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pentru convocarea Marii Adunări Naționale
In temeiul articolului 54 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Articol unic. - Se convoacă Marea Adunare Națională în a cincea sesiune a ce

lei de-a șaptea legislaturi în ziua de 28 martie 1977, ora 9.
NICOLAE CEAUȘESCU

• Președintele
Republicii Socialiste România

FORȚA ECONOMIEI SOCIALISTE PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
temelia de granit a dezvoltării patriei,

a ridicam neabătute a bunăstării poporului

NICOLAE CEAUȘESCU
Ambasadorul Republicii Zair

Zi de zi, sosesc vești despre succe
sele obținute de oamenii muncii in 
dezvoltarea 
naționale: 
șini: „Vom
luna martie 
procente"»; «La 
șov a fost 
de majorare 
șantierul noului laminor din Ro
man : „Vom termina construcția cu 
două luni mai devreme"» ; «Cuvin- 
tul si fapta siderurgiștilor gălăteni : 
In fiecare zi producții record». 
Asemenea știri, venite de pe întreg 
cuprinsul tării, se constituie, în an
samblul lor, într-un autentic argu
ment faptic privind forța economiei» 
noastre socialiste. O dată mai mult, 
economia noastră demonstrează și 
acum, după grelele pierderi provo- 
oate de cutremurul din 4 martie, că 
are capacitatea de a depăși orice im
pas, de a-și relua neîntîrziat dezvol
tarea sigură.

Această forță a economiei noastre,, 
această capacitate de înaintare 
neabătută pe drumul progresului 
își au izvoarele in sistemul de or
ganizare economico-socială a so
cietății noastre, in relațiile de pro
ducție socialiste, bazate pe proprieta
tea socialistă asupra mijloacelor de 
producție, în conducerea planificată a 
economiei. In primă și ultimă instan
ță, proprietatea socialistă este sursa 
Inepuizabilă de forță a economiei na
ționale.

Pe temeiul proprietății socialiste, al 
noilor relații sociale s-a dezvoltat 
conștiința oamenilor muncii de stă- 
pini ai întregii avuții sociale și al 
roadelor muncii lor. Și dt de puter
nică este această conștiință s-a văzut 
limpede, în aceste zile, în graba cu 
care oamenii au alergat, imediat după 
cutremur, spre întreprinderile unda 
lucrează, spre a vedea ce este de fă
cut, a trece fără intirziere la înlătu
rarea avariilor produse, în atîtea și 
atîtea manifestări ale abnegației și 
dăruirii lor in muncă — de la schim
burile prelungite și duminicile trans
formate In zile obișnuite de lucru și 
Îiină la angajamentele suplimentare 
uate în întrecerea socialistă. A apă
rut clar că refacerea și repunerea cit 
mal grabnică în funcțiune a între
prinderilor avariate, compensarea 
daunelor suferite în unele sectoare

continuă a economiei 
«Constructorii de 

depăși planul 
cu minimum 
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a producției»;
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prin creșteri ale producției in sectoa
rele neafectate sint privite de oame
nii muncii ca propriile lor probleme, 
de care depind progresul general și 
bunăstarea fiecăruia in parte. O ase
menea atitudine ar fi de neconceput 
într-o societate care se întemeiază pe 
proprietatea capitalistă asupra mij
loacelor de producție, pe exploatarea 
marii majorități a celor Ce muncesc.

miei socialiste unitare, ale unei con
duceri unitare au fost posibile acele 
deplasări operative de sarcini de ia 
întreprinderile lovite de 
unitățile necalamitate, 
promptă a colectivelor 
de a realiza însemnate 
producție și beneficii
care să compenseze pierderile sufe
rite. S-au văzut, totodată, in toata

seism către 
angajarea 
neafectate 

volume de 
suplimentare,

baza superiorității orinduirii 
noastre se află proprietatea socialistă 
asupra mijloacelor de producție, care 
pune în slujba poporului întregul po
tențial al țării, permite desfășurarea 
unui efort coordonat și eficient în ve
derea propășirii societății, ridicării ei 
pe trepte tot mai înalte de civilizație"
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Proprietatea socialistă formează 
acel liant trainic, indestructibil, care 
asigură economiei noastre socialiste 
caracterul unui tot unitar, omogen. 
Tocmai aceasta face posibil ca dau
nele dintr-un sector să fie compen
sate prin realizările din cele
lalte sectoare, cele dintr-o între
prindere prin realizările unități
lor similare din cadrul ramurii. Așa 
cum relațiile sociale socialiste presu
pun, determină și favorizează întra
jutorarea între oameni, tot astfel 
relațiile socialiste de producție pre
supun, determină și favorizează în
trajutorarea între unitățile producti
ve, precum și intre diferitele ramuri 
ale economiei naționale.

Numai o asemenea economie a 
dispus de capacitatea de a îndrep
ta, într-un timp extrem de scurt, 
spre punctele afectate un atît de pu
ternic arsenal de mijloace tehnice șl 
materiale. Numai in condițiile econo-

acestea roadele politicii partidului 
de industrializare socialistă, prin care 
a fost creată o solidă bază tehnico- 
mațerială, aptă să susțină cu deplin 
succes efortul de refacere.

Ca urmare a amplei mobilizări de 
forte tehnice, materiale și umane a 
fost posibil ca , într-un timp foarte 
scurt să fie repuse în funcțiune ma
joritatea covirșitoare a unităților in
dustriale. Ne îndreptăm cu pași re
pezi spre atingerea parametrilor nor
mali de funcționare la toate unită
țile avariate.

Desigur, menținerea intactă a rit
mului de creștere a economiei ne
cesită. în continuare, eforturi consi
derabile. Mai mult ca oricind, se Im
pun întronarea în fiecare celulă a 
economiei naționale a celei mai ri
guroase ordini și discipline, promo
varea unei organizări superioare a 
muncii și producției, îndeplinirea cu 
maximă conștiinciozitate de către fie-

care om al muncii a sarcinilor ce-1 
revin.

Acestea șlnt cerințe esențiale 
ale creșterii productivității mun
cii — pîrghie primordială a dez
voltării accelerate a economiei. In 
actualele condiții, cînd sint de re
cuperat mari pierderi de producție, 
se impune cu stringență ca organi
zațiile de partid să desfășoare o am
plă acțiune de masă, cu participarea 
tuturor oamenilor muncii, pentru de
pășirea nivelurilor prevăzute prin 
programele de creștere suplimentară 
a productivității muncii întocmite la 
începutul acestui an. Evident, în a- 
tingerea acestui imperativ esențiale 
sint, înainte de toate, folosirea in
tensivă a 
tilizarea 
forței de 
gradului 
tizare a

O atenție deosebită trebuie acor
dată și reducerii consumurilor ma
teriale. Așa cum se știe. însemnate 
consumuri suplimentare neprevăzute 
— ciment, lemn, metal, combustibil, 
energie — s-au adăugat celorlal
te efecte negative pe plan economic 
ale seismului. Iată rațiunea pentru 
care se impune în prezent o înaltă 
exigentă in utilizarea lor. astfel in
cit să se asigure reducerea ponderii 
cheltuielilor materiale de producție 
și. implicit. îmbunătățirea in conti
nuare a eficientei economice.

Neslăbită preocupare se impune ți 
în direcția modernizării producției, 
in deplin acord cu exigențele revo
luției științifico-tehnice contempo
rane. Numai promovînd neabătut 
progresul tehnic se poate asi
gura o certă creștere a calită
ții produselor, ceea ce inseamnâ in 
fapt valorificarea superioară a ba
zei de materii prime și materiale a 
tării si a potențialului uman. Pro
gresul teh'zic trebuie să stea si la

mașinilor și utilajelor, u- 
cît mai judicios posibil a 
muncă, ridicarea rapidă a 
de mecanizare și automa- 
proceselor de producție.

(Continuare în pag. a V-a)

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, luni la amiază,

pe Nyoka Busu Noengo, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare in 
calitate de ambasador extraordinar și

plenipotențiar al Republicii Zair 
tara noastră. (Cuvintările rostite, 
pagina a V-a).

Ambasadorul Republicii Guineea
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, luni după-amiază. pe Ibra- 
hima Camara, ambasadorul Republi
cii Guineea Ia București.

Cu acest prilej, ambasadorul a In- 
mînat șefului statului român un me
saj din partea președintelui Ahmed 
Sekou Toure și a tovarășei Andree 
Toure prin care exprimă președin
telui Nicolae Ceaușescu și tovarășei

Elena Ceaușescu adînca lor compa
siune în legătură cu marile pierderi 
umane si materiale provocate de re
centul seism. In același timp, este 
manifestată convingerea că bunele 
raporturi dintre țările, partidele și 
popoarele noastre se vor extinde șl 
Întări continuu în folosul și spre bi
nele lor. al Înțelegerii și colaborării 
între națiuni.

în 
in

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
mulțumit in numele său »i 
tovarășei Elena Ceaușescu pentru 
mesajul primit, pentru sentimentele 
exprimate, reafîrmînd. totodată, con
vingerea că relațiile româno-guineeze 
se vor dezvolta și adinei pe mal de
parte în interesul comun, al păcii șl 
cooperărji in lume.

întrevederea s-a desfășurat tntr-0 
atmosferă de caldă prietenie.

e 
al

Pentru noile obiective economice și sociale

Cantități sporite de materiale
♦

de construcție
Răspunzind cu hotărîre șl promptitudine chemării secretarului 

general al partidului, sarcinilor stabilite de Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., de a contribui la efortul întregii țări de consolidare 
și reconstrucție a locuințelor și edificiilor publice, a obiectivelor eco
nomice avariate de cutremur, oamenii muncii din întreprinderile pro
ducătoare de materiale de construcție se află la datorie, acționează 
energic și cu dăruire, avind conștiința clară a faptului că. 
acum, mai mult ca oricind. tara are' nevoie de cantități cit 
mai mari de ciment, cărămizi, prefabricate din beton, sticlă, masă lem
noasă, uși și ferestre și alte materiale de construcții. în unitățile 
neafectate, muncitorii și tehnicienii, sub conducerea nemijlocită a 
organizațiilor de partid, au hotărit să suplimenteze simțitor angaja
mentele. să realizeze cantități sporite de materiale de construcții. Re
porteri și corespondenți ai „Scînteli", aflați în numeroase unități pro
ducătoare de materiale de construcții, transmit :

Aceștia sint fiii pe Frumusețea
căre i crește țara

Am dat cu totii un grav 
fi teribil examen al du
rerii. Demnitatea cu care 
ne-am comportat a fost 
exemplară. Am fost adine 
impresionat de noi toti, 
dar parcă cel mai mult 
m-au impresionat tinerii : 
într-o singură zi, cei mal 
multi dintre ei s-au trans
figurat brusc și definitiv. 
Privirile lor au primit o 
intensitate greu de tradus 
în cuvînt. Gesturile lor au 
căpătat un accent de de
cizie existențială pe care 
înainte, parcă, nu le-o 
știam. I-am revăzut tn- 
cărcati de o mare gravi
tate. cu ovalul 
chipului matu
rizat de atinge
rea aripii teri
bile a seismului 
care ne-a smuls 
din cotidian, 
lor tinere se concentrau 
asupra destinului acestui 
dens spațiu urban al ener
giei noastre, care este 
Capitala. Și dintr-o dată 
ftrăzile s-au umplut de 
eroi anonimi, a căror com
portare, plină de adinci- 
me și de înțelepciune, s-a 
înscris exemplar în bara
jul pe care întreaga națiu
ne i-a ridicat in calea 
aeismului. Tinerii, a- 
ceștl extraordinar de mo
dești înțelepți ai solidari
tății umane, au fost prin
tre primii 
pe tragicii 
lozului, au 
fiare rupte 
rimate in 
respirații, a unui geamăt, 
pentru a da o primă mină 
de ajutor nefericirii. Nu 
știu dacă vom putea uita 
vreodată căldura gestului 
lor, izvorît dintr-o adincă 
spontaneitate a inimii, 
gest firesc, dar Încărcat 
de toată frumusețea mo
rală de care e capabilă 
ființa noastră umană. O 
țară care și-a crescut ast
fel de fii are cu ce să se 
mîndrească, este i 
în pofida oricăror 
tăti. de viitorul ei.

Am ascultat la 
mărturisirea unui 
care scăpase de sub 
mături un copil ai 
părinți au pierit sub de-

zastru. El simțea datoria 
plină de bucurie să-l vi
ziteze zi de zi la spital, 
pe acest copil „al lui", 
născut a doua oară. Am 
auzit apoi vocea unei ti
nere fete scoase la lumină 
după neînchipuit de multe 
ore de suferință și în pu
ritatea cuvintelor ei re
născute am simțit irepre- 
sibila emoție pe care ini
ma unui om poate să. o 
încerce, nu atît la gîndul 
propriei sale salvări din 
moarte, ci a bucuriei pe 
care acest act îl provoacă 
In sufletul salvatorilor. 
Momentul magic în care 
______  emoția solidari

tății umane, to- 
Cszar BALTAG pind într-o mii- 

________  me de, secundă 
orice cochilie a 

egoismului banal, uneș
te atit de curat inimile, 
poartă în el o înălțătoare 
sacralitate. Avea loc in 
toti acești oameni., salva
tori sau salvați.
gere completă a 
psihic obișnuit.

■ mutație în aur
lor adinei. Nu vom putea 
uita niciodată mîinile care 
purtau ca pe un vas fără 
de preț, scos de sub dărî- 
mături. un copil, o femeie, 
o fragilă și neprețuită al
cătuire omenească. încă 
pilpîind. Văd mereu chi
purile unor tineri bărbați 
pină ieri aproape incă niș
te băietandri. maturizate 
de o gravă și tulburătoa
re înțelegere a sensului 
fundamental al vieții.

In vreme, in scurtă 
vreme, atît de cruntele 
răni care încă ne singe- 
ră se vor închide, dar noi. 
toti. cei de azi. care am 
trăit această dramatică 
inițiere nu vom uita nici
odată că semenii noștri au 
trecut un adine și tulbu
rător examen al suferin
ței. în noi toti s-a mani
festat cu putere. încă o 
dată, o dimensiune eternă 
și fundamentală a neamu
lui românesc : atitudinea 
bărbătească de depășire a 
durerii prin dăruire gi 
eroism.

pe toti
Gindurile

o invin- 
pragului 

o trans- 
a ființei

omului și a vieții
Durerea momentelor 

prin care ne-a fost dat 
să trecem se va oglindi 
in toată activitatea noas
tră viitoare ca dragoste 
față de om. ca atașament 
pentru viată, pentru lupta 
cotidiană a oamenilor 
a face viața mai bună, 
vom putea să uităm 
cordarea cu care ei. 
menii, luptă pentru

care au urcat 
munți ai mo- 
coborit printre 
si plansee dă- 
căutarea unei

sigură, 
greu-
radio 
tinăr 
dări- 
cărui

de 
Nu 
in- 
oa- 

a 
restabili echilibrul zdrun
cinat stihinic de natură, 
natura aceasta din im- 
blinzirea căreia omul și-a 
făcut o mîndrie de prim 
ordin. In astfel de mo
mente cind viăta e în
fruntată cu or- _______
bire de legi as
cunse privirii 
înțelegem din
tr-o dată că via
ța societății nu este posi
bilă fără solidaritate și 
mai ales fără spirit de sa
crificiu. Nu face nimeni 
un program din sacrifi
ciu. nimeni nu se poate 
lăuda că e pregătit pentru 
dezastre, esențial este insă 
să nu cedăm. în astfel de 
împrejurări, lupta umăr 
la umăr dă vieții umane 
nimbul luminos al cura
jului pe cea mai înaltă 
treaptă morală.

Această anvergură a 
voinței omenești, senti
mentul fierbinte de care 
sint animați oamenii in 
astfel de Împrejurări, ela
nul cu care se ridică dea
supra egoismului, a invi
diei. apropiindu-1. este 
chiar problema de căpătii 
a artei, care se transmi
te spontan ca act de par
ticipare la viata socie
tății.

Trebuie să fii cu totul 
uscat sufletește ca să poți 
rămine insensibil in fața 
suferinței ; ori de unde si 
oricum vin loviturile, oa
menii le intimpină cu o 
clară voință de a trăi. Ne 
dăm seama in astfel de 
momente că substanța 
vieții stă în chiar voința 
omului de a lupta împo
triva a tot ce încearcă să 
umilească viata, s-o de
ruteze.

Toate astea sint adevă
ruri banale, pot părea ba
ngle. insă cind reușești să

Ion VLASIU

le legi de opera de artă 
devin valori morale, ge
neratoare de cultură, adi
că viată deschisă tuturor 
ca o înflorire a esențelor. 
Știu că nu mâ înșel în 
crezul meu : cind opera 
de artă radiază sentimen
tele si ideile mări ale so
cietății, cind spiritualita
tea exprimată se trans
mite fără greutate atin
gem limita zonei artistice, 
adică stilul epocii.

De nu știu cite ori am 
refăcut in gind istoria 
celor șase decenii prin 
care am trecut. Nu e vor
ba numai de cutremure.

Războiul e mult 
mai dur decît 
un cutremur, cu 
care seamănă în 
sensul că apar 

forțe stihinice socials — 
egoism, invidie, prostie.

Două războaie au arun
cat o umbră neagră peste 
viata noastră și două cu
tremure și alte calami
tăți. Istoria noastră nu e* 
un poem lacrimogen, bla
zarea nu ne stă bine. 
Stăm drepți în fata des
tinului. a vieții, nu elimi
năm generozitatea și dra
gostea din relațiile noas
tre, zi de zi se produc 
fapte generoase, care toa
te vorbesc de frumusețea 
omului și a vieții, fapte 
din care 
sferă de 
credere 
întărește 
a fi și ,mai uniți în dra
gostea noastră pentru 
viață.

Inițiativa U.A.P. de a 
completa lista bunurilor 
pierdute cu opere de artă 
donate de artiști mi se 
pare firească. Nu mă în
doiesc că va fi primită 
cu aceleași sentimente a- 
fectuoase cu care artiștii, 
toti 
mai 
tru 
să 
pentru viată, atașamentul 
fără reținere la tot ce 
tine de aspirațiile socie
tății noastre.

radiază o atmo- 
optimism și In
tri viitor, care 
in noi voința de

artiștii vor oferi cele 
potrivite lucrări pen- 
interior. lucrări care 
transmită dragostea

Imagine de la întreprinderea de lianți și azbociment Fieni

IN SCHIMBURI PRELUNGITE, 
în urma unei analize econo
mice minuțioase, ’ colectivul între
prinderii de materiale de construcții 
din Călărași s-a angajat să livreze 
suplimentar, pină la sfirșitul anului, 
pentru zonele afectate de cutremur, 
panouri mari prefabricate pentru 100 
de apartamente, 5 000 metri cubi be
ton celular autoclavizat pentru zidă
rie, 15 milioane cărămizi. De ase
menea, vor fi realizate peste plan 
3 000 metri cubi elemente industriale 
prefabricate și 100 tone confecții me
talice. In vederea realizării acestei 
producții suplimentare, comitetul de 
partid, consiliul oamenilor muncii au 
hotărît ca, in toate secțiile, să se lu
creze în schimburi prelungite, pre
cum și in zilele de duminică. De la 
5 martie, ritmul de execuție la pa
nouri mari a crescut de la cinci la 
șase apartamente pe zi, au fost li
vrați în plus 720 metri cubi prefabri
cate, 2,7 km tuburi precomprimate, 
diverse alte elemente prefabricate, 
235 000 cărămizi și blocuri ceramice 
și alte materiale. (Lucian Ciubo
tarul.

ZILNIC, SPORURI ÎNSEMNATE DE 
. PRODUCȚIE. Prin folosirea inten
sivă a agregatelor. Fabrica de ciment 
din Comarnic produce in plus în 
luna martie cel puțin 150 tone de ci
ment. primele cantități fiind livrate 
Ploieștiului. De asemenea, întreprin-

derea „Vulturul" din aceeași locali
tate expediază suplimentar, zilele a- 
cestea, întreprinderii de piese turna
te Cimpina și altor unități afectate 
de seism, peste 100 tone cărămizi 
refractare. întreprinderea de mate
riale izolatoare Berceni, chiar in 
condițiile vitrege în care s-a aflat, 
a găsit rezerve să realizeze peste 
plan 800 000 mp țesături din fibră și 
sticlă bituminată, precum șl 500 000 
mp țesătură și pînză bituminată. De 
ia I.F.E.T. Ploiești aflăm că, în uni
tățile sale, se realizează tn plus, în 
20 de zile din această lună, 4 500 mp 
baracamente, 200 mc bile-manele ; 
se livrează, de asemenea, ,200 mc 
cherestea de rășinoase și lemn pen
tru construcțiile rurale. Colectivul 
de la „Feroemail" din Ploiești pro
duce suplimentar in această lună 
1 000 mp radiatoare pentru locuințe, 
500 bucăți spălătoare cu suport pen
tru bucătării, 1 000 bucăți rezervoare 
pentru instalațiile sanitare și «Ițele. - 
(Constantin Căprarul.

CU 
TAIE, 
lectivul 
din Cluj-Napoca lucrează la capa
citatea maximă, realizind o producție 
de armături și piese de schimb în 
valoare de peste 1 milion lei. Este 
firesc. „Armătura" este singura uni
tate din țară care produce armături, 
pentru apă și gaze, piese de schimb 
pentru aspersoare și alte instalații. 
Unii muncitori de înaltă calificare, 
printre care strungarul Varga B. 
Martin, presatorul Emilian Manea, 
turnătorul Ambrozie Foitoș și mulți 
alții, obțin zilnic depășiri ale planu
lui de pină la 50 la sută. în această 
perioadă nimeni nu a lipsit de la 
lucru, iar prin respectarea riguroasă 
a tehnologiei de fabricație rebuturile 
au fost înlăturate. Ținînd seama da 
capacitățile de producție existente, 
de hărnicia colectivului, aici se vor 
realiza în acest an, față de preve
derile de plan. încă 1 500 tone armă-

ÎNTREAGA
Din ziua de 5 
întreprinderii

CAPACI- 
martie, co- 
„ Armătura"

(Continuare în pag. a IlI-a)

Principalul obiectiv al acestei săptămini în agricultură:

Am intrat intr-o săptămînă hotărîtoare pentru încheierea insămîn- 
țârii culturilor din prima epocă. De aitfel, din ultimele date centra
lizate la ministerul de resort rezultă că lucrările de sezon se inten
sified de la o zi la alta. Pinâ ieri au fost insămințate 414 000 hectare 
cu culturi din prima epocă — adică 44 la sută din suprafețele desti
nate acestor culturi, exceptind floarea-soarelui. în cooperativele agri
cole din județul Brăila, de exemplu, s-a încheiat semănatul culturilor 
din prima epocâ, iar in cele din județele Galați, Tulcea și Buzău 
lucrările au fost efectuate in proporție de 93—36 la sută. Condițiile 
climatice 
din prima 
săptămini. 
arăturile, 
cutarea lucrărilor de întreținere pe pajiști

In ritm susținut, cu toată grija
pentru calitatea lucrărilor

In chemarea la întrecere adresată 
de Comitetul județean Olt al P.C.R. 
tuturor organelor județene de partid, 
tuturor oamenilor muncii din agricul
tură se prevede, intre altele, spo
rirea producției medii de sfeclă de 
zahăr de la 37 000 la 40 000 kg la hec
tar. Biroul comitetului județean de 
partid, analizlnd

sint favorabile pentru intensificarea însămînțării culturilor 
epocâ, astfel incit lucrările să se incheie in cursul acestei 
De asemenea, trebuie grăbite celelalte lucrări de sezon : 

grăpatul ogoarelor, pregătirea sistemelor de irigații, exe-
rezultatele din anul

trecut la această cultură, a scos în 
evidență că in cooperativele agricole 
există mari posibilități de creștere a 
producției. Ce se face acum pentru 
îndeplinirea și depășirea angajamen
tului prevăzut in chemare? „Sfeclei 
de zahăr i-au fost rezervate cele mal 
potrivite terenuri — ne spunea tov. 
Gheorghe Dinescu. secretar al comi
tetului județean de partid, președin
tele U.J.C.A.P. Specialiștii urmăresc 
ca semănatul sfeclei să se facă pe 
parcelele arate și fertilizate încă din 
vara și toamna anului trecut. Aceasta 
permite efectuarea unor însămlntări 
de bună calitate, asigurarea densită
ții optime și. în final, o recoltă bo
gată. Peste 60 la sută din suprafețe 
au fost amplasate pe terenurile ame
najate pentru irigat, situate în sudul 
județului, unde pot fi obținute ran
damente mari la hectar".

Cu prilejul unui raid-anchetă, 
efectuat duminică și luni, am con
statat că. în cele mai multe unități 
agricole, specialiștii, cadrele de con
ducere urmăresc intensificarea semă
natului și efectuarea unor lucrări de 
cea mai bună calitate. La coopera
tiva agricolă .din Brîncoveni. meca
nizatorii Gheorghe Pirșcoveanu șl 
Marin Gugu, ,sub directa supraveghe
re a ing. Ion Iordache. însămintau 
ultimele hectare din cele 100 planifi
cate. Pentru a spori randamentul utl-

C.A.P. Purani, județul Teleorman; Pregătirea terenului pentru insămințarea culturilor din prima epocă (Continuare în pag. a IH-a)
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STRUCTURA MORALĂ A SOCIETĂȚII SOCIALISTE - 
„STRUCTURA DE REZISTENȚĂ" A OMULUI NOU

în aceste zile ne-am dovedit puternici, mai puternici declt orice așteptări. Am dovedit — întregul popor, 
unit intr-un singur suflet bărbătesc și generos — tăria de a învinge firescul sentiment al durerii ți de a pune 
mina pe uneltele unei munci titanice. Nu este, nicidecum, o însușire pe care ne-am fi descoperit-o peste noapte. 
Pentru că nu se călesc peste noapte caractere, nu se formează într-o clipă o conștiință de luptător dirz pen
tru cauza Întregii colectivități socialiste, nu se limpezesc și nu se clădesc în sufletele oamenilor, dintr-o dată în
sușiri morale de o asemenea altitudine și puritate. Acest fel de a fi al oamenilor societății noastre — oameni 
In a căror structură morală sint atît de evidente calitățile comunistului — este rodul unei activități educative de 
adîncime si durată, înfăptuită de partid în anii construcției socialiste. Omul nou. însuflețit de spirit revoluțio
nar. de nețărmurită dragoste și atașament față de patrie și partid, reprezintă realitatea fundamentală a operei 
Istorice pe care o Înfăptuim, sub conducerea partidului comunist. L-am intilnit de-a lungul acestor ani — în 
milioane de exemplare — totdeauna acolo unde a fost mai greu, în bătăliile pentru înfăptuirea mărețelor obiec
tive ale dezvoltării economice ți sociale sau pe baricadele înfruntării cu stihiile naturii, care nu ne-au ocolit.

