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Penîru unirea eforturBor întregului popor inir-o tiirectie unică -

ÎNFĂPTUIREA NEABĂTUTA A PROGRAMULUI întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie": un reactor destinat Combinatului petrochimic din Pitești este gata 
pentru a fi predat beneficiarului

ELABORAT DE CONGRESUL AL XI-LEA Al P. C. R
Ședința comună a Comitetului 

Central al partidului, a Marii Adu
nări Naționale și a Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și 
Sociale se înscrie, în mod neîndoiel
nic, ca un eveniment de excepțio
nală însemnătate în viața politică a 
țării. Reunirea acestor înalte foruri 
ale conducerii de partid și de stat 
pentru dezbaterea amplă, aprofunda
tă, a întregului complex de probleme 
legate de înlăturarea urmărilor cu
tremurului catastrofal, de normali
zarea deplină a vieții social-economi
ce și soluționarea cu succes a sarci
nilor actuale ale dezvoltării țării, a 
oglindit încă o dată în mod viu de
mocratismul real al orinduirii noastre 
în care poporul, ca deținător al între
gii puteri, reprezentanții săi autori
zați își spun cuvântul asupra tuturor 
problemelor care privesc viața și 
bunăstarea sa.

în întreaga desfășurare a ședinței 
comune își găsește, totodată, expre
sie acea caracteristică fundamentală 
a societății noastre pe care o consti
tuie rolul Partidului Comunist Român 
ca forță politică conducătoare a în
tregii activități economico-soclale : 
fiind în fruntea luptei și organizînd 
eforturile titanice ale întregului po
por pentru învingerea consecințelor 
calamității, partidul arată acum, in 
continuare, direcțiile fundamentale 
de acțiune — în spiritul științific in 
care își elaborează politica, analizînd 
aprofundat realitățile, luînd în consi
derare schimbările care intervin, pro
blemele noi ridicate de viață.

în mod strălucit s-a evidențiat ro
lul determinant al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu 
partidului, 
imediate 
cum. încă 
de la mii 
tară, secretarul 
luî a dat indicațiile hotărîtoare pen
tru organizarea întregii acțiuni de 
combatere a consecințelor cutremu
rului, iar apoi a luat jn mîini, la 
puntea supremă de conducere, diri
jarea întregii activități a partidului 
și poporului, prezent zi și noapte 
în zonele și punctele cele mai greu 
lovite, tot astfel acum a deschis in 
fața întregii națiuni un cuprinzător 
program de acțiune, a definit obiec-

tivele prioritare, pirghiiie decisive, 
pentru a lichida în cel mai scurt 
timp orice urmări ale dezastrului, a 
asigura deplina normalizare a în
tregii vieți social-economice, reali
zarea integrală a programului de 
dezvoltare a patriei, elaborat de 
partid. Document de uriașă însem
nătate, Expunerea secretarului ge
neral al partidului se caracterizează 
prin abordarea cuprinzătoare a pro-

Tocmai pornind de Ia aceste carac
teristici și relevîud însemnătatea 
deosebită a Expunerii, înalta sa va
loare teoretică și practică. Comitetul 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, Marea Adunare Națională, 
Consiliul Suprem al Dezvoltării E.co- 
nomice și Sociale au hotărit adop
tarea sa ca program de acțiune a 
partidului și statului, a întregului 
nostru popor pe planul politicii in-

„Poporul român este conștient că tot ceea 
ce se făurește în opera de edificare a socialis
mului în țara noastră este destinat bunăstării și 
fericirii sale, viitorului său luminos. Iată de ce 
el acționează strîns unit pentru întărirea conti
nuă a economiei noastre naționale, este hotărit 
să facă totul pentru ca, în ciuda pierderilor su
ferite, să asigure înfăptuirea neabătută a Pro
gramului partidului, înflorirea midtilaterală a 
României, victoria socialismului și comunis
mului".

NICOLAE CEAUȘESCU

Pentru realizarea la termen a investițiilor

in elaborarea politicii 
în stabilirea sarcinilor 

și de perspectivă. Așa 
din noaptea cutremurului, 
de kilometri depărtare de 

general al partldu-

blemelor, profunzimea analizei, eva
luarea științifică a posibilităților 
obiective si subiective de realizare a 
telurilor propuse, caracterul concret 
al sarcinilor stabilite pentru fiecare 
domeniu de activitate, dobindind 
astfel valoarea unui îndreptar pro
gramatic pentru activitatea organe
lor și organizațiilor de partid, a or
ganelor de stat, a organizațiilor de 
masă și obștești, a tuturor oamenilor 
muncii. Se poate, de aceea, spune 
că, așa cum victoria eroică obținută 
împotriva calamității este indisolubil 
legată de numele, activitatea și rolul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, tot 
astfel de numele, activitatea și rolul 
său va fi legată materializarea mă
rețelor obiective ale reconstrucției și 
dezvoltării, în continuare, accelerate 
si neabătute a tării pe calea progre
sului multilateral.

terne și activității internaționale in 
lupta pentru înfăptuirea hotăririlor 
Congresului al XI-Iea, a liniei poli
tice generale a Partidului Comunist 
Român.

După cum este cunoscut. Expu
nerea a îmbrățișat o multitudine de 
probleme din domeniul dezvoltării 
interne. precum și din sfera vieții 
internaționale —' sferă ce va forma 
obiectul editorialului ifostru următor. 
Din analiza întregului complex de 
factori esențiali pentru dezvoltarea 
economico-socială — stadiul de evo
luție a economiei noastre naționale, 
forța acesteia, posibilitățile obiective 
de care dispune societatea noastră 
prin baza ei tehnico-materială, prin 
rezultatele primului an al noului 
cincinal, prin natura relațiilor so
ciale, ca și prin spiritul de eroism și 
voința de neînfrînt ale minunatei

noastre clase muncitoare și întregu
lui nostru popor, prin conștiința so
cialistă a oamenilor muncii — se
cretarul general al partidului a cris
talizat concluzia majoră că. în pofida 
pierderilor suferite, avem condiții 
pentru a realiza cu succes planul pe 
acest an și a asigura astfel îndepli
nirea planului cincinal în condiții 
bune — chiar cu o depășire. Este 
o apreciere unanim împărtășită de 
participanții la ședința comună, nu
meroșii vorbitori subliniind realis
mul ei și exprimind, totodată, ho- 
tărirea oamenilor muncii de a face 
totul pentru traducerea sa în viață.

Expunerea secretarului general al 
partidului trasează în acest sens 
direcții clare de acțiune, sarcinile 
principale ce se impun colectivelor 
de muncă din economie. Astfel, o 
deosebită importantă au folosirea 
integrală, intensivă a mașinilor, uti
lajelor și instalațiilor — pentru că 
pe această cale se asigură creșterea 
mai rapidă a producției, implicit a 
venitului național, fără eforturi su
plimentare de investiții ; promo
varea largă și rapidă a cuceririlor 
științei și tehnicii avansate — căci 
numai astfel se pot asigura moder
nizarea radicală a producției și per
fecționarea tehnologiilor de fabrica
ție ; ridicarea calității tuturor pro
duselor — o mare însemnătate in 
această privință avind Legea calității 
producției și serviciilor, aflată în 
dezbatere publică ; creșterea peste 
prevederile planului a productivității 
muncii sociale și reducerea cheltuieli
lor materiale de producție — laturi 
esențiale pentru sporirea .eficienței 
economice a întregii activități pro
ductive.

Este binecunoscut faptul că.anul 
1977 s-a caracterizat de la inceput ca 
anul celui mai mare volum de inves
tiții din actualul MncinaTT Lă acestei 
se adaugă in prezent importante noi 
sarcini suplimentare, determinate atit 
de volumul reparațiilor la întreprinde
rile și numeroasele locuințe și edificii 
social-culturale avariate de seism, cit 
și de construirea, pină in 1980. a 
aproape 1 milion de apartamente la 
orașe și 250 000—300 000 la sate, în 
condițiile unei largi modernizări edi-

(Continuare în pag. a Il-a)

OAMENI, FAPTE, DESTINE

„Am trăit drama emigrantului 
ce sapă in pămint străin, 
in căutarea unui izvor 

de care acolo nu dai niciodată"
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Utilajele tehnologice
livrate neîntîrziat

în ansamblul măsurilor pentru realizarea la timp și în bune con
diții a investițiilor — sarcină economică fundamentală subliniată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în Expunerea prezentată la ședința 
comună a organelor supreme de partid și de stat — o deosebită im
portanță are livrarea utilajelor tehnologice într-o strinsă corelație 
cu cerințele montajului, cu termenele de punere în funcțiune. Cu 
acuitate se pune această problemă in cazul șantierelor celor două 
combinate petrochimice de la Pitești și Teleajen, unde se așteaptă 
livrarea de către furnizori a unor utilaje restante. Care sint cauzele 
restanțelor și,
pentru executarea neîntîrziată

mai ales, ce se
a

ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ 
CHIMIC „GRIVIȚA ROȘIE" DIN 
CAPITALA nu și-a onorat obligația 
de a findliza, pină la sfirșitul lunii 
februarie, fabricația unui reactor și 
a patru răcitoare cu aer necesare 
Combinatului petrochimic din Pitești.

— în cazul acestor utilaje consi
derăm că nu colectivul nostru poate 
fi socotit vinovai de întîrziere — 
nc explică ing. Mihai Popa, secretar 
adjunct al comitetului de partid din 
întreprindere. Bunăoară, pentru a re
aliza două subansamble importante 
ale reactorului a fost necesar ca, îm
preună cu tovarășii de la I.U.C. Plo
iești, să executăm o serie de prelu
crări suplimentare. întrucât producă
torul acestor subansamble — I.M.G. 
București — nu a reușit să le fabrice 
la parametrii prevăzuți. Acum, reac
torul este gat» și am anunțat benefi
ciarul să-1 ia in primire și șă-1 trans
porte ta destinație. în priyipța ră
pitoarelor cu ’ aer. lucrurile 
mai complicate, in sensul 
se întrevede o rezolvare 
diată a problemelor. Este 
de faptul că, la rindul lor, două uni
tăți furnizoare nu și-au îndeplinit 
obligațiile contractuale față de noi. 
Astfel, întreprinderea de prelucrare 
a aluminiului Slatina nu a trimis 32 
tone de bandă de aluminiu, iar între
prinderea de ventilatoare din Bucu-

sint 
că nu 

ime- 
vorba

O

W’mV. SB
<•

&

1

&
' ■’A; ■■

'ț:

în sunetele goarnei, dorobanții români atacâ impetuos
(Pictură de epocă)

întreprinde în unitățile producătoare
utilajelor respective 1

rești nu a asimilat încă ventilatoa
rele de un anumit tip pe care tre
buiau să ni le pună la dispoziție încă 
de anul trecut. S-au elaborat grafice, 
programe de măsuri, ne-am oferit să 
ajutăm întreprinderea de ventilatoa- 

. re la efectuarea unor prelucrări me
canice, dar furnizorii nu au respec
tat nimic din toate cele
(n. n. — cînd vor recupera unitățile 
din Slatina și București restanțele 
față de „Grivița roșie", pentru ca a- 
ceasta, la rindul său, să lichideze 
rămînerea în urmă față de Combi
natul chimic din Pitești ?).

— Cele patru răcitoare ne creează 
mari greutăți în întregul proces de 
fabricație — a ținut să adauge mais
trul Nicolae Florea. de la secția a 
Ii-a mecanică. Ele ne ocupă mult 
spațiu de producție.

— Cînd veți putea termina răcitoa- 
rele 7

— Sîntem deosebit de' interesați să 
le terminăm cit mai repede. Pentru 
aceasta, avem executate o serie de 
piese și subansamble care urmează 
a fi montate. Dar cred că. după so
sirea benzii de aluminiu și a venti
latoarelor, vor mai fi necesare cel 
puțin două luni bune de muncă.

— Am de făcut o propunere bene
ficiarului — a intervenit în discuție 
economistul Ion Sterian, șeful servi
ciului desfacere. Pentru a ciștiga 
timp, să ni se permită livrarea pe 
subansamble a utilajului, noi obligin- 
du-ne să-1 montăm, să-i facem cuve
nitele probe și să-l predăm „la 
cheie". Astfel, încă de pe acum am 
putea trece la montarea scheletului 
metalic care deține o pondere foarte 
mare în montaj. Solicităm beneficia
rului numai să ne asigure un mijloc 
mecanizat de ridicare la 
montaj.

ÎNTREPRINDEREA DE 
CHIMIC DIN PLOIEȘTI, 
contractului, trebuia să I 
sfirșitul lunii ianuarie, Combinatului 
petrochimic Teleajen patru schimbă
toare de căldură (112 tone), compo
nente ale unor instalații ce au ter
men de punere în funcțiune in acest 
an. Dar utilajele nu sint nici acum 
fabricate.

stabilite.

locul de

; UTILAJ 
conform 

livreze, la

— Nu atit din cauza noastră —- ne 
spune ing. Nicolae Galbur, directorul 
tehnic al unității furnizoare — ci, 
mai ales, din a colaboratorului ce nu 
și-a făcut datoria — întreprinderea 
de utilaj chimic și forjă Rimnicu Vil- 
cea. El trebuia să ne livreze flăfifile 
mari de corpuri K-5. Acestea mf au 
sosit. La insistențele noastre s-a sta
bilit ca, cel mai tirziu. să le avem în 
uzină la 5 aprilie a.c. Un alt Incon
venient în realizarea celor patru uti
laje constă în aceea că tuburile cen
trale sosite din import au venit „su
date" și nu laminate, cum se conve
nise. Deci, este necesar ca, de acord 
cu proiectantul, să schimbăm soluția 
de fabricație. Dar pentru aceasta 
este nevoie de diverse probe, radio
grafii ale materialului și de o serie 
de avize. în aceste condiții, atunci 
cînd ne vor sosi flănșile, ne vom or
ganiza lucrul in schimburi prelun
gite, vom lucra in paralel 
componente, incit 
lajelor — care 
rații destul de 1 
nicitaie mare — 
in 90 de zile, 
tehnologiile, ci în 
luni. Dar, repet, unitatea din 
nicu Vilcea trebuie să-și respecte cu 
strictețe angajamentul luat, adică să 
ne livreze flănșile la termenul fixat 
și de bună calitate. (Și în cazul Jgnl- 
tății din Rîmnicu Vilcea așteptăm 
un răspuns ferm din partea consi
liului oamenilor muncii, al organiza
ției de partid, răspuns dublat de 
fapte — practic de livrarea de ur
gență a semifabricatelor către între
prinderea din Ploiești).

Concluzia este limpede: în situa
țiile amintite, relațiile de aprovizio
nare, de cooperare s-au desfășurat 
necorespunzător, uneori chiar între 
întreprinderile aceleiași centrale, ale 
aceluiași minister. Se impune o inter
venție mai activă, mai responsabilă 
din partea centralelor și ministerelor, 
în unitățile producătoare de 
riale și subansamble, pentru ca 
ce se hotărăște, soluțiile care 
adoptă să fie efectiv aplicate in via
ță. Cu atit mai mult este necesar sâ 
se acționeze în acest mod cu cit 
și alte utilaje aflate in fabricația ce
lor două unități producătoare sint in 
situația de a deveni restante, dacă 
nu vor 
rie de 
arătate 
asupra

unele 
uti- 

ope-
t execuția 

presupune 
multe și de tch- 
să se facă nu 
după cum cer 

maximum două 
Rim-

ma-te- 
tot 
se

fi înlăturate neintirziat. o se- 
cauze asemănătoare cu cele 

anterior și care impietează 
bunului mers al execuției.

Corneliu CARLAN 
Constantin CĂPRARU

Cînd si cînd. oamenii 
mai vârstnici din comuna 
Păuca — o așezare în
tinsă printre dealuri mă
runte, la hotarele județu
lui Sibiu — își aduceau 
aminte și vorbeau de un 
fost consătean al lor, pe 
nume Martin Meister. 
Dar de la un timp dis
cutau mai mult la trecut, 
cu „pe atunci", și nu pu
teai înțelege altceva decit 
că omul a plecat poate și 
dintre cei vii. Mai proas
pete le erau amintirile 
despre frâu Agneta, soția 
acestuia, mamă a 7 conți. 
Iată însă că aici, la Pău
ca, megieșii au început 
să vorbească din nou des
pre cei plecați de ani 
buni spre meleaguri străi
ne. Se înțelegea din spu
sa consătenilor că cei din 
familia Meister ar dori 
să-și recîstige cetățenia 
și urmează să revină in 
tară. Astăzi, cînd se întâl
nesc pe ulițele , satului 
sgu în Sibiu, cei din fa
milia amintită string cu 
căldură atîtea mîini care 
li se întind frăteste și nu 
uită să rostească ori să 
gindească cit de bună a 
fost hotărârea de a lăsa 
străinătatea și de a veni 
lingă copii, lingă rode si 
prieteni. Adică aici, unde 
s-au născut, au crescut si 
s-au format ca oameni.

