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PENTRU CREȘTEREA CONTINOl A CONTRIBUȚIEI ROMÂNIEI 
IA SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR INTERNATIONALE 

ARZĂTOARE. LA FĂURIREA UNEI lOMI MAI DONE SI MAI DREPTE
Ca o nouă șt elocventă expresie a 

legăturii organice, indisolubile dintre 
politica internă și externă, ședința 
comună a C.C. al P.C.R.. Marii Adu
nări Naționale și Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale* 
dezbătind problemele dezvoltării eco- 
nomico-sociale actuale și de perspec
tivă a României, stabilind direcțiile 
principale de acțiune pentru îndepli
nirea neabătută a prevederilor cin- 
cir 'iului — obiectiv fundamental al 
Intțgii națiuni — a examinat, tot- 
odsp. activitatea internațională mul- 
țil'irală desfășurată de partidul și 
stall nostru pentru dezvoltarea re
tailor cu toate statele, pentru întă
riri unității forțelor revoluționare, 
prfesiste. în interesul cauzei socia
listic. progresului și păcii în lume, 

lacest sens, prin analiza profund 
ști^fică a tendințelor si evoluțiilor 
lui contemporane, prin afirmarea 
pejilor In problemele cardinale ce 
ptupă omenirea și pentru a căror 
soonare România militează cu 
ai consecventă, prin propunerile 
efuctive pe care le cuprinde. Ex- 
țfea prezentată de tovarășul 
îiae Ceaușescu prezintă o remar
că importanță at.ît pe plan na
il. cit și pe plan internațional, 
lumina evenimentelor la care sa 
« Expunerea, apare și mai evi- 
i justețea aprecierilor și conclu- 
f Congresului al XI-lea al parti- 
I în domeniul politicii externe — 
că ale cărei forță și vitalitate 
rg din concordanta cu realitățile 
i contemporane, din caracterul 
rincipial și constructiv, din ade- 
ea și sprijinul deplin de care se 
Iră din partea întregului nostru 
>r — așa cum au demonstrat o 
mai mult luările de poziție ale 

fcipanților din cadrul ședinței 
une.
tpunerea prezentată de tovarășul 
ilae Ceaușescu înfățișează ta
ll deosebit de bogat si insuflețitor 
tastei și intensei activități desfă- ' 
ite de partidul și statul nostru pe 
a international, activitate ce se 
tură de o deosebită apreciere pe 
na mondială, contribuind neconte

nit la sporirea prestigiului interna
tional al tării noastre, la creșterea 
numărului prietenilor ei pe toate 
meridianele.

Așa cum este cunoscut, in elabo
rarea și transpunerea in viată a po
liticii externe a partidului și statului 
nostru un rol esențial și o contribu
ție hotărîtoare revin secretarului 
general al F.C.R., președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

„Situația internațională ne dă deplina în
credere că politica elaborată de Congresul al 
XI-lea este justă, ne dă tăria să afirmăm că vom 
face totul pentru a contribui la realizarea unor 
relații noi pe plan internațional, pentru ca, îm
preună cu toate forțele care se pronunță pentru 
această politică, să contribuim la înfăptuirea 
năzuințelor întregii omeniri de pace, bunăstare, 
independență și libertate".

NICOLAE CEAUȘESCU

De fapt, însăși Expunerea se con
stituie ca un document ce ilustrează 
pregnant acest rol determinant, des
chizător de noi orizonturi, atît pe 
Planul analizei teoretice, cit si al ac
țiunii practice. Ședința comună a or
ganelor supreme de partid și de stat 
a dat cea mai înaltă apreciere acti
vității internaționale desfășurate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, multi
plelor sale contacte și întîlniri cu 
șefi de state și guverne, cu factori 
politici de răspundere din numeroase 
țări, inclusiv cu prilejul recentului 
itinerar intr-un șir de țări africane, 
întregii sale activități neobosite pfrn- 
tru afirmarea principiilor noi de re
lații între state, pentru consolidarea 
cursului spre destindere și colaborare 
internațională.

Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. desfășurarea ședinței co
mune, Hotărirea adoptată în unani
mitate de participant! pun puternic 
în evidență voința fermă a României 
socialiste de a promova în conti
nuare. cu aceeași consecventă, poli
tica sa externă principială si con
structivă. de a-și spori continuu 
contribuția la solutionarea probleme
lor arzătoare ale lumii de azi, la 

progresul cauzei păcii și colaborării 
între națiuni, la făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte.