Oamenii cu care am stat de vorbă, pentru a afla cele ce urmează, ne-au relatat episoade emoționante de 
pe locurile calamitate, ca și din întreprinderi sau de pe șantierele refacerii. Nu întotdeauna ne-au putut spune 
numele oamenilor amintiți de ei. Pentru că, acolo, pe baricadele acestei crîncene bătălii, nimeni n-a stat să 
Întocmească tabele nominale. Cei mai multi au rămas anonimi. Oameni fără nume, dar oameni adevărați. In 
fond, cînd un întreg popor și-a dovedit eroismul, anonimatul este, cu atît mai mult, o aleasă virtute.

Meseria comuniștilor
a pune umărul la greu

Virtuți de tăria diamantului

și puritatea cleștarului
— Cînd m-am prezentat să iau în 

primire obiectivul, prima întrebare pa 
care am pus-o a fost : unde-i activis
tul de partid care conduce lucrările 7 
„Acolo, pe grămada de moloz. Tova
rășul acela in salopetă"; mi-a răspuns 
cineva. Așa l-am cunoscut eu pe to
varășul Cociuba. Cu aparatul de su
dură în mînă, tăind niște fiare con
torsionate, în salopetă albastră, lu
crind cot la eot cu ceilalți. Era sufle
tul echipei de salvare. Și mai tîrziu 
avea să muncească cu aceeași dăruire, 
propunînd soluții, intrînd prin cele 
mai periculoase crăpături, oriunde 
exista șansa cea mai mică să poată 
fi găsiți supraviețuitori. Dar primul 
moment al întîlnirii noastre mi-a 
rămas adine întipărit în memorie. Ca 
ostaș — am peste 30 de ani in 
tâ — în clipa aceea, am avut 
mentul că în jurul meu sînt 
luptători dîrzi, cu care nu poți 
nici o bătălie. Oricit ar fi de grea. 
Acum, în focul acestei grele încercări 
prin care a trecut țara, oricine a pu
tut constata pe vid cine sînt activiștii 
noștri de partid și ce înseamnă cu 
adevărat un activist de partid. Au 
fost în primele rinduri. unde era mai 
greu. Au scormonit zile și nopți in 
șir printre dărimături, s-au îngrijit 
de buna organizare a muncii, de ne
voile populației. Cu toate că mulți 
dintre ei nu știau ce au pe acasă. De 
unii nici n-am știut că sînt activiști 
de partid. Am aflat abia la urmă...

Interlocutorul nostru, tovarășul ge
neral-colonel Vasile Cutoiu. cel care 
a condus operațiunile de salvare de 
la fostul bloc din strada Sahia nr. 58. 
ne-a vorbit pe larg despre încordarea 
cu care s-a lucrat, despre dăruirea și 
abnegația cu care au fost căutați 
supraviețuitori. Dar mai ales ne-a 
vorbit despre calitățile morale ale 
celor pe care i-a comandat în această 
operație. Din postura în care s-a 
aflat, pe lîngă rezolvarea operativă 
a tuturor problemelor legate de ope-

arma- 
senti- 
numai 
pierde

ratia în sine, a putut observa atent 
o serie de fapte și împrejurări ce scot 
în evidență trăsăturile etice ale celor 
care s-au bătut pentru înlăturarea 
efectelor cutremurului: bărbăție, so
lidaritate. spirit de sacrificiu. încre
dere și capacitate de

...Am făcut frontul, 
multe — își continuă 
ralul. Aici însă a fost 
front. Acolo mai erau momente de 
răgaz, era un anume risc pe care-1 
puteai calcula, știai de unde vine 
dușmanul. Aici n-a existat răgaz. 
Dimpotrivă. Iar riscul nu putea fi 
calculat. Nici pentru cei aflati sub 
dărimături. nici pentru cei ce se bă
gau după ei. riscînd ca ei înșiși să 
fie prinși sub moloz. Dar n-au ezitat 
nici o clipă, deși nimeni nu le-a dat 
ordin. Fiecare a acționat din ordinul 
conștiinței proprii, dînd dovadă de 
inițiativă, de dăruire totală. O dovadă 
a patriotismului nu în vorbe, ci în 
fapta modestă. Vorbind de militari, 
nici unul n-o să vă spună ce-a făcut. 
Și cite n-au făcut ! Să vă dau un 
exemplu : în momentul producerii 
seismului, doi ostași de la o unitate 
de transmisiuni transportau cu o 
autosanitară la spital un ostaș bol
nav. S-au oprit în fața ruinelor de la 
„Nestor", au salvat de sub dărimături 
o familie și abia apoi și-au continuat 
misiunea. Poate că nici nu s-ar fi 
aflat de fapta lor admirabilă dacă 
în ordinul de serviciu n-ar fi existat 
consemnarea unui ofițer, aflat și el 
la datorie, care să motiveze întreru
perea'misiunii. Și cite asemenea fap
te n-au fost... Mă uitam la ei cînd 
se dădea 
rele 1 Om 
piatră, ca apoi, cînd venea confir
marea, să 
cind și mai îndîrjiți, plini de speranță 
că se vor da cit mai multe asemenea 
semnale. Mi-amintesc cînd am scos-o 

< pe Elena Enache. Au rămas nemiș-

a depăși greul, 
am trecut prin 
mărturia gene- 
mai greu ca pe

semnalul „Opriți motoa- 
viu 1“ Rămineau stane de

se lumineze la fată, mun-

r Omenia nu începe
cu numele,

începe cu faptele
L-am întrebat ce 

concluzii asupra valo
rilor morale din so
cietatea .noastră i-au 
prilejuit imprejurările 
dramatice prin care a 
trecut Capitala. Cornel 
Dumitrescu, secretar 
al comitetului de par
tid al sectorului 1, 
ți-a îngăduit cîteva 
minute de răgaz și 
ne-a răspuns :

— Cu ce să încep 7 
Chiar din noaptea a- 
ceea. M-am aflat in 
stradă, pe bulevardul 
Magheru, în primele 
zece minute, alergam 
la sediu. Dar cîteva 
secunde a trebuit să 
mă opresc, m-a țintuit 
pe loc următorul as
pect : strada era plină 
de oameni care se aju
tau între ei cum pu
teau. Iși împărțeau o 
pătură, iși împrumutau 
o haină... Oameni care 
nu se cunoșteau între 
ei. Un bărbat mingiia 
un copil rătăcit și în
cerca să-i potolească 
plînsul. O femeie ofe
rea apă minerală din
tr-o sticlă... Ce vreau 
să vă spun : o socie
tate care a atins o a- 
semenea generoasă dis
ponibilitate nu poate 
fi decit învingătoare 
în orice împrejurări. 
Să ieși în stradă, la un 

^asemenea cataclism și

panica, 
dimpo- 

mută și 
iz-

să nu simți 
debandada, ci, 
trivă, durerea 
calmă, să nu te 
bească înstrăinarea și 
egoismul, ci, dimpo
trivă, sufletul cald al 
tuturor — asta te forti
fică, îți transmite sen
timentul încrederii, al 
forței. De la sediu, 
după ce s-a făcut ful
gerător o schiță de in
tervenții, am plecat la 
spitalul Davila și i-am 
văzut pe medici ope- 
rind la lumina felina
relor, ajutați de... bol
navii internați mai 
mult și care puteau 
de cit să se miște, 
cînd vezi un astfel 
lucru nu poți să nu 
simți întărit în convin
gerea că trăim într-o 
societate al cărei uma
nism. a cărei capaci
tate de întrajutorare 
ating sublimul. Cîteva 
minute mai tîrziu mă 
aflam pe Calea Victo
riei, la blocul „Nestor". 
Era încă în prima ju
mătate de oră. Acolo 
am găsit pe cineva 
care venise cu „Tra- 
bantul", îl așezase cu 
farurile spre dărimă
turi și lucra. împreu
nă cu un cascador, pe 
mormanul de moloz. 
Salvaseră de acum pa
tru oameni. De aici 
încolo pînă dimineața

de 
cit 
Și 
de 
te

și în zilele următoare 
aveam să întâlnesc nu
mai asemenea aspecte. 
Oamenii acționau cu o 
dăruire greu de expri
mat in cuvinte. Vreau 
să vă spun că noi, ac
tiviștii de partid care 
am primit însărcinări 
concrete pentru orga
nizarea activității de 
salvare a oamenilor și. 
de înlăturare a urmă
rilor cutremurului, am 
fost adesea asaltați pur 
și simplu de mulțimea 
celor care voiau să dea 
și ei o mină de ajutor. 
De la. să zicem, actri
ța Silvia Poppvici, care 
s-a prezentat din par
tea Teatrului să - ne a- 
jute cu reflectoare 
pentru lucrările de 
noapte, pînă la cetățeni 
care s-au pus la dis
poziția noastră cu au
tomobilele personale. 
Mă intrebați de trăsă
turi morale cultivate 
de societatea noastră, 
de partid și care 
reliefat în aceste 
Toate faptele pe 
vi le-am spus și
te, multe altele nu sînt 
altceva decît roade a'e 
acestei educații socia
liste înrădăcinate adine 
în conștiința cetățea
nului. Nici o exagera
re : codul etic devine 
o a doua natură.

s-au 
zile, 
care 
mul-

câți, fiecare unde se afla, iar în mo
mentul transportării ei spre autosal- 
vare au izbucnit aplauze. Era oma
giul lor pentru victoria vieții, oma
giu adus omului.

...Spuneam insă că nu numai mili
tarii, ci și ceilalți stau comportat 
admirabil. Tot poporul a reacționat 
la fel. De fapt, sub haina de 
se află un muncitor ori un țăran, 
adică oamenii acestui popor, 
limpede pentru noi, dar greu 
țeles pentru alții. Doi corespondenți 
străini de peste mări m-au privit 
neîncrezători cînd le-am spus acest 
lucru. Nu știu dacă au priceput, cu 
toate că le-am explicat pe larg că 
militarii noștri nu sint profesioniști 
ai armelor, ci oamenii poporului, 
muncitori, țărani și intelectuali care 
învață în perioada stagiului militar 
cum să-și apere patria în caz de pri
mejdie. Bunăoară, Pistol de pe T.H. 
și Cojocaru, sudorul, nu sint militari. 
Dar sînt niște artiști ai meseriei lor. 
Au lucrat ca adevărați bijutieri. Ei 
au descoperit-o pe Elena Enache și 
au scos-o din dărimături. Sînt oameni 
tăcuți, sobri în comportament. Atunci 
însă au venit la mine și m-au sărutat, 
cind de fapt eu trebuia să-i felicit 
și să-i sărut pentru modul cum au . 
acționat. Sau șoferii de pe basculante. 
Unii erau de la I.U.T., alții spuneau 
că sînt de la Gherase. Eu nu știu 
dacă Gherase e vreun șef de coloană 
sau vreun garaj. Toți însă au muncit 
forrpitjabiȚ. Unii cite 24 de pre neîn
trerupt, de a trebuit să le cfăm ordin 
să se culce, ca nu cumva să facă 
vreun accident. N-aii fost nici un fel 
de accidente. Deși aparent era înghe
suială de oameni și utilaje. Totul s-a 
desfășurat în ordine perfectă, nimeni 
nu s-a călcat pe picioare. N-a existat 
nici cea mai mică altercație între 
oameni, cu toate că toți erau cu nervii 
încordați. Asta spune mult despre 
calmul, ordinea și stăpînirea de sine 
a unui popor. Chiar și în cele mai 
dramatice momente, despre spiritul 
de solidaritate și înțelegere. Calm și 
ordine izvorite din încrederea de 
nestrămutat a oamenilor că acționînd 
strins uniți în jurul organizatorului 
tuturor bătăliilor noastre — partidul 
comuniștilor — vom depăși si de a- 
ceastă dată momentele grele, vom 
ieși mai puternici și mai uniți din 
această dramatică bătălie.

...Duminică, 6 martie, s-a prezentat 
un tînăr, cerind de lucru. Privindu-1, 
nu-ți inspira prea multă incredere în 
forțele lui. Mi-a spus că mai fusese 
și la alte șantiere, dar a fost refuzat. 
I-am zis : du-te băiete și arată ce 
poți. S-a dovedit unul dintre cei mai 
destoinici, lucrind trei zile și trei 
nopți in șir. I-am dat ordin să se 
odihnească, dar după 5 ore a venit 
înapoi, rămînind pînă la sfifsit. Am 
vrut in două rinduri să-I prezint mi
nistrului tineretului, venit la fata lo
cului. Dar n-a fost de găsit. Ultima 
dată am trimis un ostaș după el. Și-a 
cerut scuze că nu poate să vină. Era 
pe undeva pe la subsoi. angrenat în
tr-o complicată acțiune de străpun
gere a unui zid... Muncea ți lupta nu 
pentru ea să fie Văzut ți lăudat, el 
pentru ca să salveze o viată, pentru 
că așa îi dicta conștiința lui.

...Sint militar Și știu ce înseamnă 
exemplul comandantului într-o acțiu
ne. Este primordial. Exemplul per
sonal al’ comandantului suprem, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. activi
tatea sa neobosită, conducerea nemij
locită a tuturor operațiunilor de înlă- 

• turare rapidă a efectelor seismului 
au fost elementul catalizator al ener
giilor noastre, al întregului popor în 
aceste momente grele. Acest înalt 
exemplu explică multe atitudini ale 
oamenilor în aceste zile. Solidarita
tea, profundul umanism de care au 
dat dovadă sînt roadele unei munci 
de educație sănătoase, sînt roadele 
politicii permanente a partidului de 
formare a unui om nou, cu trăsături 
morale proprii societății noastre. A- 
ceste trăsături noi, tari câ diamantul 
și pure ca cleștarul, au ieșit o dată 
în plus in evidentă în aceste zile. Un 
popor cu asemenea oameni nu poate 
fi îngenuncheat de nici o forță, fie 
ea și forța oarbă a naturii.

I.C.S.I.M. înseamnă în
treprinderea de construc
ții speciale industriale și 
montaj. Dar înseamnă, 
înainte de toate, oameni. 
Oameni care construiesc 
de obicei hale, castele de 
•apă. coșuri de fabrică și 
multe altele. Acum au 
știut la nevoie să și de
moleze. Cu bărbăție și cu 
grijă, cu multă grijă pen
tru viata celor de dede
subt. Și a celor de alături, 
care, adeseori, nu riscau 
nici ei mai puțin. Așa a 
fost cu cei care au mun
cit zeci și zeef de ore. în
tre cer și pămînt. atirnati 
de cîrligul macaralei cu 
nacela lor de aero-con- 
structori la peste 40 de 
metri de sol. I-am văzut 
atunci ți acolo In zilele 
acelea. Nu știam că»i 
cheamă Ion Leonte sau 
Gheorghe Fierăstrăieru 
sau Constantin Ochean. 
Nu știam nici că pe ma

caraua aceea 
unde apăruse 
cîteva ore, să 
brațul ei cerul Bucureș- 
tiului 7) se aflau Baciu ți 
Staicu. Directorul adjunct 
al întreprinderii. Gheor
ghe Bobeș, a spus „Baciu 
si Staicu", de parcă ar fi 
spus „doi lupi de mare". 
Dar de alde „Baciu și 
Staicu" sint mulți la 
I.C.S.I.M. Și toți au fost 
unde trebuia. Unde era 
nevoie de ei. Ingine
rul Mihai Tătaru ne-a 
povestit cîte ceva despre 
brigada lui Mircea Stan- 
cu și despre zilele acelea 
cînd s-au „plimbat" cu 
macaraua ți băieții lui 
Stancu — Mihai Iordache 
(nu este o coincidentă, 
omenia de la omenie se 
împrumută — este cum
natul supraviețuitoarei 
Florica Iordache de la 
„Scala"). Mircea Mihala- 
che și Nicolae Cristea

militar
Lucru 
de in

Scut omenesc

imensă (de 
în * numai 

împungă cu
au „demontat" tot din na
celă coșurile în pericol de 
dărîmare de la „Acumu
latorul" și „Cartonajul". 
Tot din nacelă și tot la 
cîte 40 de metri înălțime.

Sînt multi cei de Ia 
I.C.S.I.M. care s-au aflat, 
încă de la început. în pri
ma linie ; numai la „Ca
sata" au fost peste 400. In 
tot acest timp însă o altă 
echipă a găsit timpul ți 
forța necesare să „dea o 
fugă pină Ia Moreni" să 
acorde asistență tehnică 
în materie de construcții 
speciale. Si tot în timpul 
acela, șantierele 2, 3 și 
4 — cele de la întreprin
derea „23 August" ți de 
la întreprinderea de ma
șini grele București — au 
dat primul și cel mai ca
lificat sprijin la reme
dierea avariilor produse 
halelor și clădirilor. Și 
continuă, acolo unde mai

este nevoie, să-1 dea și 
acum.

Practic, la datorie au 
fost toți. Răsfoim carnetul 
de reporter și din filele 
lui răsar zeci si zeci de 
nume. Cei mai multi din
tre 
cea 
de 
rii, . 
niști a căror meserie • 
greul". Care nu se opresc 
și nu dau înapoi nicio
dată.

...I-am revăzut reluin- 
du-și activitatea de con
structori pe șantiere. Pen
tru a grăbi opera de refa
cere. Pentru a grăbi reali
zarea obiectivelor înscrise 
In acest cincinal. Ochii 
pnora mai trădau încă 
oboseala și încordarea in
terioară. Dar .miinile. mîî- 
nile lor erau la .fel de si
gure. parcă si mai zorit». 
Mîini de muncitori. Con
științe de muncitori.

ei. comuniști. Cum zi- 
secretarul comitetului 

partid al intreprinde- 
Ștefan Tal. „comu

0

VVLCANESCUDesen de Șt. COCIOABA Desen de Mihu

I

Recepție!" Pe recepție:

Un suflet 
mare 
și bun

Povestește Georgeta Paniue, 
tehnician Ia Consiliul popular 
al sectorului 1 :

— Atunci, In primele zile, prin 
mulțimea de oameni care for
fotea pe aici ți-a făcut loc un 
țăran, un bărbat înalt ți voinic, 
in plină maturitate. După îm
brăcăminte, venea din Transil
vania. Mi s-a adresat mie pe 
un ton foarte ferm : „Eu mi-» 
din Bihor. Mi-am fost luat aici 
în straiță mîncare pe trei zile 
și-am venit să vă ajut cu ce-oi 
putea. Să mă puneți la greu, că 
eu am lucrat și la pădure". Trei 
zile a stat. L-am întrebat cum 
îl cheamă. „Apăi — a zis omul 
— nu-i nevoie. îi de-ajuns că 
am făcut ceva pentru frații mei 
răgățeni". Și-a luat desagii ți 
s-a dus.

Și tot așa, într-o dimineață a 
venit aici o bătrînică trăgînd 
după ea, cu greu, un geaman
tan. Am zis întîi că a rămas fără 
casă ți-a venit să ne ceară a- 
dăpost. Dar nu. A desfăcut gea
mantanul. ziclnd : „Am aflat de 
la televizor că se dau case pen
tru sinistrați. Or avea ei acolo 
mobilă, dar o casă fără o glas
tră, fără un milieu, parcă nu-i 

• a ta. De-aia, maică, am adus țl 
eu cîte ceva, să le dați oameni
lor..." Erau în geamantan mi- 
lieuri. macrameuri, lucruri îm
pletite de miinile ei de bunică. 
Nu spun vorbe mari, dar mă 
gin dese ce suflet mar» ți bun

V are poporul nostru ! J

catalog la
lecția de
genero
zitate

da. sîntem 
fabrica de

La telefon 
comitetului

— Alo, 
Găețtil, 
frigidere, 
secretarul 
de partid... Da, sigur 
că am 
ciuni, 
serios 
întrebați cum au ac
ționat oamenii noștri? 
Păi, să vă spun. Ca să 
ne putem relua acti
vitatea, o parte a uti
lajelor le-am scos în 
curte și au funcționat 
acolo. Dar multe au 
rămas sub acoperișul 
șubrezit ți trebuiau să 
funcționeze acolo, deși 
încă de a doua zi au 
sosit constructorii de 

\ la Tîrgovițte, care »-au 
V* ________

apucat de repara- 
halelor. Ei lucrau

av.ut strică- 
fabrica a fost 
avariată... Mă

și 
ția 
sus, pe stilpii de sus
ținere, iar jos, banda 
de montaj înainta cu 
frigiderele care se 
montau fără întreru
pere. Dar exista peri
colul unui incendiu. 
Pentru că pe sus se 
executau operații de 
sudură, iar scinteile. 
bucățele mici de 
metal incandescent că
deau ca o ploaie de 
foc peste piesele din 
material plastic de pe 
bandă. Dacă am fi a- 
coperit banda însem
na s-o oprim. Și-a- 
tunci, cîteva sute de 
muncitori din celelal-

te schimburi s-au strînș 
grămadă lîngă stilpii 
pe care se suda și, 
imbrăcațl în mantale 
de protecție, s-au a- 
plecat peste banda de 
montaj, protejînd-o cu 
trupurile lor. Ce să 
vă spun mai mult?

în fața ploii de foc, 
muncitorii au apărat 
producția cu trupurile 
lor. O mai directă și 
convingătoare mărtu
rie din cronic» acestor 
zile eroice — despre 
manifestarea spiritu
lui muncitoresc, a 
conștiinței de produ
cător și proprietar al 
avuției naționale.

unde, din ce impuls a răsărit 
acea voce in întunericul orei 21 și 30 
de minute — cind) atîția oameni se 
aflau in stradă. incă buimăciți de 
tragicul eveniment — vocea cuiva 
care a pronunțat calm și liniștitor :

— Cetățeni, autobuzele circulă !
Lor. celor aflați la volanul auto

buzelor în acea noapte, ca și tuturor 
I.T.B.-iștilor aflați eroic la post, le 
consacrăm aceste rînduri. Din discu
ția purtată cu cei pe care reporterul 
a reușit să-i „prindă" la sediul I.T.B. 
— directorul general, ing. Dumitru 
Stoian, și președintele comitetului 
sindicatului,' Dumitru Oprea —și în- 
lănțuind însemnările făcute de-a lun
gul atitor zile și nopți despre oame
nii transportului în comun din Ca
pitală. am ajuns în fața unui sce
nariu pe cît dd amplu, pe atît de 
bogat in semnificații.

...La cîteva clipe după seism, de la 
dispeceratul din strada Pitar Moș, 
Mihai Groza comunica la bază, prin 
radiotelefon, cu glasul gîtuit de e- 
moție : ,',S-a prăbușit blocul «Scala». 
Recepție !“ Iar apelul n-a încetat să 
vină. Funcționează stația 7 Da. Cu 
cine e in legătură 7 Să facă apelul.' 
Și legătura radio s-a stabilit : cele 
700 de radiotelefoane de la I.T.B. au 
intrat In undă. Din diverse locuri ale 
Capitalei, taximetriștii, autobuzele cu 
stații raportau. A început dirijarea 
către obiective, transmiterea ordine
lor comandamentelor. Prin aceeași 
rețea, ministrul sănătății a ținut 
prima sa telecohferință.

Cîți oameni de la I.T.B. ae aflau 
In traseu ți la posturi în momentul 
seismului 7 Cîteva mii — un sfert

simțul datoriei
din efectivul total al întreprinderii : o 
oră mai tîrziu, numărul oamenilor 
prezenți la posturi era dublu. Amă
nunt semnificativ : erau prezenți toți 
comuniștii întreprinderii, 
cu secretarul corni 
Vasile Istrate. Astfel, cele 
tobuze și 700 de getaxuri, __ _
flau pe traseu la ora 21,20, s-au în
mulțit în decurs de numai o oră — 
Ia 1 450 și respectiv 1 500.

Cum și cu ce or fi ajuns oamenii 
Întreprinderii la posturile lor 7 Nu se 
știe. Dar au ajuns. La ora 22, de 
la atelierele de construcții vagoane . 
silențioase pornea uir prim detașa
ment de muncitori — schimbul II și 
cei veniți în schimbul III — să dea 
primul ajutor la salvarea supravie
țuitorilor de la blocul din strada Ga
lați nr. 33. Apoi în str. Brezoianu, 
apoi la blocul Colonadelor. Inima 
marii întreprinderi bucureștene con
tinua să bată cu putere. Blocul în 
care locuia familia Iui Gheorghe Calo- 
tescu, șeful autobazei Pipera, se cră
pase, dar nu era timp de stat ; și-a 
dus familia la un vecin și a dat fuga 
Ia autobază. Inginerul Nicolae Gheor
ghiu, șeful circulației, era bolnav, a- 
vusese 39 grade temperatură. A „ui
tat" și de boală șj de fisurile blo
cului și a ajuns la post. N-a 
acasă nici șoferul de autobuz 
Moană ; îi căzuse plafonul și 
rănit la cap, S-a bandajat cum 
tut și a plecat la autobază : a 
apoi la volan 31 de ore încheiate. Șo
ferul Traian Negrea și revizorul Ni
colae Negrea, tată și fiu, ambii de ia

rinderii, în frunte 
dtetului de partid, 

600 de au- 
cîte șe a-

rămas 
Vasile 
fusese 
a pu- 
rămas

dispeceratul circulației, treceau cu e 
mașină de intervenție prin preajma 
blocului „Scala" ; li s-a părut că de 
dedesubt se aud gemete. Au oprit, 
au proptit o margine de plafon cu 
vinciurile de depanare și au scos de 
sub dărimături o femeie. Șoferul 
Constantin Petrișor se afla bolnav, 
internat în spital, cînd au început să 
fie aduși răniți ; era o aprigă ne
voie de fiecare mașină de salvare, 
iar una nu avea șofer... Atunci pa
cientul Petrișor, redevenit șofer, s-a 
urcat la volanul autosalvării așa cum 
era — în halat și papuci. Și nu s-a 
mai dat jos de pe salvare 24 de ore...

Ce s-a mai întîmplat, între timp, 
în atelierele I.T.B. 7 S-a muncit în- 
dlrjit. In acea noapte și pînă a doua 
zi spre amiază, 506 de oameni, în 
frunte cu secretarul de partid Petre 
Neacșu, directorul Cornel Moldovan, 
inginerul-șef Arcadius Popescu, au 
lucrat fără încetare, reușind să eli
mine avariile (300 la număr) din re
țeaua electrică și din cele 28 de sub- 
stații de redresare. Muncitorii 
de la I.T.B., dintre care multi 
rămas la volan și peste 30 de ore. 
fost și primii care au intervenit 
evacuarea și transportul 
bolnavilor de la spitalul 
avariat și el.