...E aproape de înserat 
și in Sibiu cerne o ploaie 
măruntă. Dar cum e zu
grăvită proaspăt, casa cu 
etaj de pe strada pictor 
Nicolae Grigorescu nr. 2 
pare un zîmbet de lumi
nă. Nu-i nevoie să batem 
la poartă ; poarta-i des
chisă și la cîtiva pași mai 
încolo dăm chiar de Mar
tin Meister, care lucrează 
cot la cot cu doi dintre 
nepoții săi la turnarea 
unei plăci de beton îm

prejurul cassei. Cu greu îi 
poți da 78 de ani acestui 
om potrivit de statură, dar 
cu pieptul voinicesc, aflat 
intr-un permanent ne- 
astîmpăr. Ne invită în 
camera de zi și luăm 
loc în jurul unei mese 
mari, cu o frumoasă 
vază încărcată cu flori. 
Vorbește ce vorbește, dar 
gindul său e parcă în altă 
parte : „Poate că după 
ploaia asta, Ia noapte 
va fi mai răcoare. La frig

dunate timp de 28 de ani, 
cit a stat în R. F. Germa
nia, la Garching. O sub
urbie a Miinchenului. A- 
cum vorbește de treburile 
casei. Și iar se reîntoarce 
și încearcă să afle o ex
plicație celei „de-a doua 
greșeli", din 1969, cînd 
și-a chemat soția din 
Păuca. Desprinzind-o de 
cei 7 copii, un băiat și 6 
fete, din care 4 încă la 
vârsta adolescentei. Iar 
acum se oprește din nou

„...Și, de la Miinchen, 
am revenit aici, în tara mea, 
lîngă cei 7 copii, 34 de nepoți 

și 25 de strănepoți../6

betonul se face cum îi 
granitul de tare". „Nu vă 
plictisiți ca pensionar, 
cum se vede". „Ca să 
spun drept, nu. Mai rin- 
duiesc cite ceva prin 
curte. Mai curăț pomii și 
sap prin grădină. O, cit 
am săpat în viata mea. 
Și în Păuca am săpat pă- 
mîntul de cînd eram co
pil. Și era o bucurie. O 
mare bucurie. O tristețe 
mare te cuprinde însă să- 
pind și săpind in pămint 
străin, în căutarea unui 
izvor de care niciodată nu 
dai. Așa mi s-a întîmplai 
și mie...".

Se oprește. „Ce-o face 
betonul ?“ Nu-i ușor de
loc să urmărești istorisi
rea lui Martin Meister. 
Vorbind, el caută să se 
desprindă de gindurile a-

să mai spună cite ceva 
din înverșunata lui viată, 
a celor 28 de ani de 
străinătate. retrăită in 
multe, multe nopți de 
nesomn.

Și astfel, confesiunea 
capătă o turnură drama
tică. Conferită mai ales 
de experiența dramatică 
a acestui om, care a cu
noscut direct starea tra
gică a dezrădăcinării de 
patria natală, de familie, 
de poporul căruia îi apar
ține. Experiența înfățișa
tă calm și la timpul tre
cut, azi, de Martin Meis
ter, se constituie ca un 
necruțător act de acuzare 
la adresa promotorilor în
străinării, a desprinderii 
din trupul propriei fami
lii, din trunchiul viguros 
al propriului popor.

— Știam de acasă să 
lucrez pămîntul. Ajuns 
acolo, departe de țară, 
m-am văzut într-o bună 
zi slugă la un proprietar 
mai avut din Garching. 
Eram voinic. Aveam brațe 
puternice, spate zdravăn. 
Aveam o sănătate de fier 
— și mi-o păzeam ca 
lumina ochilor. Știam și 
limba. Ei bine, ani de 
zile n-am știut ce-i 
odihna. Munceam din 
zorii zilei pînă seara 
tirziu. La piu», la grapă, 
la cosit. Da, știam limba. 
Dar n-aveam cui împăr
tăși necazurile, gindurile 
mele. Aveam în primire 
doi cai. Ei îmi erau prie
teni adevărați. Doar lor 
le ziceam și bună-dimi- 
neața, și noapte bună. Cu 
ei imi împărtășeam tot 
amarul... Deși, se știe, 
caii nu vorbesc... Acolo, 
fiecare e pentru el; se 
știe asta. De sănătate 
nu mă întreba nimeni. 
Dar eu, cum am spus, 
aveam mare grijă de ea, 
fiindcă fără sănătate, pe 
acolo poți ajunge oricînd 
pe drumuri. De cîștigat, 
cîștigam bani frumoși, 
îmi mai făceam și cile 
ceva, puteam plăti, îm
preună cu alți clăcași ca 
mine, și o slujnică pentru 
pregătitul mesei si spă
latul rufelor. „Muncește 
mai mult și o să cîștigi 
mai mult", ti se spunea 
mereu. Dar există și o 
rezistență omenească. Nu 
poți purta la nesfîrșit 
o povară grea. peste 
puteri. Cînd am ajuns la 
capătul puterilor — nu 
mai aveam 20 de ani! — 
m-am angajat ca munci-

Oscar BOCK 
Nicolae BRUJAN

(Continuare 
in pag. a IlI-a)

ȚĂRĂNIMEA
forță de bază a progresului social

Participare activă, hotărîtoare la făurirea statului național român
unitar și independent

în anul 1857, cu ocazia dezbaterilor 
din divanul ad-hoc al Moldovei, 
Mihail Kogălniceanu. cerind drepturi 
pentru țărani, considera necesar să 
reliefeze că aceștia reprezintă „ele
mentul cel mai puternic al naționa
lității române", „cea mai numeroa
să și cea mai importantă (clasă) a 
societății". Această convingere a ma
relui luptător și cărturar român se 
întemeia pe rolul progresist jucat de 
țărănimea română în epoca respec
tivă. ca și in decursul întregii dez
voltări istorice a poporului român.

într-adevăr, atestată timp de sute 
de ani ca principala forță socială pa
triotică, progresistă, revoluționară a 
societății, luptătoare neînfricată pen
tru păstrarea ființei neamului, pen
tru neatîrnarea țării, pentru libertate 
și dreptate socială, țărănimea și-a 
afirmat cu deosebită putere aceste 
virtuți în epoca modernă, cînd în 
fața poporului român s-a pus sarcina 
istorică a făuririi statului național 
unitar, independent. Se poate afir
ma că în toate momentele luptei 
pentru realizarea acestui înalt ideal 
— unirea din 1859, cucerirea inde
pendenței de stat, unirea Transilva
niei cu România — greul l-a purtat 
pe umerii ei țărănimea.

Caracteristică pentru participarea 
țărănimii la marile mișcări pentru 
realizarea unirii și' independentei a 
fost strînsa împletire a idealurilor 
naționale cu cele de eliberare socială. 
Țărănimea a dat unirii un în-

țeles mult mai larg decit simpla 
contopire administrativă a țărilor 
române. Sătenii legau de unire spe
ranța de a se elibera de jugul stri
vitor al clăcii și de a redeveni 
stăpirii ai pămînturilor pe care 
le munceau și care. în decursul veacu-

de masă. Cînd comitetele unioniste 
din Iași și București și-au intensifi
cat activitatea în județe, zeci și zeci 
de mii de locuitori de la sate și o- 
rase au participat la adunări, sem
nând acte „de adeziune" pentru reali- 

, zarea Unirii principatelor, expri-

• Țărănimea și Unirea principatelor, Inde
pendența, întregirea României. • „Să nu 
mai fim ai nimănui, să fim numai ai țării 
și să avem și noi o țară“ • Roșiorii, doro
banții, călărașii sau o armată de țărani 
înarmați • Urmașii lui lancu și Horea și-au 
pus cu toții semnăturile pe Declarația de ia 

Alba lulia
rilor. le fuseseră răpite de clasele 
exploatatoare. Așa se și explică de 
ce, cu toate poverile grele impuse 
de boieri și de stat pe umerii săte
nilor. cu tot traiul de mizerie în 
care aceștia se zbăteau — acțiunea 
fruntașilor unioniști a găsit un atît 
de vibrant ecou în rîndurile țărănimii 
care, prin însuflețită ei participare, 
a imprimat mișcării pentru Unirea 
principatelor un adevărat caracter

mind „un consimtămînt unanim" la 
„programa națională" a unionistilor.

Specifice pentru atitudinea maselor 
țărănești față de unire au fost cu
rajul civic, îndrăzneala de a înfrun
ta deschis forțele reacțiunii. După 
dezlănțuirea- de către caimacamul N. 
Vogoride a „ternarei separatiste" în 
Moldova, țărănimea. în pofida tutu
ror amenințărilor, s-a manifestat 
deschis pentru unire în fața comisa
rilor marilor puteri europene și a

protestat eu dirzenie împotriva inge
rințelor electorale, aiegîndu-și ca 
deputați pe oamenii cei mai hotăriti 
pentru cauza unirii. Reprezentanții 
țărănimii clăcașe — cite unul de fie
care județ — după ce au votat, în 
divanurile ad-hoc. unirea celor două 
principate, au prezentat o serie de 
revendicări specifice — inclusiv „că
derea boierescului" si împroprietă
rirea cu pămîntul pe care țărănimea 
il muncea. „Vroim să ne reSeum- 
părăm din robia în care sîntem — 
arătau deputății clăcași moldoveni, 
in frunte cu loan Roată — să nu mai 
fim ai nimănui, să fim numai ai ță
rii si să avem și noi o țară".
Țărănimea a contribuit.cu un elan ne

stăvilit. alături de masele orășenești, 
la triumful cauzei naționale prin în
doita alegere a lui Al. I. Cuza. La 5 
ianuarie 1859. cînd Adunarea electivă 
a Moldovei s-a pronunțat în favoa
rea lui Cuza, țăranii, venind in mare 
număr pe străzile Iașilor, și-au ma
nifestat aprobarea lor deplină. In 
Tara Românească, cu toate că miile 
de țărani și orășeni n-au fost repre- 
zentați în mod oficial în Adunarea 
electivă, totuși, după cum recunosc 
martorii oculari, voința lor, puternic 
exprimată de imensa mulțime care 
Înconjura clădirea de pe dealul Mi
tropoliei. s-a făcut simțită în cadrul

Prof. dr. N. ADAN1LOA1E
(Continuare în pag. a Il-a)
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bunicuțe»
Corespondentul nostru pentru 

județul Brăila, Mircea Bunea, 
ne îndeamnă ca înainte de a citi 
rindurile care urmează, să ne 
reamintim de una din poveștile 
copilăriei care începea cu „A 
fost odată un moș și o babă...", 
după care, peste imaginea buni
cuței cu părul de zăpadă si cu 
ochii mingiiați de lumina 
dioptriilor, ne propune o alta. 
Dar să-i dăm cuvintul: „Două 
brăilence — Călina Stoian, ma- 
caragiță la întreprinderea de 
utilaj greu „Progresul", și labo
ranta Viorica, deși mai au cițiva 
ani pină să înceapă să-și numere 
virsta cu 40, au devenit cele mai 
tinere... bunicuțe brăilence. A- 
mindouă au cite un nepoțel, tn- 
trucit asemenea „nepotism" este 
singurul care ne face plăcere, le 
urăm și lor și nepoțeilor „La 
mulți ani !“.
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Și primarul, 
și notarul...

La unul din spectacolele pre
zentate pe scena Casei de cultu
ră a sindicatelor din Slatina, de 
o atenție cu totul deosebită s-a 
bucurat un cor de cameră. Din 
mai multe motive. Mai întîi, că 
era vorba de un cor de cameră 
provenind dintr-o comună : To- 
pana — Olt. în al doilea rind, că 
formația fusese înființată abia 
de două luni și jumătate. în al 
treilea rînd, pentru că, alături de 
intelectualii comunei, in corul de 
cameră cîntă și țărani coopera
tori. Iar printre ei se află însuși 
primarul comunei. Ion Chiriță, 
care l-a luat și pe secretarul pri
măriei. Alexandru Dogaru. care 
Dogaru, la rindu-i, și-a luat și 
soția, așa cum au făcut-o și di
rectorul școlii, și președintele 
cooperativei... Și, pentru ca să 
nu încapă vorbe, corul de came
ră al comunei are și un dirijor 
din... pepinieră proprie. în per
soana tînărului Constantin Bă- 
gescu. Care dirijor este si com
pozitor.
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• Sămînță de calitate printr-o atentă sortare • Să se asigure o den
sitate mai mare față de anii trecuți • Terenul mărunțit, nivelat ca 
pentru grădină • Să fie urgentat transportul cartofilor de sămînță 

----------  CE RECOMANDĂ SPECIALIȘTII -----------
Cartofii timpurii și de vară au fost plantați pe 

aproape întreaga suprafață planificată de 25 000 hec
tare. în aceste zile a început și plantarea cartofilor 
de toamnă, Dr. docent Matei Berindei, directorul 
Institutului de cercetare și producție a cartofului Bra
sov, a făcut cîteva precizări in legătură cu normele 
tehnice care trebuie respectate la pregătirea terenului 
și plantatul cartofilor. Condițiile favorabile din această 
primăvară permit și impun plantarea mai timpurie a 
cartofului în toate județele țării. Este un an în care 
pregătirea terenului, epoca și modul de plantare a 
cartofului vor determina direct și hotărîtor nivelul 
recoltei la această valoroasă cultură. în legătură cu 
lucrările care se execută sint necesare citeva precizări 
de care este bine să se țină seama.

Pregătirea patului germinativ să înceapă mai întîi 
pe solurile bine zvintate. Se va urmări ca terenul să 
fie bine mărunțit și nivelat, folosindu-se in acest scop

grapa cu colți oscilanți sau combinatorul reglat pentru 
adîncime mai mare de lucru. în unitățile care nu dis
pun de aceste utilaje se va utiliza grapa cu discuri in 
agregat cu grapa cu colți reglabili. Completarea în
grășămintelor, în special a celor azotate, să se facă pe 
rînd, concomitent cu plantarea cartofului. în vederea 
plantării mecanizate, trebuie să se facă, in mod obli
gatoriu, calibrarea tuberculilor pe fracții de mărimi. 
Plantarea începe în fiecare unitate cu soiurile tirzii 
și se termină cu cele timpurii. Pentru cartofii de să
mînță se asigură 60 000—70 000 tuberculi la hectar la 
fracția I de calibrare și 50 000—60 000 la fracția a Il-a. 
Pentru cartofii destinați consumului de toamnă-iarnă 
la fracția I — 55 000—65 000 tuberculi la hectar în con
diții de irigare și 50 000—60 000 tuberculi la hectar la 
neirigat, iar pentru tuberculii din fracția a Il-a 50 000— 
55 000 tuberculi la hectar în condiții de irigare și 
45 000—50 000 la neirigat.

rupeți flori, 
drumeți!

frt’ Poiana Brașov, milioane de 
brindușe au inundat pajiștea.cu- . 
prinsă intre complexul „Sport", 
restaurantul „Capra Neagră" și 
cabana „Poiana Ursului". O pri
veliște incintătoare. care bucură

J ochiul și desfată inima.
Din păcate, acest imens covor 

de flori, unic prin coloritul lui, 
este pur și simplu devastat de 
cei care îl calcă in picioare, bat 
mingea in mijlocul lui sau smulg 
și tot smulg, pină își încarcă 
brațele și mașinile. Un pasionat 
al naturii ne asigură că acest mi
nunat colț al naturii ar merita 
să fie declarat monument al na
turii și pus sub ocrotirea legii. 
Jn orice caz, stihurile lui se con
stituie intr-un apel preventiv : 
„Nu mai rupeți flori, drumeți t 
Dacă inimă aveți...".
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I la volan
Ofi-
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Autobuzul 34—B—1331. al 
ciului județean de turism Cluj, 
încălcat cu elevi, circula cu vi
teză legală pe șoseaua care duce 
spre Turda. La un moment dat, 
autobuzul a început să meargă 
în zig-zag, cînd pe dreapta, cînd 
pe stingă drumului, astfel că 
șoferul Iosif Chira, care venea 
din sens opus cu autocamionul 
21—CJ—4248, a trebuit să dea do
vadă de o înaltă măiestrie pro
fesională și prezență de spirit 
pentru a evita tamponarea ce 
părea inevitabilă.

