilor 
merciale dintre țări cu orinduiri 
cialc diferite".

Datele statistice confirmă 
deplin această apreciere.

co- 
co- 
so-

_____ pe 
’ . Volumul

total al comerțului dintre țările se

• Studii recent elaborate de C.E.E./O.N.U. 
și U.N.C.T.A.D. evidențiază însemnătatea dez
voltării colaborării economice intereuropene 
ca factor important a! destinderii pe continent.

• Ponderea sporită a formelor noi, mo
derne de cooperare.

• înlăturarea oricăror bariere și restricții 
din calea schimburilor - cerință a progresului 
general.

ritm mai rapid (13 la sută în 1976) 
decît importurile lor provenind din 
aceste țări (3 la sută).

Concluziile specialiștilor referitoa
re la factorii dinamizării schimburi
lor economice dintre cele două gru
pe de țări sînt unanime. în primul 
rind. este consemnată creșterea for
ței economice și stabilitatea econo
miilor țărilor socialiste, în pofida re
flexelor nefaste ale crizei economice 
și financiare din lumea occidentală. 
..în cursul ultimilor ani — arată stu
diul U.N.C.T.A.D. —țările socialiste 
din Europa au pus un accent tot mal 
mare pe îmbunătățirea considerabilă 
a calității produselor lor indus
triale și a tehnicilor lor de comercia
lizare. Succesele pe care țările socia
liste le-au repurtat in această pri
vință pot explica. în bună măsură, 
creșterea exporturilor lor“. Este ilus-

me o .dețin mașinile, utilajele și in
stalațiile complexe.

In același timp, este relevat im
pactul favorabil al Conferinței pen
tru securitate și cooperare in Euro
pa asupra climatului general al re
lațiilor dintre statele continentului, 
in sensul stimulării proceselor de 
normalizare a vieții politice, al in
staurării unei noi diviziuni interna
ționale a muncii, pe baze echitabile, 
al eliminării obstacolelor și discrimi
nărilor artificiale din calea schimbu
rilor dintre state. Bunăoară, este po
zitiv că proporția mărfurilor libera
lizate pe listele de importuri ale sta
telor occidentale a sporit de la 10 
Ia sută în 1969, Ia 70 Ia sută în pre
zent. expresie concretă a necesității 
obiective a dezvoltării neîngrădite, 
libere .de orice bariere, a comerțului 
internațional.

Ambele studii relevă preponderen
ța crescindă a formelor noi. moder
ne, de cooperare economică în ca
drul colaborării general-europene. 
Bunăoară, la realizarea exportului 
total al României, activitatea de co
operare economică contribuie cu 
peste .20 la sută. Un „inven
tar" la scara continentului ara
tă că, in prezent, funcționează 
circa 1 200 de contracte de coopera
re industrială intre țările socialiste 
și cele capitaliste din Europa (față 
de numai 500 la începutul deceniu
lui actual), numărul acestor contracte 
crescind, în medie, cu aproape 100 
pe an. Remarcabilă este și creșterea 
calitativă, adică trecerea de la con
tracte de livrări complexe la abor
darea unor forme superioare de co
operare, cum ar fi cooperarea în 
producție, societățile mixte ș.a.m.d. 
De pildă, studiul U.N.C.T.A.D. subli
niază experiența acumulată, în ulti
mii ani, de unele țări socialiste, intre 
care și România, in construirea de 
întreprinderi comune 
din țările occidentale, 
tuală există peste 
mixte (mai ales 
care funcționează 
lor vest-europene 
cietăți mixte 
mercializare) 
europene.

Demnă de 
continuă a cooperării 
tehnico-științifice în ramuri 
triale „de vîrf", cum ar fi : construc
țiile de mașini (34,6 la sută, totalul 
acțiunilor de cooperare de pe conti- 

............................. 'la 
la 
și

(de 
in

cu parteneri 
La ora ac- 

200 de societăți 
de comercializare), 
pe teritoriul țări- 

și peste 100 de so- 
producție și co

tările socialiste
reținut este extinderea 

economice și 
intlus-

nent), industria chimică (17,5 
sută), mijloace de transport (14.4 
sută), industria energiei electrice 
electronice (11 la sută).

în același timp, cele 220 de acor
duri comerciale și de cooperare eco
nomică, industrială și tehnică pe 
termen lung încheiate intre țări 
cu orinduiri diferite (fată de numai 
23 de asemenea acorduri existente 
la începutul anilor ’60) conferă o 
bază de stabilitate, o perspectivă 
clară dezvoltării schimburilor econo
mice intereuropene. Practic. patru 
cincimi din aria legăturilor economice 
Est-Vest se află sub incidența acor
durilor pe termen lung.