.„Aceiași oameni care 
jat acum să contribuie 
omeniei" cu peste 17 milioane lei 
pînă la sfirșiiul anului, să dea o pro
ducție peste plan de 26 milioane lei 
și să fabrice, tot peste plan. 5 vagoa
ne silențioase de mare capacitate.

au
au 
la 
Si 

de urgență,
răniților

s-au anga- 
la „Contul

De 20 era nevoie
Au venit 60

Sosit din Iran, șofe
rul Iulică Mara a gă
sit evacuat blocul 'în 
care locuia. A trecut 
să-și vadă familia, care 
fusese cazată intr-un 
cămin studențesc din 
cartierul Grozăvești și 
s-a prezentat imediat 
Ia locul de muncă 
— întreprinderea de 
transporturi interna
ționale auto. De a- 
tunci, alături de cei
lalți comuniști, a fost 
tot timpul prezent a- 
colo unde era nevoie. 
Si unde nu era ne
voie 7

— Aveți 20 de oa
meni care să vină 

\ acum la blocul OD

16 7 — a răsunat pri 
mul apel de la Corni 
tetul de partid al sec 
torului 7.

— Am luat 
si tîmăcoapele 
pornit imediat. 
20, ci 60 — ne 
comunistul 
Chișescu. Zi si noapte 
am muncit la degaja
rea molozului.

— Puteți da 20 de 
oameni pentru „Cesa- 
rom“? întrebarea suna, 
din nou. pentru ace
iași comuniști. 20 de 
șoferi au pornit spre 
„Cesarom" să dea o 
mină de ajutor la re
punerea în funcțiune a 
cuptoarelor avariate.

lopetile 
si am 

Nu 
spune 

Alexandru

spune că pe copil nu-1 tn- 
numai ceea ce -vrei, numai 
ce știi, ci ceea ce ești. Ca 
înveți ceea ce vrei ai ne- 
de cuvinte. Ca «ă-1 înveți 
ce știi ai nevoie de cuvinte.

nesilit de nimeni

A

la sortarea faianței si 
la încărcarea ei în va
goane. Două zile în șir 
au lucrat fără răgaz 
în cuptoarele încinse 
.pentru a evacua în
cărcătura compromisă 
Ori sub bătaia 
și a ploii.

— Puteți da 
de ajutor la 
Vest?

Apelul 
cepționat 
inte de a
j^urel Băicoianu. se
cretarul comitetului de 
partid, se 
împreună 
de 25 de 
planșeul
termocentralei.

vîntuiui
o mină

C.E.T
re- 

tna-
fusese
chiar 

fi fost emis.

și afla acolo 
cu o echipă 
oameni, pe 

prăbușit al

Discuție în trolei
buz :

— Ce-a făcut Maria, 
pină la urmă, s-a că
sătorit 7

— Da.
— Serios 7 Păi au

zeam că băiatul a lu
crat acolo, la dărimă
turi, tot 
n-a dat 
zile...

— Ei, 
căsătorit, 
zi după 
douăsprezece, trebuiau 
să fie 
civile, 
învoit 
adică 
sește 
venit

timpul. că nici 
pe acasă zece
uite că s-au 
Chiar a doua 
cutremur, la

ta ofițerul stării 
El zice că s-a 

pentru un ceas, 
a zis 
un
la ____

vilă așa cum era. plin 
de ulei și de praf, că-i 

'^buldozerist băiatul.

că lip- 
ceas. și a 
starea ci-

S-au cununat și de a- 
colo au mers amindoi 
la blocul ăla dârîmat. 
Zice că a stat și ea și 
a lucrat acolo...

— Cine-a mai po
menit așa ceva 7 1, a 
exclamat o femeie.

E adevărat, așa ceva 
nu s-a mai pomenit... 
Ar fi trebuit poate ca 
reporterul să umble pe 
la toate birourile stă
rii civile din toate cele 
opt sectoare ale Capi
talei și să verifice ast
fel dacă istoria buldo
zeristului și a miresei 
sale este sau nu ade
vărată. Dar ce rost, ar 
avea 7 De ce n-ar fi 
adevărat 7 Asemenea 
fapte s-au petrecut In 
aceste zile in mod cu
rent. Aparte sint nu-

mai semnificațiile 
cestui caz. 1. Oare 
evenimente și stihii 
mai putea să slăbeas
că trăinicia unei căs
nicii a cărei lună de 
miere a început cu 
gustul aspru și sărat 
al molozului și sub 
semnul neodihnei pen
tru a salva vieți, pen
tru a le restitui oame
nilor bucuriile vieții 7 
2. Este cea mai sim
plă, mai directă, mai 
emoționantă expri
mare a umanismului 
socialist. Umanismul 
totalei dăruiri civice. 
Credem că cititorii 
noștri vor fi de acord 
să transmită tinerei 
perechi mulțumirile 
tuturor. însoțite de u- 
rarea „La mulți ani

ce 
ar

Se 
veți 
ceea 
să-J 
voie 
ceea ____
Ca să-1 înveți ceea oe ești, cu
vintele se cer însoțite de fapte. 
Și de consecvență. Dar in pri
mul rind de fapte.

La liceul industrial „Progre
sul" din Brăila, profesorii li în
vață pe elevi să devină strun
gari, mecanici, electricieni, fre
zori, lăcătuși, sudori... Deci îi 
învață diferite profesii. La șco
lile generale din municipiul 
Brăila profesorii ii învață pe e- 
levi ceea ce se învață in toate 
școlile generale din România. 
Cel puțin asta știam pînă de cu- 
rind. După 4 martie, profesorii 
de la liceul industrial „Progre
sul" au sunat la telefonul 13 94 51 
din București. A răspuns Elena 
Burcea, directoarea grădiniței, 
a fostei grădinița cu nr. 200. 
„Funcționăm intr-o sală de gim
nastică. Vechea clădire va fi re
făcută, dar mobilierul s-a dus..." 
— s-a auzit la Brăila glasul tre
murat al educatoarei. I s-a răs
puns : „Dimpotrivă. Vă rugăm 
să ne spuneți care erau dimen
siunile, culorile, desenele..." în 
aceeași zi. profesorii de la „Pro
gresul" s-au apucat de lucru, 
împreună cu elevii. Acum, in 
atelierele liceului se execută 200 
de scăunele, 50 de măsuțe — 
toate pirogravate — 16 draperii, 
100 jardiniere. Mai mult : a- 
ceiași profesori și aceiași elevi 
au cumpărat pentru aceeași gră
diniță bucureșteană perdeluțe 
pentru toate ferestrele, 30 de 
șervete... Și toate acestea se fac 
peste plan, întrucît liceenii brăi- 
leni au pentru acest an un plan 
de producție de 1,2 milioane lei.

Profesorii Școlii generale nr. 
24 din Brăila s-au apucat să 
confecționeze 100 de scăunele 
pentru grădinița nr. 1 din Zim- 
nicea. împreună cu elevii, dar 
exemplul a fost al profesorilor. 
Cei de la Școala generală nr. 22 
lucrează etajere, tot pentru 
Zimnicea. O clasă de la Școala 
generală nr. 7 confecționează 
veste pentru fetițe. Școala ge
nerală nr. 27 are acum ca deviză 
„Fiecare detașament va construi 
un obiect util pentru căminele 
celor sinistrați". La casa pionie
rilor se meșteresc 100 de aplice. 
La școala generală nr. 17 fiecare 
elev a adus cîte o carte nouă 
pentru biblioteca unei școli dis
truse.

Toate acestea Ier fac profesorii 
împreună cu elevii. Pentru că 
profesorii vor să-i învețe pe e- 
levi nu numai ceea ce știu, nu 
numai ceea ce vor, nu numai 
ceea ce trebuie, ci ceea ee «înt. 

y^Adică oameni.

Pagină realizată de: Mlha! 
CARANFIL, Emil MART 
NACHE, Dinu POPESCU, 
Dumitru TIRCOB, Mircea 
BUNEA
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gLorcșT1 Hotârirea comuniștilor:

„Ne suplimentăm angajamentele inițiale"
Lucrării* Conferinței organizației 

municipale de partid Ploiești s-au 
desfășurat In perioada de neprecu
pețit efort pe care Întregul popor, 
toate colectivele de oameni ai mun
cii, avîndu-i In frunte pe comuniști, 
le fac pentru grabnica Înlăturare a 
urmărilor dezastruosului seism de la 
4 martie. Orașul petrolist, economia 
lui, grav lovite de cutremur, se refac 
grabnic prin munoa plină de abne
gație, tenacitate și spirit revoluționar 
a celor, peste 40 000 de comuniști, a 
întregii populații. Mulți dintre plo- 
leștenii delegați la conferință au so
sit în sală, în haine de lucru, direct 
de pe șantiere sau de la mașină, iar 
după terminarea dezbaterilor, au 
plecat din nou, grăbiți,. In secții și 
ateliers, să mai lucreze cîteva ore 
alături de tovarășii lor aflati in 
schimburi prelungite.

Responsabilitatea comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii ploieștcni 
pentru întreprinderile lor, pentru 
zestrea acestora, pentru tot ce le a- 
partine ca stăpini de drept și de fapt, 
exigenta față de activitatea desfășu
rată de organizațiile de partid in 
conducerea colectivelor au fost pu
ternic subliniate în darea de sea
mă prezentată de tovarășul Ion Pa- 
raschiv, primul secretar al comitetu
lui municipal de partid. S-a arătat 
că. anul trecut, printr-o mai bună 
organizare a producției și a muncii, 
colectivele unităților industriale au 
produs suplimentar bunuri materiale 
în valoare de peste 500 milioane lei, 
că al doilea an al cincinalului a de
butat bine.

întreaga desfășurare a conferinței, 
ca și darea de seamă au relevat mo
dul cum organizațiile de partid din 
Ploiești au răspuns apelului insufle- 
țitor al secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
indicațiilor prețioase pe care le-a dat, 
cu prilejul recentei vizite in unități
le afectate de cutremur din munici
piu și județ. Practic, indicațiile se
cretarului general al partidului au 
devenit programul complex, concret 
de activitate al fiecărei organizații de 
partid, al tuturor colectivelor de mun
că. Comuniștii, zeci de mii de oa
meni ai muncii din Ploiești n-au 
precupețit nici im efort și. printr-o 
stare de spirit bărbătească, discipli
nată, de ordine, cu calm, au muncit 
neîntrerupt, zi și noapte, la verifi
carea, repararea și punerea în func
țiune grabnică a mașinilor, utilaje
lor șl instalațiilor.

Multi participant! la dezbateri, prin
tre care Ion Stoicescu, președintele 
consiliului municipal al sindicatelor, 
Lidia Constantinescu. bobinatoare 
la întreprinderea „Cablul românesc", 
au insistat asupra preocupărilor or
ganizațiilor de partid de a concentra 
eforturile oamenilor muncii spre o-

biective prioritare, cum sint obține
rea unor producții sporite, a unei 
productivități mai înalte, in scopul 
recuperării cit mai grabnice a restan
telor de producție, evaluate la 300 
milioane lei. „întreprinderea de uti
laj și reparații petroliere Teleajen 
— a spus secretarul comitetului de 
partid de aici. Marin Florea — deși 
grav avariată, și-a normalizat activi
tatea. Acum ne concentrăm forțele 
pentru a realiza integral sarcinile 
din această lună și a trece de la 
unele improvizații — la care s-a 
recurs — la repararea secțiilor și a- 
telierelor distruse, prin soluții defini
tive".

Alți vorbitori, printre care ing. 
Adrian Georgescu, secretarul comi-

trilor, muncitorilor, de pregătirea 
temeinică in școlile profesionale și 
în uzină a. tinerilor. Pregătirea cu 
grijă a unui număr mai mare de 
muncitori așchietori va asigura creș
terea indicilor de utilizare a mașini
lor, reducerea timpului — încă mare 
— de staționare a mașinilor, sporirea 
randamentului, cît și îmbunătățirea 
calității pieselor prelucrate.

Atenția conferinței a fost reținută 
si de alte aspecte de stringentă ac
tualitate pentru activitatea organiza
țiilor de partid. Astfel, maistrul Va- 
leriu Izbășoiu, secretarul comitetului 
de partid de la Combinatul petrochi
mic Brazi, s-a referit îndeosebi la 
sarcina organizațiilor de partid de a 
«e ocupa de reducerea consumurilor

Conferințe pentru dări de seamă 
și alegeri ale organizațiilor 

municipale de partid
teiului de partid de la Institutul de 
inginerie tehnologică și proiectări 
pentru rafinării, ing. Natalia Diaco- 
nescu. de lă întreprinderea „Doro
banțul", s-au referit la necesitatea 
sporirii eficienței întregii activități 
productive — necesitate care a cres
cut și mai mult în actualele condiții, 
în acest context, ing. Stelian Teodo- 
rescu. directorul întreprinderii de u- 
tilaj petrolier „1 Mai", după ce a fă
cut cunoscut angajamentul colectivu
lui de a recupera pierderile de pro
ducție din trimestrul I pină la sfîr- 
șitul lunii martie, a subliniat cerința 
ca atît forul de conducere colectivă 
al întreprinderii, cit și organizația de 
partid să se preocupe cu mai multă 
perseverență și fermitate pentru a se 
asigura înnoirea și diversificarea 
continuă a producției, modernizarea 
tehnologiilor de fabricație. „Se acțio
nează potrivit hotărîrilor conducerii 
partidului, indicațiilor pe care le-am 
Primit din partea secretarului general 
al partidului, care ne-a vizitat 
deseori orașul și uzina — a spus vor
bitorul — în felul acesta reușind să 
menținem competitivitatea pe piața 
mondială a utilajului nostru petro
lier". După cum a rezultat din dez
bateri, pentru consolidarea si ampli
ficarea în actualul cincinal a rezul
tatelor bune, organizația de partid 
și conducerea întreprinderii „1 Mal" 
au datoria să se ocupe mai stăruitor 
de creșterea gradului de pregătire 
tehnică, de specialitate, a competen
ței profesionale a inginerilor, maiș-

de energie electrică șl combustibil. 
„Dacă înainte aceasta a fost consi
derată ca o sarcină de zi cu zi, cu 
atît mai mult acum, cînd am avut 
atitea pierderi, trebuie să dovedim 
o și mai mare exigență gospodăreas
că, să urmărim reducerea consumu
rilor de orice fel, chiar mai substan
țial decît ni s-a cerut prin plan. La 
toate instalațiile de pe platformă — 
arăta vorbitorul — s-a organizat o 
amplă acțiune de analiză exigentă, 
la nivelul fiecărei organizații de bază, 
al fiecărui loc de muncă, pentru a se 
găsi rezervele interne și a le valo
rifica optim".

în cadrul dezbaterilor conferinței, 
cum era și firesc, s-au ridicat pro
bleme de importanță capitală, lega
te de activitatea constructorilor, a 
șantierelor de locuințe, a realizării 
la termenele planificate a investiții
lor industriale cu un volum deosebit 
de mare în acest an în Ploiești. Re
facerea, repararea secțiilor și atelie
relor, a celor 4 332 imobile distruse 
sau avariate, a multor instituții șco
lare șl de cultură, a unităților co
merciale, cere un mare efort de 
muncă, o temeinică organizare. Și, 
într-adevăr, din desfășurarea confe
rinței s-a văzut responsabilitatea co
muniștilor, exprimată prin numeroa
se inițiative ; de pildă, tovarășii 
Petre Tănăsescu, prim-vicepreședin- 
te al consiliului popular municipal, 
și Romică Arunea, secretarul comi
tetului de partid de la T.C.M. Praho
va, s-au referit la inițiativa con

structorilor de a preda în semestrul 
I, din fondul de locuințe pe care îl 
construiesc în acest an, cu 1—2 luni 
mai devreme, 700 de apartamente.

Același spirit de responsabilitate 
s-a exprimat puternic — prin hotărî- 
rea adoptată — pentru intrarea în 
funcțiune cu strictețe la termenele 
stabilite sau chiar mai devreme a o- 
biectivelor industriale de mare impor
tanță de pe platformele petrochi
mice de la Teleajen și Brazi, de la 
fabrica Bucov, sau întreprinderea 
„Flacăra". în dezbateri s-a subliniat 
faptul că organizația de partid din 
municipiu va conduce și coordona 
astfel forțele de care dispune Incit 
planul inițial de dezvoltare economi
că și socială al Ploieștiului, de creș
tere a nivelului de trai al oamenilor 
muncii din municipiu, asemenea ce
lui 'din întreaga țară, să fie îndepli
nit întocmai. Și pentru a traduce a- 
ceastă hotărire în fapte, participanții 
la conferință, în numele comuniști
lor și al tuturor oamenilor muncii 
ploieștenl, s-au angajat nu numai să 
îndeplinească angajamentul anual 
inițial de a produce bunuri materia
le peste plan de 300 milioane lei și 
de a livra suplimentar mărfuri la 
export de 100 milioane lei valută, ci 
și de a suplimenta aceste angaja
mente cu încă 100 milioane și, res
pectiv, 50 milioane lei valută.

Apreciind că lucrările conferinței 
municipale de partid s-au desfășurat 
lntr-un spirit de exigență și respon
sabilitate comunistă, tovarășul Ion 
Cîrcei, prim-secretar al Comitetu
lui județean de partid Prahova, 
a relevat că acțiunile energice și 
eficiente întreprinse în aceste zile 
în Ploiești, activitatea economică și 
socială care a reintrat pe făgașul 
normal dovedesc capacitatea organi
zatorică, forța politică a organizației 
municipale de partid. Pilda de 
fermitate și spirit de sacrifi
ciu. de pasiune revoluționară a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
nemărginita lui dragoste față de oa
meni a fost călăuză vie de compor
tare. a sporit energiile oamenilor 
ploieșteni pentru a depăși greutățile.

în încheierea lucrărilor. Conferința 
a adresat o telegramă Comitetului 
Central al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in care sint enunțate an
gajamentele concrete. suplimentare 
asumate, exprimîndu-se ferma hotă- 
rîre a comuniștilor ploieșteni. a tutu
ror cetățenilor municipiului de a face 
tot ceea ce depinde de ei pentru 
realizarea-integrală a sarcinilor ce 
le revin în acest an și in întregul 
cincinal, pentru înfăptuirea neabătută 
a hotărîrilor Congresului al XI-lea al 
partidului.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"

TOATE UTILAJELE SĂ PRODUCĂ
la Întreaga capacitate;

La ședința Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R. din 17 
martie a.c. s-a subliniat din nou ne
cesitatea de a se acționa cu fermita
te pentru creșterea mai rapidă a in
dicelui de utilizare a mașinilor-unel-

fi înlăturat. Iată de ce organizația de 
partid trebuie să acționeze mai ferm 
pentru întărirea disciplinei în pro
ducție și, prin formele specifice ale 
muncii politico-educative. fiecare 
muncitor să înțeleagă pe deplin ne-

tantul întreprinderii a prevăzut do
tarea cu o serie de mașini-unelte de 
care. în condițiile profilului de pro
ducție de acum, nu mai este nevoie, 
că pentru a se redistribui o serie de 
asemenea mașini-unelte s-au făcut

te, pentru introducerea în circuitul 
economic a mașinilor, utilajelor si 
instalațiilor nefolosite. Prin prisma 
acestor cerințe am urmărit la în
treprinderea mecanică de utilaj chi
mic din Capitală cum ește gospodă
rit parcul de mașini-unelte, ce pro
bleme se impun 
a fi neîntîrziat 
rezolvate în acest 
domeniu ?

Din raportările 
statistice rezultă 
că, în anul 1976 
și in lunile ce au 
trecut din
an, 
blul întreprinde
rii, 
stată o evoluție 
pozitivă in aceas
tă privință, totuși 
nu se realizează 
indici mulțumi
tori de utilizare 
a mașinilor-unel- 
te. Bunăoară, 
două luni 
cest an, 
de lucru 
zat al 
mijloace 
depășește 
sută din 
de timp i__
bil. Intr-un grad 
mai redus sint 
folosite mașini- 
le-unelte din sec
toarele indirect 
productive. Care 
sint cauzele 7

— Nu avem su
ficientă forță de 
muncă calificată

cesitatea folosirii 
pentru producție 
lucru, astfel ca 
oprească nici o

— în secția noastră există 
strunguri, dar avem doar 150

cu valoare maximă 
a fiecărui minut do 
mașinile să nu 
clipă.

se

115 
de

acționează, cum ar trebui să se

acest
pe ansam-
deși se con-

in 
. din a- 

timpul 
neutill- 
acestor 
tehnice 
20 la 
fondul 

disponi-

Cum se 
acționeze într-o întreprindere în care fondul 
de timp neutilizat al mijloacelor tehnice 

depășește 20 la sută

Cantități sporite 
de materiale 
de construcție 

(Urmare din pag. I)
turi. De altfel, colectivul. și-a recon
siderat angajamentul inițial, majo- 
rindu-1 de la 18 milioane lei produc
ție suplimentară, la 21 milioane lei. 
(Alexandru Mureșan).

IN PLUS — MATERIALE PEN
TRU 10 000 APARTAMENTE. Co
lectivul Combinatului de lianți și 
azbociment din Fieni. autor al 
chemării la întrecere către toți ci- 
rnentiștii țării, anunță îndeplinirea 
de pe acum a angajamentului asu- 
mat de a livra șantierelor, pină la 
finele lunii martie, ciment și alte 
materiale de zidărie pentru 600 apar
tamente, datorită aplicării unor mi
șun tehnico-organizatorice de mare 
eficiență și .utilizării cu randament 
•porit a agregatelor. Calculele spe
cialiștilor de aici arată că funcțio
narea la parametri superiori celor 
prevăzut! a întregului potențial teh
nic — cuptoare și alte agregate din 
dotare e- va permite colectivului 
combinatului dîmbovițean să producă 
pină la finele anului, In plus, o can
titate de ciment și materiale necesare 
pentru ridicarea a 10 000 de aparta
mente.

CIMENT, CĂRĂMIZI. VAR, PRE
FABRICATE... Unitățile industriei 
materialelor de construcții din jude
țul Neamț lucrează fără Întrerupere, 
astfel că pină acum au fost produse 
și expediate către zonele sinistrate 
peste 1 000 tone ciment, 230 mc pre
fabricate din beton, 500 000 bucăți că
rămizi șl blocuri ceramice. 250 mc de 
cherestea, 500 mp cofraje și canti
tăți Însemnate de țevi din metal pen
tru refacerea rețelelor de apă și 
gaze. Colectivul cimentiștilor din Bi- 
caz, spre exemplu, a trimis 18 000 mp 
plăci din azbociment pentru reface
rea turnurilor de răcire de ia rafi
năria Brazi.
• în scopul sprijinirii eforturilor 

de reconstrucție, oamenii muncii 
— români, maghiari și germani — din 
Întreprinderile de materiale de con
strucții de pe cuprinsul județului 
Brașov lucrează în schimburi pre
lungite, folosesc mai bine întreaga 
capacitate a utilajelor și instalațiilor. 
Așa »e explică faptul că lucrătorii 
întreprinderii de materiale de con
strucții din Brașov au reușit să li
vreze peste plan mai mult de 200 
mc prefabricate, din care se pot con
strui 15 apartamente, tn același timp, 
prevederile planului au fost depășite 
cu 850 000 cărămizi și blocuri ' cera
mic» și cu 400 000 blocuri ușoare pen
tru construcții de locuințe. Un spri
jin efectiv l-a dat constructorilor și 
colectivul întreprinderii de lianți din 
Brașov, care a realizat, peste preve
derii» planului, 800 tone ciment și 
200 tone var.

• Lucrători! Combinatului de lianți 
si azbociment din Tirgu Jiu, prin fo
losirea intensivă a capacităților exis
tente, vor produce suplimentar, in 
luna martie, 300 000 cărămizi, 100 000 
țigle, 1 000 tone var și 10 000 mp 
plăci din azbociment. într-o săptă- 
mină. cind toate fabricile au lucrat 
la parametri superiori celor planifi
cați, s-au livrat suplimentar spre zo
nele calamitate 1 500 tone ciment și 
120 tone var. Combinatul dispune in 
prezent de condiții pentru a expedia 
zilnic șantierelor cîte 5 000 tone ci
ment Șl peste 500 tone var.

Cartierul Pantelimon—lancului. Aici, numeroase blocuri de locuințe se află in faza finală de construcție, iar la altele
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la o serie de me
serii — ne spune 
maistrul princi
pal Gheorghe 
Gheorghe, secre
tar adjunct cu 
probleme organizatorice al comite
tului de partid. în ce ne privește, 
noi ne străduim să acoperim acest 
deficit, de forță de muncă. Astfel, 
sint cuprinși în cursuri de calificare 
de diferite forme un număr mare de 
tineri, au fost construite cămine de 
familiști și nefamiliști. De asemenea, 
condițiile de muncă la noi în între
prindere sint bune, iar cei harnici 
pot realiza retribuții ridicate.

Pentru a contracara pe cît posibil 
llpisa de forță de muncă. în între
prindere a fost aplicată cu bune re
zultate măsura ca muncitorii mai bino 
pregătiți să poată lucra simultan la 
două sau chiar trei' mașini. Am în- 
tilnit. de pildă, in schimbul II la 
sculărie pe rectificatorul Lucian Ră- 
ducanu. care lucra in același timp la 
trei mașini de rectificat si pe frezo
rul-rabotor Gheorghe Preda, care su
praveghea prelucrarea unor piese pe 
două șepinguri' Alte mașittf Tuîfctib- 
nează continuu, fără pauze, în toate 
oele trei schimburi. De asemenea, 
unii muncitori lucrează în schimburi 
prelungite, pentru a asigura utiliza
rea mașinilor pe toată durata zilei de 
muncă. în contrast cu această situa
ție. la unele mașini de la mecanică 
ușoară și grea, de la sculărie și me- 
canlc-șef. cei care trebuiau să lu
creze la ele lipseau de la program, 
aveau mașinile defectate din propria 
lor neglijentă ori din cauza unor 
întrețineri sau reparări necorespun
zătoare. ori erau plecați după scule 
sau piese de 
diții, este de 
menul cronic 
disponibil de
șini-unelte în întreprindere nu poate

■

O măsură utilâ: servirea mai multor mașini de către un muncitor. în 
imagine: frezorul-rabotor Gheorghe Preda lucrează simultan la doua 

șepinguri

mai multe demersuri la cen
trala de resort și că există promi
siuni că problema va fi rezolvată. 
Desigur, pentru actuala «tare de lu
cruri se pot aduce numeroase justi
ficări. Dar cu justificări, cu tactica 

de a... pasa răs
punderea. nimic 
nu se rezolvă. 
De aceea, consi
derăm necesar 
ca. In spiritul 
sarcinilor, stabi
lite de conduce
rea partidului, 
centrala indus
trială de resort 
să efeetueze ne- 
întîrziat. împreu
nă cu specialiștii 
întreprinderii. o 
analiză atentă a 
posibilităților de 
încărcare a fiecă
rei mașini-unel
te, urmată de re
distribuirea ope
rativă a celor ce 
nu se justifică a 
rămîne in dotarea 
acestei unități.

în final, direc
torul întreprin
derii. ing. Petre 
Fluture, ne-a pre
zentat cîteva mă
suri luate de con
siliul oamenilor 
muncii In vede
rea folosirii mai 
bune 
de 
te fi a formulat 
un

a parcului 
mașini-unel-
angajament :

schimb. în aceste con- 
la sine înțeles că feno- 
al neutilizării timpului 
lucru la o serie de ma-

strungari, ne spunea maistrul prin
cipal Stelian Anton, de la secția me
canică ușoară. Cum să-i împărțim 
in trei schimburi ca să lucreze cu 
randamente înalte toate mașinile ?