Dar și șoferul de pe autobuz a 
dat dovadă nu numai de măies
trie. ci și de spirit de sacrificiu. 
Fiindu-i brusc paralizată o parte 
a corpului, el s-a aruncat cu 
pieptul pe volan și — cu un efort 
deosebit — a reușit să treacă 
autobuzul printre arborii de pe 
marginea șoselei, pînă cind a- 
cesta s-a oprit pe o arătură, iar 
pasagerii au răsuflat ușurați. Șo
ferul se află acum sub îngrijire 
medicală.
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Nu se 
învățase

9

minte
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Se credea ca timpul petrecut 
in detenție pentru ispășirea unei 
pedepse i-a fost o bună învăță
tură de minte lui Rafailă Cimpu, 
din Iacobeni, județul Sibiu. Așa 
credeau și rudele, și prietenii lui. 
Dar Rafailă nu se învățase min
te. In loc să se apuce de o mun
că cinstită, pe potriva brațelor 
sale vinjoase. de tinăr la 27 de 
ani, Rafailă a început să apeleze 
la mila oamenilor, intr-un cuvint
— cerșetorie.

— Ajutați-mă. oameni buni !
— implora el pe unul și pe 
altul.

— Dar ce te doare, frătioare ?
— Sint bolnav, tare bolnav...
Era sănătos tun. Depistat in 

jalnica postură in satul Ciucu, 
județul Brașov, un milițian s-a 
gindit să-l ajute intr-adevăr, tri- 
mitindu-l in fata judecătoriei 
din Făgăraș, iar aceasta, la rin- 
du-i, l-a trimis înapoi in deten
ție. Cu speranța că măcar acum 
o să-i vină mintea la cap.
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Rubrlcâ realizatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

I
I

SUCEAVA. în unitățile agricole 
din .județul Suceava au fost plan
tate cu cartofi aproximativ 10 000 ha 
teren, ceea ce reprezintă aproape 
50 Ia sută din suprafața planificată.

Ce asigură bunul mers al plantă
rilor ?

„în primul rînd este vorba de 
buna organizare a muncii la silozuri 
pentru resortarea cartof cu cartof — 
ne-a spus tov. Florian Vică, ingine- 
rul-șef al Consiliului intercoopera- 
tist Iacobești. Sub supravegherea 
specialiștilor se îndepărtează, încă 
din această etapă, fiecare tubercul 
care a suferit degradări". Așa se 
procedează în multe cooperative din 
cadrul consiliului intercooperatist 
respectiv și, după cum ne-am con
vins. la mașinile de plantat ajung 
numai cartofii de bună calitate. Un 
exemplu pozitiv ni-1 oferă coopera
tiva din Calafindești, unde resorta
rea se încheiase, iar plantatul era 
avansat. Din păcate, în unele unități 
agricole acțiunea de resortare se 
desfășoară încet.

în el doiilea rînd se cere ca între
gul parc de mașini să fie folosit la 
maximum. Este cazul celor 515 ma-

și ni de plantat cartofi din care zil
nic, după informațiile furnizate de 
tovarășul Mihail Buga, inginerul-șef 
al trus-tului S.M.A., cel puțin 50—60 
d-a mașini în perfectă stare nu pot 
fi introduse in lucru datorită neapro- 
vizionării ritmice cu cartofi a tutu-

ror punctelor. Așa s-au petrecut lu
crurile luni pe ogoarele C.A.P. Bo- 
sanci, unde stăteau 3 mașini,

în sfîrșit, cea de-a treia direcție 
prioritară este organizarea aprovizio
nării cu întreaga cantitate de cartofi 
de sămînță, necesitatea urgentării

Cooperativa agricolâ Praporu, județul Dolj: aspect de la plantarea cartofilor 
Foto : A. Papadiuc

Înfăptuirea neabătută a Programului 
elaborat de Congresul al XI-lea al P.C.R.
(Urmare din pag. I)

litare. In aceste condiții se impun 
cu o deosebită stringență întărirea 
ordinii și disciplinei pe fiecare șan
tier, la fiecare loc de muncă, folo
sirea cu randament maxim a tuturor 
utilajelor de construcții, sporirea 
hotărită a gradului de industrializare 
a lucrărilor.

Responsabilități sporite se ridică și 
în fața lucrătorilor din agricultură — 
chemați să asigure obținerea unor re
colte superioare celei din anul trecut 
— condiție esențială pentru sporirea 
aportului acestei ramuri de bază a 
economiei la creșterea venitului na
țional. la compensarea daunelor 
suferite de economia națională. De 
aceea este un imperativ ca acum, 
cînd se decid bazele noii recolte, 
toate lucrările să fie făcute în cele 
mai bune condiții, respectîndu-se 
exemplar regulile agrotehnice.

Acestea sînt pîrghii hotăritoare ale 
înfăptuirii exemplare a planului cin
cinal — și toate aceste pîrghii se 
află în miinile harnice și pricepute 
ale oamenilor muncii. Aceasta în
seamnă că stă in puterea noastră să 
realizăm întocmai programul dezvol
tării economico-sociale trasat de 
partid. Dacă în împrejurările cala-

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Richard al III-lea — 19, 
(sala mică) : Comedie de modă 
veche — 19, (sala Atelier). : Desti
ne — 19,30.
• Filarmonica ,,George Enescu"
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic „Beethoven". Dirijor : Mihai 
Brediceanu. Soliști : Valentin
Gheorghiu, Ștefan Gheorghiu, Ilea 
Cătălin — 20.
• Opera Română : Liliacul «— 19.
• Teatrul .,Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Grădina Icoanei) : 
Răceala — 19.
• Teatrul Mic : Rața sălbatică — 
19,30.
• Teatrul de comedie : Preșul —
19.30.
• Teatrul- satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Victoria) : Deschis 
pentru renovare — 19.
• * Teatrul ,,I. Vasilescu" : Varie
tăți în plic — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Cunună de frumuseți —
19.30, (la Palatul sporturilor și cul
turii) : Primăvara ’77 — 18,30.

cinema
• Parada surprizelor : TIMPURI 
NOI — 9: 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Sfirșitul legendei : SCALA — 
9,15; 11,45; 14,15; 16,45; 19,30, FES
TIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20.30, FAVORIT — 9; 11,15; 13,15;
15,30; 17,45; 20.
• Richard al III-lea: EFORIE — 
9; 11,45; 14,30: 17,15; 20.
• Fără povești nu se face nimeni 
mare ; DOINA — 13,30; 15.30; 19.30.
• Rînduncle și amazoane : DOI
NA — 9,30; 11,30; 17,30.
• Cuibul salamandrelor : AURO
RA — 9; 11.15: 13,30; 15,30; 17,45; 
19,45, FLOREASCA — 9: 11: 13; 
15,30; 17,45: 20.
• Îngerașii negri: FEROVIAR — 9;
11,15: 13,30; 16; 18,15; 20.30, MO
DERN — 9; 11.15: 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Căluțul cocoșat : BUZEȘTI — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.
• Lumea circului (ambele serii) : 
GRIVIȚA— 9; 12; 16; 19. FLAMU
RA — 9: 12; 16: 19. COTROCENI
— 9,15; 12,30; 16; 19.15.
• Rififi — 9,45. Luminile orașului
— 11.45; 14, Virsta ingrată — 16,15, 
Domnul — 18.30, Paracelsus — 
20.30 : CINEMATECA.
• Tănase Scatiu : CENTRAL — 
9,15; 12 30: 16: 19.15.
• Accident : PACEA — 15; 17,15;
19.30, FERENTARI — 9,30; 11,30;
13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
• Șatra : LIRA — 9,30; 11,30; 13,30; 
15.30; 17.45: 20. MUNCA — 10; 12; 
14; 16: 13; 20.
• Legenda șerifului din Tennessee: 
DRUMUL SĂRII — 15.30; 17.45; 20,
• Actorul și sălbaticii : VIITO
RUL — 9: 12; 15: 18.
• Un surîs, o palmă, un sărut : 
GLORIA — 8.45; 11; 13,15; 15.30; 
17.45; 20, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.15.
• Solitarul de la Fortul Huroboldt: 
miorița — 9; 11; 13,15.' 17,15;
19.30.

mității, oamenii muncii, inginerii, 
specialiștii, tehnicienii, prin eroismul, 
dăruirea în muncă și capacitatea lor 
creatoare, au reușit să asigure re
luarea grabnică a producției și chiar 
realizarea unor avansuri față de pre
vederile planului, cu atît mai mult 
acum, în condițiile normalizării, este 
posibilă și necesară o și mai puter
nică mobilizare a energiilor pentru 
punerea în văloare a tuturor resurse* 
lor cje creștșȚg a produțțte^jțe^depăr,,,  ̂
șire .a bbțe.cțivelor planului.

Cheia succesului o reprezintă, pre
tutindeni, organizarea superioară a 
întregii activități productive, ordi
nea și disciplina riguroasă, prompti
tudinea, operativitatea și conștiin
ciozitatea in îndeplinirea sarcinilor, 
înaltul spirit gospodăresc. Sînt ce
rințe a căror importantă deosebită 
pentru realizarea planului au fost în 
repetate rinduri subliniate de partid 
și care se impun acum cu o a- 
cuitate și într-o măsură considerabil 
sporită, constituind criteriul de apre
ciere a activității oricărui colectiv 
de muncă.

Firește că îndeplinirea obiecti
velor cincinalului va fi numai 
și numai in interesul oamenilor 
muncii. întreaga politică a parti
dului, întreaga sa activitate — așa 
cum s-a văzut și în această pe
rioadă atît de elocvent — are ca țel 
omul, bunăstarea și fericirea sa. 
Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că în prezent 
se elaborează programul de măsuri 
cu privire la ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii pe întregul 
cincinal, program ce va prevedea, în
tre altele, suplimentarea fondului 
de retribuție cu circa 10 miliarde lei, 
importante creșteri ale alocațiilor 
pentru copii, ale pensiilor de asigu
rări sociale etc. Or, aceste noi mă
suri. destinate să facă viața oameni
lor mai prosperă, pot fi înfăptuite 
numai pe baza dezvoltării mai ac
centuate a economiei naționale.

In mod hotăritor, îndeplinirea 
tuturor acestor sarcini, mobilizarea 
tuturor forțelor națiunii, unirea tutu
ror energiilor, realizarea tuturor o- 
biectivelor relevate în Expunerea se-

(Urmare din pag. I)

dezbaterilor, paralizind acțiunile de- 
putaților conservatori.

între anii 1859 și 1864, în lumea 
satelor au avut loc o serie de fră- 
mintări și o mișcare petiționară, prin 
care clăcașii iși exprimau nedume
rirea și neliniștea față de faptul că 
împroprietărirea — pe care o credeau 
iminentă după realizarea Unirii — 
era mereu tergiversată ; ei nu-și 
pierdeau, totuși, speranța că alesul 
de la 5 și 24 ianuarie îi va duce „la 
limanul mîntuirii".

Rezultată din voința maselor țără
nești, reforma agrară a lui Cuza din 
august 1864 a avut un mare ecou la 
sate : în semn de recunoștință, ță
ranii i-au trimis domnitorului sute de 
scrisori colective, in care, arătînd că 
de acum înainte aii „o patrie dreap
tă de apărat". îi, cereau lui Cuza să 
ducă tara „la mărire și independen
ță". Pe bună dreptate, unii istorici 
au subliniat rolul stimulator pe care 
l-a avut împroprietărirea din 1864 a- 
supra avintului si vitejiei ostașilor 
noștri in războiul de independență.

în 1877 .oștirea română era for
mată. în majoritatea ei. din țărani 
sau fii de țărani. Chiar și armata 
operativă avea peste 70 la sută din 
efectivul ei alcătuit din trupele te
ritoriale de dorobanți și călărași cu 
schimbul. în timpul războiului, fie
care județ a dat. totodată, și cite un 
batalion de milițieni pentru a face 
paza la Dunăre, mai ales după ce 
armata operativă trecuse în Bulga
ria. Milițienii făceau serviciul in hai
nele lor de acasă, numai armele le 
primeau de la stat. De aceea se spu
nea despre ei — ca și despre doro
banți și călărași — că sînt țărani 
înarmați.

Alcătuirea teritorială a acestor uni
tăți — în care ostașii se cunoșteau 
între ei de acasă — a contribuit 
la puternica lor coeziune și la acor
darea reciprocă a unui sprijin nepre
cupețit pe cîmpul de luptă, unde do
robanții și călărașii români — deși

crctarului general al partidului, înde
plinirea neabătută a programului e- 
laborat de Congresul al XI-lea de
pind de întărirea rolului conducător 
al organelor și organizațiilor de par
tid. Activiștii de partid, comuniștii, 
care și în zilele grele ale calamității 
au fost în fruntea tuturor bătăliilor 
pentru salvarea oamenilor și bunu
rilor materiale ale societății, pentru 
normalizarea vfeții economico-sociale 
și reconstrucția, iobiectivelor produc- 
tîve, trebuie să se afle și acum, mai 
mult ca aricind, în fruntea tuturor 
eforturilor îndreptate în direcția în
deplinirii și depășirii prevederilor 
planului national unic — obiectivul 
fundamental al întregii noastre na- 
țiuni. Aceasta impune comuniștilor 
îndatorirea de a pune umărul acolo 
unde este mai greu, a dinamiza — 
înainte de, toate prin propriul exem
plu — energiile creatoare ale mase
lor, a intensifica controlul asupra ac
tivității tehnico-economice, a urmări 
soluționarea operativă a tuturor pro
blemelor, a combate eu fermitate o- 
rice manifestare de delăsare sau bi
rocratism, a fi prezenți mereu pe te
ren, pretutindeni undo se hotărăște 
soarta planului, actionînd ca adevă- 
rati ostași afla.fi in stare de mobili
zare.

Avem un popor minunat, care și-a 
dovedit cu prisosință și acum, ca de 
atîtea ori in decursul istoriei, energia 
și forța creatoare, elanul revoluțio
nar, capacitatea de a infringe orice 
greutăți. Aveta un partid încercat și 
călit în lupte, puternic și unit, care 
și-a demonstrat, în modul cel mai 
grăitor, capacitatea de a conduce po
porul fără abatere pe calea făuririi 
unei vieți noi mereu mai bune, mai 
civilizate. Stă în puterea noastră ca, 
strîns uniți în jurul partidului, înfăp
tuind neabătut politica sa, să asigu
răm înlăturarea în cel mai scurt timip 
a urmărilor calamității, realizarea 
exemplară a sarcinilor de plan pe a- 
cest an și pe întregul cincinal, a tu
turor obiectivelor stabilite de Con
gresul al XI-lea, în propriul nostru 
interes, spre binele și fericirea po
porului român — popor harnic, dirz 
și plin de demnitate.
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n-aveau o instruire completă — au 
dat dovadă de un eroism ce i-a uimit 
pe martorii oculari străini. Brațul ță
ranului român, puternic pe coarnele 
plugului, s-a dovedit tot așa de ager 
mînuind pușca și baioneta pe cimpul 
de luptă pentru independența deplină 
a tării.

Țăranii rămași acasă au suportat o 
bună parte din rechizițiile militare și 
aproape in întregime transporturile 
de provizii și muniții pentru armată. 
Dacă în prima fază a războiului a- 
ceste transporturi durau mai puțin și

transportului tuberculilor de la de
pozitele „Agrosem" și I.L.F. Este o 
cerință cu atît mai mare cu cit nu 
puține sînt cooperativele agricole în 
care pierderile in silozuri se situează 
între 20 și 30 la sută. La cooperativa 
Arbore, de pildă, pierderile depășesc 
50 la sută din cantitatea stocată in 
silozuri. în aceeași ordine de idei, 
trebuie semnalat faptul că numai 
unitățile din cadrul Consiliului inter
cooperatist Rădăuți mai au nevoie 
pentru acoperirea necesarului de în- 
sămîntat de 1 300 tone cartofi.

Gh. PARASCAN
corespondentul „Scînteii"

BRAȘOV. După aprecierea ingine
rului loan Mănoiu, directorul direc
ției agricole județene Brașov, în a- 
cest an plantatul cartofilor se asigu
ră in județul Brașov in condiții ca
litative superioare față de anii tre
cuți. atît sub aspectul pregătirii patu
lui germinativ, al fertilizării solului, 
al asigurării seminței, cit și al exe
cutării lucrărilor de plantare. „în 
privința densității — ne spune dinsul 
— nu se realizează în nici o unitate 
sub 50 000 cuiburi la hectar, iar în 
urma modificărilor aduse unei bune 
părți din mașinile de plantat, vom 
reuși ca pe cel puțin 2 00U ha să 
asigurăm o densitate de 80 000 cuiburi 
la hectar". Directorul direcției agri
cole județene consideră însă că, sub 
aspectul desfășurării lucrărilor, a 
ritmului de lucru situația nu este 
de natură să mulțumească. Și aceas
ta deoarece din cele 11245 ha pre
văzute a fi plantate cu cartofi in 
județ, lucrarea a fost realizată doar 
pe 2 650 ha. Viteza de lucru stabilită 
nu se îndeplinește decit in propor
ție de circa 80 la sută.