Ședința comună a exprimat în mod 
ferm hotărirea României socialiste 
de a acționa pentru extinderea, di
versificarea și adîncirea legăturilor 
cu toate țările socialiste, în interesul 
reciproc, al cauzei unității, și creșterii 
forței socialismului: de . a dezvolta 
mai departe relațiile de colaborare 
cu țările în curs de dezvoltare, cu ță
rile nealiniate, cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orinduire socială, 
pe baza egalității, respectului și 
'avantajului reciproc ; de a intensifica 
participarea sa activă Ia diviziunea 
internațională a muncii, la schimbul 
mondial de valori, in această privință 
o mare însemnătate avînd dezvolta

rea schimburilor si cooperării econo
mi ce.

Ședința comună a pus din nou în 
evidentă preocuparea de prim ordin 
pe care o manifestă partidul și sta
tul nostru pentru înfăptuirea securi
tății europene. România, care a avut 
un rol activ, larg recunoscut. în pre
gătirea și desfășurarea Conferinței 

• pentru securitate și cooperare în 
Europa, a apreciat această reuniune, 
adoptarea prin consens a Actului fi
nal. de la Helsinki ca un eveniment 
de însemnătate istorică in viata con
tinentului nostru, de natură să des
chidă ample perspective pentru in
staurarea unui climat de pace și 
destindere, pentru dezvoltarea unei 
colaborări rodnice între toate țările 
participante. Cele 20 de luni ce au 
trecut de atunci îndreptățesc însă să 
se aprecieze că, deși au fost realizate 
unele progrese, în general s-a făcut 
încă prea puțin în direcția traducerii 
in viată a prevederilor și angajamen
telor înscrise în Actul final — care 
constituie un tot unitar. Tocmai de 
aceea, in expunere se subliniază ce
rința imperioasă de a se acționa con
cret, prin măsuri practice, in spirit 
constructiv pentru buna pregătire 
a reuniunii ce urmează să aibă 
loc în vara acestui an la Belgrad, 
astfel incit aceasta să reprezinte, prin 
rezultatele sale, o contribuție impor
tantă la înfăptuirea obiectivelor ma
jore ale securității și cooperării in 
Europa.

Pornind de la considerentul că pe 
primul plan trebuie să se situeze 
dezvoltarea largă si neîngrădită a 
colaborării multilaterale între statele 
continentului, pe baza deplinei egali
tăți și avantajului reciproc, țara 
noastră consideră că este necesar ca 
viitoarea reuniune să examineze ca 
o temă centrală proiectele enunțate 
în Actul final privind realizarea unor 
ample acțiuni de interes gehcral-eu- 
ropean. De o depșebită importanță 
In acest sense” — ’la'ș'a curți x-a Sub
liniat in expunere — ar fi organizarea 
unor consfătuiri, cu participarea tu- 
(Continuare în pag. a V-a)
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N IC O LAE CEA U Ș E S C U
EXPUNERE

cu privire la activitatea partidului și întregului popor 
pentru înlăturarea urmărilor cutremurului catastrofal din 
4 martie, dezvoltarea econo mico-socială actuală a țării, 
activitatea internațională a partidului și statului și situația 

politică mondială.
Prezentata la ședința comuna a C.C. al P.C.R., Marii Adunări 

Naționale, Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale și activului 
central de partid și de stat. 28 martie 1977. /

CUVÎNT DE ÎNCHIDERE
rostit la 29 martie 1977

Editura politică

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit delegația Partidului „Istiqlal" 

din Maroc

Tovarășul -Nicolae Ceaușescu, 
secretai’ general al Partidului Comu
nist Român, președintele republicii, 
președintele Frontului Unității So
cialiste, a primit, vineri după-amiază. 
delegația Partidului „Istiqlal" din 
Maroc, condusă de Abdesalam Be- 
nabdeljelil. membru al Comitetului 
Executiv al partidului, care face o 
vizită in țara noastră.

La primire au participat tovarășii 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. Mihai Dalea, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. vicepre
ședinte al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, Ton 
Jinga. membru al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, 
președintele Comitetului municipal 
București' der cultură și educație so
cialistă.

Cu acest prilej, conducătorul dele
gației a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un călduros salut Si ex

presia sentimentelor de profund res
pect și de înaltă considerație din 
partea secretarului general al Comi
tetului Executiv al Partidului 
„Istiqlal", Mohamed Boucetta, a tu
turor militanților partidului. Totoda
tă. a fost transmisă adinca compa
siune fată de consecințele distrugă
torului seism. împreună cu urări de 
succes poporului român în vasta ac
tivitate pe care o desfășoară pentru 
depășirea acestui moment greu și 
continuarea neîntreruptă a operei de 
edificare â societății socialiste în 
România. în același timp, conducă
torul delegației a exprimat sentimen
te de admirație pentru succesele ob
ținute de poporul român, sub con
ducerea P.C.R.. a secretarului său ge
neral, în toate domeniile vieții social- 
economice, în construcția unei Româ
nit moderne și prospere.