Nu sintem în măsură să dăm o so
luție, dar supunem atenției condu
cerii întreprinderii și a centralei de 
resort următorul aspect al proble
mei : din moment ce sarcinile de 
producție se îndeplinesc în această 
secție, înseamnă că cei 150 de strun
gari reprezintă o forță de muncă su
ficientă care. împărțită în trei schim
buri. poate asigura utilizarea inte
grală a fondului de timp disponibil 
a 50 de strunguri. Admitînd că un 
asemenea calcul economic nu se 
poate face strict aritmetic, că o serie 
de mașini pot fi mai bine încărcate 
dacă se asigură mai multi muncitori 
calificați...,că pot.fi și trebuie cppț^ac- 
tate noi cooperări cu alte întreprin
deri, rezultă totuși că în secție se 
află un număr de strunguri ce nu 
sint necesare și care pot intra In dis
cuție pentru a fi redistribuite în alte 
unități ce au nevoie de ele ?i le pot 
folosi în mod corespunzător.

O analiză mai, profundă duc» la 
concluzii similare și în alte secții, 
în secția sculărie am văzut un strung 
semiautomat nou care era folosit nu
mai un singur schimb ; totodată, in 
secția de mecanică ușoară există un 
strung de același fel, care nu este 
utilizat deloc. De ce oare au fost 
achiziționate asemenea mașini-unelte 
de care nu este nevoie in întreprin
dere sau nu pot fi încărcate în mod 
corespunzător ? Inginerul Adrian Di- 
mitriu, șeful sectorului mecano-ener- 
getic, ne-a spus doar atit : proiec-

— Plecind da la 
constatarea că In 
activitatea noas
tră au apărut și 
se mențin defi
ciențe in organi- 
în pregătirea ei 

comenzilor,
zarea producției, 
lansarea în fabricație a 
nc-am orientat spre alcătuirea unor 
loturi optime de repere și piese care 
să asigure o încărcare mai bună a 
mașinilor-unelte. Totodată, avem un . 
program amplu de asimilare în fa
bricația proprie a unor piese ție schimb 
pentru utilajele din dotarea noastră, 
a cărui înfăptuire presupune solici
tarea mal intensă a mașiniilor-unelU 
de la sculărie. autoutilări, mecanie- 
șef. La nivelul centralei există, d« 
asemenea, un program de cooperare 
pentru anumite prelucrări cu alt» 
unități, care însă poate și trebuie să 
fie îmbunătățit. Am solicitat, tot
odată, beneficiarilor șl proiectanților 
să ne pună la dispoziție mai din timp 
documentația de execuție, pentru a 
putea optimiza din vreme programu 
de. prelucrări . pg _ mașinile-unelț< 
avind in vedere că pentru acest â 
prin- comenzile. pe car» le avem, / 
poate asigura încărcai 
a mașinilor-unelte. Ne 
încă din ai doilea trimesi.
an, să înregistrăm indici de 
a mașinilor-unelte superiori 
planificați.

Retinînd acest angajament, . 
zăm că îndeplinirea iul depinde. In 
bună măsură, de conducerea Între
prinderii, de centrală, care prin mai 
buna organizare a gospodăririi mașf- 

'nilor-unelte pot asigura îndeplinirea 
sarcinilor majore trasate in acest 
domeniu de conducerea partidului. 
Așteptăm consemnarea revirimentu
lui și vom reveni la I.M.U.C. Bucu
rești, pentru a vedea cum este folo
sită „zestrea" tehnică — bun al în
tregii societăți.

ire
o. lor

precl

lucrările sint avansate Foto : Ion Lazăr
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Cornel iu CARLAN

PRINCIPALUL OBIECTIV AL ACESTEI SĂPTĂMÎNI In agricultură

încheierea insămînțării culturilor din prima epocă
Ce recomandă specialiștii cu privire la: bacău: Unii seamănă de zor

• •

• însămînțarea sfeclei 
între lucrările prioritare din această săptămînă, un 

loc important ocupă însămînțarea sfeclei de zahăr și 
plantarea cartofilor. Ce recomandă specialiștii ?

Sfecla de zahăr este una din plantele tehnice pare 
se insămtnțează in această perioadă. Pină ieri, din 
260 000 hectare prevăzute a se cultiva, au fost însă- 
mînțate 80 000 hectare, cele mai mari suprafețe reali- 
zindu-se in județele Vrancea. Tulcea. Buzău și Me
hedinți. La Centrala organizării producției, și indus
trializării sfeclei de' zahăr se apreciază că. in toate 
județele, cu excepția unor zone situate în sudul Ol
teniei și Banatului, unde solul are exces de umidi
tate. sint condiții optime pentru insămințarea sfeclei. 
Centrala de specialitate a indicat ca semănatul sfeclei 
să continue cu intensitate. în acest scop, este necesar 
să,fie preluate ultimele cantităti de semințe, să se 
asigure erbicidele necesare, astfel incit însămînțările 
să se facă fără intirziere și la un nivel calitativ ri
dicat.

Plantarea cartofilor constituie o altă importantă lu
crare de sezon. Pentru buna aprovizionare a popu
lației s-a prevăzut cultivarea unei suprafețe de 25 000 
hectare cu cartofi timpurii si de vară. Pină ieri au 
fost plantate cu cartofi 16 000 hectare. în cooperati
vele agricole din județele Brăila. Argeș, Gorj, Me-

• Plantarea cartofilor
hedinți. și Vaslui s-a încheiat această lucrare pe toate 
suprafețele prevăzute. Specialiștii din cadrul Centralei 
pentru legume și fructe precizează că. pină la 20 
martie, trebuie să se încheie plantarea cartofilor tim
purii cu tuberculi preîncolțiți. Timpul în continuă în
călzire impune să se treacă și ia plantatul cartofilor 
de vară și a celor de toamnă. De altfel, chiar și în 
județul Suceava a început această lucrare, cele mai 
mari suprafețe plantindu-se in unitățile care fac parte 
din consiliile intercooperatiste Spătărești. Cornul Lun
cii, Liteni, Bosanci și Verești. La centrala de specia
litate s-a stabilit ca pină la 1 aprilie să se încheie 
plantatul cartofilor în sudul tării și pînă la 10 apri
lie — în județele nordice și cele din sud-estul Tran
silvaniei.

Așadar, îh această săptămină. oamenii muncii din 
agricultură au de executat un mare volum de lucrări. 
Cu spțijinul organizațiilor de partid de la sate și al 
corhanțlamentelor locale, conducerile unităților agricole 
au datoria să ia măsuri energice in vederea intensifi
cării lucrărilor de sezon, astfel incit în această săp
tămină să se muncească fără preget, pentru a se în
cheia semănatul culturilor din prima epocă, dovedin- 
du-se întreaga răspundere pentru calitatea lucrărilor.

olt: în ritm susținut, cu toată grija 
pentru calitatea lucrărilor

(Urmare din pag. I)
lațelor, la semănători a mai fost a- 
dăugată Cite o secție, astfel incit fie
care funcționa cu 9 rinduri. Aici, ca 
și in alte locuri, tractoarele rămin 
peste noapte in cimp. alimentarea cu 
combustibil se face la locul de mun
că. evitindu-se astfel deplasările inu
tile. în ritm susținut se lucrează la 
șemânatul sfeclei de zahăr și la Izbi- 
ceni. Pină ieri au fost insămințate 
peste 260' hectare, din cele 400 pre
văzute. Cooperatorii sint hotărîț.i să 
depășească recoltele din anul trecut, 
cind au obținut cite 62 000 kg sfeclă

de zahăr la hectar. Ion Bordei, ingi- 
nerul-șef al unității, apreciază că 
prin respectarea densității atit la se
mănat, cit și la întreținerea culturii 
va fi asigurată o densitate sporită, 
ceea ce va duce la creșterea randa
mentului la hectar.

Și in cooperativele agricole Stoe- 
nești, Osica de Sus, Traianu, Fărca- 
șele, Slăveni. Scărișoara și multe al
tele se acționa ferm in vederea gră
birii semănatului, urmărindu-s? în
deaproape calitatea lucrărilor. Nu a- 
celași lucru se poate spune despre 
calitatea lucrărilor executate la coo
perativei» agricole Redea si Bucinișu.

Arăturile efectuate fără, supraveghe
rea specialiștilor sint cu denivelări 
și, in plus, cocenii neadunati in tota
litate au fost băgați sub brazdă. Ase
menea neajunsuri, pe care organele 
de specialitate le-au constatat și in 
alte părți, nu trebuie sub nici un 
motiv admise, iar cei care se fac vi- 
novati de încălcarea normelor de ca
litate să fie puși să plătească I

în ultimele zile s-a intensificat 
mult semănatul sfeclei de zahăr, ast
fel incit pe județ s-a ajuns la 4 100 
hectare, din cele 13 000 prevăzute. De 
menționat Încă un aspect : in spiritul 
întrajutorării tovărășești, din județul 
Buzău au sosit 200 mecanizatori, care 
vor contribui la încheierea grabnică 
a arăturilor. Cu ajutorul lor. ta S.M.A. 
Vișina. Ștefan cel Mare, Bucinișu. 
Vlădila. Izbiceni și Rusănești se or
ganizează două schimburi pe tractor, 
dublindu-se astfel volumul de lucrări 
executate zilnic.. (Emilian Rouă).

Ca urmare a măsurilor luate de 
biroul comitetului județean de par
tid.
pe 
s-a 
Mii 
cooperatori muncesc din zori pină 
seara. pe alocuri chiar și în 
două schimburi, la pregătirea te
renului și la semănatul plantelor fu
rajere. a legumelor, cartofilor, sfe
clei de zahăr etc. S-a lucrat intens 
și in cursul zilei de duminică. Ing. 
Alexandru Dănilă. director adjunct 
ta direcția agricolă, rie-a informat că 
pînă 1a 20 martie s-a semănat în
treaga suprafață prevăzută cu ovăz, 
grîu de primăvară, precum si jumă
tate din cea destinată culturilor de 
legume, plante furajere și semincere- 
lor. în cooperativele agricole au fost 
insămințate 6 670 hectare cu culturi 
din prima epocă — 33 la sută din su
prafața planificată. Cooperativele 
din Dămienești. Fărăoani. Girleni, 
Brătila, fermele I.A.S. Traian. Călu- 
găreni. Tătărăști și Sascut au înche
iat semănatul culturilor din prima 
urgentă.

„Ca să fim siguri de o product!» 
bună — ne spune ing. Ovidiu Tomu- 
lescu. președintele C.A.P. Mărgineni, 
care supraveghează permanent mer
sul lucrărilor pe 
terenul de două 
discuri urmate 
a doua oară — 
nivelatoare. în 
fiecare brigadier, 
echipă se află lingă mașină și ve
ghează atit la realizarea unei den
sități optime, cit și la uniformitatea 
lucrărilor".

Aceeași preocupare stăruitoare pen
tru executarea unor lucrări de bună 
calitate am observat și pe ogoarele 
cooperativelor Letea Veche. Nicolae 
Bălcescu. Buhuși, ca și in fermele 
I.A.S. Sascut. Ing. Eugen Rotaru, di
rectorul I.A.S. Sascut, ne-a informat 
că întreaga suprafață semănată pînă

in ultimele 
ogoarele din 
intensificat in 
de mecanizatori

zile activitatea 
județul Bacău 
mod simțitor, 

și țărani

cimp — am discuit 
ori : prima dată cu 
de grape fixe, iar 
cu discuri cu lame 
timpul semănatului 

fiecare șef de

așteaptă
acum cu ierburi 
borceag și cartofi 
asemenea unei grădini de legume, 
iar semănatul s-a făcut in condiții 
optime. Acum, toate tractoarele și 
mașinile agricole din această unitate 
sint concentrate la pregătirea tere
nului pentru sfecla de zahăr.

Din păcate, nu peste tot in județ 
ae dovedește aceeași preocupare pen
tru buna pregătire a terenului și 
intensificarea semănatului. Sint uni
tăți in care această lucrare abia a 
început. Este cazul cooperativelor din 
Corbasca, Tăt.ărăști, Cleja, Tamaș, 
Parincea. Jumătate din unitățile ser

perene, lucernă, 
a fost pregătită

vite de S.M.A. Podul Turcului n-au 
început semănatul. Cauzele: aminări- 
le nejustificate si organizarea de
fectuoasă a muncii. în ziua raidului, 
pe ta ora 11, toți șefii secțiilor de me
canizare se aflau 1a sediul stațiunii 
din Podu Turcului în ședință. Cal
culau consumul de combustibil. Ing. 
Mihai împăratu. directorul stațiunii, 
părea liniștit la gindul că toate ma
șinile lucrează în cimp din plin. în 
realitate, atit ta Podul Turcului, cît și 
la Frumușelu, Glăvănești și Căbești 
tractoarele erau plimbate fără rost 
dintr-o parte in alta a satului. Mun
ca nu e bine organizată nici 1a Plo- 
pana. Odobești, Horjești, Viforeni, 
Așa se explică de ce in aceste uni
tăți se tărăgănează Începerea semă
natului. Sint aspecte care s-ar cuveni 
să dea serios de gindit organelor ju
dețene de specialitate, chemate să 
intervină imediat pes+vu îndreptarea 
«ituătiei. (Gheorghe Baltă).

C A P. Văcăreasa. iubețul Buzău: înainte de a intra în brazdă. la insâmințarea 
sfeclei de zahăr, mecanizatorii reglează semănătoarea
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Evocarea războiului pentru independență in dramaturgia contemporană

S.a. 
sau

pus mai mult. Putem trece 
cu vederea peste subiectul 
ei, în genere 
convențional, 
trebuie să-i 
însușiri de felul 
prin care Ion Ghica o re
comanda Academiei spre 
premiere : „simțiri înalte", 
„idei generoase", „cugetări 
patriotice". în plus, și un 
Înțeles bine marcat de 
conștiință civică : actul In
dependenței a făcut dova-

artificios și 
Piesei însă 
recunoaștem 

acelora

sa de teatru care a făcut 
cea mai lungă carieră.

Efervescenta din epo
că. produsă de tema in
dependentei constituie un 
frumos exemplu pentru au
torii de teatru. In conștiin
ța noastră literară de azi 
sentimentul datoriei față 
de un astfel de moment 
crucial al istoriei devine 
un punct de program.

Putem constata că In a- 
cest sens procesul se află

ghiu. Pe drumul astfel des
chis, faptele vor continua. 
Nu ar avea sens să inclu- 

totul în perimetrul 
aniversare, 

această

Poezia,Să răsfoim, o clipă, pu
blicațiile care reflectă via
ta teatrală din epoca răz
boiului pentru independen
ță.

Defilează prin fața noas
tră nume tutelare și nume 
memorabile ale scenei ro
mânești : Matei Millo, Mi
hail Pascaly, Fani Tardini, 
Eufrosina Popescu, Maria 
Vasilescu, Ion Ânestin, 
Grigore Manolescu, N. Ha- 
giescu, pe atunci încă în
cepătorul C. Nottara 
Susțineau festivaluri
reprezentații organizate în 
beneficiul soldaților răniți. 
Recitau poezii de Alec- 
sandri, ridicind în picioare 
săli pline, stăpînite de fer
voarea simțirii patriotice. 
Acceptau cu mulțumire 
distribuirea chiar în roluri 
de circumstanță, capabile să 
creeze atmosferă, să vibre
ze în unison 
imprime in 
public nota de patetism ce
rută de tensiunea și înăl
țimea împrejurărilor. Este 
și acesta — putem spune 
— unul din momentele care 
au contribuit ca intre per
sonalitatea actoricească șl 
psihologia comunității
noastre românești să se in
stituie afinități profunde, 
reciprocități durabile.

In ce privește creația 
dramatică propriu-zisă, a- 
ceea inspirată ln epocă de 
evenimentele independen
ței, ar fi exagerat să-1 a- 
tribuim calități ieșite din 
comun, tot așa după cum 
ar fi nedrept s-o ignorăm 
total ori să-î găsim numai 
defecte.

Textul piesei Oștenii 
noștri, ieșită din colabora
rea lui Frâdâric Damă șl 
D.C. Ollănescu-Ascanio, a 
rămas nepublicat. Intre 
timp, acest text s-a și pier
dut. Știm însă că opinia 
contemporanilor a primit 
piesa cu rezerve. Atît Emi- 
nescu cît și Caragiale. pri
mul într-o cronică din 
Timpul, celălalt în colecția 
de articole reunite sub titlul 
generic de Cercetare critică 
asupra teatrului românesc, 
întîmpinau cu reținere so
luțiile ei facile și caracte
rul melodramatic.

La Plevna, piesa într-un 
act a lui G. Sion, s-a im-

cu tara, să 
sentimentul

t v

Eroi și subiecte

pentru opere 
reprezentative, 

nemuritoare
dă de solidaritate și una
nimitate națională.

Vasile Alecsandrl. venind 
în sprijinul unei asociații 
de ajutorare a orfanilor de 
război, a compus 
La Turnu Măgurele 
mal i ’ 
tul, el 
seama 
scrierii 
ceastă 
scrisoare 
gruzzi : u 
zică de-a scrie în fugă șl 
de-a nu avea vreme să-ți 
geluiești lucrul...". în vre
mea ei totuși această sce
netă a contat : și pentru 
că autorul ei era acela care 
avea să compună Pencș 
Curcanul, și pentru că ac
centele ei lirice găseau ră
sunet ln starea de 
lumii românești.

Curcanii, dramă 
acte și un prolog 
Ventura,

sceneta 
în nu- 

Poe- 
dădea

cîteva zile, 
însuși, își 
de imperfecțiunile 

l sale. Dovadă, a- 
mărturisire, într-o 

i către Iacob Ne- 
„...Iată ce vrea să

spirit a

trel 
Gr.

în 
de 

este în epocă pie-

»•

dem 
festiv al datei 
Spiritualmente, 
dată are menirea să ne co- 

Tnunice esențe și durate. 
Este important ca din sub
stanța ei să se desfacă lu
mini sub îndemnul cărora 
să putem scruta în perma
nența existentei românești.

Azi, in teatrul lumii, mo
tivul istoric înregistrează 
un reviriment puternic și 
revelator. Drama istorică 
își adaugă dimensiuni ine
dite ; funcțiunile ei se am
plifică. Rămîne și mai de
parte,, desigur, operă de’re
constituire și document 
moral pentru situații re
prezentative. Devine 
odată și instrument 
gîndire, trebuind ca 
prisma evocărilor din 

să ajungă 
la înțele
și datorii

Direcția patrimoniului cultural na
tional avizează pe toti deținătorii de 
bunuri culturale (instituții, persoane 
fizice etc.), declarate conform preve
derilor Legii ocrotirii patrimoniului 
cultural national, cu domiciliul in zo
nele calamitate, că au obligația să 
comunice imediat Oficiului pentru

patrimoniul cultural national la care 
au depus declarația de Înscriere in 
evidenta centralizată orice modifica
re (pierdere, distrugere parțială sau 
totală, spargere etc.), intervenită in 
starea obiectelor respective în urma 
seismului din 4 martie 1977.

punte peste timp

4
PROGRAMUL I
releșcoalâ 
antologia filmului pentru tineret 

'nil : Tarzan — omul junglei 
■â, măreață vatră.
itorle. centenarul Inde- 

— 1877 — preliminarii 
diplomatice

, jală
**' limba engleză 

„ socialiste 
»• «Wperfecționare profeslo-

.îiculel
_a elenă contemporană

18.50 . ,i TV pentru lucrătorii din 
agricultură

19,20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
19.50 La ordinea zilei.
20,05 Seară de teatru : „Timp șl adevăr"
21,40 Orizont tehnico-ștllnțific
22,15 Telejurnal

t

19, M
20, ÎS
20,45
21,05
21,95
21,40

PROGRAMUL n
Viața economică a Capitalei 
De la Bach la Enescu. 
Tineretul Capitalei 
Creatorul șl
Telex
Neatirnarea 
de-a lungul

— un drum si un tel 
secolelor.

Spectacolele 
ansamblului artistic 
„Rapsodia Română"
Printre primele colective artistic» 

care și-au reluat activitatea este și 
Ansamblul artistic „RAPSODIA RO
MÂNA" al U.G.S.R. In sala teatrului 
din Lipscani RAPSODIA ROMANA 
prezintă spectacolele de evocare isto
rică și de actualitate : „Flacăra inde
pendenței", „Un pescăruș în larg" și 
„Pe acest părnînt", precum și spec
tacole de inspirație folclorică „Pe-un 
picior de plai", „Cunună de frumu
seți", „Ne-am pus dorurile-n cîntec". 
Peste puține zile va vedea lumina 
rampei noua premieră „Cîntece din 
prispa casei", în sălile de repetiții lu- 
crindu-se asiduu la încă o premieră, 
intitulată „După datina străbună". 
Pînă la sfirșitul anului, Ansamblul ar
tistic „RAPSODIA ROMANA" va pre
zenta peste plan un număr de 10 spec
tacole, încasările realizate urmind a 
fi virate în „Contul omeniei — 1977".

• •

ln unitățile 
țară oontinuă .... _ 
scrierea dobînzilor cuvenite depu
nătorilor pentru sumele păstrate la 
C.E.C. în anul 1976 pe libretele de 
economii cu dobindă „la vedere" și 
„pe termen", pe libretele de economii 
cu dobindă și ciștiguri, cu dobîndă 
și ciștiguri in autoturisme, pe li
bretele de economii pentru cumpă
rarea de locuințe proprietate per
sonală $1 pe libretele de economii 
pentru turism. înscrierea dobînzi- 
lor se efectuează in tot cursul anu
lui de către toate sucursalele și fi
lialele C.E.C., ptecum și de agen
țiile C.E.C. autorizata, pentru libre
tele «mise de ele.

în scopul informării depunători
lor, în incinta tuturor sucursalelor, 
filialelor și agențiilor C.E.C. auto
rizate sînt afișate liste cu simbo
lurile libretelor de economii (pri
mele două grupe de numere men
ționate pe librete), pentru care 
unitățile respective efectuează în
scrierea dobînzilor. Sucursalele ju
dețene și filialele C.E.C. la cererea 
expresă a depunătorilor pot înscrie 
dobînzile cuvenite pe anii prece
dent! și in libretele de economii 
ale căror fișe de cont se țin de alte 
sedii cantabile. înscrierea dobîn
zilor se face atit la cererea depu
nătorilor cît și cu prilejul efectuării 
operațiilor de depuneri sau resti
tuiri de sume pe libretele mai sus 
menționat».

C.E.C. din întreaga 
să «e efectueze ln-

în curs. începutul a fost 
făcut în mod promițător de 
Mircea Radu Iacoban, cu 
piesa într-un act în fața 
redutei. Premiera la Iași, 
lunile trecute, a putut sub
linia și un alt eveniment 
semnificativ : împlinirea a 
160 de ani de teatru româ
nesc. De curînd a avut loc 
premiera piesei Singele, o- 
peră recentă a lui Horia 
Lovinescu. Lucrarea își 
propune să evoce momente 
din procesul afirmării con
științei naționale a româ
nilor transilvăneni animați 
de idealul 
participanți 
războiul din 
noastre așteaptă, poate chiar 
au și pus în studiu, o nouă 
dramă istorică a lui Dan 
Tărchilă. „Ramuri", revista 
din Craiova, publică în nu
mărul din ianuarie a.c. un 
fragment din Patetica ’77, 
reconstituire dramatică 
semnată de Mihnea Gheor-

Independenței, 
voluntari la 
1877. Teatrele

cut să filtreze și 
în mod deschis 
suri, interpretări 
contemporane.

Independența 
obținut-o acum 
a fost un dar 
nici o asociere de împre
jurări favorabile ; nici ho- 
tărîre luată în vreun for al 
lumii ; ea reprezintă o in
tegrare 
milenii 
gîndire, de 
construcție 
Multe din 
proces nu 
istoria noastră națională ; 
apărindu-ne pe noi, am 
slujit totodată șl rosturi is
torice ale comunității eu
ropene.

Dramaturgia noastră is
torică de tip romantic și-a 
făcut datoria. Sufletește, îi 
putem fi recunoscători. Cea 
care trebuie să-i urmeze 
— de fapt, aceasta a și în
ceput — are răspunderi 
sporite. Datoria ei este să 
pună în evidență fapte și 
valori în măsură să defi
nească rolul pe care l-am 
îndeplinit și pe care conti
nuăm să-1 Îndeplinim, in 
noile condiții istorice. în 
lume.

pe 
un 
al

• BACĂU. A avut loc simpo
zionul intitulat „1907 în istoria 
poporului român". Cadre didac
tice universitare din București, 
Iași, muzeografi din localitate 
au făcut comunicări. La Blă- 
gești, localitate unde în 1907 
izbucnea flacăra răscoalei în ju
deț, a fost organizată o amplă 
manifestare cultural-educativă : 
vernisarea unor expoziții de do
cumente, cărți și lucrări plas
tice, prezentarea vieții de astăzi 
a țăranilor cooperatori, evocări 
ele martorilor din timpul răs
coalei, un concert de muzică pa
triotică și revoluționară. pre
cum și vizionarea filmului 
artistic „Răscoala". (Gh. Baltă) 
• V RANCE A. „România — va
tră de eroi" și „Centenar glo
rios" s-au intitulat cele 20 de 
spectacole de muzică si poezie 
patriotică susținute duminică în 
mai multe localități din județ. 
O manifestare prestigioasă a 
constituit-o și vernisajul expo
ziției județene a artiștilor ama- ■ 
tori, organizată Ia Casa de cul
tură a sindicatelor din Focșani. 
(D. Drăgulescu). • BUZĂU. Un 
simpozion a avut loc duminică 
la Casa de cultură a sindicate
lor : „Independența — cucerire 
de preț a poporului român". Sub 
genericul „1907 — moment cu 
adîncă rezonanță ln istoria po
porului român", tot la Buzău s-a 
desfășurat un simpozion dedicat 
răscoalelor țărănești. Duminică, 
la căminele culturale din comu
nele județului au avut loc ma
nifestări cultural-educative con
sacrate acelorași evenimente. 
Au participat lectori și activiști 
ai comitetului județean de par
tid. (Mihai Bâzu) • ARAD. Ho
lul Teatrului de stat din Arad 
este gazda unei ample expoziții 
cuprinzînd 39 de panouri cu foto-

hotarele timpului și 
ale pămintului. se ara
tă în sensul „mărtu
riilor" care au marcat 
o etapă ori mai multe 
din năzuințele și îm
plinirile unei vieți pe 
care puterea pămîntu- 
lui nu o poate stinge 
din cugetul nostru.