Raidul-anchetă organizat prin cî
teva unități agricole a confirmat a- 
ceste aprecieri. într-o serie de uni
tăți cooperatiste din Țara Bîrsei ca 
cele din Vulcan, Stupini, Hălchiu 
etc. această lucrare s-a efectuat pe 
mai bine de o treime din suprafețele 
planificate.

Din păcate, nu peste tot se proce
dează la fel. Iată un asemenea exem
plu. în ziua raidului, cele două agre
gate de plantat cartofi de pe raza 
cooperativei agricole Ucea de Jos au 
început lucrul la ora 10. deoarece 
abia atunci a sosit sămînță. „Puteam 
începe plantatul la ora 7, se plinge, 
nu fără temei, mecanizatorul Anton 
Mikloș. -Ieri s-a întîmplat. Ia fel. 
Pierdem timp de pomană. Nu ciști- 
găm nici noi. nici cooperativa agri
colă".

Iată de ce considerăm necesar să 
fie luate măsuri mai energice pentru 
ca în fiecare localitate să fie mobi
lizate toate forțele la efectuarea a- 
cestei lucrări care nu suferă amîna- 
re. mai ales că timpul riscă să se 
înrăutățească.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii"

Lucrările sesiunii științifice 
consacrate împlinirii a 70 de ani 
de la răscoala țăranilor din 1907

Sub egida Academiei de științe so
ciale și politice. Academiei dc știin
țe agricole și silvice, Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de 
Producție și Institutului de studii 
istorice și sOcial-politice, joi dimi
neața, la Muzeul de istorie a parti
dului comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din România au 
început lucrările sesiunii științifice 
cu tema „Lupta de veacuri a țără
nimii pentru libertate si dreptate so
cială. pontrij progresul, unitatea na
țională și neatîrnarea patriei noastre, 
participarea activă, alături de clasa 
muncitoare, la victoria revoluției și 
construcției socialiste în România".

Din partea tovarășului' Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, au 
fost transmise un cordial salut parti- 
cipanților, precum și urări de succes 
deplin lucrărilor sesiunii, care oma
giază marea răscoală a țăranilor din 
1907.

La ședința de deschidere au fost 
prezenți tovarășii Cornel Burtică, 
Ilie Verdeț, Nicolae Giosan. Constan
tin Dăscălescu, Angelo Miculescu, 
Vasile Vîlcu.

La lucrările acestei ample manifes
tări din Capitală, ce șe desfășoară 
timp de două zile (31 martie — 1 
aprilie), participă activiști de partid 
și de stat, țărani cooperatori din în
treaga țară, muncitori, academicieni, 
cercetători și istorici, oameni de cul
tură și artă.

în cele peste 40 de comunicări șt 
referate sînt evocate, cronologic, pa
gini de seama din istoria mișcărilor 
țărănești din patria noastră, care au 
culminat cu marea răscoală de acum 
șapte decenii, semnificațiile profunda 
ale luptei înfrățite a țăranilor ro
mâni. maghiari, șași și secui, de-a 
lungul veacurilor, pentru realizarea 
aspirațiilor de libertate și dreptate 
socială, pentru înfăptuirea idealurilor 
de "unitate și independentă. Nume
roase lucrări reliefează pregnant mo
mente ale solidarității muncitorilor 
și țăranilor, solidaritate cimentată în 
focul luptelor de clasă, rolul comu
niștilor, al partidului clasei munci
toare pentru transpunerea în fapt a 
năzuințelor de secole ale țărănimii. 
Sint ilustrate, de asemenea. înflorirea 
de astăzi a vieții satelor, afirmarea 
plenară a geniului creator al țărăni
mii, dezvoltarea impetuoasă a agri
culturii socialiste.

tv
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală
10,00 Film artistic : „Paravanul"
11.35 Prejmer 1977 — reportaj
11,55 Telex
12,00 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.35 Curs de limba franceză
17,05 Emisiune în limba germană
18.50 Tragerea Loto
19,00 Idei contemporane
19,20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
19.50 La ordinea zilei
20,00 Teatru TV : „Amurgul unui co

cor"
20.50 Prim plan : „Nana Lena"

21,03 Instrumentiști virtuozi
21,40 Atelier de creație literar-artistică 
22,05 Grave probleme sociale și umani

tare în lumea capitalului
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL II
17,00 Telex
17,05 Portativ bucureștean
17.35 O viață pentru o idee : Gheorgh» 

Vâlsan (1885—1935)
18,10 Melodii lirice
18.35 Reportaj TV : Pe șantierele tine« 

retulul
19.00 Radar pionieresc bucureștean
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 La ordinea zilei
20,00 Cîntece vechi, doine, balade ft 

cintece ostășești
20,23 Blocnotes — informații utilitare
20,45 Computerele — documentar
21.30 Telex
21.35 Actualitatea bucureșteană

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 2, 3 

și 4 aprilie. In țară : Vreme în curs 
de încălzire ușoară, cer variabil, mai 
mult noros. Vor cădea ploi locale, mai 
frecvente în vestul șl nordul țării. Vîn-

tul va sufla slab, pină la moderat, pre- 
dominind din sud-vest. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 2 
și 8 grade, iar maximele între 6 șl 18 
grade, local mai ridicate. Pe alocuri, 
ceată slabă dimineața. In București : 
Vreme in curs de încălzire, cer tem
porar noros, favorabil ploii de scurtă 
durată. Vînt slab, pînă la moderat, 
temperatura în creștere ușoară, ceată 
slabă.

Piața Capitalei in aceste zile
Ati fost acum, de curând, în piață, 

în marele magazin și în hala „Uni
rii" ? Merită să vă duceți 1 Măcar 
pentru forfota care începe dis-de-di- 
mineață, specifică marilor piețe ali
mentare, pentru umbrarele multico
lore, pentru aromele fructelor parcă 
acum culese din pomi, al trufandale
lor etalate cu măiestrie. Dar în rai
dul nostru am trecut nu numai pe 
la piața „Unirii", ci, practic, am stră
bătut toate arterele comerciale din 
oraș : Magheru, Lipscani, Obor, Ra
hova, Bercem, Giulești. Predominan
tă în aceste zile este observația că 
rețeaua alimentară și piețele sint bine 
aprovizionate, se poate chiar vorbi 
de o largă diversitate de produse.

— Trei mari probleme au fost și 
rămîn în continuare în fata comer- 
ciantilor bucureșteni — ne spusese, 
din capul locului, tovarășul Mihai 
Comaroni, director general adjunct 
in direcția comercială : aproviziona
re, servire și curățenie exemplară.

Tovarășul director ne-a furnizat și 
citeva cifre din care, spunea dînsul, 
reiese mai bine saltul calitativ fă
cut în acest an de comerțul bucu- 
reștean. Acest „salt" calitativ se 
vede insă foarte bine și fără date 
statistice : in rafturi, în vitrine, pe 
platformele piețelor și în hale. Pen
tru luna martie, industria a livrat 
comerțului, pină la gram, întreaga 
cantitate de carne și preparate de 
carne, de zahăr, ulei, păsări, conser
ve, pește, preparate din lapte, la 
cane se adaugă și citeva zeci de mii 
de tone de legume.

— Au apărut trufandalele — șpu- 
nem noi, la un moment dat. tovară
șului C. Popescu, șef de complexe
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din Vilcea oferiseră 9 959 lei pentru 
aceeași nobilă cauză. Numeroase do
cumente vorbesc despre ofrandele 
de vite, cereale, legume, brînză, len
jerie, cojoace, scamă (vată) etc. fă
cute de țărănime. în ciuda condiții
lor de trai atit de grele, pentru tre
buințele armatei române care luptă 
să aducă independenta țării. în ju
dețul Botoșani, de pildă, cantitățile 
cele mai mari de produse le-au ofe
rit comunele Dumbrăveni. Flămînzi 
și Salcea, care se vor răscula la 1907. 
O serie de primari și subprefecti din

ȚĂRĂNIMEA
erau mai lesnicioase, după trecerea 
armatei peste Dunăre, drumurile 
străbătute de carele cu boi țărănești 
au devenit cu mult mai lungi și mai 
grele. De multe ori, țăranii, după ce 
duceau spre front. în carele lor, pro
vizii. la întoarcere aduceau răniți din 
fata Plevnei pînă la spitalele din 
Turnu Măgurele. în total, pentru 
transportul armatei române au fost 
rechiziționate, în timpul campaniei 
din 1877. un număr de aproape 265 000 
care cu boi. prestîndu-se cu ele pes
te 1 milion de zile de lucru și par- 
curgîndu-se peste 26 milioane de ki
lometri !

Totodată, populația civilă de la sate 
a mai contribuit la reușita campaniei 
prin donații pentru cumpărarea de 
arme și prin diferite alte ofrande 
(alimente, îmbrăcăminte etc.), nece
sare soldatilor de pe front ori răni- 
ților. De exemplu, pînă Ia 6 octom
brie 1877, țăranii din 15 comune ale 
județului Brăila strânseseră 4 660 lei 
pentru cumpărarea de arme, iar pină 
la sfirșitul aceleiași luni, 14 comune

Vîlcea. cînd înaintau pachetele cu 
scamă, precizau că aceasta e confec
ționată pentru răniți „de către toate 
femeile țărance" din acele comune.

Dacă, pe lingă aceste masive con
tribuții, avem in vedere că majorita
tea luptătorilor de pe front erau tot 
țărani sau fii de țărani și că 96 la 
sută dintre ostașii români ce au că
zut eroic pe cimpul de luptă in cam
pania 1877—1878 proveneau din co
munele rurale, putem conchide că 
masele populare sătești au dus greul 
războiului pentru cucerirea indepen
dentei naționale.

Momentul 1918 — .care a încununat 
procesul făuririi statului național 
unitar — a înscris noi și grăitoare 
mărturii ale atașamentului țărănimii 
la cauza independenței și unității pa
triei. Urmînd pilda vitejească a îna
intașilor, sute de mii de țărani ro
mâni, îmbrăcați in haine militare, 
s-au acoperit de glorie in luptele de 
Ia Mărăști, Mărășești și Oltuz, oprind 
invazia armatei germane la porții? 
Moldovei.

comerciale din direcția de speciali
tate a Capitalei : salata și ceapa 
verde, ridichile de lună și castrave
ții de seră, spanacul și andivele.

— Ideea finală a direcției noastre 
comerciale — ne-a răspuns interlo
cutorul — este aceea ca în 2-3 ani să 
nu se mai vorbească de trufandale.' 
Legumele proaspete din sere și so
larii vor deveni o marfă obișnuită și 
in sezonul rece.

Trecem prin piețele „Unirii**, 
„Obor", „Amzei" și „Ilie Pintilie** — 
de fapt, prin cele mai solicitate puncte 
comerciale ale orașului. Peste tot am 
găsit mărfuri de sezon în cantități 
suficiente și în nici o piață, indife
rent din ce sector de producție pro
veneau produsele, ele nu se vindeau 
ou prețuri peste haremurile de pe 
mercuriale. Ba, dimpotrivă.

Desigur, este un rezultat direct al 
măsurilor luate de conducerea parti
dului pentru îmbunătățirea în conti
nuare a aprovizionării populației, 
pentru perfecționarea activității co
merciale. in general, măsuri transpu
se operativ în viată atît de produ
cători. cit și de comerciant!. Totuși, 
să nu trecem cu vederea și unele 
neajunsuri din rețeaua noastră de 
servire publică apărute nu atit din 
cauze obiective, cit mai ales datorate 
unei organizări defectuoase. Am 
trecut și prin cartierul „23 August", 
unde se află piața cu același nume, 
în contrast cu altele, această piață 
pare o improvizație. în zilele raidu
lui nostru, în această zonă nu s-a 
găsit nici măcar jumătate din sorti
mentul de mărfuri aflat din belșug 
în alte cartiere. De fapt, n-am găsit 
la locul lui nici pe intendent, nici un
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în Transilvania, mișcările țărănești, 

îndreptate atit împotriva autorități
lor austro-ungare, cit și a moșierilor, 
au jucat un rol important în lupta 
pentru eliberarea națională si unirea 
cu țara. Zeci de mii de țărani — ală
turi de muncitori și intelectuali — au 
venit în ziua de 1 decembrie 1918 la 
Alba Iulia să participe la marea 
adunare națională, însuflețiți de en
tuziasmul împlinirii visului secular 
al unirii cu România, de dorința ca 
desăvîrșirea unificării statale să le 
aducă, totodată, consfințirea dreptu
lui asupra pămîntului.

„Oștile de iobagi ai bătrinului Ar
deal". urmașii lui lancu și Horea — 
scria un martor ocular — „vin cu su
mane albe de lină, cu căciuli țuguiate, 
cu puștile pe umăr, cu ochii arzători... 
Tot timpul nopții au vegheat pe pla
toul cetății, strînși in jurul focurilor, 
au intonat eîntece și doine și au stri
gat din piepturile lor puternice: „Vrem 
Unirea !“. Declarația de unire a 
Transilvaniei cu România adoptată 
de adunarea de la Alba Iulia — care 
însemna încheierea procesului de 
formare a statului national unitar 
român — a fost primită de cei peste 
100 000 de participanți, în majoritate 
țărani, cu o năvalnică bucurie și un 
entuziasm de nedescris. Țărănimea se 
dovedea și de data aceasta principa
la tortă în lupta pentru desăvîrși
rea unității naționale românești.

Patriotismul tradițional al țărăni
mii, dragostea ei înfocată pentru pă- 
mîntul strămoșesc, voința ei neclin
tită de libertate și o viață mai bună 
aveau să-și găsească noi și strălucite 
întruchipări în lupta dusă de întregul 
nostru popor pentru eliberarea de 
sub jugul fascist, apoi în anii de 
după insurecția din august 1944. cînd. 
în strinsă alianță cu clasa muncitoa
re. sub conducerea Partidului Comu
nist Român, ea a adus o contribuție 
de cea mai mare importantă la vic
toria revoluției populare, și-a închi
nat toate forțele făuririi României li
bere, independente, socialiste, de azi.

inspector comercial și nici măcar 
unul sanitar. O situație similară și in 
piața „16 Februarie", ca și în unele 
mici magazine. In general, se mai 
observă încă la o parte dintre co
rner cianțil noștri o grijă deosebită 
doar pentru unele puncte comercia
le. Astfel, dacă marile piețe merg 
bine, sînt aprovizionate corespunză
tor. piețelor mai mici li se acordă 
mai putină atenție. Urmele aceleiași 
optici pot fi întâlnite și în rețeaua 
celor cîteva mii de unități comer
ciale pe care le avem, în rîndul ma
gazinelor alimentare, ca și al celor 
de alimentație publică. Intri, de e- 
xemplu, la „Bitolia", la „Unirea", la 
marele magazin de pe str. Beldiman 
nr. 1, la cel din piața Amzei sau ia 
„Unic**. Nouă, cumpărătorilor, ni 
s-ar părea curios să nu găsim 
ceea ce dorim în aceste magazine. 
Dar de ce numai aici ? Să luăm de 
exemplu unitatea de prezentare a 
Departamentului industriei alimen
tare de pe șoseaua Mihai Bravu. Fi
rește. nu s-ar putea spune că din 
acest magazin lipsesc mărfurile o- 
bișnuite. Dar unitatea respectivă nu 
este „oricare", ci o unitate speciali
zată, de prezentare și desfacere. Cel 
puțin așa scrie pe firmă. Dar, 
înăuntru nu se deosebește cu nimic 
dc magazinul alimentar general pla
sat la 200 m distanță, în Piața Iancu- 
lui. Lucrurile se petrec identic și cu 
magazinele altor cartiere. Pentru a 
sublinia mai bine această idee, vom 
compara două magazine, aprovizio
nate de același producător : gostatul. 
Desigur, cunoașteți și dv. unitatea 
din piața „Amzei" în care se vind, 
între altele, și delicatese : păsări a- 
fumate, pastramă și ruladă de pasă
re. păsări obișnuite, multe sortimen
te de mezeluri „de casă" ș.a.m.d. 
Acest magazin este pur și simplu 
asaltat. Trebuie să-ți pierzi timp să 
cumperi un pui 1 Altă unitate, tot 
gostat, cea de pe str. Dorobanți, colț 
cu Ștefan cel Mare, vinde în schimb 
ouă și doar citeva alte produse. Le 
este oare așa de greu organelor co
merciale ale gostatului să repartizeze 
în mod judicios marfa in propria 
rețea de desfacere, sau pur și 
simplu au plăcerea de a aduce pe 
toți amatorii de păsări tocmai în 
piața „Amzei" ?