în pofida progreselor înregistrate, 
schimburile dintre state cu orinduiri 
diferite sint. totuși, departe de a de
ține o pondere spectaculoasă în ta
bloul colaborării economice intereu
ropene (5,7 la sută în ansamblul co
merțului exterior al țărilor capita
liste dezvoltate). Această situație 
este determinată de faptul că, așa 
cum se apreciază în documentele 
menționate, există incă mari re
zerve nefolosite, persistă piedici și 
bariere artificiale, in special ca ur
mare a recrudescentei protecționis- 
mului in unele țări capitaliste, pe 
fundalul multiplicării fenomenelor 
de recesiune și criză din economia 
occidentală. Sint. tară îndoială, feno
mene și tendințe negative, care con
travin prevederilor Actului final 
semnat la Helsinki. Iată de ce Româ
nia acționează cu perseverentă in di
recția înlăturării obstacolelor și res
tricțiilor in comerțul internațional, 
pentru asigurarea unor schimburi 
echilibrate.’

în studiile citate, ca și în altele 
anterioare, se subliniază necesi
tatea stringentă a aplicării de măsuri 
care să stimuleze dezvoltarea colabo
rării economice intereuropene, in fo
losul progresului și prosperității tutu
ror națiunilor. în acest context, exper- 
ții C.E.E./O.N.U. anticipează largile 
perspective deschise cooperării prin 
realizarea în comun a unor proiecte 
de interes general în domeniile ener
getic, tehnico-științific, protejării 
mediului înconjurător etc — aseme
nea acțiuni de cooperare fiind menite 
sâ asigure o bază trainică securității 
și destinderii pe continent.

Aceste anticipații pozitive eviden
țiază, o dată mai mult, însemnăta
tea intensificării eforturilor tuturor 
națiunilor in direcția dezvoltării co
laborării dintre țările cu orinduiri di
ferite, ca o contribuție 
promovarea înțelegerii și 
făurirea unui sistem de 
trainică în Europa și in lume, țe
luri pentru realizarea cărora Româ
nia socialistă acționează, după cum 
se știe, cu neslăbită consecventă, in
clusiv în cadrul actualei reuniuni de 
la Belgrad.

„0 tragedie ce riscă 
să amenințe bazele 
societății noastre"
Declarația președintelui 

Comisiei C.E.E.
STRASBOURG 15 

Europa „celor nouă" 
un impuls economic 
istorice, a declarat 
președintele Comisiei 
tind in Parlamentul . 
programul comisiei pe anul 1978.

Referindu-se la problema șomaju
lui, pe . care a calificat-o drept 
„tragedie ce riscă să amenințe ba
zele societății noastre și a institu
țiilor sale", Jenkins a subliniat că 
este cazul „să se dea semnalul de 
alarmă". ■

„în cadrul C.E.E., nici o economie 
națională nu este la adăpost de 
perspectiva menținerii sau chiar a 
măririi ratei șomajului".

(Agerpres). — 
are nevoie de 
de dimensiuni 
Roy Jenkins, 
C.E.E., prezen- 
(vest)-european

Criza de guvern 

din
Giulio Andreotti a prezentat 

partidelor din ,,arcul 
constituțional” un proiect 

de program economic
ROMA 15 (Agerpres). — în ca

drul unei noi tentative de a soluțio
na criza guvernamentală, premierul 
desemnat al Italiei, Giulio Andreotti, 
a prezentat miercuri celor cinci par
tide politice care, alături de demo- 
crat-creștini. fac parte din „arcul 
constitutional" (partidele comunist, 
socialist, socialist-democratic, liberal 
și republican), un proiect deprogram 
destinat să ducă la redresarea econo
mici italiene, precum și la combate
rea actelor de violentă care agra
vează tensiunile vieții sociale șl po
litice italiene.

Răspunsurile la programul prezen
tat vor fi date cu prilejul unei în- 
tilniri a lui Giulio Andreotti cu 11- 

formațiuni politice, 
mai devreme pentru

derii acestor 
prevăzută cel 
s îmbăta.

efectivă Ia 
păcii, la 

securitate

Viorel POPESCU

★
La Roma s-au încheiat lucrările 

Conferinței Federației unite a centra
lelor sindicatelor italiene — C.G.I.L., 
C.I.S.L. și U.I.L. —in cadrul căreia 
a fost aprobat un document elaborat 
de C.G.I.L. cuprinzind direcții de ac
țiune ale sindicatelor, precum și pro
puneri privind rezolvarea crizei eco
nomice și de guvern cu care este con- ' 
fruntată Italia.

Documentul subliniază că sindica
tele. in schimbul unor „sacrificii li
ber consimțite", cer conducătorilor 
italieni „o strategie globală și'serioa
să" pentru redresarea economiei tă
rii. Totodată, sindicatele consideră că 
este necesar să se acorde prioritate 
asigurării locurilor de muncă. îndeo
sebi pentru tineri, dezvoltării Sudu
lui și restructurării industriale.
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