De cîțiva ani de zi
le. bucuria mare a Ve- 
ronicăi era să vorbeas
că de copiii, de pio
nierii ei dintr-un cere 
literar, pe care îi ur
mărea și ii cultiva. îi 
publica în reviste și 
în culegeri frumoase. 
I-au rămas 
mulți poeți, cu 
manuscrise, 
antologia poeziei ano
timpurilor. la care lu
cra. o carte ln 
dorea să adune, 
pentru școlarii de 
era nedespărțită, 
tă învățătura 
a pămintului nostru, 
chipul tării dintre nin
sori și dogoare. O car
te dispărută. Intre a- 
tîtea, ale ei și ale lui 
Milo, omul de mar» 
distincție intelectuală, 
ale cărui studii 
nerelevate s-au 
ln căderea ființei lor.

Privim în urmă, din 
acest hotar al pieirii, 
și vedem altfel acum 
suma unei vieți și a 
unei creații, situate 
dintr-odată în piatra 
unghiulară. în punctul 
căreia de întîlnire a 
căilor pămintului ră- 
mine de acum Încolo, 
nestinsă, o 
lacrimă ln

noi și această Imagina 
multiplicată si înge
mănată cu chipurile 
noastre, din sufletul ei. 
căruia acum ii spu
nem amintire, adevăr, 
valoare.

Pentru Veronica Po- 
rumbacu poezia n-a 
fost niciodată un tă- 
rîm al izolării. Desti
nul ei literar a înce
put în război și ln re
voluție, și a rămas. în 
toate fazele lui. sele
nare, „o voce" în bă
taia de valuri a vieții 
oamenilor. A fost o 
conștiință angajată nu 
numai în ducerea ne
număratelor ceasuri 
de lucru deasupra foi
lor cu limpezimi și 
tulburări de cuvint. ci 
și în căutatea legătu
rilor de suflet și de lu
cru literar. în cunoaș
terea poeziei popoare
lor. in corespondența 
și tălmăcirea litera
turilor. Pentru ea. cu
noștința unul poet 
străin însemna aflarea 
unui prieten. pentru 
comunicare reciprocă, 
însemna informație 
culturală și. de multe 
ori. scrierea unei cărți. 
A tradus mult din li
rica progresistă a lu
mii. tnmănunchind 
mari spirite ale timpu
lui nostru, poeți in 
creația cărora valorile 
culturii nu se pot des
prinde de valorile pro
gresului și ale păcii. 
Romanul ei. a cărui 
continuare în manus
cris a pierit odată cu 
ființa poetei. itinera
rul acesta de cunoaș
tere si de conștiință, 
punțile aruncate peste

în ceasul îngrozitor 
din 4 martie. Veronica 
Porumbacu, alături de 
soțul ei. criticul lite
rar Mihail Petrovea- 
nu, au pierit sub 
dărimături. cu tot 
ceea ce alcătuia am
bianța lor de fami
lie, de cultură, de cre
ație. Avea, mi se pare, 
cincizeci șl șase de 
ani, iată, acum putem 
dezvălui vîrsta unei 
femei pentru care pra
gurile vieții s-au che
mat iubire, neliniște, 
participare, in trecerea 
pragurilor vieții socia
le. vreme de patru de
cenii. în romanul au
tobiografic „Voce si 
val", de curînd apărut, 
se dezvăluie o existen
tă așa cum colegii de 
o viață literară au cu
noscut-o. sau măcar 
au bănuit-o, în neas- 
tîmpărul acelei ființe 
aproape miniaturale, 
care te intîmpina ori- 
cind cu o Întrebare, cu 
o mirare, cu fata des
chisă ori căutată de 
melancolie. Oricum, 
ea găsea locul unei 
mărturisiri și al unei 
preocupări literare, 
gîndul ei echivala cu 
un manuscris, ori cu 
un carnet de schite pe 
care îl scotea discret 
din geantă. în timpul 
ședințelor noastre. în 
urmărirea fizionomii
lor confraților. Avea 
această iubire de oa
meni și patimă a cu
prinderii lor. ca într-o 
îmbrățișare 
sub creionul 
nit.
portrete și un 
tipărit au lăsat

care am 
secol nu 
soartei ;

naturală a două 
de vitalitate, de 

rezistentă și de 
, românească, 

etapele acestui 
privesc numai

Ion ZAMFIRESCU

montaje, expoziție intitulată 
„70 de ani de la răscoala țăra
nilor de la 1907". Mai multe săli 
de spectacole din municipiul 
Arad au găzduit duminică, 20 
martie, faza județeană a con
cursului cultural-artistic al celor 
peste 100 de formații ale elevi
lor. în cadrul Festivalului națio
nal „Cîntarea României". Evoca
rea „1907 — anul marilor răs
coale țărănești", concursul „Cine 
știe răspunde" cu tema „Epo
peea independenței", expunerile

„Răscoala țăranilor din 1907“ și 
„Nicolae Titulescu — om politic 
și diplomat român" — sînt cîteva 
din manifestările politico-edu
cative care au avut loc în ul
timele zile în municipiul Arad. 
(C. Simion) • HUNEDOARA. 
La clubul „Siderurgistul" din 
Hunedoara s-a desfășurat faza 
zonală a formațiilor artistice 
studențești din cadrul Festiva
lului național „Cîntarea Româ
niei", la care au participat re
prezentanții studenților din cen
trele Petroșani, Reșița și Hune
doara. Au fost selecționate pen
tru faza republicană de la Bucu
rești brigada artistică 
ților de la Institutul 
gineri din Hunedoara 
ția de muzică ușoară
tele negre", soliștii de muzică 
folk de la Institutul de mine 
din Petroșani. Pentru faza re
publicană de la Cluj-Napoca au 
fost selecționate ansamblul de 
dansuri „Rusca" al studenților 
din Hunedoara și formația de 
dansuri a Institutului de sub-

a studen- 
de subin- 
și forma- 
„Diaman-

Spectacolele teatrelor de păpuși
Teatrele bucureștene pentru copil 

au fost prezente în aceste zile in 
mijlocul spectatorilor lor cu progra
me artistice speciale, apte să spriji
ne activitatea educativă a școlilor, 
grădinițelor și căminelor. Astfel 
Teatrul „Ion Creangă" s-a deplasat 
cu un program special, intitulat „Bun 
găsit 1“ cuprinzînd selecțiuni din re
pertoriul cunoscut, la grădinițele 
nr. 1 (din str. Frumoasă), nr. 2 (str. 
I. C. Frimu), nr. 50 (str. Nicolae 
Iorga). nr. 184 și 205 (cartierul Fe
rentari) .

Vineri. 
Creangă" 
sediu în 
care cutremurul, din fericire, nu a 
lăsat nici o urmă — povestea lui 
„Sfirlă" desfășurindu-se în fața unei 
săli arhipline, de peste 600 de copii. 
I-au urmat reprezentații cu „Scufi
ța cu trei iezi" și „13 + 1“.

Numeroase vizite printre copii •

18 
și-a 
sala

martie. Teatrul „Ion 
redeschis stagiunea la 
din Piața Amzei, în

făcut și Teatrul „Țăndărică", teatru 
ale căror săli au fost puternic afec
tate de cataclism. Colectivul de la 
„Țăndărică", care evoluează, in mod 
obișnuit, în fața unui număr de mi
nimum 700 de copii zilnic, a putut fi 
întîlnit la grădinița nr. 216 (din Aleea 
Rovinari). la Grădinița Fabricii de 
confecții București și la grădinița 218 
(din Aleea Calatis 5). la Clubul 
dicatelor din construcții (din 
Vitan). Teatrul de marionete și 
puși a întreprins de asemenea
turneu la Cimpulung și la Tirgoviste, 
și va porni în curînd spre Galați. 
(Natalia Atanasiu).

sin- 
șos. 
pă
un

colegială, 
neodih- 

O expoziție de 
album 

între Ion

datori 
niște 

pentru

care 
tot 

care 
toa- 

cîntată

Încă 
stins

stea ca o 
tremurare.
HOREA

Reluarea manifestărilor
ingineri din Reșița. Pentru faza 
de teatru ce se desfășoară la 
Tg. Mureș s-au calificat studen
ții din Petroșani cu piesa „Sur
parea", de George Negraru. (S. 
Ionescu) • PITEȘTI. Duminică 
s-a declanșat In municipiul Pi
tești a 7-a ediție „Primăvara 
culturală piteșteană". înscrisă 
în Festivalul național „Cîntarea 
României", actuala ediție a de
butat cu un spectacol susținut 
pe scena Teatrului de stat din 
Pitești de formațiile Palatului 
de cultură — <?drul bărbătesc și 
corul de cameră, echipele de 
teatru. Luni, la Clubul tehnic al 
tineretului a avut loc o întîlnire 
a membrilor celor 11 cineclu- 
buri din oraș. Dintre celelalte 
manifestări ce vor avea loc pînă 
la 28 martie, data încheierii edi
ției, reținem : expuneri și sim- ■ 
pozioane in care va fi evocată 
lupta pentru libertate, unitate 
națională și independență a po
porului român, dezbateri despr» 
educarea și orientarea profesio
nală a tineretului, despre cin
cinalul revoluției tehnico-știin- 
țifice. (Gh. Cirstea) • BISTRI
ȚA. Timp de două zile. Casa 
orășenească de cultură din Nă- 
săud a găzduit. în cadrul Festi
valului național „Cîntarea Ro
mâniei", manifestarea cultural- 
artiștică „Doina someșeană", 
aflată la cea de-a 9-a ediție. 
Din totalul formațiilor partici
pante. 14 aparțin localităților ju
dețului Bistrița-Năsăud, oasoețl 
fiind : corul bărbătesc din Fin- 
teușul Mare (Maramureș), coru
rile mixte ale căminelor cultu
rale din Valea Largă (Mureș) și 
Roșiori (Satu Mare), respectiv 
cel al Casei de cultură din 
răștie (Hunedoara). Și-au 
concursul aproape 1500 de 
tiști amatori. (Gh. Crișan).

muzicale publice
Filarmonica sub bagheta Iul Mihai Brediceanu

O- 
dat 
ar-

La Ateneu, vineri 
seara, sala a fost pli
nă. Erau melomani de 
toate vîrstele. Pe unii 
îi recunoșteam ca a- 
bonați ai concertelor. 
Erau și multi tineri pe 
care ii vedeam_ pentru 
prima oară. 
s-;au adunat 
culte muzică, 
nevoia 
Pentru 
emoția 
muzica, 
adinei 
de a o 
invită doar la visare, 

îți dă forța necesa- 
de a lua atitudine 
fata vieții, te înva- 
să iubești viața. Ne 

amintim de cuvintele 
lui Thomas Mann : 
„Sînt două feluri de a 
iubi viața : unul 
nu știe nimic i 
moarte...
care o < 
După 
numai 
are o ______
loare spirituală, 
iubirea de 
care o 
artiștii, poeții, 
torii".

...Vineri, la Ateneul 
Român, „Preludiul Ia 
unison" de George 
Enescu a răsunat mai 
mult ca oriclnd în e- 
chilibrul lui perfect, 
în densitatea și sub
stanțialitatea

Oamenii 
să as- 
Simteau 
muzică.de _____

că, este știut, 
contactului cu 
dorința de a 

înțelesurile ei, 
înțelege nu te

smuls din fibra eto
sului românesc, ca 
dăltuit astfel incit să 
vibreze pină la sune
tul care se stinge fără 
urmă. Am ascultat și 
Concerto grosso nr. 6 
în do major de Haen- 
del, în viziunea or
chestrală destul > r da 
neobișnuită a dirijoru-

ci 
ră 
în 
tă

I care 
despre 

și celălalt 
cunoaște bine, 
părerea mea, 

această iubire 
adevărată va- 

Este 
viață pe 

propovăduiesc 
gindi-

lui, ca

lui F. Mottl, în care 
s-au reliefat nuanțele 
neobaroce. coloritul 
romantic. O pagină de 
Haendel, care a avut 
însă vervă și claritate 
în interpretare și da
torită grupului ..Con
certino" compus din 
George Nicolescu — 
vioara I. Lucian Ro- 
gulski — vioara a Il-a, 
Tiberiu Ungureanu — 
violoncel. Apoi, unul 
dintre cele mai cîntate 
concerte brandembur- 
gice de Bach — nr. 5 
în re major. La pian 
— Valentin Gheor
ghiu, la vioară Varu
jan Cozîghian, Ia flaut 
Virgil Frîncu. S-au 
remarcat pasajele dan-

telate ale pianului 
peste ansamblul or
chestral ’ discret, ca
dența amplă din Alle
gro. apoi acel Affetuo- 
so în care este elimi
nată orchestra — flau
tul. vioara și pianul, 
într-un moment came
ral; inălțind una din 
paginile de vibrant u- 
manisrri ăla literaturii 
baroce. Și finalul, plin 
de surprize. înviorat 
de ritmuri. Impulsio
nat de „concertino".

Enescu, Haendel, 
Bach, Mozart. Un con
cert în care s-au pro
pus spre audiție pa
gini celebre din lite
ratura 
Simfonia 
Mozart, 
printre 
spunea 
land, 
ghetel 
Mihai 
participării 
membru al orchestrei, 
de la introducerea 
lentă și pînă la ulti
mul sunet, a căutat 
parcă să sublinieze 
mai mult acele fire ne
văzute între muzică și 
viață, încrederea, spe
ranța pe care muzica 
le

muzicală : iar
39 de 
zimbet 

cum 
Rol- 
ba- 

a lui

nr.
„un 

lacrimi",
Romain 
datorită 

inspirate
Brediceanu, 

fiecărui

dăruie oamenilor.
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REVISTA COMPETIȚIILOR PITEȘTI: Festivalul gimnasticii școlare

„ mag iu 
poporului 

ct roman
O nouă manifestare expozitională 

a fast Înscrisa, luni, in Capitală. în 
programul Festivalului național „dn- 
tarea României". Este vorba de expo
ziția de artă plastică „Omagiu po
porului român", vernisată la Casa da 
cultură a Ministerului de Interne. 
Sînt prezentate compoziții de grafică, 
picturi pe lemn, și suport textil, m«- 
talo-plastie. facsimile reâlizate ma
nual după mărturii istorice de epo
că, broderii, lucrări aparținlnd artis
tei Olivia Strachină. Subiectele. în 
exclusivitate de inspirație Istorică, a- 
bordează o largă arie tematică — de 
la portretele lui Decebal. Traian, 
Mircea cel Bătrîn, Vlad Țepeș, Ște
fan cel Mare. Constantin Brîncovea- 
nu, Dimitrie Cantemir, Alexandru 
Ioan Cuza, la reproduceri de docu
mente — privilegii domnești, hărți, 
hrisoave, steme ș.a. (Agerpreș).

cinema

Patru victorii ale boxerilor noștri, 
șase victorii ale adversarilor acestora, 
în meciul dintre formațiile României 
Si R. F. Germania. Firește, boxul ne- 
fiind un sport pe echipe, sîntem mai 
puțin interesați de „scorul" intîlnirli 
și mult mai mult de comportarea pu- 
giliștilor noștri fruntași care, la 
sfirșitul acestei primăveri, vor în
cerca să cucerească titluri și medalii 
cu prilejul campionatelor europene. 
Din acest punct de vedere, putem 
apune că ne-a satisfăcut integral toc
mai dublul campion european al ca
tegoriei șemiușoară, talentatul și am
bițiosul boxer român Simion Cuțov. 
La Hanovra — afirmă cei prezenți 
la meci — Mircea Dan Simon și 
Peter Hussing au oferit spectatorilor 
o partidă de box frumoasă și neobiș
nuit de tehnică pentru categoria 
grea. Decizia, la puncte, cu 2—1, a 
primit-o Hussing, aflat la sfirșitul 
bogatei sale cariere sportive, dar și 
în fața examenului de diplomă în 
arhitectură. Date fiind aceste condi
ții, conducerea lotului nostru n-a reu
șit să ducă pînă la capăt intenția de 
a organiza up meci revanșă Slmon- 
Hussing, pe ringul bucureștean, meci 
care ar fi fost nu numai o mare 
atracție pentru amatorii de box, ci 
și o ocazie în plus pentru M. D. Si
mon de a-și verifica puterile înain
tea campionatelor europene. In 
schimb, președintele federației vest- 
germane, GUnther Van Bell, a anun
țat că la turneul „Centura de aur", 
din luna aprilie, de Ia București, vor 
lua parte și nouă pugili'ti din R. F. 
Germania.

Dintre noii promovați în lotul na
țional. vești bune, dar șl mai puțin 
bune : „Mijlociul" Constantin Chiracu 
pare să devină un posibil înlocuitor 
al puternicului nostru pugilist Al. 
Năstac ; în schimb. Valentin Vrîn- 
ceanu nu se arată copt pentru sar
cina de titular la categoria semigrea. 
Sînt unii tehnicieni care opinează 
pentru o pregătire treptată si mai 
de durată a tîpărului Vrînceanu, așa 
cum a procedat maestrul Constantin

Nour 
Dintre 
mâni 
boxat 
totuși, 
ciente 
fica posibilitățile; ....  ___
tehnică și experiența lui Faredin nici 
nu pun probleme dificile bunei lui 
pregătiri.

Remarcînd că echipa Franței a 
ciștigat fără vreo înfringere „Tur
neul celor cinci națiuni" — ceea ce 
este deosebit de încurajator pentru 
rugbiul românesc de a persevera pe 
drumul afirmării sale contihue și al 
înlăturării barierei conservatorismu
lui — să trecem la competiția celui 
mai popular sport din tară, fotbalul.

Primele etape ale returului din 
campionatul diviziei A la fotbal, 
ne-au arătat două echipe fruntașe în 
formă destul de bună. Meciul direct 
dintre acestea. Steaua-Universitatea 
Craiova, a avut o calitate fotbalistică 
Superioară altor partide ale etapei a 
XlX-a și a plăcut numerosului pu
blic, ca și telespectatorilor. De altfel, 
ambele formații cuprind mai mulți 
fotbaliști înzestrați tehnic, ceea ce 
micșorează numărul erorilor și face 
jocul mai cursiv și mai plăcut pri
virilor. Jucători din lotul național, 
cum sînt Iordănescu. Dumitru. Vigu, 
Bălăci, ni se par destul de aproape 
de „vîrful" de formă. Alții însă, de 
pildă, aripile Stelei și Universității, 
vădesc rămlneri în urmă : o com
pensație din partea unui jucător care 
nu se află actualmente în lot — Bel- 
deanu de la Universitatea — și care 
e într-o vizibilă creștere de calitate 
și de formă fizică. De la cuplajul 
Progreșul-F. C. Constanta si Râpid- 
F. C. Argeș am remarcat trei jucă
tori : Dobrin, Radu. II și Manea — 
puținătatea numelor scoase în evi
dență exprimtnd și ea o diferență 
mare de valoare fotbalistică dintre 
aceste partide și cea din ziua pre
cedentă. de pe stadionul „Steaua". 
Judecind meciul U.T.A.-Dinamo, »e

în cazul Iui Mircea Simon, 
cei mai siguri pretendenți ro
la medaliile europene, n-a 
la Hanovra Ibrahim Faredin, 
constănțeanul va avea sufi- 

alte prilejuri pentru a-și veri- 
de altfel, clasa

pare că și liderul clasamentului de
ține o formă acceptabilă, fapt promi
țător pentru derbiul campionatului 
Steaua-Dinamo. programat duminica 
viitoare, cit și pentru activitatea 
echipei naționale, care-și începe 
mîine șirul de partide, în progresie 
de dificultate, cu meciul 1 ■ ■ 
Turcia, din noua ediție a 
tului balcanic interțări.

O problemă nelipsită de 
fotbalului în orice sezon: 
S-a mai scris despre greșeala fla
grantă a arbitrului C. Ghiță. Conform 
regulamentului jocului de fotbal de
cizia arbitrului în teren e inatacabi
lă. deci eventualele pagube aduse e- 
chipelor, dar și spiritului de între
cere. sînt de neindreptat. De aceea, 
sîntem datori să atragem din nou 
atenția federației și colegiului de 
arbitri asupra răspunderii cu care 
trebuie să urmărească pregătirea și 
forma diferiților arbitri, iar delegă
rile să aibă în vedere și acest sens 
al evoluției. De pildă, Gh. Jucan, 
același care a comis o -gravă eroare 
în turul campionatului și care du
minică a condus meciul Rapid—F.C. 
Argeș, nu dă. după opinia noastră, 
acel minimum de certitudine necesar 
delegării la meciurile diviziei A. 
Deși meciul menționat nu i-a pus 
probleme grele, arbitrul respectiv 
n-a arătat nici promptitudine, nici 
discernămînt chiar la unele faze pe
trecute în imediata lui apropiere. în 
acest caz. credem că forurile in drept 
trebuie să Se arate mai circumspecte 
în privința delegării pentru a pre- 
întîmpina grave greșeli, de felul 
aceleia săvîrșite în toamna trecută.

Consemnăm. în încheiere, avansul 
autoritar cu care conduc în Clasa
mentele respective liderii celor trei 
serii ale diviziei B: în seria I. F.C. 
Petrolul — 34 p (avans 12 pi); In 
seria a Il-a. C.S. Tîrgoviște — 28 p 
(avans 5 p); ln seria a IlI-a. Olimpia 
Satu Mare — 29 p (avans 7 p).

România— 
campiona-

pe agenda 
arbitrajul.

Valerlu M1RONESCU

în sala sporturilor din Pitești a 
avut loc un festival al gimnasticii 
Școlare care a reunit în întreceri 800 
participanți, constituiți în 40 de 
ansambluri. Desfășurat în ideea dez
voltării educației fizice în toate șco
lile, al ridicării acesteia la un înalt 
grad de eficientă privind călirea și 
fortificarea fizică 
tivalul a cuprins

a tineretului, teș
ea probe de intre-

cere gimnastica de tip înviorare și 
gimnastica 
ma probă 
sportivi și 
nerale nr.
și de fizică și liceul nr. 4 ; la gim
nastică ritmică modernă au ocupat 
locul prim concurenți și concurente 
de la școala generală nr. 8 și liceul 
„Zinca Golescu". (Gh. Cîrstea)

ritmică modernă. La pri- 
s-au situat pe primul loc 
sportive de la școlile ge- 
1 și 11. liceul electronic

• Călătoria : PALATUL SPORTU
RILOR ȘI CULTURII — 18,30.
• Actorul și sălbaticii : CENTRAL
— 9,15; 12,30; 16; 19.
• Cuibul salamandrelor : GLO
RIA — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• îngerașii negri : FESTIVAL — 
9; 11,30; 14; 16.45; 19,15, FAVORIT
— 9; 11.15; 13.15; 13.30; 17.45; 20.
• I.umea circului (ambele serii) :
FEROVIAR — 9; 12,13; 15,30; 19, 
TOMIS — 8,45; 11.30; 14.15; 17;
19,45, MODERN — 9; 12: 15; 19.
• Prietenii mei, elefanții (ambele 
serii) : BUZEȘTI — 9; 12: 16; 19,15.
• Accident : LIRA — 9,30; 11,30; 
13,30; 15,30; 17.45; 20.
• învingătorul : DRUMUL SĂRII
— 15.30: 17,45; 20.
• Adevăratul curaj : FERENTARI
— 9; 11,15; 13,30; 15.30; 17,45; 20.
• Solitarul de la Fortul Humboldt t
GRIVIȚA — 9; 11; 13,15; 15,30;
17.45; 20, CIULEȘTI — 9,30: 11.30; 
13.30; 13,30; 17,45:^19,45.
• Răpirea fecioarelor : PACEA — 
15; 17.15; 19.30.
• Africa Express : COTROCENI
— 10; 12: 14; 16; 18; 20.
• Legenda șerifului din Tennessee: 
FLOREASCA — 9; 11; 13; 15,30; 
17,45: 20.
• Riul de aur : AURORA
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
• Iconostas — 9,45, Lady Caroline
— 11,45, Malec, marinar de apă
dulce, Malec șl teatrul — 14; 16,15, 
Manhattan — 18,30, Sunetul și
furia — 20,30 : CINEMATECA.
• Pivotul echipei de baschet t 
MIORIȚA — 9; 11; 13; 15; 17,15; 
19,30.
• RIndunele șl amazoane i VIITO
RUL — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.
• Haiducii Iu! Șaptecal : MUNCA
— 10: 12; 14; 16; 18; 20.
• Șatra : COSMOS — 9.30; 11,30; 
13,30; 16; 18; 20. ARTA — 10; 12; 
14; 16; 18; 20.
• O vară cu un cowboy : FLA- 
CÂRA — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Căluțul
NOI — 8,45;
16,30; 18,30; 20,30.

*;

În cîteva rînduri
HOCHEI: Echipa R. D. Ger
mane s-a calificat în prima 

grupa a campionatului 
mondial

TOKIO 21 (Agerpres). — Au luat 
sfirșit întrecerile grupei B a campio- 

. natului mondial de hochei ne gheată 
de la Tokio. In ultimele trei meciuri 
au fost 
zultate ___ _____
Japonia 5—0 (1—0, 2—0, 2—0) ; 
goslavia — Ț ’ ' ” ‘
2—0) ; Elveția — Olanda 3—2 
0—1. 2—1). Pentru grupa A a cam
pionatului lumii ,s-a calificat echipa 
R.D. Germane, care a terminat com
petiția neînvinsă. Au retrogradat în 
grupa C formațiile Olandei si Aus
triei.

Clasamentul final se prezintă astfel:
1. R.D. Germană — 16 puncte (57—16);
2. Polonia — 12 puncte (39—22); 3. 
Japonia — 11 puncte (30—21); 4. Nor
vegia —1 10 puncte (30—30); 5. Elve
ția — 8 puncte (35—33); 6. Ungaria — 
6 puncte (27—46); 7. Iugoslavia — 5 
puncte (30—36); 8. Olanda — 4 puncte 
(23—39); 9. Austria — zero puncte 
(19-47).
• Turneul internațional feminin de 

tenis de la Hilton Head Island (Ca
rolina de Sud) s-a Încheiat cu victo
ria americancei Betsy Nagelsen, care 
a întrecut-o in finală cu 6—3, 6—4 
pe jucătoarea româncă Florența Mi
hai.

înregistrate următoarele re- 
tehnlce : R.D. Germană —- 

7 ‘ Iu-
Polonia 6—4 (1—1. 3—3, 

~ * 2 (1—0,

• Pe stadionul „Maracana" din Rio 
de Janeiro. în prezența a peste 90 000 
de spectatori, s-a disputat întîlnirea 
dintre selecționatele Braziliei și Pa
raguayului, ultimul meci din cădrul 
grupei I sud-americane a prelimina
riilor campionatului mondial de fotbal. 
Partida s-a încheiat la egalitate : 
1-1 (1-0).

Echipa Braziliei s-a calificat pen
tru faza finală a zonei sud-americane.

• La Santiago de Chile, în preli
minariile campionatului mondial de 
fotbal (grupa a treia a zonei sud-a
mericane). reprezentativa Chile a în
vins cu scorul de 3—0 (2—0) echipa 
Ecuadorului.