Așa cum ne fuseseră prezentate 
lucrurile de directorul general ad
junct din direcția comercială a Ca
pitalei, in această primăvară se pune 
un accent deosebit și pe întreținerea, 
in condiții ireproșabile, a curățeniei, 
a ordinii din perimetrele în care «e 
manipulează mărfuri. Intr-adevăr, fi 
în această direcție preocuparea in
sistentă a organismelor consiliului 
popular municipal a dat rezultate 
bune. Am constatat acest lucru pe 
tot traseul raidului nostru. încă din 
primele ore ale dimineții. în piețe, 
în fata magazinelor se spală, se mă
tură, se scutură. Inspecția comercia
lă și cea sanitară au insă datoria să ex
plice vînzătorilor, șefilor de complexe 
și magazine că nici pe departe nu 
ne aflăm în fata unei „campanii de 
primăvară", că ordinea și curățenia 
trebuie menținute permanent, de la 
deschiderea și pînă la închiderea ma
gazinului, în tot timpul anului. Fa
cem această observație pentru că in 
incinta și în jurul multor unități ali
mentare — din Militari, de pe Fe
rentari, Vatra Luminoasă, aproape 
fără excepție — se cam mătură de 
„ochii soacrei**... și apoi se stropește 
ca să se „înmoaie** praful.

Reluînd aprecierea inițială a aces
tor rinduri — buna aprovizionare — 
așteptăm din partea întreprinderii 
comerciale eforturi mai mari pentru 
o bună repartizare a mărfurilor in 
rețea, pentru o mai bună diversifi
care și prezentare a tuturor produ
selor. pentru alte „retușuri" necesar» 
la început de sezon.

Gh. GRAURE

afla.fi


SC1NTEIA - vineri 1 aprilie 1977 PAGINA 3

j

..

T A nPT?T WirT’T’TTTKT •I*j2a. JL £4 JLiJtLt V vJ JiM
tfzțțțț: Excelenței Sale Domnului MORARJI DESAI

Prim-ministru al Republicii India FUNERALIILE PATRIARHULUI JUSTINIAN MARINA

/

acuzator si aaîenîic
îmi este plăcut să vă adresez calde felicitări și cele mai 

succes cu prilejul numirii dumneavoastră în înalta funcție de 
al Republicii India.

Folosesc ocazia pentru a-mi exprima încrederea că relațiile româno- 
indiene de prietenie și colaborare pe multiple planuri, precum și conlu
crarea dintre Republica Socialistă România și Republica India pe tărîmul 
vieții internaționale se vor dezvolta în continuare, corespunzător intere
selor celor două popoare, cauzei păcii, securității și ințelegerii inter
naționale.

bune urări de 
prim-ministru

MANEA MANESCU
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

SINODULUI BISERICII ORTODOXE ROMANE
Adine impresionați de încetarea din viață a patriarhului Justinian Marina, 

exprimăm Sinodului Bisericii Ortodoxe Române profunde condoleanțe.
Prin încetarea din viată a patriarhului Justinian Marina. Biserica Orto

doxă Română pierde un slujitor de seamă, care și-a desfășurat întreaga acti
vitate in spiritul principiilor Constituției și legilor tării, noastre ce consfin
țesc libertatea cultelor, actionînd 
Române să sprijine consecvent 
României noi, pentru progres și 
națională.

pentru ca întregul cler al Bisericii Ortodoxe 
strădaniile poporului nbstru pentru zidirea 
bunăstare, pentru pace și colaborare inter-

Spectatorii lși amintesc : au vă
zut filme despre ororile fascismu
lui. despre atrocitățile monstruoase 
din lagărele de concentrare, despre 
nelegiuirile săvîrșite de agresori în 
războiul din Vietnam — imagini ale 
crimei care au zguduit conștiința a 
milioane și milioane de oameni. De 
astă-dată, în filmul prezentat 
miercuri seară la televiziune nu 
vedem cruzimea schingiuirilor din 
lagăre de concentrare, nu se aude 
tropotul pasului de gîscă al bata
lioanelor de asalt hitleriste : cu 
toate acestea, filmul demască cu 
violentă agresiunea contra omului, 
agresiune ce-i calcă în picioare 
demnitatea, ii răpește orice umbră 
de libertate.

Căci PARAVANUL, ultimul'film 
al reputatului cineast american 
Martin Ritt. ne oferă imagini răs
colitoare despre crima fără singe ; 
despre moartea fără cadavre fizice, 
despre furtul fără spargeri, despre 
brutalitatea cu zimbetul pe buze, 
despre terfelirea demnității umane 
în numele „democrației pure", des
pre un odios furt de identitate 
umană săvirșit sub masca .„priete
niei" ș.a.m.d. Un șir întreg de acte 
inumane, proprii lumii occidentale, 
fapte pe care filmul le „fotografia
ză" fără menajamente, scoțînd la 
iveală adevărul crud de sub stratul 
de pomadă al unei propagande 
mincinoase, nocive. Paravanul este 
una dintre acele creații semnifica
tive pentru impactul artei cu reali
tatea contemporană, trăită deopo
trivă de către artiști și simpli spec
tatori an acea parte a lumii unde o 
societate nedreaptă distruge nenu
mărate avânturi si destine omenești.

Chiar genericul filmului este con
stituit din imagini ale unor jurnale 
de actualități, cu oameni politici 
reali, ca McCarthy, MacArthur. Tru
man. Eisenhower, cu aspecte din 
războiul de agresiune împotriva po
porului coreean și. totodată, . din 
viața „mondenă" americană — ideri- 
tifieîndu-se epoca apariției „listelor 
negre" și a „vânătorii de vrăjitoare", 
cum se. denumeau vingtoarea de de- 
mocrați, persecutarea militanților 
progresiști, ce au marcat o culme a 
ipocriziei unei false democrații și 
călcarea în picioare a respectului 
pentru „drepturile omului".

Subiectul dramei astfel anunțate

nu este cituși de puțin o intimplare 
imaginată. Căci. Intr-adevăr, folo
sirea drept „paravan“ a numelui 
unor oameni anodini de către pro
scrișii politici, de către victimele 
faimoasei „comisii pentru cerceta
rea activităților antiamericane" a 
fost o procedură reală la care au 
recurs aceștia ca să-și poată conti
nua munca de creație și să-și asi
gure existența. Mai mult, atît sce
naristul Walter Bernstein, cit și re
gizorul Martin Ritt sau actorul 
Zero Mostel au fost ei înșiși incul
pați de către amintita comisie, în 
fapt un instrument de teroare pu
blică. de înăbușire a opiniilor ne-

însemnări despre 
filmul american 

„Paravanul4*

conforme cu țelurile slujitorilor 
„războiului rece". Alături de ei, 
s-au aflat nume ca Dalton Trumbo, 
Bertolt Brecht, Joseph Losey, pre
cum și alte peste două sute de per
sonalități artistice ale Hollywood- 
ului. victime ale încălcării brutale 
a drepturilor democratice. Un per
sonaj aparent secundar, actorul 
Hecky Brown (rol susținut de Zero 
Mostel) evocă procedeele utilizate 
pentru îngenuncherea personalității 
omului, a desființării oricărei um
bre de demnitate : mai întîi. auto- 
denunțul — cu promisiunea de a fi 
salvat — iar apoi', acuzarea altora, 
de regulă 1 a. celor mai apropiați. 
împrumutate din universul concen- 
traționar de tip fascist, tehnicile 
„comisiei" au avut efecte lesne de 
prevăzut, instaurind un climat de 
teroare, de spaimă, suspiciune și 
neîncredere, promovînd delațiunea 
mișelească la rang de „normă civi
că". generînd un șir de „crime albe", 
dispariții., sinucideri. O moarte len
tă i-a urmărit pe cei care încercau 
să supraviețuiască dintr-un salariu 
de mizerie... Panoramă violentă 
prin tragismul ăi. dar absolut au
tentică. absolut exactă pentru cfcea 
ce ascunde odioasa societate a ca-

Din cronicile
Sâptâmînalul 

un interviu cu
„Fapte reale, nu ficțiuni1. 

de mare tiraj „L’EXPRESS" a publicat 
Martin Ritt, regizorul filmului, interviu intitulat în mod 
semnificativ „Am fost pe lista neagră". El arată cli
matul de intoleranță în care au fost nevoiți să tră
iască vreme îndelungată toți cei incluși pe această 
listă: „Era de ajuns- o simplă denunțare - anonimă 
pentru ca orice cetățean să fie trimis în fața jude
cății. Indiferent tftrcă era'vinovat sau nu.-FHmul- ,,Pa
ravanul" nu este deci un film de ficțiune. M-am inspi
rat dintr-un fapt real, din Sinuciderea actorului Philip 
Loeb, una din victimele «vînătorii de vrăjitoare»".

„Un climat de suspiciune și persecuții". 
Evidențiind împrejurările reale din care s-a inspirat 
filmul „Paravanul", cotidianul „LE MONDE" scrie în
tr-un amplu articol : „in 1947, în plină perioadă a 
războiului rece, Comisia pentru cercetarea activităților 
antiamericane a început o adevărată „vinătoare" an
tidemocratică. Scenariști, tehnicieni, realizatori și actori 
erau supuși interogatoriilor. Refuzul de a răspunde la 
acest gen de anchete a dus la aruncarea în închisoare 
a 10 personalități cunoscute ale Hollywoodului. Totoda-

„Am trăit
(Urmare din pag. I)

tor necalificat într-o fabrică de hîrtie 
din Miinchen. Dar, cum se spune la 
noi. am sărit din lac in puț. Aici 
trecusem de Ia munca cu brațele la 
cea cu spatele, la transporturi... Au 
trecut anii și prin truda zilei, cu 
voință de fier, mi-am strîns o sumă 
de bani și mi-am construit o casă in 
Garching. Dar duceam dorul casei, 
năzuiam și eu să simt o mină de 
femeie în casă, să-mi văd aproape 
copiii. Curînd, soția avea 
pașaportul de plecare din 
iam să-mi chem și copiii.

Martin Meișter scoate o 
și ne-o arată : „Iată, 
casa mea de acolo...".

Fotografia e pe peretele ușii. Nu 
se compară cu casa in care ne aflăm 
acum, care pe fundalul verde al pă
durii Dumbrava din apropiere pare 
o adevărată casă de odihnă. Am ză
bovit insă mai mult in fața acestei 
fotografii fiindcă soția sa. Agh'eta, o 
femeie de 75 de ani. ține să explice 
ceva.

— La geamurile astea din poză stă
team si mă gîndeam eu. Și nu o dată 
am plins după cei de acasă. Stăteam, 
spălam, mai aranjam prin casă, dar 
veneam iar la geam să dau drumul 
dorului către Păuca. Eram obișnuită 
cu multi copii și multă lume în ju
rul meu. Eram obișnuită să mă uit 
dimineața ce-mi fac păsările din o- 
gradă. să schimb o vorbă cu vecinii 
în poartă. Da. la geamul ăsta, zic 
mi-am dat seama cel mai bine 
înseamnă țara mea.

— Văzînd asta, a spus: hai 
mergem mai des in țară — adaugă 
herr Martin. Și din 1969 am fost an de 
an. Apoi s-a întimplat ceva ce unii 
nu prea pot să priceapă. Nici măcar

să obțină 
tară. Vo-

fotografie 
aceasta era

eu,
ce

să

NOI AMENAJARI LA
Așezarea sa pitorească, clima 

plăcută, dar mai ales calită
țile terapeutice ale celor peste 
20 de izvoare de ape minerale 
au făcut din Slănic Moldova o 
stațiune balneoclimaterică renu
mită atît în țară, cît și peste ’ 
hotare. Dovada aprecierii apelor 
de aici o constituie medaliile de 
aur obținute la Viena, Paris și 
la alte diverse expoziții interna
ționale. Sînt ape cloruro-bicar- 
bonate-sodice, carbogazoase, 
ușor sulfuroase, atermale, de 
compoziție și concentrație dife
rite. indicate în tratarea unor 
afecțiuni digestive și boli de nu
triție, precum și a unor afec
țiuni ale aparatului respirator. 
Pentru efectuarea tratamentelor 
stațiunea dispune de buvete cu 
apă minerală, instalații pentru 
băi calde, instalații pentru'

libertății

CONSILIUL DE STAT
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

a acestei 
Howard

pitalului sub demagogia 
de gindire și acțiune !

O latură caracteristică 
lumi o încarnează 
Prince, eroul principal (interpretat
de Woody Allen). Acest „american 
oarecare", prin slujba lui într-un 
bar. este totuși un model al edu
cației primite în spiritul mult lău
datului „american way of life" — 
modul de viață american. Adică : 
a profita, a stoarce bani sub mas
ca prieteniei. Ceea ce Prince reali
zează, împrumutindu-și numele 
unor scenariști persecutați și urmă
riți de agenții „comisiei", este un 
dublu profit : procentul în dolari pe 
care și-l asigură din munca celor 
siliți să stea în umbră și. nu mai 
puțin, reputația dobindită fără 
muncă, peste noapte. Mentalitatea 
sa acaparatoare nu este singulară, 
ea reprezintă o concepție dirigui
toare. soră geamănă cu acea poli
tică de „furt al creierelor". —. atra
gerea capacităților creatoare din 

• orice domeniu și din oricare altă 
tară, pentru a crește atît procen
tele de cîștig. cît și faima produ
selor „made în U.S.A." ce înmaga
zinează inteligența altora sub fir
mă proprie.

Confruntind adevărul cu minciu
na în forma ei cea mai agresivă și 
condamnând siluirea conștiinței oa
menilor. a convingerilor lor. încăl
carea echilibrului lor moral. Martin 
Ritt își îndeplinește o datorie față 
de înalta menire a artei ecranului : 
aceea de a fi un militant al pro
gresului, de a smulge măștile, de 
a preveni asupra neofascismului ce 
se reactivează in forme de o viru
lentă de nedisimulat prin clamarea 
„drepturilor omului". în numele că
rora. — cinică demagogie — este 
strivit chiar omul !

Filmul „Paravanul", un avertis
ment și o temă de meditație ofe
rite tuturor acelora care nu reușesc 
să distingă ceea ce se spune de 
ceea ce se face — într-o lume clă
dită pe inechitate socială, pe forța 
nimicitoare a profitului, pe legile 
junglei — este un veritabil docu
ment acuzator de care trebuie să se 
tină seama atunci cînd se discută 
— intr-adevăr și cu seriozitate și 
răspundere — despre drepturile o- 
mului.

Eugen ATANAS1U

presei străine-------------------------
tă, un mare număr de „suspecți" au fost trecuți pe lis
ta neagră. Unii scenariști, precum Dalton Trumbo și 
Michael Wilson, au fost nevoiți să scrie sub nume de 
împrumut. Realizatori ca Jules Dassin, Joseph Losey 
au trebuit să emigreze. Abraham Polonsky nu a avut 
posibilitate timp de 18 ani să turneze măcar un sin- 
gur film. Cunoscutul actor John Garfield a decedat 
dupâ ce a ținut piept hărțuielilor comisiei de an-. ________
chetă, fiind împins la sinucidere.

Evocînd toate aceste îrfiprăjtirări tragice, filmul «Pa
ravanul» permite spectatorului să descopere un cli
mat paranoic de suspiciune, absurditate și persecuții 
duse pînă la ultima expresie".

„Intoleranță, injustiție, minciună". 
„L’HUMANITf- DiMANCHE", referindu-se la unul din 
interpreții principali ai filmului, Zero Mostel, scrie: 
„Mostel joacă, practic, propriul său rol, întrucît a fost 
unul dintre primii actori acuzați de „comunism". Fiind 
actor și nu scenarist, nu și-a putut găsi un „paravan", 
așa cum se intimplă în filmul cu același nume, film 
care demască fără cruțare intoleranța, Injustiția, min
ciuna, reaua credință".

emigrantului...
n-a fost de acordunul din cei 7 copii 

să se strămute acolo. Era într-un fel 
o mare lecție pentru noi. Poate cea 
mai zguduitoare lecție: să ai șapte 
copii și să te 
fapt nu 
unul nu 
străini.

Acum.
dese, pentru ce să-i fi tîrît 
după mine ? Pentru ce să fi plecat 
copiii mei de aici ? Ei sînt stăpini 
pe munca lor aici, nu se află în si
tuația în care am fost eu acolo, sa li 
se fure munca. Aici, în țară, în Româ
nia. au văzut lumina zilei. Ei, noi, 
bunicii, străbunicii noștri. Ei aici au 
casa lor. școala în limba 
aici învață și vorbesc 
Cintă laolaltă cy românii 
noastre, comune, pe la nunți. Iată 
aceste fotografii de la nunțile în care 
feciorii și fetele noastre au jucat și 
joacă împreună cu românii. Ei se 
află cu românii, cot Ia cot, la mun
că, Ia bine și la necazuri. Sînt frați 
pe viată, deși fiecare are portul lui, 
biserica lui la care se inchină...

întrebările lui Martin Meister, ros
tite chiar la o distanță de timp de, 
la încheierea unei experiențe amare 
din existenta sa. sînt zguduitoare. 
Ele reprezintă în același timp un 
necruțător rechizitoriu împotriva pro
pagandei criminale desfășurate de 
oficine aflate în slujba politicii unor 
cercuri neofasciste de ademenire a 
oamenilor spre un „rai" inexistent, 
de înstrăinare de ai lor, de azvirlire 
în vîrtejul unor drame umane care 
lasă urme de nevindecat.

— Iar dacă ar fi să mă alătur 
unui gind al soției — continuă herr 
Martin — și eu atunci am înțeles 
cel mai limpede că numai aici e 
țara mea. Lingă cei 7 copii, 
nepoți și 25 de strănepoți pe 
am. Și toți numai in județul

mai 
vrea

cind

tt

trezești deodată că de 
ai nici unul. Că 
să te urineze

nici 
prin

ghistau bine și mă
•acolo,

maternă, 
românește.

cinteccle

SLANIC-MOLDOVA
pneumoterapie și fizioterapie, 
bazine cu apă caldă pentru chi- 
netoterapie. Tot la baza de tra
tamente pacienții au la dispozi
ție săli pentru gimnastică medi
cală, masaje, cosmetică medi
cală, precum și o policlinică 
modernă cu cabinete și labora
toare de diferite specialități. Do
tarea modernă a acestei noi 
baze de tratamente permite 
efectuarea unui număr de circa 
10 000 de proceduri pe zi.

Vilele și hotelurile dotate cu 
încălzire centrală și confortul 
necesar sînt gazde primitoare 
pentru turiștii veniți la cură 
sau odihnă în orice anotimp al 
anului. în stațiune au fost con
struite pensiuni, restaurante, co
fetării, braserii, baruri de zi. 
(Gh. Baltă, corespondentul 
„Scînteii").'

0 delegație română a plecat la Brazzaville 
pentru a participa la funeraliile președintelui 
Republicii Populare Congo, Marien N’Gouabi

O delegație condusă de tovarășul 
Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, a plecat, joi dimineața, la 
Brazzaville, pentru a participa la 
funeraliile președintelui Comitetului 
Central al Partidului Congelez al 
Muncii. președintele Republicii 
Populare Congo, Marien N'Gouabi.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
au fost de față tovarășii Ștefan 
Voitec. membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe. A fost prezent 
Joseph Gampouo, ambasadorul Re
publicii Populare Congo la Bucu
rești.

★ ★

Conferință de presă la
Ambasadorul Uniunii Sovietice la 

București. V. I. Drozdenko, a orga
nizat. joi la amiază, la Ambasada 
U.R.S.S., o conferință de presă con
sacrată celei de-a 60-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

în expunerea sa. ambasadorul so
vietic a subliniat importanta istorică 
a Revoluției din Octombrie. înfăp
tuită sub conducerea partidului co
munist. condus de Lenin, eveniment 
care a marcat începutul-epocii tre
cerii omenirii de la capitalism la so
cialism. Au fost înfățișate. în conti
nuare, aspecte reprezentative ale 
dezvoltării societății sovietice în cele 
șase decepii care au trecut de la vic
toria revoluției, succesele obținute de 
popoarele acestei țări în construc
ția comunismului'. îff înfăptuirea

Ambasada Uniunii Sovietice
programului Congresului al XXV-lea 
al P.C.U.S.

V. I. Drozdenko s-a referit apoi la 
politica externă promovată de
U. R.S.S. pentru consolidarea păcii și 
securității în lume, pentru întărirea 
mișcării comuniste și muncitorești.

Evocînd dezvoltarea raporturilor de 
colaborare româno-sovietică. am
basadorul a subliniat rolul deosebit 
al convorbirilor dintre tovarășul 
Leonid Brejnev și tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru continua întărire a 
prieteniei româno-sovietice. pentru 
adincirea relațiilor dintre cele două 
partide, țări și popoare.

Au fost prezentate apoi filme do
cumentare dedicate personalității lui
V. I. Lenin, realizărilor de astăzi ale 
Uniunii Sovietice.

(Agerpres)

PLECAREA DELEGAȚIEI DIN R. S. CEHOSLOVACA
Joi duipă-amiază a părăsit Capi

tala tovarășul Vasil Bilak. membru 
al Prezidiului, secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia. care, la invitația C.C. al Parti
dului Comunist Român, a făcut o vi
zită de prietenie în țara noastră. 
Oaspetele a fost însoțit de Vladimir 
Micka, șeful secției economice a 
C.C. al P.C.C.. de activiști de partid.

La plecare, pe aeroportul Otopeni

au fost prezenți tovarășii Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar 
C.C.. al P.C.R., Dumitru Turcuș 
Alexa Haralambie, adjuncti de 
de secție la C.C. al P.C.R.

Au fost prezenți Teodor Haș, am
basadorul țării noastre la Praga. și 
Lumir Hanak. ambasadorul Republi
cii Socialiste Cehoslovace la Bucu
rești.

al 
și 

șef

în ziua de 31 martie a.c. au avut 
loc funeraliile patriarhului Justinian 
Marina.

Ceremonia 
la catedrala 
resti.

Au asistat 
ședințe al Consiliului de Stat. Eugen 
Jebeleanu, vicepreședinte al Consi
liului Național al Frontului Unității 
Socialiste, reprezentanți ai Consiliu
lui popular al Capitalei, ai Departa
mentului cultelor. Au luat parte 
membrii Sinodului Bisericii Ortodoxe 
Române, șefii cultelor din tara noas
tră, membri ai clerului, credincioși. 
De asemenea, au participat reprezen
tanți ai unor biserici de peste hotare 
și ai unor organizații religioase in
ternaționale.

în numele președintelui Republicii 
Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
al Consiliului de Stat, guvernului și 
al Frontului Unității Socialiste. Ște
fan Voitec a exprimat condoleanțe.

în cuvîntul său. Justin Moisescu, 
mitropolitul Moldovei, și Sucevei, a 
înfățișat viața defunctului, datele sale 
biografice, principalele momente ale 
activității celui dispărut, subliniind 
că el a fost legat, prin originea sa 
țărănească, prin educația primită in 
familie, de oamenii simpli, animat 
fiind de dorința împlinirii binelui ob
ștesc. Relevînd dragostea lui fată de 
România de astăzi, pentru opera nouă 
înfăptuită în anii noștri. Justin Moi
sescu a citat ceea ce patriarhul Justi
nian Marina mărturisea : „România 
nouă, liberă și democrată, este un 
patrimoniu sfînt care trebuie păstrat 
cu sfințenie". Vorbitorul s-a referit 
apoi la activitatea patriarhului Justi
nian Marina in fruntea Bisericii Or
todoxe Române pentru ca aceasta și 
clerul său să contribuie la activitatea 
de dezvoltare și progres a tării. îm
părtășind pe deplin aspirațiile po
porului pentru o societate nouă, mai 
dreaptă, mai bună.

La rîndul său, Ion Roșianu. pre
ședintele Departamentului cultelor, 
a relevat că. timp de 29 de ani. cit 
s-a aflat în fruntea Bisericii Ortodoxe 
Române, patriarhul Justinian Marina 
a fost sensibil la înnoirile ce se ză
misleau în țara noastră, a îndrumat 
permanent clerul, împreună cu mem
brii Sinodului, pe drumul slujirii ne
abătute a eforturilor constructive ale

de doliu s-a desfășurat 
Patriarhiei din Bucu-

Ștefan Voitec. vicepre-

tuturor fiilor acestui pămînt. Tot
odată, el și-a dedicat o mare parte 
din activitatea sa statornicirii bune
lor relații cu celelalte culte din pa
tria noastră, contribuind la climatul 
de respect reciproc si de înțelegere 
între acestea. Desfășurindu-si activi
tatea pe baza libertăților religioase 
acordate de Constituția țării, patri
arhul Justinian Marina a înțeles că 
înalta îndatorire a clerului o repre
zintă îndeplinirea cu devotament a 
îndatoririlor cetățenești, sprijinirea 
fără preget a strădaniilor poporului 
riostru pentru înălțarea patriei.

Au mai luat cuvîntul Nicolae 
Mladin, mitropolitul Ardealului, epis
copul Albert Klein, din partea Bise
ricilor Evanghelice, dr. Moses Rosen, 
șef-rabinul Cultului mozaic, episco
pul auxiliar monseniorul Jakab An
tal, al Episcopiei romano-catolice de 
Alba Iulia. din partea Bisericii Ro
mano-Catolice.

De asemenea, din rîndul delegațiilor 
de peste hotare, au omagiat personali
tatea defunctului Sanctitatea Sa pa
triarhul Maxim al Bisericii Ortodoxe 
Bulgare, Sanctitatea Sa patriarhul 
Vasken I. din partea Catolicosatului 
Armean de Etchmiadzin, mitropolitul 
Meletios de Paris, din partea Patri
arhiei Ecumenice a Constantinopo- 
lului. mitropolitul Ghermanos de Pe
tra. din partea Patriarhiei Ierusali
mului. mitropolitul Alexei de Tallin, 
din partea Patriarhiei Moscovei, mi
tropolitul Alexandru de Peristeri. din 
partea Bisericii Ortodoxe a Greciei, 
episcopul Ramon Torrella. vicepre
ședinte al Secretariatului pentru Uni
tate Creștină al Vaticanului, episcopul 
John Satterth withe de Fulham și 
Gibraltar, din partea Bisericii An
glicane, Allan Brasch, secretar gene
ral asociat al Consiliului Ecumenic al 
Bisericilor, și dr. G. Williams, secre
tar general al Conferinței Bisericilor 
Europene,. .

înhumarea a avut loc în cripta, din 
biserica Radu Vodă din București.

(Agerpres)

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite 

ciștigătoare la tragerea la sorți 
lunară din 31 martie 1977

SPORT • SPORT ® SPORT • SPORT Cronica zilei
HOCHEI

• La patinoarul „23 ^.ițgijst" „din, 
Capitală au început joiîntrecerile 
competiției, internațiapaleo-țțș. hochei- 
pe gheață pentru „Cupa Federației"'. 
In primul joc selecționata R. F. -Ger
mania a terminat la egalitate 4—4 
(1—1, 3—2, 0—1) cu formația sovie
tică S.K. Urițki 'din orașul Kazan.

„Cupa Federației44
Tot la egalitate 5—5 s-a înch£j£t„și 
meciul dintre selecționata divizionară 

-- a. României' și formația cehtWloVăcă 
Ihgstav din Bffio.

Astăzi, de la ora 16, se dispută 
partidele : R. F. Germania — Ingstav 
Brno și selecționata divizionară a 
României — ’ S. K. Urițki Kazan.
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1 11425 122 .Si 50 000
-1 . 26811 .<•«93 to *.-j* 50 000
1 40339 118 40 000
1 98357 52 40 000
1 70787 42 40 000
1 82271 19 30 000
1 94462 12 30 000
1 95904 109 30 000
1 98455 60 30 000
1 54155 73 25 000
1 50995 81 25 000
1 73035 119 25 000
1 81621 69 25 000
1 88515 54 25 000
1 15795 92 20 000
1 00391 45 20 000
1 77651 37 20 000
1 36645 55 20 000
1 68469 112 20 000
1 75430 01 20 000
1 44916 70 15 000
1 32141 27 15 000
1 86423 100 15 000
1 94873 09 15 000
1 24925

Termi
nația 
seriei 

obliga
țiunii

107 15 000

100 077 117 5 000
100 309 108 3 000
100 467 14 1 000
100 282 23 1 000
100 719 24 1 000
100 365 36 1 000
100 079 88 1 000
100 490 113 1 000

1 000 81 55 800
1 000 95 84 800
1 000 74 08 800
1 000 33 52 800
1 000 02 117 800
1 000 91 20 800
1 000 79 70 800
1 000 58 84 800
1 000 25 13 800

9 825 Total: 9 260 000

La Muzeul de Artă al Republicii 
Socialiste România a fost deschisă, 
joi. expoziția „Desenatori și acuare- 
liști englezi" (1900—1950), organizată 
îh cadrul acordului cultural dintre 
țara noastră și Marea Britanie. de 
către Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste și Consiliul Britanic.

Expoziția cuprinde peste 80 de lu
crări care fixează principalele direc
ții de dezvoltare a acuarelei și de
senului englez, etapele de afirmare 
ale acestor genuri de artă. Artiștii 
de prestigiu prezenți în expoziție — 
multi de reputație mondială — ca 
Henry Moore. Ben Nicholson. Bar
bara Hepworth sau Paul Nash, va
loarea lucrărilor selecționate și ți
nuta prezentării fac ca această ex
poziție să constituie un eveniment 
artistic care va retine atenția publi
cului nostru iubitor de artă.

La vernisaj au rostit cuvîntărl 
Constantin Suter, critic și istoric de 
artă, Reginald Louis Secondă, amba
sadorul Marii Britanii la București, și 
Richard Timms, atașat cultural al 
aceleiași ambasade.

Au participat Tamara Dobrin. 
vicepreședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste. funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, personalități ale vieții cul- 
tural-artistice bucureștene, precum 
și membri ai corpului diplomatic.

în
• In turneul de 

jucătorul român Ilie Năstase l-a în
vins cu 7—6. 6—3 pe campionul olan
dez Tom Okker. în alte două partide 
disputate, Wojtek Fibak l-a întrecut 
cu 7—6, 6—4 pe Jan Kodes, iar Dick 
Stockton a dispus cu 6—3. 7—6 de 
Ray Moore.

• în preliminariile campionatului 
mondial de fotbal (zona europeană) 
s-au disputat alte' două partide, în
cheiate cu următoarele rezultate teh
nice : Anglia — Luxemburg 5—0 
(1—0). Cele 5 puncte au fost marcate 
de Keegan. Francis. Kennedy, 
Channon. (2. dintre care unul din 
11 m) ; Țara Galilor — Cehoslovacia 
3—0 (1—0). Au înscris James (2) și 
Deacy.

c î t e va
tenis de la Londra, ția 

s-a

rînd ui i
Ț.S.K.A. Moscova. Pentru finală 
calificat insă echipa sovietică, în

vingătoare în primul joc cu scorul 
de 20—18.

e Penultima partidă a meciului 
pentru turneul candidaților la titlul 
mondial de șah dintre marii maeștri 
Tigran Petrosian și Viktor Korcinoi, 
care se desfășoară la Castelvecchio 
Pascoli (Italia), s-a încheiat remiză 
la mutarea a 27-a. După 11 partide, 
scorul este favorabil cu 6—5 puncte 
lui Viktor Korcinoi.

Am cerut deindată să revin acasă, 
în 1975 mi se acorda viza de reve
nire în tară și, în același an, ne 
stabileam in Sibiu.

— Acasă e acasă — completează 
și Agneta Meister. Vin copiii toată 
ziua la tine, te intilnești cu rudele, 
acum mi-am recîștigat liniștea. Cînd 
m-am încumetat să plec prin străini, 
statul nostru a manifestat față de 
mine o atitudine de înțelegere. Dar 
atunci cînd mi-a aprobat reîntoarce
rea, eu zic că a dat dovadă de cea 
mai mare omenie.

— în cei aproape 30 de ani de 
umblet prin alte țări — continuă 
soțul Agnetei — am avut timp să 
aflu tot ce se poate afla și despre 
ce-i bine, și despre ce-i rău „dincolo". 
Am avut răgazul să mă gindesc și 
unde ne simțim mai bine. Si găseam 
Sibiul, de fiecare dată, mai frumos, 
în centru, spre fostul Tir® al finu
lui, în Hipodrom, s-au înălțat multe 
blocuri. Desigur, mai sînt multe de 
făcut și în Sibiu, ca și in țară. Dar 
cine să le facă dacă nu noi, cu toții, 
cei care ne-am născut si trăim de 
veacuri pe aceste locuri?

încercând să redăm cu strictă au
tenticitate discuția cu soții Meister 
și totodată să recompunem cit mai 
fidel destinul unei familii numeroase 
de sibieni de naționalitate germană, 
trecuți prin cruda experiență a 
vremelnicei înstrăinări, poate am 
trecut peste unele amănunte privind 
stările sufletești trăite de interlocu
torii noștri. Importantă e, ni se pare, 
bucuria lor de acum, generată de 
faptul că. după atîta zbucium sufle
tesc, greul celor doi oameni s-a 
încheiat, că barca vieții lor a trecut 
de cataracte, că după înstrăinare, azi 
au din nou PATRIE, că noi ramuri, 
la fel de viguroase, vor crește în ar
borele genealogic al familiei Meister.

Por-
1—0 
fost

Meciul dintre marii maeștri 
Polugaevski și Henrique 
Mocking a continuat 
partida a 11-a, care 
după efectuarea a 41 
Polugaevski conduce 
5,5—4,5 puncte.