• Au luat sfirșit întrecerile turneu
lui internațional de tenis de la St. 
Louis (Missouri). în finala probei de 
simplu, americanul Jimmy Connors 
l-a întrecut cu 7—6, 6—2 pe austra
lianul John Alexander. Proba de 
dublu a fost câștigată de cuplul Ilie 
Năstase (România) — Adriano Pa- 
natta (Italia). învingător cu 6—4. 3—6, 
7—6 în finala susținută cu perechea 
Dick Stockton (S.U.A.) — Vijay Am- 
ritraj (India).

• Meciul de tenis dintre echipele 
Argentinei și Chile, disputat Ia Bue
nos Aires |n cadrul preliminariilor 
..Cupei Davis", s-a încheiat cu sco
rul de 4—1 în favoarea gazdelor. In 
ultimele două partide de simplu, te- 
nismenii argentineni au terminat în
vingători : Ricardo Cano — Jaime 
Fillo] 6—4, 6—4. 6—4 ; Guillermo Vi
las — Patricio Cornejo 6—1, 6—1, 6—3.

In turul următor, echipa Argentinei 
va întîini formația S.U.A.

cocoșat : TIMPURI 
10.30; 12,30; 14,80;

t e a t r
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Un fluture pe lampă — 
19, (sala mică) : Viața unei femei
— 19.
• Filarmonica „George Enescu* 
(sala mică a Palatului) : Ciclul 
„Inițiere muzicală" — Moduri, to
nalități, partea a n-a — 17. (Ate
neul Român) : „Cenaclul prieteni
lor muzicii". Haendel, un Beetho
ven înlănțuit — 19. Audiții comen
tate de George Bălan.
• Teatrul de operetă (In sala Ope
rei Române) : Victoria și-al »1 
husar — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Grădina Icoanei) : 
Interviu — 19.
• Teatrul Mic : Profesiunea doam
nei Warren — 19.30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala Victoria) : Deschis 
pentru renovare — 19.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Flacăra independenței 
(spectacol în sprijinul sinistraților)
- 19,30.
• Circul .București : Spectacol 
prezentat de Circul mare din Var
șovia — 19.30.
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare 
a ambasadorului Republicii Zair

în alocuțiunea rostită cu acest pri
lej, ambasadorul NYOKA BUSU 
NOENGO a reafirmat profunda com
pasiune a poporului zairez față de 
poporul român' prieten, in legătură 
ou cataclismul seismic distrugător 
care a avut loc recent si a exprimat 
convingerea țării sale, a președinte
lui Republicii Zair, că urmele catas
trofei vor fi rapid înlăturate datori
tă curajului, hotărîrii, unității, mun
cii si capacității de mobilizare ale 
poporului român, că România iți va 
continua mersul' său victorios spre 
progres.

Ambasadorul zairez a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu, Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, guvernului și poporului 
prieten român salutul sincer și ami
cal al președintelui Republicii Zair, 
general de corp de armată Mobutu 
Șese Seko. Totodată, au fost transmi
se urări de sănătate și fericire șe
fului statului român, de prosperitate 
poporului Republicii Socialiste Româ
nia.

Referindu-se în continuare la re- 
!»Je româno-zaireze, ambasadorul 

a spus : „Deși cele două țări ele 
noastre sînt foarte departe una de 
alta, poporul zairez a urmărit întot
deauna cu o mare admirație efortu
rile neobosite a.le harnicului și cura
josului popor al Republicii Socialiste 
România pentru realizarea progra
mului său de reconstrucție națională 
și de industrializare, care au permis 
frumoasei dumneavoastră țări să cu
noască o dezvoltare considerabilă. 
Bucurîndu-se sincer de succesele a- 
cestui popor prieten, poporul zairez, 
sub îndrumarea conducătorului său 
dinamic și neobosit, Mobutu Șese 
Seko, aspiră la acest gen de perfor
mante".

„Republica Zair — a subliniat am
basadorul — nu poate decît să se 
felicite de cooperarea atît de favora
bilă și rodnică pe care o realizează 
cu Republica Socialistă România pri
etenă, în domeniile cele mai diferite, 
îndeosebi în domeniul comercial, fo
restier, agrozootehnic, minier, cultu
ral și științific. De asemenea, in ca
drul acestei cooperări diversificate 
se cuvine să situăm prezența unei 
delegații a Partidului Comunist Ro
mân la lucrările primului Congres 

ordinar al Mișcării Populare a Revo
luției. care a avut loc la Kinshasa, 
in mai 1972. în plus, există relații 
deosebit de amicale între dumnea
voastră și șeful statului Zair. Aces
tea au fost confirmate cu ocazia vi
zitei șefului statului zairez in Repu
blica Socialistă România prietenă. în 
luna august 1970, și a vizitei efectua
te de Excelența Voastră în Zair în 
luna martie 1972“.

Exprimîndu-și hotărîrea de a con
tribui la întărirea relațiilor dintre 
cele două țări, ambasadorul și-a ma
nifestat speranța că va găsi tot 
concursul în îndeplinirea misiunii 
șale.

A luat apoi cuvlntul președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Mulțumind călduros președintelui 
Mobutu Șese Seko și poporului zai
rez pentru mesajul de solidaritate și 
compasiune adresat poporului român 
în legătură cu violentul cutremur de 
la 4 martie, președintele Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că acest me
saj constituie o nouă manifestare a 
raporturilor de prietenie și solidarita
te stabilite între cele două tari și 
popoare. Totodată, președintele Re
publicii Socialiste România a adre
sat, la rindul său, președintelui Re
publicii Zair și poporalul zairez cele 
mai bune urări de bunăstare și fe
ricire. de noi > succese în realizarea 
năzuințelor sale de progres și pace.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus : „Este o deosebită 
bucurie pentru mine să constat că 
-între țările si popoarele noastre s-au 
stabilit raporturi de colaborare largă 
în multe domenii de activitate, că 
vizitele reciproce și convorbirile pe 
care le-am avut cu președintele 
Mobutu au pus bazele unei colabo
rări strinse între statele și popoarele 
noastre".
' „Acționăm — a spus în continuare 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — pen
tru întărirea colaborării cu toate sta- 

-tele. pentru lichidarea vechii politici 
de dominație colonialistă și neocolo- 
nialistă, pentru a se pune capăt po
liticii rasiste și de apartheid. Spri
jinim activ popoarele din Namibia 
și Rhodesia, pentru a-și cuceri de
plina lor Independență, așa cum spri

jinim, de altfel, lupta tuturor po
poarelor care doresc să pună capăt 
dominației străine, să fie stăpine pe 
bogățiile lor naționale, să-și făureas
că viața așa cum o doresc, fără nici 
un amestec din afară. Acționăm 
ferm pentru afirmarea cu putere în 
relațiile dintre state a principiilor 
deplinei egalități în drepturi, respec
tului independentei și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc, a 
dreptului sacru al fiecărui popor de 
a-și decide singur destinele.. în con
formitate cu aspirațiile sale funda
mentale'*.

„Ca tară socialistă și. totodată. în 
curs de dezvoltare — a arătat 
președintele României — conlucrăm 
strins cu toate statele care fac parte 
din ..Grupul celor 77". în vederea li
chidării subdezvoltării, pentru făuri
rea unei noi ordini economice inter
naționale care să asigure relații eco
nomice egale, accesul liber la tehno
logii. progresul mai rapid al țărilor 
subdezvoltate, o cooperare armonioa
să a tuturor statelor lumii.

Acționăm ferm pentru soluționarea 
problemelor din Europa, in vederea 
înfăptuirii securității și cooperării 
pe acest continent, pentru dezarma
rea generală, și în primul rînd pen
tru dezarmarea nucleară, pentru o 
democratizare largă a relațiilor inter
naționale. care să permită o partici
pare activă a tuturor statelor la so
luționarea problemelor internaționa
le. să asigure realizarea unei lumi 
mai drepte și mai bune pe planeta 
noastră".

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a exprimat convingerea 
că România si Zairul vor colabora 
și în viitor, atît pe pian bilateral, 
cit și pe plan internațional, și l-a 
asigurat pe ambasadorul zairez de 
întregul sprijin al Consiliului de 
Stat, al guvernului și al său personal.

După solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut o convor-' 
bire cordială cu ambasadorul Nyoka 
Busu Noengo.

La solemnitate și la convorbire au . 
luat parte Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și 
Silviu Curticeanu. secretar preziden
țial si al Consiliului de Stat.

Tovarășului LUIS CABRAL
Președinte al Consiliului de Stat al Republicii Guineea-Bissau
Realegerea dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Consi

liului de Stat al Republicii Guineea-Bissau îmi oferă prilejul deosebit de 
plăcut de a vă adresa, in numele poporului român, al Consiliului de 
Stat și al meu personal, felicitări sincere și cele mai bune urări de 
succes în activitatea dumneavoastră, de sănătate și fericire personală, iar 
poporului prieten al Republicii Guineea-Bissau prosperitate și succes pe 
calea dezvoltării social-economice independente.

Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima convingerea că relațiile 
de strînsă prietenie și solidaritate militantă care unesc popoarele noastre 
vor cunoaște și în viitor o dezvoltare continuă, în folosul reciproc al ță
rilor noastre, al cauzei păcii, colaborării și înțelegerii depline între toate 
statele lumii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc în modul cel mai sincer pentru mesajul de felicitare trans
mis de Excelența Voastră cu prilejul sărbătoririi Zilei naționale a Republicii 
Guineea Ecuatorială.

La rîndul meu, adresez Excelenței Voastre urări de fericire personală, de 
prosperitate poporului român și de întărire a relațiilor de prietenie șl coope
rare care există în mod fericit între țările noastre.

MASIE NGUEMA BIYOGO NEGUE NDONG
Președinte

al Republicii Guineea Ecuatorială

IN LEGĂTURĂ CU CONTINUAREA LUCRĂRILOR 
DE DEMOLARE LA BLOCUL FOSTEI COFETĂRII SCALA

După cum s-a anunțat, la sesizarea 
făcută de cîțiva cetățeni cum că ar 
mai putea exista supraviețuitori în 
subsolul fostului bloc al cofetăriei 
Scala din Capitală, care s-a pră
bușit la cutremurul din 4 martie, du
minică au fost întreprinse lucrări de 
excavare și de cercetare amănunțită 
a subsolului clădirii.

La fața locului s-au aflat pînă 
noaptea tîrziu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu 
și alti tovarăși din conducerea de 
partid și de stat. Au fost concen
trate utilaje de mare putere, aparate 
moderne de ascultare și detectare, un 
mare număr de specialiști, grupuri

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 23,

M și 25 martie. în țară : Vreme relativ 
caldă. Cerul va fi variabil, mai mult 

de tineri și ostași ai forțelor noastre 
armate.

După o activitate intensă de cer
cetare amănunțită și degajare a în
tregului subsol, desfășurată în cursul 
serii și nopții de duminică, precum 
și în ziua de luni, a reieșit că sesi
zarea nu se confirmă. în ruinele fos
tei clădiri nemaiaflindu-se supra
viețuitori.

Echipele de intervenție, dotate cu 
mijloace corespunzătoare. continuă 
să lucreze la demolarea completă a 
ruinelor din perimetrul fostului bloc 
al cofetăriei Scala. în vederea pregă
tirii terenului pentru viitoarea con
strucție care va fi ridicată aici.

noros în prima parte a intervalului, 
îndeosebi în vestul și nordul țării, 
unde local va ploua, în celelalte re
giuni, ploile vor fi izolate. In Bucu
rești : Vremea va fi caldă, cu cer tem
porar noros, favorabil ploii de scurtă 
durată. Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura în scădere ușoară la sfîrșitul 
intervalului.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Știrea privind cutremurul devastator din România ne-a întristat. Marile 
pierderi de vieți omenești și materiale au cauzat prejudicii mari țării 
dumneavoastră, căreia, deși se află departe de noi. îi împărtășim sentimen
tele. Știm că industria și resursele poporului român constituie garanția 
depășirii acestui moment dificil.

în numele guvernului și poporului Granadei, precum și în numele meu 
personal, vă rog să primiți, domnule președinte, sincera compasiune.

Cu cele mai bune urări.
Sir ERIC GAIRY

prim-ministru al Granadei

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Dragi tovarăși,
Prin acest mesaj vă confirmăm cele^transmise de către Secretariatul 

partidului nostru, precum și comunicatul publicat după reuniunea Biroului 
din 7 martie 1977.

Ne exprimăm simpatia noastră față de poporul român atît de greu 
lovit de cutremurul din 4 martie și înțelegem pe deplin gravitatea de
osebită a acestui cataclism. în această tristă împrejurare vă adresăm 
condoleanțele noastre frățești.

Sîntem convinși că oamenii muncii și autoritățile din România se vor 
concentra în vederea normalizării rapide a vieții cetățenilor și a acti
vității economice.

Am cerut guvernului belgian să ia măsurile necesare pentru a acorda 
sinistraților un ajutor eficace pe care situația îl impune.

Primiți, dragi tovarăși, salutările noastre frățești.
Președinți naționali 

ai Partidului Socialist Belgian
WILLY CLAES ANDRE COOLS

*
în legătură cu cutremurul din 

4 martie, au mai adresat telegrame 
de oompasiune tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, conducerii de partid și 
de stat, unor instituții și organizații 
obștești : McKinley Deshield, secre
tarul general al partidului „The True 
Whig" din Liberia, Sean O. Cion- 
naith, directorul afacerilor interna
ționale al Mișcării Republicane Ir
landeze (Dublin-Irianda), Lefcos 
Clerides, fost ministru în guvernul

Vizita in țara noastră a ministrului culturii, 
sporturilor și tineretului din Republica Niger

Tovarășul Cornel Burtică, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., viceprlm- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, a primit, luni 
după-amiază, delegația condusă de 
Garba Sidikou. ministrul culturii, 
sporturilor și tineretului din Republi
ca Niger, care efectuează o vizită în 
țara noastră.

★
cipriot, inginer Victor Hugo Loaiza, 
rectorul Universității naționale din 
Loja-Ecuador, B. R. Randall jr„ în 
numele firmei „The Randall Corpo
ration", E. W. Pritt, președintele 
companiei „Eoxbono", Yoshio Tsuji, 
președintele companiei „Nissho- 
Iwai", Axel Johnson, în numele co
laboratorilor „Grupului Axel John
son" din Suedia, William F. Moody, 
președintele firmei „Moody Interna
tional Corp.".

La primire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, au fost pre- 
zențl tovarășii Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele tineretu
lui, general locotenent Marin Drag- 
nea, președintele Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și Sport, 
Nicu Ceaușescu și Radu Enache, se
cretari ai C.C. al U.T.C.

„CONTUL
Din toate județele țării continuă să ne sosească la re

dacție noi și noi vești despre impresionantele manifestări 
ale omeniei și solidarității în ajutorul familiilor sinistrate, al 
operei de reconstrucție, mărturii ale profundului umanism 
ce caracterizează societatea noastră socialistă.

• Maria Băiașu din Vilcea. cătunul 
Ulmuleț, are 79 de ani, 6 copii, 23 
de nepoți și 22 de strănepoți. Cutre
murul a prins-o la Amara, la com
plexul cooperativelor agricole de pro
ducție, unde se afla la tratament. 
Venise în cirje. Acum nu mai are 
nevoie de ele. Primul drum fără cirje 
l-a făcut pentru a .depune, in contul 
omeniei, pensia ei pe o lună.

• Organizațiile U.T.C. din județul 
Satu Mare, fruntașe în întrecerea pa
triotică pe 1976, au depus la C.E.C., 
in contul omeniei, premiile cuvenite, 
în valoare de 20 000 lei.

• Numeroși cetățeni din județul 
Maramureș continuă să se prezinte la 
agențiile C.E.C. pentru a depune 
sume de bani în „Contul 1977". Prin- 
tr« ei se numără Maria Moiș, bucătă
reasă la casa de copii școlari din Si- 
ghetul Marmației. cu 1 000 lei. și în
vățătorul pensionar Vasile Mare din
tușag, cu 500 lei.
• Elevii Școlii generale nr. 111 din 

Capitală șl-au deschis pușculițele, au 
adunat la un loc economiile penso- 
nale și au depus în contul omeniei 
5 730 lei.

• Solidar cu cei ce au avut de su
ferit de pe urma seismului, lectorul 
universitar Vasile lușan. de la Insti
tutul de mine din Petroșani, a depus 
la agenția C.E.C. suma de 2 000 lei.

• în afară de alte contribuții în 
ajutorul sinistraților și al reconstruc
ției, comitetul orășenesc al femeilor 
din Orăștie a depus în contul omeniei 
suma de 13 654 lei.
• Printre cetățenii care au făcut 

depuneri individuale in ..Contul 
1977“ la agențiile C.E.C. Bîrlad si 
Vaslui se află și Vasile Sîrbu din co
muna Tutova, cu 1 000 lei. si medi
cul Nicolae Birlădeanu din Vaslui, cu 
2 000 lei.
• Cadre didactice de la Institutul 

de invățămînt superior din Baia Mare 
au contribuit la fondul de ajutorare 
cu 17 820 lei. iar cele de la Liceul e- 
conomic din localitate cu 7 750 Ier.

• Elevii grupului școlar al Combi
natului siderurgie Galați au depus in 
contul de ajutorare șuma de 40 000 lei.

• Cu 30 000 lei contribuie la fondul 
de întrajutorare elevii Liceului real- 
umanist nr. 1 din Craiova.

• Pensionarul Vasile Tuns, din sa
tul Peteritea, județul Maramureș, a 
depus în contul omeniei și solidari
tății pensia sa pe o lună de zile.
• Cadrele didactice și administra

tive de la Școala generală nr. 18 Ti
mișoara au depus la C.E.C. o primă 
sumă de 10 000 lei.

• Un număr de pensionari din Do- 
rohol au depus pînă acum în „Contul 
1977" suma de 20 000 lei.
• Personalul didactic ți adminis

trativ de la Liceul „Nicolae Bălcescu" 
din Pitești a depus ieri, 21 martie, în 
contul omeniei, suma de 25 000 lei.

★
• Activiștii comitetelor județene 

de partid Vaslui și Olt au hotărit să 
participe la ajutorarea sinistraților 
și in sprijinul operei de reconstrucție 
cu retribuția pe o lună de zile.

• Muncitorii, inginerii șl tehnicie
nii de la Combinatul petrochimic din 
Pitești — unitate care a fost puternic 
afectată de seism — s-au angajat să 
doneze, în beneficiul sinistraților și 
pentru opera de reconstrucție, suma 
de 8 000 000 lei. provenită din retri
buția unei zile de muncă pe lună 
pină la finele anului.

• Muncitorii, inginerii și tehnicie
nii de la întreprinderea de țevi „Re
publica" din Capitală au hotărit să 
contribuie la ajutorarea sinistraților 
prin donarea, pînă la sfirșitul anu
lui, a unei cote din retribuția tari
fară, totalizind peste 2 500 000 lei, iar 
angajații de la întreprinderea „Danu
biana" vor subscrie lunar în același 
cont, plnă la sfîrșitul anului, retribu
ite cuvenită pe o zi, suma depusă 

ridieîndu-se la peste 1 100 000 lei. A- 
ceeași hotărîre au luat-o și angajații 
de la întreprinderea „Automatica", 
suma pe care o vor depune fiind 
de 1 700 000 lei.

• Angajații întreprinderii de trans
porturi auto Dîmbovița depun in 
coniul omeniei suma de 1 500 000 lei, 
reprezentind retribuția pe o zi, in 
fiecare lună, pînă la sfîrșitul anului.

• în contul de ajutorare a sinistra- 
ților, angajații Direcției de telecomu
nicații a municipiului București au 
hotărit să depună pină la sfîrșitul a- 
nului suma de 3 300 000 lei. reprezen
tind valoarea unei zile din retribuția 
lor lunară.

• Angajații Trustului de construc
ții industriale București au donat in 
„Contul 1977“ suma de 1 000 000 lei, 
rezultată din gratificațiile pe 1976.

• în semn de solidaritate cu fami
liile sinistrate, petroliștii de la Sche
la de extracție Moreni au hotărit 
să depună în „Contul 1977“ gratifica
țiile ce le reveneau pentru anul tre
cut, care însumează 700 000 lei.

• Angajații de la întreprinderea 
„Laminorul" din Brăila contribuie cu 
1 500 000 lei, reprezentind retribuția 
unei zile de muncă pînă la «fîrșitul 
anului.

• Electroniștii de Ia Întreprinderea 
„Tehnoton" din Iași au înscris în 
„Contul 1977“ suma de 523 000 lei. re
prezentind gratificațiile cuvenite pe 
anul 1976, iar lucrătorii Trustului de 
construcții industriale Iași au depus 
suma de 1 000 000 lei.

★
• Cooperatorii din comuna Nico- 

rești, județul Galați, precum și an
gajații de aici au hotărit să participe 
la fondul de solidaritate cu suma de 
165 000 lei, precum și cu 5 000 kg 
griu și alte produse. La rîndul lor, 
țăranii cooperatori din comuna Bă- 
leni, același județ, au donat în con
tul omeniei suma de 85 000 lei și 
contravaloarea a 10 000 kg griu și 
porumb, iar cooperatorii și angajații 
din comuna Rediul au oferit în ace
lași cont 65 000 lei și 10 000 kg ce
reale.

• Cu 100 000 lei și cu un vagon de 
griu contribuie la fondul omeniei 
țăranii cooperatori din comuna Va
lea Argovei, județul Ilfov.

• Țăranii cooperatori din județul
Brăila contribuie la «fondul omeniei 
cu sume importante. Astfel, Cei din 
comuna Vădeai cu 483 000 lei, Măxi- 
neni — 409 000 lei, Vlșanl — 446 000 
lei, S.M.A. Romanu — 165 000 lei,
Surdila Găiseanca — 80 000 lei, Chiș- 
cani — 431 290 lei, comuna Viziru — 
132 000 lei.

• Locuitorii comunei Tismana, ju
dețul Gorj contribuie la contul ome
niei cu 644 000 lei.

• Suma înscrisă de cooperatorii 
din Izbiceni, județul Olt, în contul 
omeniei și al reconstrucției se ridică 
la 489 600 lei. Alte numeroase coope
rative agricole din județul CMt au 
depus în contul omeniei, pe lîngă 
sume de bani, șl însemnate cantități 
de cerea-le. Cooperativa agricolă 
Ghimpețeni, de exemplu, donează 
10 tone porumb și 10 tone griu, 
Cooperativa agricolă Negreni — 20 
tone porumb, Orlea — 10 tone griu 
și 5 tone porumb.

★
• Președintele consiliului oame

nilor muncii de la întreprinderea 
electrocentrale București, Constantin 
Fulga, și secretarul comitetului de 
partid, Petre Apostolescu, ne comu
nică : „Lucrătorii noștri au hotărit 
să doneze in „Contul 1977“ o parte 
din retribuția lor tarifară pină la 
sfirșitul anului, donație ce reprezintă 
740 000 lei".

• Angajații Întreprinderii de co
merț exterior „Chimimportexport" 
au hotărit să doineze din retribuția 
lor în contul omeniei guma de

OMENIEI"
151 000 lei, precum și o parte din 
gratificații.

• Printr-o scrisoare semnată de
loan și Maria Mărășan din Sînnico- 
lau Mare, județul Timiș, doi oameni 
bătrîni. trecuți de 70 de ani, sîntem 
înștiințați că au contribuit și ei la 
contul omeniei cu 506 lei. .......

• Președintele consiliului oameni
lor. muncii, secretarul comitetului de 
partid și preșodintele comitetului 
sindicatului de la întreprinderea ju
dețeană de legume și fructe Constan
ța au trimis redacției o scrisoare 
prin care ne aduc la cunoștință că 
angajații de aici au donat în contul 
omeniei suma de 420 000 lei, repre
zentind gratificațiile pe anul 1976.

★
• Uniunea scriitorilor, in colabo

rare cu Uniunea compozitorilor și 
muzicologilor și Asociația oamenilor 
de artă din instituțiile teatrale si mu
zicale vor organiza, o dată pe lună, 
în Capitală, un festival literar-muzi- 
cal „Laudă omului". însumind poezii 
și piese muzicale pe versuri ale unor 
scriitori contemporani. La reușita 
spectacolului își vor da concursul 
scriitori, actori, soliști vocali, forma
ții corale și instrumentale. Fondurile 
strinse pe această cale vor fi donate 
In contul omeniei. Spectacole lite
rare similare vor fi organizate si sub 
egida asociațiilor de scriitori din 
București. Cluj-Napoca. Timișoara. 
Tg. Mureș, Brașov și Iași.

• Sălile Galeriei de artă din Cluj- 
Napoca găzduiesc o expoziție de artă 
plastică cu vinzare în beneficiul si- 
nistraților. Sînt expuse 250 de lucrări 
de artă plastică și decorativă și un 
mare număr de obiecte de artă utili
tară aparținînd membrilor filialei, 
membrilor cenaclului tineretului si ai 
fondului plastic. De asemenea, artiș
tii plastici clujeni au subscris în con
tul omeniei peste 20 000 lei. Se află

Alături de poporul român la înlăturarea urmărilor seismului
Noi expresii ale sprijinului oferit României de organizații, instituții, firme și cetățeni din diferite țări

Din diverse țări avem în conti
nuare noi dovezi de solidaritate cu 
poporul român, greu încercat de re
centul seism.

In Franța au loc, în aceste zile, 
numeroase acțiuni de sprijinire a 
populației noastre sinistrate. Astfel, 
Asociația de prietenie Franța—Româ
nia, asociațiile „Mihai Eminescu", 
„Est Franco—România" și altele au 
Inițiat stringerea de fonduri si bu
nuri materiale. Președintele Asocia
ției culturale franco-române din 
Vaucluse, Ilinca Barthouil-Iones- 
cu, a organizat la rindul său 
o colectă în orașul Avignon. La 
Lyon. prof. Jean Thibaudet. care 
ne-a vizitat țara, fiind un bun prie
ten al poporului român, a creat un 
comitet de ajutorare și a ținut o con
ferință de presă, în cadrul căreia 
s-au prezentat marile pagube umane 
și materiale suferite de România in 
urma puternicului seism. Tot la 
Lyon «înt programate, săptămîna 
viitoare, concerte, cu concursul or
chestrei Ministerului Turismului, în
casările urmînd să fie donate în fo
losul sinistraților români.

Consiliul municipal din orașul 
Nanterre a oferit suma de 50 000 de 
franci și continuă stringerea de fon
duri pentru lucrările de reconstruc
ție din Craiova, oraș cu care cunos
cuta localitate franceză este înfră
țită.

Dr. Ion Gerota. de origine română, 
care după seism a venit în tara 
noastră, la reîntoarcerea în ^Franța a 
organizat un comitet al medicilor 
pentru ajutorarea României.

In același timp, numeroase socie
tăți, firme, instituții franceze contri
buie la eforturile deosebite ale po
porului român pentru înlăturarea 
grabnică a consecințelor seismului. 
Astfel, firma Renault a oferit sub- 
ansamble ,i componente necesare 

în curs de selecție un fond de lucrări 
evaluat la circa 250 000 lei pentru • 
noile locuințe ale sinistraților.