Lev 
Costa 

la Lucerna cu 
s-a întrerupt 

de mutări. Lev 
cu scorul de

Intr-un meci amical de fotbal des
fășurat la Lisabona, selecționata 
tugaliei a învins cu scorul de 
(0—0) echipa Elveției. Golul a 
marcat de Alves (min. 51).

• Competiția europeană feminină 
de baschet „Cupa Liliana Ronchetti" 
a fost cîștigată de echipa Spartak 
Moscova. în finala disputată la 
Roma, baschetbalistele sovietice au 
întrecut cu scorul de 97—54 (53—25) 
formația bulgară Minior Pernik.

• Aseară la Moscova. în meci retur 
pentru Cupa campionilor europeni la 
handbal masculin, echipa vest-ger- 
mană V.F.L. Gummersbach a între
cut cu scorul de 16—15 (7—5) forma-

LISTA OFICIALA
a libretelor de economii cu dobindă și ciștiguri ieșite ciștigătoare 

la tragerea la sorți pentru trimestrul I, 1977

și la următoa- 
amortizare este 
să achite pri- 
termenele sta-

De la ADAS

— Cîștigurile se acordă integral titularilor libretelor de economii care au 
un sold mediu trimestrial egal cu cel puțin 10% din valoarea cîștigului ; pen
tru ceilalți titulari, cîștigul este de 10 ori mai mare decît soldul mediu tri
mestrial al libretului. Libretele cu sold mediu trimestrial mai mic de 50 lei 
nu beneficiază de cîștig.

34 de 
carc-i 
Sibiu.

ADMINISTRAȚIA ASIGURĂRILOR 
DE STAT ANUNȚA :

La tragerea de amortizare a asigu
rărilor de viață pentru luna martie 
1977 au ieșit următoarele opt combi
nații de litere :

R.J.S. ; A.O.K. ; D.G.T. ; J.C.G. ; 
U.L.T. ; S.U.F. ; X.S.K. ; M.N.D.

Toți asigurații cărora le-au ieșit 
una sau mai multe din aceste com
binații de litere inscrise în polițele 
lor. urmează să se adreseze unități
lor ADAS pentru a li se stabili 
drepturile cuvenite.

Pentru a participa 
rele trageri lunare de 
necesar ca asigurații 
mele de asigurare la 
bilite.

Numărul ciștigurilor Nr. libretu
lui ciștigător

Valoarea ciștigului
parțială 1 totală

1 2 980 094 50 000 50 000
1 1 530 427 40 000
1 0 387 114 40 000 80 000
1 0 767 554 30 000
1 0 236 557 30 000
1 0 110 672 30 000
1 2 615 463 30 000
1 2 288 326 30 000
1 0 832 777 30 000 180 000
1 0 871 005 20 000
1 2 791 499 20 000
1 3 238 333 20 000
1 3 233 762 20 000
1 2 068 707 20 000
1 2 267 312 20 000
1 3 132 805 20 000
1 0 706 030 20 000
1 2 145 343 20 000 180 000

Terminația
libretului

42 86 454 10 000
42 50 334 10 000
42 87 499 10 000 1 260 000
42 37 951 5 000
42 17 483 5 000
42 90 013 5 000
42 20 422 5 000 840 000

418 6 013 2 000
418 8 295 2 000
418 8 094 2 000
418 0 558 2 000 3 344 000
418 3 012 1 000
418 8 629 1 000
418 0 725 1 000
418 9 347 1 000
418 4 133 1 000
418 7 865 1 000
4J8 1 996 1 000 2 926 000

4 180 225 500 2 090 000

Total 9 090 ciștiguri în obiecte în valoare de lei 10 950 000

Cîștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea ciști- 
g,urilor 
minală 
toare.

Plata 
sucursalele. 
C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—0S9999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—125, la con
fruntarea cu lista oficială, primul 
zero de la serie nu se ia în consi
derare.

este cuprinsă și valoarea no- 
a obligațiunilor ieșite cîștigă-

LISTA OFICIALA

ciștigurilor se efectuează prin 
filialele și agențiile

a libretelor de economii cu cîștiguri 
ieșite ciștigătoare Ia tragerea la sorți 

pentru trimestrul I 1977

N
r. cr

t. Terminațiile 
numerelor 
libretelor 

ciștigătoare

Procentele 
de cîștig

1 302 250 %
2 300 200 0. „
3 380 100 %
4 139 50 %
5 870 25 %
6 640 25 %
7 645 25 %
8 803 25 %

25 %9 716
10 021 25 %
11 162 25 » •„
12 777 25 %
13 939 25 %
14 163 25 %

25%-15 376

Calcularea și înscrierea ciștigurilor 
în librete se efectuează de către su
cursalele (filialele) C.E.C.
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DEZBATERILE DIN CONSILIUL DE SECURITATE

„Sint necesare acțiuni neîntârziate 
pentru eradicarea apartheidului 

și discriminării rasiale'4
Intervenția reprezentantului României

NAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres). — în Consiliul de Securitate al 
O.N.U. continuă dezbaterile asupra politicii de apartheid a Africii de Sud 
și consultările vizînd elaborarea unui document final. Negocierile au loc în 
prezent pe baza unui contraproiect prezentat de delegațiile africane, care 
au apreciat proiectul inițial avansat de țările occidentale drept nesatis
făcător.

în continuarea dezbaterilor asupra 
problemei Africii de Sud au luat 
cuvîntul reprezentanții Canadei,
R.F.G., României, Jamaicăi, Tanza
niei și Mauritaniei.

în intervenția sa, ambasadorul 
României, Ion Datcu, a subliniat că 
țara noastră sprijină în întregime ce
rințele exprimate în cursul acestor 
dezbateri de majoritatea delegațiilor 
statelor membre, precum și de repre
zentanții mișcărilor de eliberare na
țională din Azania.

Referindu-se la măsurile luate în 
ultimii ani de regimul de la Preto
ria de înăsprire a opresiunii și dis
criminării, de reprimare brutală a 
acțiunilor de protest ale populației 
de culoare la măsurile vizînd con
solidarea ocupației militare a Nami
biei și la actele de agresiune comise 
de Africa de Sud, ambasadorul 
român a subliniat că o simplă re

Manifestări consacrate aniversării 
centenarului Independenței României

VIENA. — In cadrul mani
festărilor dedicate centenarului 
Independentei de stat a Româ
niei și a celei de-a 70-a ani
versări a răscoalei țărănești din 
1907, la cinematograful societă
ții Urania din Viena au 
început „Zilele filmului româ
nesc". Seara de gală cu filmul 
„Baltagul" s-a bucurat de un 
frumos succes de public. Despre 
arta cinematografică românească 
a vorbit dr. Walter Petrasch, 
directorul societății culturale 
Urania, si prof. univ. dr. Hans

Președintele Franței despre sarcinile noului guvern
PARIS 31 (Agerpres). — Președin

tele Franței, Valery Giscard d’Estaing, 
a luat cuvîntul joi în fața noului 
Consiliu de Miniștri, căruia i-a făcut 
cunoscute ..sarcinile esențiale pentru 
următoarele 12 luni" — menționează 
agenția France Piresse.

„Prima sarcină a guvernului — a 
precizat șeful statului — este aceea 
de a face economia franceză să iasă 
din situația de criză în care se alia, 
menținînd în același timp un echili
bru, iar cea de-a doua de a elabora

Portul Dunkerque,
La Dunkerque, maca

ralele au înțepenit; au 
fost sistate toate lucră
rile da încărcare-descăr- 
care; danele portului 
sînt pustii, iar nume
roase nave stau imobi
lizate. Activitatea în
tregului port, a treia 
poartă maritimă ca im
portanță a Franței, este 
paralizată de greva do
cherilor declarată în 
urmă cu trei săptămîni. 

Dunkerque a devenit, în 
aceste zile, avangarda 
luptei docherilor fran
cezi împotriva marelui 
capital.

Cei peste 2 500 de do
cheri cer autorităților 
portuare și administra
ției concernului ..Usinor" 

respectarea clauzelor 
contractuale, a dreptu
rilor oamenilor muncii, 
a normelor de securita
te a muncii, îmbunătă-

petare a rezoluțiilor precedente ale 
O.N.U. nu este suficientă pentru re
zolvarea situației de criză din sudul 
Africii. Pentru a fi cu adevărat e- 
fieace, măsurile ce vor fi adoptate 
de consiliu trebuie să tindă la era
dicarea apartheidului și la eliminarea 
cauzelor care determină politica și 
practicile segregaționiste.

în spirit de solidaritate militantă 
cu popoarele africane — solidaritate 
reafirmată încă o dată de președin
tele României, Nicolae Ceaușescu, cu 
ocazia recentei sale vizite in 5 țări 
africane — delegația română se află 
alături de delegațiile africane care 
în cursul dezbaterilor actuale au ce
rut să fie adoptate măsuri hotărite, 
inclusiv instituirea unui embargo o- 
bligatoriu asupra vînzărilor de arme 
către Africa de Sud și sancțiuni eco
nomice cu scopul de a fi eliminate 
apartheidul și discriminarea rasială 
în Africa australă.

Sittner, președintele de onoare 
al Asociației de prietenie Aus
tria-Romania.

ACCRA. — Ambasada țării 
noastre din Ghana a predat 
conducerii Universității pentru 
Stiinte si tehnologie din Kumasi 
un set de cărți, ilustrind tre
cutul istoric al poporului român, 
geografia, cultura, arta si reali
zările obținute de țara noastră 
in opera de construire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate. sub conducerea Partidu
lui Comunist Român.

un program coerent și echilibrat de 
ameliorări sociale". El a afirmat că 
„acum trebuie acționat de așa ma
nieră, incit să fie scoasă Franța din 
criza economică ce se manifestă la 
scară internațională".

„Calea spre ieșirea din criză și un 
program de ameliorare a situației 
sociale vo.r face obiectul unui plan 
pe 12 luni pe care primul ministru 
are misiunea de a-1 pregăti" — a 
arătat. în continuare, șeful statului.

paralizat de grevă
țirea condițiilor de trai 
și de muncă. La chema
rea centralelor sindicale, 
în Franța s-a extins o 
amplă mișcare de soli
daritate cu docherii din 
portul Dunkerque. Lu
crătorii din alte porturi 
ale țării au făcut cu
noscut că refuză să 
descarce navele care 
inițial urmau să anco
reze la Dunkerque.

viena Reluarea convorbirilor 
în problema cipriotă

KURT WALDHEIM : „Pentru o soluție viabilă, în conformitate cu 
interesele reale ale țării"

VIENA. — Joi s-au reluat la Viena 
convorbirile intercomunitare în vede
rea reglementării problemei cipriote. 
Delegația comunității ciprioților greci 
este condusă de Tassos Papadopou
los. iar cea a comunității cipriote 
turce de Urnit Onan.

Deschizînd cea de-a șasea rundă a 
convorbirilor intercomunitare. secre
tarul general al O.N.U., Kurt Wald
heim. sub auspiciile căruia au fost 
organizate aceste negocieri, și-a ex
primat speranța în găsirea unei so
luții politice a situației din Cipru — 
informează agenția France Presse.

„Consider, a spus secretarul gene
ral al O.N.U., că s-a ajuns. în pre
zent. la un punct în care negocieri 
semnificative asupra unor aspecte 
esențiale ale problemei cipriote tre
buie să devină posibile".

ORIENTUL MIJLOCIU
• Consiliul Ligii Arabe a prelungit mandatul forței arabe de 
pace în Liban © Turneul președintelui R. A. Egipt • Demonstrații 

ale populației arabe din teritoriile ocupate
CAIRO. — Miercuri s-au încheiat 

la Cairo lucrările celei de-a 67-a se
siuni a Consiliului Ligii Arabe.

în ședința de închidere. Consiliul 
Ligii a aprobat prelungirea manda
tului torței arabe de pace' în Liban, 
pentru o nouă perioadă de 6 luni în- 
cepînd de la 27 aprilie. Fondul spe
cial creat pentru finanțarea operațiu
nilor acestor forțe va rămîne în vi
goare pentru aceeași perioadă și’ va 
beneficia de un buget similar perioa
dei precedente — 90 milioane dolari.

în același sens, Comitetul cvadri- 
part.it însărcinat cu aplicarea acor
durilor de la Cairo și a altor docu
mente anexe vizind prezența rezis
tentei palestinene în Liban îsi men
ține conformația sa actuală, grupînd 
reprezentanți ai Egiptului, Siriei, A- 
rabiei Saudite și Kuweitului, și va 
continua să funcționeze încă două 
luni, coordonindu-și acțiunile cu șe
ful statului libanez, Elias Sarkis.

Consiliul a recomandat, de aseme
nea, statelor membre ale Ligii să sta
bilească legăturile necesare cu cele 
două mari puteri care asigură co- 
președinția Conferinței de la Geneva, 
cu alte state europene și țări neali
niate pentru a aborda de o manieră 
constructivă evoluția situației din re
giune și a populației din teritoriile 
ocupate.

★

Președintele R. A. Egipt, Anwar El 
Sadat, a părăsit joi Cairo, plecind 
spre Bonn, prima etapă a unui tur
neu în cîteva țări occidentale. Vi
zita sa în R.F. Germania, Franța și
S.U.A., urmează unor intense consul
tări între Cairo și alte capitale arabe 
vizînd realizarea unei poziții con
certate față de actualele eforturi în
dreptate spre găsirea unei căi. de so
luționare politică ă problemelor 
Orientului Mijlociu, inclusiv reluarea 
Conferinței de la Geneva,

în cursul aceleiași zile, președin
tele Egiptului a conferit cu președin
tele R. F. Germania, Walter Scheel.

TEL AVIV. — In unele localități 
din teritoriul de la vest de Iordan, 
aflat sub ocupația forțelor israelie- 
ne, miercuri au avut loc demonstra-

Arătînd că soluționarea problemei 
cipriote reprezintă, într-adevăr, un 
obiectiv deosebit de dificil, secreta
rul general al O.N.U. a apreciat că 
..actualul moment este crucial în a- 
ceastă privință. A sosit timpul nego
cierii unei soluții. Pentru binele în
tregului popor cipriot și pentru cau
za generală a păcii — a menționat 
el — sper că nu vom lăsa să ne sca
pe ocazia pe care o avem în pre
zent".

în concluzie, secretarul general a! 
O.N.U. a făcut apel la reprezentanții 
celor două comunități cipriote să ac
ționeze în vederea depășirii divergen
telor lor. pentru soluționarea proble
mei cipriote în conformitate cu inte
resele reale ale tării și ale întregu
lui ei popor.

ții ale populației arabe. în localita
tea Hebron și în zona Ramallah au 
fost operate arestări.

Pe de altă parte, o grevă genera
lă declarată la chemarea Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei a 
paralizat parțial activitatea comercia
lă locală și școlile în cea mai mare 
parte a teritoriului de la vest de 
Iordan.

agențiile de presă transmit:
0 înțelegere de colabo- 

rate 136 an“ —1978 între uniu
nile artiștilor plastici din România 
și Uniunea Sovietică a fost semnată 
joi la Moscova de Paul Vasilescu, 
secretar al. U.A.P. din România, și 
Tair Salahov. prim-secretar al con
ducerii U.A.P. din U.R.S.S. Documen
tul prevede intensificarea contactelor 
dintre artiștii plastici din cele două 
țări, schimburi de expoziții, călătorii 
de documentare etc.

Delegația Asociației de 
prietenie româno-tunisiene, 
condusă de tovarășul Gheorghe Pe
trescu. președintele asociației, care 
întreprinde o vizită în Tunisia, a avut 
convorbiri cu Mohamed Sayah. mi
nistru delegat pe lingă primul minis
tru. directorul Partidului Socialist 
Desturian, și Hamad Zghal, secretar 
de stat pe lingă ministrul educației 
naționale. Cu prilejul vizitei, a fost 
semnat un plan de colaborare pe 
anii 1977—1978 intre Asociația de 
prietenie româno-tunisiană și Aso
ciația de prietenie Tunisia-România.

Convorbiri sovieto-mo- 
zomhicane.Joi s_au incheiat Ia 
Maputo convorbirile dintre președin
tele Republicii Populare Mozambic, 
Samora Machel, și președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Nikolai Podgofnii. Interlocutorii au

varșovia Consfătuirea cadrelor
de conducere

VARȘOVIA 31 (Agerpres). — La 
Varșovia a avut loc, sub președinția 
iui Edward Gierek, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P.. o consfătuire a 
secretarilor C.C. al P.M.U.P.. a pri
milor secretari ai comitetelor voie
vodale și a șefilor de secții ale C.C.. 
consacrată examinării sarcinilor ac
tuale ale partidului în realizarea 
hotăririlor celui de-al VII-lea Con-, 
greș al partidului în domeniile acti
vității sociale si economice, a for
mării Conștiinței socialiste si a spi
ritului unității patriotice a poporu
lui, informează agenția P.A.P.

încheierea convorbirilor 
sovieto-americane

MOSCOVA 31 (Agerpres). — în 
comunicatul privind convorbirile de 
la Moscova intre Leonid Brejnev, 
Andrei Gromiko și secretarul de stat 
al S.U.A.. Cyrus Vance, se relevă că 
au fost discutate principalele proble
me ale relațiilor sovieto-americane și 
unele probleme internaționale de in
teres reciproc, relatează agenția
T.A.S.S.

Un loc central în convorbiri a fost 
rezervat analizei problemelor referi
toare la desăvîrșirea pregătirii unui 
nou acord referitor la limitarea de 
către cele două țări a armelor stra
tegice ofensive, părțile convenind să 
continue discutarea problemei respec
tive. Au fost abordate probleme refe
ritoare la întîlnirea de la Belgrad, 
situația din Cipru și din Africa aus
trală. Un loc deosebit l-au ocupat 
discuțiile privind situația din Orien- 

discutat posibilitățile extinderii rela
țiilor bilaterale, ca și unele probleme 
internaționale, îndeosebi cele legate 
de situația pe continentul african.

Vizită. La 31 martie a luat sfîr- 
șit vizita oficială de prietenie în An
gola a ltli Fidel Castro, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cuba, președinte
le Consiliului de Stat și al Consiliu
lui de Miniștri ale Republicii Cuba, 
înainte de plecare. Fidel Castro a 
avut o întrevedere cu conducători ai 
mișcărilor de eliberare națională din 
Africa australă.

Prima rundă de convorbirl 
Intre Cuba și Statele Unite, destina
te să reglementeze problemele pri
vind pescuitul și delimitarea zonelor 
maritime, s-a încheiat la New York. 
A fost dat publicității un comunicat, 
care semnalează că cele două țări au 
convenit să continue negocierile la o 
dată apropiată, ce nu a fost încă 
fixată.

Acorduri albano-elene. 
La Atena au fost semnate un 
acord comercial albano-elen pe anul 
1977, un acord fito-sanitar și o înțele
gere privind combaterea maladiilor 
contagioase la frontiera albano-elenă, 
anunță agenția A.T.A.

Comitetul militar al R. P. 
CfintfO adresează, într-un comuni

ale P.M.U.P.
La Varșovia s-a deschis joi sesiu

nea Seimului R. P. Polone. La șe
dință participă Edward Gierek. prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P.. și alți 
conducători de partid și de stat po
lonezi.

Piotr Jaroszewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Po
lone. a prezentat informarea guver
nului privind realizarea programului 
social care rezultă din hotărîrile con
greselor al VI-le a și al VII-lea ale 
P.M.U.P.

tul Mijlociu. S-a realizat o înțelege
re privind o nouă întîlnire a miniș
trilor de externe ai celor două țări 
în luna mai.

SPANIA

Legalizarea Partidului 
Socialist din Andaluzia
MADRID. — Ministerul spaniol al 

Afacerilor Interne a confirmat joi le
galizarea Partidului Socialist din An
daluzia (P.S.A.) — s-a anunțat ofi
cial la Sevilla.

Secretariatul P.S.A. a precizat că 
partidul a fost înscris în registrul 
asociațiilor si partidelor politice din 
Spania.

cat oficial dat publicității la Brazza
ville, un avertisment celor ce com
plotează in prezent in afara grani
țelor țării în vederea preluării pu
terii, arătând că „orice încercare în 
acest sens va fi zdrobită".

Primul ministru al Pa
kistanului, Zulfikar Ali Bhutto, 
a prezidat o reuniune a noului ca
binet constituit în baza rezultatelor 
recentelor alegeri. în cadrul căreia 
a fost examinată situația dificilă, pe 
plan politic, economic și social, crea
tă în tară, ca urmare a acțiunilor 
provocatoare inițiate de partidele de 
dreapta după înfrîngerea lor în ale
geri.

Guvernul peruan a hotărît 
să preia controlul asupra exportului 
zahărului, produs de mare importan
tă pentru economia națională, a 
anunțat la Lima ministrul comerțu
lui. Luis Arias. El a precizat că sta
tul va prelua, de asemenea, controlul 
asupra comercializării externe a mi
nereurilor fosforice.

Noul guvern indianva con- 
tinua politica de nealiniere si va 
căuta să stabilească relații prietenești 
și normale cu toate țările, în special 
cu statele ve,cine. a declarat. în ca
drul unei conferințe de presă, noul 
ministru indian al afacerilor exter
ne, Atal Behari Vajpayee.

DE PRETUTINDENI
• MUNCA FIZICĂ 

PREVINE INFARCTUL. 
Un grup de medici din Califor
nia a publicat un studiu din 
care reiese că munca fizică pre
vine infarctul. Studiul se ba
zează pe observații efectuate 
timp de 22 de ani asupra a 3 600 
de docheri. Medicii au constatat 
că în rindurile acestei categorii 
de muncitori, a căror vîrstă va
riază între 35 și 54 de ani, s-a 
înregistrat, in comparație cu alte 
grupuri de profesiuni, cel mai 
mic procentaj de boli cardiace, 
inclusiv a formei lor de mani
festare cea mai gțavă — infarc
tul. Pornind de la această con
statare, pentru prevenirea in
farctului grupul de medici re
comandă persoanelor care nu 
execută munci fizice practicarea 
cu regularitate a sportului, la 
care se adaugă sfatul de a nu 
fuma.

• APARAT DE SU
DAT CU RAZE LASER. 
Printre noutățile în domeniul 
construcțiilor de mașini din U- 
niunea Sovietică se află și un 
aparat de sudat semiautomat 
care, cu ajutorul razelor laser, 
poate asigura etanșeitatea car
caselor minuscule din metal și 
sticlă pentru instalații electro
nice. Lucrările de sudură de a- 
cest gen solicită o înaltă preci
zie și supunerea piesei de pre
lucrat la o cantitate cît mai re
dusă de căldură.

o 2 117 SATELIȚI. 
De la lansarea în spațiul cos
mic, la 4 octombrie 1957, a pri
mului satelit artificial al Pămîn- 
tului „Sputnik 1“, în întreaga 
lume au fost plasate pe orbite 
circumterestre 2117 corpuri ce
rești produse de mina omului. 
Această cifră a fost anunțată la 
Geneva de un reprezentant al 
Uniunii internaționale de tele
comunicații, pe baza comunică
rilor diverselor state făcute pînă 
la data de 31 decembrie 1976.

® CEA MAI ÎNALTĂ 
CONSTRUCȚIE DIN LU
ME este în prezent turnul de 
radio și televiziune din Toronto 
(Canada). Turnul are o înălțime 
de 548 de metri și depășește cu 
15 metri tumul de televiziune 
din Moscova, considerat pînă 
de curind cea mai înaltă cons
trucție.

• VIAȚA LUI CHA
PLIN PE ECRAN. ares’ 
te zile, la Paris a avut loc pre
miera filmului lui Richard Pat
terson „Gentlemanul vaga
bond", consacrat vieții și ca
rierei artistice a genialului actor 
Charlie Chaplin. Octogenarul 
părinte al comediei cinemato
grafice, creatorul neuitatului 
Chariot, a trimis un imesaj prin 
care își exprimă regretul de a 
nu fi putut participa, alături de 
copiii lui, la premiera acestei 
pelicule, căreia i se prevede un 
deosebit succes.

PROBLEME UMANITARE ACUTE ÎN LUMEA CAPITALULUI

- FRUSTRAREA DE DREPTUL LA MUNCĂ
sau tind „libertatea individuală" include libertatea de a fi cerșetor

Șomajul — însoțitor permanent al societății capitaliste — 
cunoaște în actuala etapă a crizei economice prin care trece 
lumea capitalului o amploare fără precedent, depășind, 
după statisticile Biroului Internațional al Muncii, pînă și recor
durile anilor '30. Reducerea continuă a producției determină 
suprimarea a tot mai multe locuri de muncă, închiderea de 
întreprinderi, șantiere, institute de cercetări și laboratoare — 
ceea ce are drept consecință faptul că milioane de oameni de 
toate profesiile, bărbați, femei, tineri și vîrstnici rămîn fără 
lucru, sînt pur și simplu aruncați la periferia vieții sociale.

Milioane și milioane de oameni sînt privați de cel mai 
elementar drept uman : dreptul la muncă, la asigurarea exis
tenței pentru ei și familiile lor. Milioane de ființe trăiesc 
drama cumplită a înjosirii umane, se zbat în zadar pentru 
găsirea unei slujbe, a unei bucăți de pîine, sînt nevoiți, în cele 
din urmă, să recurgă la mila publică.

Faptele zguduitoare de mai jos relatate de presa occiden
tală sînt în cel mai înalt grad semnificative pentru implicațiile 
șomajului în țările capitaliste, fenomen tragic, care afectează 
în mod grav condiția umană.

Cu mina întinsa 
după o bucată de pîine

• La 29 de ani, capul familiei, electrician, adus în postura 
de cerșetor • 100 de kilometri pe jos în căutarea unei 

slujbe ® Patul de spital, un temporar refugiu
O dramă cumplită s-a petrecut în 

nordul Franței, scrie într-un articol 
publicat recent ziarul „L’HUMA- 
NITE“. Nu este vorba de o crimă 
singeroasă, care ar putea furniza 
titluri senzaționale pentru ziarele de 
o anumită factură. Nu există nici 
un acuzat... în afară de societatea 
capitalistă, care apare, în acest caz, 
în toată hidoșenia sa : o familie for
mată din 7 oameni, fără loc de mun
că, expulzată, la 7 martie, din lo
cuința sa de la Hautmont, din apro
piere de Maubeuge, in nordul Fran

ței, a fost descoperită înfometată, 
fără locuință, pe drumul dintre Ca
lais și Boulogne-sur-Mer, in Pas de 
Calais.

în anul de grație 1977, o familie 
de muncitori nomazi și dezmoște
niți 1 Capul familiei, Gerard Romp- 
teau, în vîrstă de 29 de ani, era pină 
anul trecut angajat ca electrician. în 
martie 1976, contractul său de muncă 
a fost reziliat, Gerard devenind șo
mer. Pe atunci, cel mai mic copil al 
său, Nathalie, nu avea decit 4 luni...

Se pot imagina dificultățile ivite în

familia sa ca urmare a pierderii 
slujbei de către Gerard. La înce
putul lui martie 1977, cînd familia 
ajunsese să datoreze chiria pe mai 
multe luni, proprietarul a expulzat-o 
din locuință. Gerard, soția și cei 5 
copii — Nicolas, de 7 ani, Cathy, de 
5, Irene, de 4. Christine, de 3 ani și 
Nathalie, de 16 luni — s-au trezit in 
stradă, cu un cărucior și cîteva 
boarfe. Tatăl a căutat în continuare 
de lucru, dar nu a găsit. Aruncată pe 
drumuri, familia s-a adăpostit timp 
de mai multe zile într-o mașină 
veche dintr-un parking, pornind 
apoi spre Dunkerque, în speranța 

Pomană șomerilor: la coadă pentru supa săracului

Unde ajunge condiția umană în lipsa dreptului la muncă. O zguduitoare fotografie apărută în ziarul american 
„NEW YORK DAILY NEWS", în februarie 1977

găsirii de lucru in marele oraș in
dustrial.

Timp de cîteva zile, familia 
Rompteau a stat într-o cameră de 
hotel, dar nici în acest oraș nu au 
izbutit să găsească o slujbă. Atunci 
au hotărit să pornească spre sud, 
pe jos. Au dormit sub cerul liber, 
învelindu-se fiecare sub cît mai 
multe veșminte, mergind din uzină 
în uzină, de la un atelier la altui, 
veșnic in căutarea „pămintului făgă
duinței" ; un loc de muncă ce să asi
gure existenta familiei.

Au ajuns -astfel la Calais, dar nici 
acolo n-au găsit de lucru. Au pornit 

din nou la drum spre Boulogne- 
sur-Mer. Banii s-au topit, hrana a 
devenit mai mult decit neîndestulă
toare. Timp de cîteva zile s-au adă
postit peste noapte în autobuze. în 
cele din urmă, părinții au început 
să cerșească pentru că trebuiau să 
trăiască, pentru că trebuiau să-și 
salveze copiii, pentru o bucată de 
pîine. Astfel s-a și aflat de ei. Un 
comerciant, din comuna Wissant, de 
lingă Calais, la care cei doi. îm
preună cu copiii lor extrem de slă
biți și în stare de epuizare aproape 
totală, s-au dus să ceară de pomană, 
a alertat jandarmeria.

în total, parcurseseră pe jos peste 
10Q de km. Nu mai mîncaseră de 
multă vreme și nu aveau nici măcar 
o centimă pentru a procura de mîn- 
care micii Nathalie, cea mai plă- 
pindă, cea mai slăbită.

Hrana copiilor, o problemă 
aproape insolubilă

• Pentru cei fără lucru, condiții mizere, ca în romanele 
sumbre ale lui Dickens • Zeci de mii de decese 

din cauza frigului

Anglia este astăzi zdruncinată pînă 
în temelii de șomaj și inflație, care 
afectează pături din cele mai largi 
ale populației. Cu cei aproape 1,5 mi
lioane de șomeri, ea se găsește în 
fruntea tuturor țărilor vest-europene 
la acest trist capitol, scrie revista 
vest-germană „STERN".

Marea Britanie, pină nu de mult 
centrul unui puternic imperiu, a de
venit „omul bolnav" al Europei occi
dentale. Au trecut timpurile cînd co
loniile livrau metropolei materii pri
me ieftine, iar industria și comerțul 
aveau la dispoziție piețe favorabile 
de desfacere. Patronatul britanic a 
redus investițiile, mașinile s-au în
vechit și, în consecință, costul pro
ducției a crescut continuu. Cei ce 
trag ponoasele acestei situații sînt, 
în general, familiile cu venituri mici, 
in primul rînd oamenii muncii și 
pensionarii.

Edward Plimmer are 45 de ani. 
Locuiește în Skelmersdale, un oraș 
satelit cenușiu de la periferiile Li- 
verpool-ului. In această regiune, cota 
șomajului este de circa 11 la sută — 
aproape dublă față de media pe 
țară. A lucrat pînă în luna 
martie 1975, în medie 60 de 
ore pe săptă.mină. Apoi, îm
preună cu alți 1400 de colegi ai 
săi, a pierdut postul. Firma și-a în
chis porțile, iar Edward n-a găsit alt 
loc de muncă. El este căsătorit și are 
șase copii. A le da de mîncare a de
venit acum pentru el o problemă a- 
proape insolubilă. Situația sa este ti

Toți șapte au fost internați la spi
talul Saint-Louis din Boulogne-sur- 
Mer. Dacă li se va da îngrijirea cu
venită. se vor restabili. Va veni apoi 
ziua în care vor trebui să plece. Din 
nou fără bani, fără locuință, fără 
un loc de muncă...

pică pentru zeci de mii de alți cetă
țeni. Ei trăiesc în condiții din cele mal 
mizerabile, care amintesc de cele 
zugrăvite, la vremea respectivă, în 
romanele lui Dickens. Dacă slums-u- 
rile vechi, întunecoase de pe vremea 
lui Dickens au dispărut, în prezent 
numeroase cartiere se transformă 
din nou în slums-uri.

O zi friguroasă de noiembrie în 
Elsinore Heights, la periferia Liver- 
pool-ului. Prin culoarele blocului cu 
15 etaje suflă un vint înghețat. în 
camera lor, în jurul unei sobe cu 
petrol, stau Richard și Sally Kirkby. 
Cînd se lasă noaptea, aprind două 
lămpi cu petrol. Nu au altă sursă de 
lumină, de doi ani și jumătate sînt 
lipsiți de lumină electrică. Curentul 
le-a fost întrerupt pentru că nu au 
putut achita factura.

La Liverpool, în noiembrie trecut, 
zeci de familii trăiau fără lumină e- 
lectrică pentru că n-au putut achita 
costul ei. Potrivit unui raport medi
cal, iarna trecută au decedat aproxi
mativ 40 000 de persoane mai în vîr
stă, a căror stare generală s-a înrău
tățit datorită unor răceli, bronșite, 
pneumonii sau altor boli provocate 
de șederea în. locuințe insuficient în
călzite.

Condiții mizerabile de locuit sînt, 
deopotrivă, în orășelul minier Ea- 
sington sau in slums-urile, bune de 
dărîimat, din Glasgow — peste tot 
unde cei un milion și jumătate de 
șomeri sint nevoiți să-și ducă precara 
lor existență, încheie revista amintită.
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