• De la manifestările cultural-ar- 
tistice organizate sub egida' Comite
tului județean -de cultură si educație 
socialistă Arad a fost .depusă pînă 
acum in contul omenW'suma de 
50 700 lei. iar la galeriile de artă 
„Alfa" din Arad a fost deschisă cea 
de-a doua expoziție cu vinzare a fi
lialei U.A.P. din localitate.

• Membrii filialei Iași a Uniunii 
artiștilor plastici au deschis la ga
leriile „Cupola" o expoziție cu peste 
60 de lucrări de artă plastică — pic
tură. sculptură, grafică si artă deco
rativă. Fondurile ce se vor realiza 
din vinzarea lucrărilor vor fi donate 
în „Contul 1977".

• O serie de arștiști români aflați 
In turnee peste hotare, printre care 
naistul Benone Damian și formația 
sa. care concertează în Olanda și 
Belgia, organistul Josif Gerstenengst, 
în turneu în Danemarca și Suedia, 
mezzosoprana Martha Kessler. în 
turneu in Olanda, și Margareta 
Pislaru, care pregătește citeva pro
grame muzicale pentru televiziunea 
din Israel, au anunțat că vor da 
citeva concerte și recitaluri în contul 
solidarității.

• Pe adresa A.R.LA. au sosit ofer
te din parte» unor mari muzicieni ai 
lumii — soprana Elisabeth Schwartz- 
kopf (Anglia), dirijorii Roberto Ben
zi. Jean Jacques Kantorow (Franța), 
dirijorii Vaclav Neumann si Zdenek 
Kosller (R.S. Cehoslovacă). Amalia 
Rodrigues (Portugalia), solistele de 
muzică ușoară Helena Vondrackova 
(R.S. Cehoslovacă). Regina Thoss 
(R.D. Germană), formația Sassafras 
(Anglia) — de a face turnee în țara 
noastră, iar sumele încasate să fie 
depuse in contul omeniei.

montajului a 50 de autoturisme „Da
cia 1 300“ ; Banca franco-română a 
donat 60 000 de franci francezi ; 
Societe Generale — 50 000 franci :
Consiliul Departamentului Val de 
Marne — 30 000 franci ; Consiliul 
Departamentului Seine St. Denis. 
Societatea mixtă franco-română de 
Cofra. Comptoir de Comerce In
ternational. Compania europeană 
de cereale. Societatea generală 
a cărnii ; Firma Ipitrade Inter
national — cîte 20 000 de franci ; fir
mele Cinec și Aliances des Construc- 
teurs — cîte 25 000 de franci ; firma 
Valmon (Rîmniceanu)—18 000 franci; 
cîte 10 000 de franci au donat fir
mele Mary S. A.. Coprosid Alinquat 
S. A„ Daris, S. A. Demeyere Lucien 
și Deco, Soc. Valero, Getraco Fin- 
metal, Longal et Cie, Club Medite- 
ranee, Gehrig, Cenea Tapis, Savada, 
Compania Internațională de materia
le, New Mail. Reverdy 6. A. și Sou- 
rian.

Organizația Les Francs et Franches 
Camarades a adunat suma de 5 000 
de franci pentru pionierii din țara 
noastră și continuă stringerea de 
fonduri.

Consiliul municipal al orașului 
' Ivry va trimite 5 000 litri de lapte.

Tot din Franța au sosit, in ulti
mele 48 de ore. lapte praf din partea 
firmei France Lait și diferite vacci
nuri de la Institutul Meriean.

Asociația personalului din Secreta
riatul UNESCO a inițiat și ea o co
lectă și a organizat un spectacol în 
beneficiul celor care au avut de su
ferit în urma distrugătorului cutre
mur.

Din Republica Federală Germania 
se ■ anunță că Universitatea din 
Frankfurt a string suma de 40 000 
mărci, pe care o donează Institutu
lui medico-farmaceutic din Bucu

FORJA ECONOMIEI SOCIALISTE
(Urmare din pag. I)
baza acțiunii de autodotare. pe aceas
tă cale asigurîndu-se modernizarea 
zestrei tehnice a întreprinderilor și, 
totodată, refacerea utilajelor si mași
nilor avariate în timpul cutremurului.

Activitatea de investiții devine în 
prezent una din problemele centrale 
ale activității economice. Se știe că 
pentru’’ acest an este stabilit fin* 
mare volum de investiții, a cărui 
realizare condiționează nemijlocit 
înfăptuirea obiectivelor generale ale 
întregului plan economic. Mai mult 
decit atit, prin hotărirea conducerii 
partidului, se suplimentează con
strucția de locuințe cu încă 10 000 
de apartamente, din care o bună pac
te vor trebui să fie gata incă în 
cursul anului curent. Aceste sarcini 
mari impun desfășurarea unei susți
nute activități din zori și pină in 
noapte pe toate șantierele, perma
nentizarea unei discipline de fier, 
preofcuipări stăruitoare pentru per
fecționarea organizării producției 
și muncii, creșterea indicilor de •uti
lizare a mijloacelor tehnice existen
te pe șantiere. îmbunătățirea aprovi
zionării punctelor de lucru.

O deosșbită importanță prezintă in 
condițiile actuale buna funcționare a 
relațiilor de cooperare intre unitățile 
productive, onorarea exemplară a o- 
bligațiilor contractuale, ceea ce re
clamă, din partea organelor și orga
nizațiilor de partid, a conducerii uni
tăților productive, o preocupare per
manentă pentru realizarea producției 
fizice stabilite prin plan, sau asu
mate prin angajamentele suplimen
tare. piesă cu piesă, ansamblu cu 
ansamblu, la termenele prevăzute in 
contracte sau chiar mai devreme.

Se știe că rolul hotărî tor în for
marea venitului național il are in
dustria. Și tocmai pentru că un șir de 
unități industriale au fost în acest 
timp afectate se impune cu atît mai 
mult o participare sporită a tutu
ror celorlalte ramuri ale economiei 
naționale, și cu deosebire a agricultu

rești. al cărui sediu a fost grav ava
riat de cutremur.

Firmele Buderus. Wertzucker, 
Horst-Coburg vor oferi, de aseme
nea. cite 10 000 mărci ; Societatea 
mixtă Artis, firmele Golz Westig- 
Unna și Sairex, cîte 5 000 mărci. Zar- 
banis — 3 000 mărci. Electra — 2 500 
mărei. primăria orașului Donaue
schingen și firma Busch-Osnabruk, 
cîte 2 000 mărci. Primăria orașului 
Donaueschingen. oraș înfrățit, cu 
Oltenița, a hotărit să deschidă un 
cont în care populația local^ să de
pună bani in favoarea sinistraților.

Ambasadorul Republicii Federale 
Germania la București, Richard 
Balken, a remis președintelui Comi
tetului de Stat pentru Energia 
Nucleară (C.S.E.N.), Cornel Mihule- 
cea. instalațiile seismologice donate 
României de către guvernul R. F. 
Germania. în cadrul primei etape 
de asistentă acordată pentru dezvol
tarea rețelei de stații seismice pe 
teritoriul țării noastre, în valoare da 
250 000 mărci. Aparatura este com
pusă din două stații seismice pentru 
înregistrarea activităților seismice 
într-o. gamă foarte largă de magnitu
dini și două stații seismice teleme- 
trice. care transmit prin radio sem
nale din zona de amplasare la un 
punct central de înregistrare si pre
lucrare situat la mare distantă.

Noi contribuții s-au înregistrat și 
în Marea Britanie. între firmele care 
au făcut donații se numără: Socie
tatea Navlomar Ltd. — 10 000 lire 
sterline, George Wimpey and Co. Ltd. 
— 5 000 lire sterline.

Mai multe societăți, firme și la
boratoare au trimis medicamente, 
aparatură și echipamente medicale, 
între acestea se numără: Charles 
Thakery Ltd., Amalgamated Dental 
Ltd., Glaxo Group Ltd., Bristol- 
Meyer, Beecham Research Interna

rii — ramură menită să aducă o con
tribuție importantă la dezvoltarea 
generală a economiei, la satisfacerea 
cerințelor de materii prime ale in
dustriei și aprovizionarea populației. 
De aici rezultă datoria țărăni
mii cooperatiste, a lucrătorilor din 
agricultură de a face tot ce este o- 
menește posibil ca în acest an să'<se 
înregistreze o producție agricolă-re- 
cord, superioară nivelului atins anul 
trecut. Acum, cind se pun bazele 
noii recolte, se cere ca lucrările de 
sezon să fie făcute în cele mai bune 
condiții, respectindu-se exemplar re
gulile agrotehnice.

In anii din urmă, economia noas
tră națională, poporul român au mai 
avut de făcut față unor grele încer
cări. Să ne amintim că în repetate 
rinduri o bună parte din pămîntul pa
triei noastre a fost devastat de mari 
inundații. Cu toate acestea, planul 
cincinal a fost nu numai îndeplinit, 
ci și substanțial depășit. Cine trece 
azi prin orașele și satele pe atunci 
grav calamitate, cum au fost Sighi
șoara. Satu Mare. Tîrnăveni, Mediaș, 
Lipova etc., nu mai recunoaște urme
le adinei ale distrugerilor de acum 
citiva ani. care in alte condiții so
cial-economice cu siguranță ar mai 
fi dăinuit și astăzi. Neindoielnic că 
tot așa va fi și acum. Nu va mai 
trebui să treacă prea mult timp pen
tru ca orice urmă a distrugerilor să 
dispară, iar chipul orașelor și sate
lor calamitate să devină mai frumos, 
mai strălucitor ca inainte.

Convinși fiind câ de forța econo
miei noastre sînt nemijlocit legate, 
nu numai capacitatea dovedită .în 
mai multe rinduri de a depăși 
rapid situații dintre cele mai di
ficile. ci și împlinirea aspirații
lor noastre cele mai înalte spre 
o viață prosperă. să muncim 
fără preget, cu întreaga energie și 
pricepere, pentru ștergerea oricărei 
urme a dezastrului, pentru îndepli
nirea și depășirea sarcinilor actualu
lui cincinal, pentru înflorirea patriei 
socialiste.

tional, Reckitt et Colman Ltd.. Sher
wood Medical Industries, Nicholas 
Ltd. și Travenol Ltd.

Ajutoare în bani s-au primit îi 
din partea unor firme belgiene care 
colaborează cu diferite întreprinderi 
românești de comerț exterior. Ast
fel, firma Rosimex a donat 70 000 
franci belgieni; Socser ri Salik cîte 
50 000 franci; Hamelaer — 40 000 
franci; In-Diam-Ka — 37 000 franci; 
Artifex, Vanco și Tancolin — 
cîte 25 000 de franci; Dicotex — 
20 000 franci, iar firmele Proesmans, 
Raskin, J. Dembitzer, L. Kerkhof și 
C. Hornbostel — cite 10 000 de franci.

Din Austria, Camera federală de 
comerț și industrie a donat 500 000 
de șilingi austrieci ; Partidul Comu
nist 'din Austria — 97 000 de șilingi ; 
firma Turist Henn — 12 000 de șilingi, 
iar firma Aga Werke — diferite țevi 
metalice pentru construcții.

Sub auspiciile Crucii Roșii din ora
șul iugoslav Skoplie, in perioada 
18—27 martie se organizează mai 
multe manifestări culturale sub ge
nericul „Copiii din Skoplie pentru 
copiii din București". La rîndul său. 
Ansamblul folcloric din Coasta de 
Fildeș, aflat în turneu în Iugoslavia, 
a hotărit ca încasările de la specta
colul ce-1 va susține la Skoplie să 
fie donate sinistraților cutremurului 
din România.

Contribuții au fost primite și din 
partea unor firme din S.U.A., între 
care A. I. Holander and Co. — 5 000 
dolari ; Crinos — 4 000 dolari ; Re
gal și Atlantic Chemical — cîte 2 500 
dolari.

Noi mărturii ale solidarității cu 
poporul român am primit și din 
Turcia. Astfel, Ishan Berkin a donat 
50 000 lire turcești, cetățenii Panait. 
Mungiuri, Yilmoz Anbași, originari 
din România, și firma Anadolu Ba- 
harad au oferit cite 10 000 lire, iar

Prin creșterea 
productivității muncii
La întreprinderea de reparații 

auto din Suceava, extinderea tehno
logiilor moderne de lucru, promo
varea progresului tehnic au avut 
consecințe dintre cele mai favora
bile asupra creșterii productivității 
muncii. Aceasta 'este însoțită în 
modo- corespunzător de creșteri 
calitative atit în sectorul repa
rațiilor, cît și în cel al pro
ducției — a ținut să remarce ing. 
Ghaorghe Toma, directorul între
prinderii. Rezultatele obținute au 
fost posibile în urma amenajării 
depozitului central de scule, dispo
zitive și verificatoare (S.D.V.-uri) și 
a atelierului de electrică auto, a 
atelierului de debitare și a stației 
de reparat electrocare, prin meca
nizarea operațiilor de manipulare la 
sectorul de reparat șasiuri și prin 
continuarea acțiunii de concentrare 
a utilajelor.

După cum am fost informați In 
acest an, productivitatea muncii va 
trebui să crească cu 18 la sută, la 
aceasta adăugîndu-se angajamentul 
asumat de a depăși prevederile de 
plan cu 1 435 lei pe angajat, în a- 
cest scop se organizează atelierul 
de bene și caroserii, ceea ce va con
duce la introducerea mecanizării o- 
perațiilor de carosare. manipu
lare și transportul suprastructurii 
autocamioanelor. De asemenea, au 
început lucrările de organizare pe 
baze moderne a atelierului pentru 
reparații mașini-unelte. Sînt nota
bile și creșterile care se înregis
trează în domeniul prelucrării pe 
strungurile automate și pe cele de 
copiat a unui număr mai mare de 
repere, precum și cele două noi a- 
gregate de sudură cu 6 posturi nu 
de mult puse în funcțiune (Gheor- 
ghe Parascan).

un alt cetățean originar din Româ
nia, Islamoglu Cafer, 5 000 lire.

Guvernul peruan a anunțat că va 
trimite 12 000 kg pește conservat, a- 
jutor donat de .citeva întreprinderi 
de stat și particulare din această 
țară.

La Ambasada română din Addis- 
Abeba s-au prezentat zilele acestea 
tinerii etiopieni care au studiat în 
România. Luînd cuvîntul în numele 
lor. inginera Semeret K. Yesus — 
absolventă a Institutului agronomic 
„Nicolae Bălcescu" din București — 
a spus : Cind am aflat știrea despre 
cutremur, care a provocat mari 
pierderi de vieți omenești si Imense 
pagube materiale, am fost profund 
mișcați, împărtășind durerea po
porului român. Cu acest prilej, tine
rii au predat unele ^donații. rugind 
ca acestea să fie primite ca o con
tribuție modestă a lor Ia munca de 
refacere și' reconstrucție pe care o 
desfășoară poporul nostru.

Asociația seniorilor din sectorul 
Kreuzberg — Berlinul occidental a 
oferit 2 000 de mărci vest-germane ; 
Fracțiunea U.C.D. din Adunarea de- 
putaților a sectorului Reinikendorf — 
500 de mărei, iar dr. Alois Stern, ori
ginar din România — 500 de mărci.

Din Grecia am primit știrea că 
armatorul K. Mamidakis a oferit 
30 000 dolari, iar ahiepiscopul catolic 
din Corfu, Varitaldis Antoine. 50 000 
drahme.

Președintele firmei japoneze „Koyo 
Seyko Ltd.", Ivao Ikeda, a contribuit 
din contul său personal cu suma de 
5 000 de dolari, donație suplimen
tară față de cea făcută de către 
firmă.

I*a rindul ei. firma olandeză Royal 
Shis a donat , o cantitate de 25 tone 
fasole pentru sămînță. iar ' diferiți 
cetățeni australieni de origine ro
mână, 603 lire sterline.
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IN LEGĂTURĂ CU ÎNCETAREA DIN VIAȚĂ 
A PREȘEDINTELUI MARIEN N’GOUABI

Cuvintarea tovarășului L I. Brejnev 
la Congresul sindicatelor din U.R.S.S.

COMITETULUI CENTRAL 
rAE PARTIDULUI CONGOLEZ AL MUNCII 
și COMITETULUI MILITAR DE PARTID

BRAZZAVILLE
Am aflat cu adineJ durere vestea atentatului care a dus la Încetarea 

din viață a tovarășului Marien N’Goțiabi. președintele Comitetului Central 
al Partidului Congolez al Muncii, președintele Republicii Populare Congo, 
fiu credincios al poporului congolez. prieten apropiat al poporului român, 
combatant ferm pentru cauza libertății și independentei popoarelor asuprite 
de imperialism.

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Con
siliului de Stat, al poporului român și al meu personal, adresez Comitetului 
Central al Partidului Congolez al Muncii. Comitetului Militar de Partid, 
tuturor militanților săi. poporului congolez prieten cele mai sincere condo
leanțe pentru pierderea grea suferită.

Tovarășul Marien N’Gouabi a adus o contribuție importantă la dezvol
tarea relațiilor dintre Partidul Comunist Român și Partidul Congolez al 
Muncii, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Congo, 
a militat pentru întărirea prieteniei, colaborării și solidarității dintre cele 
două popoare. în Intîlnirile și convorbirile pe care le-am avut la București 
și Brazzaville cu tovarășul Marien N’Gouabi, prieten personal al meu. am 
pus împreună bazele dezvoltării puternice a relațiilor bilaterale româno- 
eongoleze, a conlucrării țărilor noastre pe tărimul vieții internaționale.

Dăm o înaltă prețuire activității depuse de tovarășul Marien N’Gouabi 
pentru dezvoltarea independentă a Republicii Populare Congo pe calea 
progresului economic și social, sprijinului pe care l-a acordat luptei po
poarelor împotriva politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste. pen
tru o nouă ordine economică internațională. Republica Populară Congo si- 
tuîndu-se in primele rînduri ale frontului antiimperiâlist.

în aceste momente de grea încercare pentru poporul congolez. doresc 
sa exprim hotărirea de a acționa pentru întărirea relațiilor dintre partidele, 
țările și popoarele noastre. în spiritul documentelor oficiale comune semnate 
cu regretatul dumneavoastră președinte cu prilejul vizitelor la nivel înalt.

Urăm poporului congolez să obțină, sub conducerea Partidului Congolez 
al Muncii, noi succese în dezvoltarea economică și socială a patriei, in 
apărarea revoluției și unității naționale pentru care tovarășul Marien N’Gouabi 6i-a dat viața.

împărtășind durerea pe care o încearcă poporul congolez prieten, soția 
mi se alătură transmițînd familiei îndoliate sentimentele noastre de profundă compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

Alături de poporul congolez prieten

Așa după cum ș-a mai anunțat, 
* încetat din viață in împrejurări 
tragice, în urma unui atentat, Ma
rien N’Gouabi, președintele Comi
tetului Central al Partidului Con
golez al Muncii, președintele Repu
blicii Populare Congo, conducător 
al luptei pentru libertatea și inde
pendența poporului congolez. per
sonalitate proeminentă a Africii 
luptătoare, combatant ferm Împo
triva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului, pentru 
cauza libertății popoarelor asuprite.

Născut in anul 1938, într-o fami
lie de țărani din regiunea de nord 
a țării, Marien N’Gouabi s-a înro
lat de timpuriu în primele rînduri 
ale luptei pentru cucerirea inde
pendenței și dezvoltarea de sine 
stătătoare a patriei sale, devenind, 
succesiv, membru al Comitetului 
Central al Mișcării. Naționale a Re
voluției, comandant al armatei 
populare naționale, șef al statului 
și președinte al C.C. al Partidului 
Congolez al Muncii. în înal
tele funcții încredințate. Marien 
N’Gouabi și-a dedicat energia și 
puterea de muncă dezvoltării tării 
pe o cale nouă, înfăptuirii unui 
amplu program de prefaceri pro
gresiste, cu caracter revoluționar, 
avînd ca țel crearea unor struc
turi social-politice și economice 
noi. consecvent democratice, me
nite să asigure consolidarea inde
pendenței, accelerarea procesului 
de făurire a unei vieți prospere 
poporului congolez.

Sub conducerea președintelui 
Marien N’Gouabi. Republica Popu
lară Congo s-a afirmat ca o com
ponentă de nădejde a frontului 
antiimperialist, militind, in primele 
rînduri ale acestuia, pentru lichi
darea ultimelor vestigii ale colonia
lismului și rasismului, pentru in
staurarea unor relații interstatale 
noi. de deplină egalitate și respect 
reciproc, pentru făurirea unei noi 
ordini economice și politice inter
naționale. în acest cadru, președin
tele N’Gouabi a acționat cu consec
vență pentru întărirea relațiilor 
cu țările socialiste, cu țările în 
curs de dezvoltare, cu țările ne
aliniate, cu toate forțele progre
siste din lume, cîștigîndu-și. prin 
întreaga sa activitate, prețuirea

Un apel al Comitetului militar din R. P. Congo
BRAZZAVILLE 21 (Agerpres). — 

Comitetul militar care înfăptuiește în 
prezent atributele puterii tn R. P. 
Congo, după asasinarea președintelui 
Marien N’Gouabi, a adresat popu
lației un apel la ordine, disciplină sl 
vigilentă. într-o declarație radiodifu

binemeritată a forțelor democrati
ce și progresiste de pretutindeni.

în spiritul politicii generale a 
partidului și statului nostru, de 
dezvoltare a relațiilor .cu țările a- 
fricane, cu noile state indepen
dente și. în mod deosebit, cu cele 
care au pășit pe calea unor pro
funde transformări democratice și 
progresiste. România socialistă și-a 
manifestat permanent solidarita
tea cu poporul congolez în lupta 
acestuia pentru o dezvoltare liberă, 
pentru dreptul de a fi stăpîn pe 
propriile destine. Pe aceste te
meiuri. în virtutea aspirațiilor co
mune de făurire a unei vieți libere 
și prospere între țările, partidele 
și popoarele noastre s-au stator
nicit legături de trainică prietenie 
și colaborare.

O contribuție de cea mai mare 
importantă la dezvoltarea relațiilor 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Congolez al Muncii, 
dintre România socialistă și Re
publica Populară Congo au avut-o 
întilnirile și convorbirile dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Marien N’Gouabi. Așa cum este 
cunoscut. ' președintele Nicolae 
Ceaușescu a vizitat Republica 
Populară Congo în 1972, in cursul 
primului itinerar amplu pe con
tinentul african — un an mai 
tirziu. poporul român avîndu-1. la 
rindul său, ca oaspete pe președin
tele Marien N’Gouabi. Documente
le semnate. în primul rînd Decla
rația solemnă comună, orecum și 
acordurile și înțelegerile concrete 
încheiate cu aceste prilejuri au 
pus baze trainice dezvoltării pu
ternice a colaborării româno-con- 
goleze, atît pe plan bilateral, cit 
și pe arena vieții internaționale.

Prieten apropiat al poporului ro
mân. tovarășul Marien N’Gouabi a 
acordat o înaltă prețuire dezvoltă
rii colaborării dintre cele două țări 
și popoare. „Dacă este o tară pe 
care Republica Populară Congo o 
simte cu adevărat apropiată, atît 
prin obiectivele politicii sale inter
ne, cit și prin viziunea pe care ea 
o are fată de raporturile dintre 
state — sublinia el — aceasta este 
Republica Socialistă România. încă 
de la primele contacte intre cele 
două guverne ale noastre a apărut 
o similitudine remarcabilă, care de 
atunci nu încetează să apropie tot 
mai mult cele două popoare".

Așa cum se arată în telegrama 
transmisă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu Comitetului Central al 
Partidului Congolez al Muncii și 
Comitetului Militar de partid, in 
aceste momente de grea încercare 
pentru poporul congolez. poporul 
român își reafirmă hotărirea de a 
face totul pentru întărirea in con
tinuare a prieteniei si solidarității 
militante, a colaborării multilate
rale româno-congoleze. in spiritul 
documentelor oficiale comune sem
nate cu regretatul președinte al 
Republicii Populare Congo.

Exprimind întreaga compasiune 
poporului congolez, noporul român 
îi adresează gîndurile sale priete
nești. urarea de a obține noi suc
cese in dezvoltarea patriei sale. în 
apărarea revoluției și unității na
ționale — idealuri cărora tovarășul 
Marien N’Gouabi Ie-a consacrat 
Întreaga sa viață.

zată se arată că începînd de luni în
treprinderile și instituțiile și-au re
luat activitatea normală. în Brazza
ville și în alte orașe continuă restric
țiile de circulație. Frontierele tării 
continuă să rămină Închise.

MOSCOVA 21. — Corespondentul 
Agerpres transmite : La Palatul Con
greselor din Kremlin au început, la 
21 martie, lucrările Congresului al 
XVI-lea al sindicatelor din U.R.S.S., 
la care participă peste 5 000 de dele
gați, reprezentind 113 milioane ds 
membri ai organizațiilor sindicale 
din întreaga țară.

Sint prezente delegații sindicale 
din numeroase țări, precum și re
prezentanți ai organizațiilor sindi
cale internaționale. Din România par
ticipă o delegație condusă de Pavel 
Ștefan, secretar al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.

★
Luind cuvintul la congres. Leonid 

Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., a relevat . rolul important 
pe care l-au jucat și îl joacă sindi
catele în edificarea societății socia
liste și comuniste in U.R.S.S. Vorbi
torul a evidențiat contribuția sindi
catelor la organizarea întrecerii so
cialiste și asigurarea unei înalte efi
ciente economice, la formarea unui 
nou profil spiritual al omului mui
cii, participarea lor la rezolvarea 
sarcinilor legate ds Îmbunătățirea 
vieții poporului.

în partea consacrată unor proble
me . ale situației internaționale. Leo
nid Brejnev a relevat că U.R.S.S. se 
preocupă, in primul rînd. de dezvol
tarea și. întărirea relațiilor’ cu țările 
socialiste. Cu țările capitaliste, a 
spus el, Uniunea Sovietică dorește 
Să-și întemeieze relațiile pe colabo
rarea reciproc avantajoasă pe ter
men lung. U.R.S.S., a spus vorbito
rul, a acordat și acordă o mare în
semnătate relațiilor sovieto-ameri- 
cane, „Zilele acestea va sosi la Mos
cova pentru convorbiri secretarul de 
stat al S.U.A., domnul Vance. Vom 
vedea cu ce va veni el. Desigur, 
toți înțeleg importanta modului cum 
vor evolua in continuare relațiile 
sovieto-americane. Am dori ca 
aceste relații să fie de bună vecină
tate. Dar pentru aceasta este nece
sar un anumit nivel de înțelegere 
reciprocă".

După ce ă relevat existenta unor 
relații în ansamblu bune cu țările 
capitaliste din, Europa occidentală, 
vorbitorul s-a referit la unele as

încheierea lucrărilor Consiliului 
Național Palestinean

© A fost adoptată Declarația Politică © Yasser Arafat — reales 
în funcția de președinte al Comitetului Executiv

CAIRO 21 (Agerpres). — în înche
ierea lucrărilor sale. Consiliul Națio
nal Palestinean. reunit la Cairo, timp 
de nouă zile. în cadrul celei de-a 13-a 
sesiuni, a adoptat Declarația Politică. 
Documentul subliniază hotărirea Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei (O.E.P.) de a continua lupta pen
tru determinarea respectării drepturi
lor naționale ale poporului palcsti- 
nean Ia autodeterminare și crearea 
unui stat național independent.

Consiliul reafirmă dreptul O.E.P. 
de a participa in mod independent 
si pe picior de egalitate la toate con
ferințele și eforturile Internationale 
de pace în Orientul Apropiat si la 
solutionarea problemei poporului pa
lestinean prin înfăptuirea drepturi
lor sale naționale inalienabile. în con
formitate cu rezoluția din 1974 a A- 
dunării Generale a O.N.U. Documen
tul precizează că orice reglementare 
sau acord realizate în absenta po
porului palestinean si aducînd pre

Provocări antiguvernamentale in Pakistan
ISLAMABAD 21 (Agerpres). — Vic

toria Partidului Poporului din Pakis
tan, condus de primul ministru Zul- 
fikar Aii Bhutto, în recentele alegeri 
parlamentare, în cadrul cărora repre
zentanții acestui partid au obținut 155 
de mandate din cele 200 ale Adunării 
Naționale, a determinat o intensifi
care a acțiunilor antiguvernamentale 
ale elementelor de dreapta, care au 
suferit o infringere netă. Astfel, cele 
nouă partide de dreapta din opoziție, 
grupate în Alianța Națională Pakis
taneză. reprezentind interesele mari
lor industriași și moșieri expropriați.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
Alegerea președintelui 

C.C. al Uniunii Comuniștilor 
din Muntenegru. A*entia 
niug informează că Voislav Srzentict, 
care pină acum a ocupat funcția de 
secretar în Comitetul Executiv al 
Prezidiului C.C. al U.C.I.. a fost ales 
președinte al Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Muntene- 
gru, în locul lui Veselin Giuranovici, 
ales recent președinte al Consiliului 
Executiv Federal.

Comisia prezidențială a- 
meriCOnă con^usă de Leonard 
Woodcock a făcut o vizită in capitala 
Laosului. în cursul convorbirilor, 
partea laoțiană a informat pe mem
brii delegației americane despre soar
ta militarilor americani dispăruți în 
anii războiului din Indochina, Au 
fost abordate probleme de interes 
reciproc. Delegația americană a fost 
primită de președintele Sufanuvong, 
precum și de vicepremierul și mi
nistrul afacerilor externe a! R.D.P. 
Laos, Phoune Sipraseuth.

P. C. din Austria se pro
nunță pentru extinderea 

pecte ale securității europene, apre
ciind că după semnarea Actului fi
nal de la Helsinki, relațiile dintre 
țări au devenit mal ample. Uniunea 
Sovietică — a spus el — se pro
nunță ca procesul destinderii să 
continue și va contribui prin toate 
mijloacele la aceasta. Considerăm 
că principalul conținut al reuniunii 
de la Belgrad trebuie să devină grija 
pentru pacea și securitatea în Eu
ropa, pentru dezvoltarea colaborării 
intre poooareie europene.

L. I. Brejnev a expus, apoi, păre
rile preliminare ale U.R.S.S. referi
toare la modalitățile de soluționare 
a problemelor din Orientul Mijlociu, 
în legătură cu aceasta, el a arătat că 
în ce privește retragerea trupelor 
israeliene din teritoriile arabe ocu
pate, o asemenea retragere ar putea 
fi înfăptuită nu dintr-o dată, ci pe 
etape, in decursul cîtorva luni, de 
pildă, in perioade stabilite cu stric
tețe. Trebuie stabilite clar liniile 
respective ale frontierelor dintre 
Israel și vecinii săi arabi implicați 
în conflict. Aceste frontiere trebuie 
să fie proclamate ca fiind stabilite 
definitiv și ca inviolabile. După în
cheierea retragerii trupelor israelie
ne. între țările arabe implicate in 
conflict și Israel să înceteze starea 
de război și să fie instaurate relații 
de pace. Toate țările să-și asume 
angajamentul de a respecta suvera
nitatea, integritatea teritorială, in
violabilitatea și independenta poli
tică, de a-și soluționa disputele prin 
mijloace pașnice. De ambele părți 
ale frontierelor s-ar putea crea, de 
comun acord cu statele respective, 
zone demilitarizate.

Vorbitorul s-a referit și la alte 
probleme ale vieții internaționale, 
relevind rolul important, al măsurilor 
de dezarmare, și în primul rind a 
celei nucleare, pentru instaurarea 
unui climat de pace și cooperare, in
tre popoare.

★
în continuare. Aleksei Șibaev, pre

ședintele Consiliului Central al Sin
dicatelor din U.R.S.S., a prezentat 
„Raportul de activitate al C.C.S. și 
sarcinile sindicatelor in lumina ho- 
tăririlor Congresului al XXV-lea al 
P.C U.S.".

judicii acestor drepturi nu vor fi va
labile.

Proțjlema poporului palestinean, 
continuă declarația, constituie una 
din componentele esențiale ale con
flictului israeliano-arab. Consiliul 
reafirmă hotărirea O.E.P. de a con
tinua lupta pentru realizarea drep
turilor inalienabile ale poporului pa
lestinean. în document se exprimă 
preocuparea O.E.P. pentru apărarea 
independentei, integrității teritoriale 
și suveranității ponorului libanez.

Consiliul Național a ales noul Co
mitet Executiv format din 15 mem
bri. în funcția de președinte al Co
mitetului a fost reales Yasser Ara
fat. Faruk Kaddumi detine in conti
nuare funcția de președinte al De
partamentului politic, iar Zoheir 
Mohsen — pe cea de șef al Departa
mentului militar. Patru membri ai 
fostului comitet ales in 1974. șu fost 
schimbați.

au organizat in diferite orașe ale tării 
demonstrații antiguvernamentale și 
provocări soldate cu incidente vio
lente.

După cum relatează agențiile de 
presă internaționale, tulburările pro
duse Ia Karachi. Hyderabad și Na- 
wabshah s-au soldat cu morți și ră
niți. De asemenea, s-au produs im
portante pagube materiale. La Kara
chi, daunele provocate prin incendie
rea unei uzțne de autocamioane de 
către elementele de dreapta se ridică 
la 25 milioane dolari.

sectorului naționalizataI ec°- 
nomiei și vede în aceasta o cale efi
cientă pentru a asigura de lucru for
ței de muncă din țară — a declarat, 
intr-un interviu televizat, președinte
le partidului. Franz Muhri. Naționa
lizarea economiei, a continuat el. ar 
permite să se reglementeze producția 
unor mărfuri pe care în prezent Aus
tria este nevoită să le importe. Acest 
fapt ar contribui la reducerea defi
citului balanței de plăti a tării, care 
se ridică în momentul de fată la ni
velul record de 53 miliarde de șilingi.

Conferința la nivel înalt 
de la Niamey. In cadruI reu- 
niunii șefilor de state și guverne, din 
Algeria, Libia, Mali, Niger și Ciad, 
care se desfășoară la Niamey, parti- 
cipanții au convenit să organizeze 
asemenea întilniri in fiecare an. Tn 
prealabil, urmează să aibă loc întâl
niri ale miniștrilor afacerilor externe 
ai țărilor respective. Prima reuniune 
va avea loc anul viitor la Bamako. 
După cum relatează observatorii din 
capitala Nigerului, actuala conferin
ță are ca scop extinderea relațiilor 
de prietenie și colaborare între țările 
participante în lupta pentru consoli
darea independenței.

„Reuniunea de la Belgrad— 
un nou stimulent pentru 

înfăptuirea principiilor 
de la Helsinki"

Un Interviu aii cancelarului 
R. F. Germania

VARȘOVIA — într-un interviu 
acordat săptămînalului polonez ..Po
lityka", Helmut Schmidt, cancelarul 
federal al R.F. Germania, a apreciat 
că prin Actul său final. Conferința 
pentru securitate si cooperare in 
Europa a pus bazele continuării poli
ticii de destindere într-un cadru 
multinațional. „Sînt convins — a 
spus el — că atît noi, cît și partene
rii noștri est-europeni sintem gata 
să continuăm procesul destinderii la 
amploarea indicată de Actul final", 
în continuare, cancelarul federal al 
R.F.G. a apreciat că „nimeni nu poa
te afirma că toate punctele Actului 
final au fost îndeplinite. Intilnirea 
de Ia Belgrad va constitui o ocazie 
propice pentru a se trage concluziile 
in acest sens. Sper, a continuat ci. că 
schimbul de păreri de Ia această in- 
tilnire va constitui >un nou stimulent 
pentru înfăptuirea principiilor de ia 
Helsinki". Problema cea mai impor
tantă a cohtinentului european, a re
levat în încheiere cancelarul R.F.G., 
este menținerea și consolidarea păcii.

★
HELSINKI — în orașul finlandez 

Kuopie a avut loc o ședință lărgită 
a Comisiei pentru problemele luptei 
pentru pace a sindicatelor din Fin
landa. Participanții au examinat 
chestiuni privind rolul sindicatelor în 
extinderea și adincirea procesului de 
destindere a încordării internaționale 
in conformitate cu prevederile Actu
lui final al Conferinței de securitate 
și cooperare in Europa de la Helsin
ki. în declarația adODtată. participan- 
tii subliniază necesitatea activizării 
luptei pentru încetarea cursei înar
mărilor, pentru dezarmare.

R. P. CHINEZĂ

Acțiuni de combatere 
a secetei
Un comunicat 

al Consiliului de Stat
PEKIN 21 (Agerpres). — Consiliul 

de Stat al R.P. Chineze a dat publi
cității un comunicat prin care chea
mă la acțiuni imediate de combatere 
a secetei, pentru obținerea unei re
colte bune. întrucît seceta a afectat 
in mod foarte serios regiunile situa
te de-a lungul Fluviului Galben și 
Huai și unele zone din nordul tării — 
relatează agenția China Nouă.

Agenția China Nouă informează în 
acest sens că peste 14 000 000 de cadre 
și agricultori din comunele populare 
din provincia Honan, din centrul 
Chinei, și-au concentrat eforturile 
pentru combaterea secetei și pentru 
realizarea unei bune recolte de griu 
în acest sezon agricol. Astfel. în ul
tima lună a fost udată o suprafață de 
2 400 000 hectare din cele 4 000 000 
hectare cultivate cu griu. Provincia 
Honan este una dintre cele mai im
portante zone producătoare de griu 
din China, griul reprezentind aici 40 
la sută din întreaga producție de ce
reale a provinciei.

Manifestare culturală 
consacrată Romăniei

STOCKHOLM. — In cadrul 
acțiunilor consacrate centenaru
lui Independentei de stat a 
României, la Muzeul de stat din 
localitatea suedeză Landskrona 
a fost organizată o manifestare 
culturală consacrată tării noas
tre. Cu acest prilej, a fost inau
gurată o expoziție de artă popu
lară din România, iar profeso
rul Ion Milos, din Mg.lm'6, a 
evocat in fata unui larg audito
riu semnificația evenimentului, 
precum și impresii din călătorii
le sale întreprinse în tara noas
tră. A fost subliniată activitatea 
neobosită a poporului român, 
angajat in efortul major de 
înlăturare a urmărilor recentului 
cutremur.

i O @ i @ @ «
Premiera! italian Giuli0

Andreotti a avut luni convorbiri cu 
Enrico Berlinguer. secretar general 
al Partidului Comunist Italian,' in 
legătură cu șansele aprobării in 
parlament a programului guverna
mental de combatere a inflației. Pre
mierul italian va avea în cursul săp- 
tămînii convorbiri și cu liderii ce
lorlalte partide politice.

Forțele arabe de descu
rajare din Liban au întărit sls- 
temul de supraveghere tn capitala 
libaneză, pentru a preveni apariția 
oricăror incidente care ar putea apă
rea după asasinarea liderului Parti
dului Socialist Progresist. Kamal 
Joumblatt. La Beirut, atmosfera era 
calmă, instituțiile, școlile și ma
gazinele desfășurindu-si activitatea, 
normal.

Ziaristul și scriitorul a- 
meriCOn William L. Laurence, 
care a fost martor ocular, iar apoi 
a relatat despre bombardamentul 
atomic american de la 9 august 1945 
asupra orașului japonez Nagasaki, a 
încetat din viață la Palma de Mallor
ca. in vîrstă de 89 de ani. Laurence 
a fost distins de două ori cu premiul 

A,Pulitzer" pentru ziaristică.

Președintele Republicii Turcia l-a primit 
pe ministrul afacerilor externe al României

Aflat în vizită oficială in Turcia, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu. a fost primit de pre
ședintele Republicii Turcia. Fahri S. 
Koriiturk.

Cu acest prilej, din partea pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și a tova
rășei Elena Ceaușescu a fost trans
mis președintelui Fahri S. Koriitiirk 
și doamnei Emel Koriitiirk un mesaj 
de prietenie și cele mai bune urări 
de fericire personală și prosperitate 
pentru poporul turc.

Mulțumind cordial, președintele 
Fahri S Koriiturk a rugat să sa 
transmită președintelui Nicolae 
Ceaușescu si tovarășei Elena 
Ceaușescu cele mai' călduroase și 
prietenești urări de sănătate din 
partea sa și a doamnei Emel Ko- 
riiturk. r

Președintele Fahri S. KorUtllrk a 
urat președintelui Nicolae Ceaușescu, 
fată de care nutrește sentimente 
deosebite de stimă si prietenie, noi 
și importante succese în activitatea 
multilaterală pe care o desfășoară 
pentru binele poporului român, al 
păcii și colaborării internaționale. A 
fost exprimată, din nou. întreaga 
compasiune pentru grelele pierderi 
provocate de cutremurul din 4 mar
tie. precum și dorința sinceră ca 
poporul român, sub conducerea în
cercată a președintelui Nicolae 
Ceausescu, să depășească cit mai 
curînd momentele dificile, ca Româ
nia să reintre pe făgașul nor
mal al dezvoltării, pe calea progre
sului economic și social.

Evocîndu-se rezultatei» deosebit 
de pozitive ale vizitei președintelui 
Nicolae Ceaușescu, însoțit de tova
rășa Elena Ceaușescu, in Turcia, in 
anul 1976. a fost reafirmată dorința 
celor două țări de a face totul pen
tru îndeplinirea întocmai a celor sta

FRANȚA>

Avans substanțial al forțelor 
de stingă la alegerile municipale
• France Presse : „Pentru prima dată, după 40 de ani, 

stingă unită reunește majoritatea electoratului"
„Pentru prima dată In Franța, 

după 40 de ani, stingă unită re
unește majoritatea electoratului — 
aceasta este semnificația majoră a 
scrutinului de duminică". Astfel 
apreciază agenția France Presse re
zultatele votului pentru desemnarea 
celor 475 000 consilieri municipali, 
care s-a desfășurat în două tururi 
succesive de scrutin, la 13 și. res
pectiv, 20 martie.

Datele oficiale publicate luni di
mineața în capitala Franței arată 
că stingă a obținut în cel de-al 
doilea tur de scrutin aproape 52 
la sută din voturi, în timp ce „ma
jorității guvernamentale" i-a reve
nit mai puțin de 45 la sută — restul 
fiind obținut de candidații prezen
tați sub egida „mișcării ecologice* 
(de apărare a naturii) și de inde
pendenți. Din cele 221 localități cu 
peste 30 000 locuitori, stingă deține 
controlul în 156. față de numai 100 
cit controla pină acum. în cadrul 
Uniunii Stîngii. pe ansamblul ora
șelor cu peste 30 000 de locuitori — 
arată datele oficiale din comu
nicatul Ministerului de Interne 
francez — partidul comunist va 
face parte din 147 consilii muni
cipale, fată de 67 după alegerile 
precedente. Numărul consilierilor 
municipali comuniști progresează 
de la 1 256 Ia 2 306, fiind, astfel, de 
29.4 la sută din totalul consilieri
lor. iar cel al consilierilor socia
liști de 2 259. După anunțarea 
acestor rezultate, însuși primul 
ministru Raymond Barre a declarat 
că alegerile constituie „un succes 
incontestabil pentru Uniunea stin- 
Oii".

„Puternicul avans al opoziției de 
stingă socialist-comuniste — trans
mite agenția France Presse — este 
apreciat în general ca o infringere 
politică a majorității guvernamen
tale", subliniind, totodată, că prin 
rezultatul lor alegerile au consfin
țit „eșecul 'anticomunismului". Ob
servatorii din, capitala Frahței con
sideră in. unanimitate că victoria 
stîngii se datorește, in primul rînd, 
unității de acțiune realizate între 
partidele comunist, socialist și ra
dical de stingă, pe baza ..Programu
lui comun de guvernare", stabilit de 
partidele respective in perspectiva 
alegerilor legislative de anul viitor.

în ce privește situația la Paris, 
care in urma acestor alegeri va

Rezultate parțiale ale alegerilor 
parlamentare din India

DELHI 21 (Agerpres). — Luni, la 
Delhi au fost date publicității rezul
tatele preliminare ale alegerilor par
lamentare din India, care s-au desfă
șurat între 16—20 martie. La data 
publicării datelor erau cunoscute re
zultatele definitive ale scrutinului în 
393 din cele 542 circumscripții elec
torale.

Pină in prezent. Partidul Congre
sul Național Indian a obținut 134 
mandate de deputat, iar gruparea 
partidelor de opoziție .,Janata" — 
211 mandate. Restul de 48 de man
date din circumscripțiile respectiv» 
au revenit altor partide.

După cum relatează agenția india
nă ..Samachar", o serie de lideri ai 
Partidului Congresul Național In

bilite in documentele si înțelegerile 
convenite cu acel prilej. De aseme
nea, a fost exprimată voința comună 
de a continua cursul ascendent al re
lațiilor bilaterale, cooperarea econo
mică și tehnică, colaborarea în cele 
mai diferite domenii, inclusiv pe 
plan internațional, aceasta corespun- 
zînd intereselor celor două popoare, 
cauzei păcii și colaborării in Balcani, 
in Europa și in lume.

★
Ministrul afacerilor externe. George 

Macovescu. a fost primit. în aceeași 
zi. de primul ministrul al Republicii 
Turcia. Suleyman Demirel, care a 
rugat, de asemenea, să se transmită 
președintelui Nicolae Ceaușescu un 
cald mesaj de prietenie. însoțit de 
sentimentele sale de stimă șl respect 
pentru șeful statului român. Minis
trul de externe român a transmi» 
primului ministru al Turciei, din 
partea președintelui României, un 
cald salut cordial și cele mai bune 
urări. Primul ministru turc a asigu
rat că guvernul tării sale va face tot 
ce depinde de el pentru a contribui 
la realizarea tuturor obiectivelor e- 
conomice și din alte domenii, conve
nite cu prilejul vizitei președintelui 
Ni cola» Ceaușescu in Turcia, in anul 
1976.

★
în aceeași zi. ministrul afacerilor 

externe al României, George Maco' 
vescu. a început Împreună cu mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Turcia, I. S. Caglayangil, un am
plu schimb de păreri și informații cu 
privire la perspectivele și măsurii» 
pentru dezvoltarea continuă a rela
țiilor bilaterale, precum și cu privi
re la uneia probleme international» 
actuale.

Convorbirile, la car» participă șl 
ambasadorul tării noastre la Ankara, 
George Marin, se desfășoară intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

avea, pentru prim* oară în ultim* 
sută de ani. un primar, cel mai 
mare număr de voturi l-a întrunit 
unui din cei doi candidați ai majo
rității guvernamentale. Jacques 
Chirac, președinte al partidului A- 
dunarea pentru Republică, fost 
prim-ministru : lista condusă de 
Chirac a obținut 52 de locuri, cea 
a Uniunii stîngii — 40. iar * lui 
Michel d'Ornano. al doilea candi
dat al majorității guvernamental» 
— doar 17.

Imediat după aflare* rezultatelor, 
Francois Mitterrand, prim-secretar 
al Partidului socialist, și Georges 
Marchais, secretar general *1 Parti
dului comunist, au subliniat în de
clarațiile lor „puternica deplasare 
spre stingă a electoratului". „In ca
drul progresului general înregistrat 
de forfeit de stingă, a spus George» 
Marchais. noi ne-am consolidat po
zițiile. A sporit numărul orașelor la 
conducerea cărora se află membri 
ai P.C.F. Lărgirea audientei parti
dului in rindul maselor reprezintă 
o confirmare semnificativă a fap
tului că linia politică elaborată la 
cel de-al 22-lea Congres al P.C.F. 
se realizează și că noi ne aflăm pe 
calea cea bună. Ne vom intensifica 
eforturile pentru apărarea revendi
cărilor populare și naționale".

întreaga presă pariziană sublinia
ză „caracterul politic" al alegerilor 
municipale. în primul rind. ziarele 
arată că procentajul participării la 
vot a cetățenilor a fost cu mult su
perior celui înregistrat la ultimele 
alegeri legislative. în al doilea rind. 
comentariile ziarelor de toate nuan
țele evidențiază că în timpul cam
paniei electorale dominante au 
fost problemele majore ale vieții 
politice, economice și sociale ale tă
rii — instabilitatea economiei, șo
majul, inflația, scăderea standardu
lui de viată.

Relevind, la rindul său. că parti
dul comunist s-a dovedit capabil 
de a reuni păturile largi ale elec
toratului de stingă. ,.I’Humanit$" 
scrie : „Cu un an înainte de data 
prevăzută pentru alegerile legisla
tive. rezultatele alegerilor munici
pale sint de bun augur". în timp ce 
noul cotidian „Le Matin de Paris" 
subliniază : „Uniunea stîngii poartă 
acum cu sine speranțele majorității 
francezilor".

N. PLOPEANU

dian, printre care și primul ministru 
Indira Gandhi, nu au reușit să întru
nească numărul necesar de voturi 
pentru a fi aleși ca deputați in Par
lament.

Numărarea voturilor continuă în 
Uttar-Pradesh, Bihar si in statei» 
nordice.

Luni, președintele interimar ai In
diei, B. D. Jatti, a proclamat ridi
carea stării de asediu, proclamată la 
26 iunie 1975.

Guvernele statelor indiene Maha
rashtra. Madhya Pradesh și Orissa 
au hotărit, luni, eliberarea imediată 
a tuturor deținuților politici, ares
tați in perioada care a trecut din 
Iunie 1975, in baza prevederilor legii 
asupra securității naționale.

• INSTALAȚII MO
DERNE DE PROGNOZA 
A TIMPULUI. La Oslo ur
mează să intre in curînd 
in funcțiune o modernă sta
ție meteorologică cu radar. 
Stația urmează să ofere in
formații despre formarea no
rilor și caracterul precipita
țiilor la o distanță pină Ia 
200 km în jurul orașului. Rada
rul este racordat la un compu
ter care va înmagazina toate 
datele pe care apoi le va pro
iecta pe două ecrane, urmind ca 
•le să fie doar interpretate. în 

•cest fel, scriu ziarele norve
giene, in viitor meteorologii 
vor avea posibilitatea „să vadă" 
ploaia ce se apropie de Oslo. 
Instalația — afirmă experții — 
tace posibilă organizarea unui 
serviciu local pentru prognosti
carea timpului la Oslo și Îm
prejurimi.

• CUM A APĂRUT 
VIAȚA ? Celebrul astronom 
britanic Fred Hoyle și profeso
rul N. C. Wickramassinghe, 
ambii de la Universitatea din 
Cardiff, consideră, într-un arti
col apărut in ultimul număr al 

cunoscutei reviste științific» 
„Nature”, că primele forme de 
viață au apărut in formațiile de 
hori compuse din praf interste
lar, care pluteau în spațiul cos
mic, Înainte de formarea Pă- 
mintului. Cel doi oameni de 
știință au constatat prezenta 
unor molecule , organice com
plexe in granulele de materie 
solidă ale unor meteoriți. Pe 
baza acestei constatări, ei au 
ajuns la concluzia că în interio
rul unor asemenea granule s-ar 
fi putut forma proteine și acizi 
nucleici, elementele de bază ale 
activității biologice. Granulele 
respective ar fi putut constitui,

DE PRETUT IN DE NI
potrivit acestei teorii. vehicu
lele care au permis dispersarea 
activităților biologice pe Terra, 
ca și în afara ei.

• FUMUL - MATE
RIE PRIMĂ. Un grup de oa
meni de știință sovietici, spe
cialiști In industria petrochimi
că din Bașkiria au demonstrat 
că bioxidul de carbon din fu
mul degajat zilnic d» uzinei» 

petrochimice poate contribui la 
creșterea producției de petrol. 
O tonă de bioxid dg carbon in
jectată în zăcămintele de petrol 
sporește cantitatea de țiței cu 
șase tone. Totodată, crește de 
două ori ritmul de exploatare.

© CREDULITATEA Șl 
PROFITORII El. Cotidianul 
francez „Le Monde” relatează, 
intr-un recent articol, despre 

recrudescența unor tendințe de 
bigotism în S.U.A. Astfel, un șir 
de secte fanatice au început să 
trimbițeze venirea... zilei de 
apoi, precizînd chiar și data 
exactă : 5 mai 2000. Ziarul iși 
exprimă mirarea cum- este po
sibil ca asemenea aberații să 
găsească crezare, referindu-se 
la faptul că un grup de texani 
bogați au anunțat, de pe acum, 
că-și vor petrece ziua respecti
vă la bordul unui dirijabil, in 
timp ce un alt grup de bogătași, 
din Massachusetts, a început 
construirea unei arce de tipul 
celei din biblie ! Credulitatea 

unora se dovedește extrem de 
profitabilă pentru trimbițașil 
„zilei de apoi”, care, personal, 
în loc de a se „pregăti” pentru 
această eventualitate, se dove
desc. dimpotrivă, minați de am
biții cit se poate de terestre. 
Așa, de pildă., țin anume Hal 
Lindey, de profesie fost pușcaș 
de marină, a devenit multimi
lionar, ca urmare a difuzării, 
la prețuri piperate, în milioane 
de exemplare, a unei broșuri 
intitulate „Ex-planeta Terra”, 
ca și — incredibil — a unor a- 
pariții, gras remunerate, la tele
viziune.

® PENTRU O ALI
MENTAȚIE RAȚIONALĂ. 
Cercetări recente au pus în evi
dență existența unei legături 
intre consumul de acizi grași 
saturați și frecvența maladiilor 
coronare, precum și urmării lor 
cea mai gravă — infarctul. 
Dczbătînd recent această temă, 
Societatea vest-germană pentru 
alimentație -a recomandat să se 
reducă substanțial alimentația 
cu grăsimi avind un conținut 
ridicat- de acizi grași saturați. 
Se recomandă, înainte de toate, 
o reducere a consumului de 
came grasă, mezeluri, ouă, unt.
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