Mulțumind pentru salut șl senti
mentele exprimate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită, 
în numele conducerii partidului nos

tru și al său personal, un cordial 
salut si cele mai bune urări secreta
rului general Mohamed Boucetta si 
celorlalți membri ai conducerii Parti
dului „Istiqlal", iar poporului ma
rocan prieten succese pe calea dez
voltării economico-sociale indepen
dente, de bunăstare și prosperitate.

în cursul întrevederii s-au subli
niat bunele raporturi existente în
tre partidele noastre, cursul ascen
dent'^ al relațiilor de colaborare, pe 
multiple planuri, statornicite între 
Republica Socialistă România și 
Maroc, exprimîndu-se convingerea că 
acestea se vor dezvolta continuu, în 
interesul reciproc, al cauzei păcii și 
colaborării multilaterale. în acest 
context, a fost exprimată hotărirea 
celor două partide de a acționa pen
tru dezvoltarea Pe mai departe a 
colaborării dintre cele două țări și 
popoare.

întrevederea s-a desfășurat într-0 
atmosferă cordială, prietenească.

Să mobilizăm toate forțele satelor, 
să folosim din plin condițiile climatice 
ale acestei primăveri pentru a obține

RECOLTE SUPERIOARE
CELOR DIN ANUL TRECUT

Cifrele înscrise pe hartd reprezintă, în procente, potrivit datelor centralizate la 1 aprilie 
a.c., suprafețele insdmințate in cooperativele agricole de producție cu culturi din prima 

epocâ, inclusiv floarea-soarelui

; în largul front al 
muncii desfășurate in 
aceste zile de întregul 
nostru popor pentru în
deplinirea obiectivelor 
planului pe acest an, 
pentru dezvoltarea eco
nomiei naționale, țăranii 
cooperatori, mecaniza
torii. lucrătorii din uni
tățile agricole de stat 
sint angajați cu toate 
forțele, cu toate energii
le. îndemnul mobilizator 
al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cuprins in 
Expunerea prezentată 
la ședința comună a or
ganelor supreme de par
tid și de stat, de a se 
lua toate măsurile pen
tru executarea in cele 
mai bune condiții a lu
crărilor agricole de pri
măvară. astfel încit să 
se poată asigura obține
rea unor recolte supe
rioare celor din anul 
trecut, a găsit un puter
nic ecou în toate comu
nele și satele. Cu toții, 
lucrătorii din agricultu
ră sint hotărîți să mun
cească fără preget pen
tru a pune baze solide 
recoltelor sporite din a- 
cest an, care să asigure 
buna aprovizionare a
populației și satisfacerea nevoilor e- 
conomiei naționale.

Există condiții ca in acest an să 
poată fi obținute recolte mari la 
toate culturile. Semănăturile de 
toamnă au iernat bine, iar acum se 
dezvoltă normal, lanurile avind o . 
densitate bună. Faptul că primăvara 
a venit mai devreme a făcut cu pu- ■ 
tință să continue, incă din luna fe
bruarie, arăturile de primăvară, lu
crare; care s-a încheiat pe aproape 
toate suprafețele. în vederea păs
trării în sol a rezervei mari de umi
ditate rezultată din ploile abundente 
din toamna anului trecut, la indica
ția specialiștilor s-au desfășurat 
ample acțiuni pentru grăparea ogoa
relor. Pină la 1 aprilie au fost gri
pate peste 3 milioane hectare, ceea 
ce reprezintă aproape toată supra
fața prevăzută.• Este de relevat că 
zestrea tehnică a agriculturii noastre 
s-a îmbogățit cu noi tractoare și alte 
utilaje, care fac cu putință ca lucră
rile agricole să fie executate într-un 
timp mai scurt, iar folosirea unor 
cantități sporita de îngrășăminte

chimice va asigura realizarea unor 
randamente mari la hectar. în acest 
an se cultivă circa două milioane de 
hectare în condiții de irigare — mij
loc important de sporire a recolte
lor, indiferent de condițiile climati
ce. Se cuvine menționat, de aseme
nea. că s-a îmbogățit experiența 
cadrelor de conducere din unitățile 
agricole în ce privește organizarea 
producției și a muncii, a crescut 
competența organelor și organizații
lor de partid, a consiliilor populare 
și a comandamentelor locale in coor
donarea întregii activități din agri
cultură. Ținind seama de importanța 
deosebită a îndeplinirii și depășirii 
obiectivelor planului economic pe 
anul 1977, este o îndatorire patrio
tică. o sarcină de cea mai mare răs
pundere a oamenilor muncii din a- 
gricultură, a specialiștilor ca. folo
sind din plin condițiile climatice 
favorabile din această primăvară, 
baza tehnico-materială de care dis
pune agricultura noastră, să facă 
totul pentru a obține recolte cit mai 
mari în acest an.

După cum s-a subliniat în ședința 
de ieri a comandamentului central 
pentru coordonarea lucrărilor agri
cole. în momentul de față nu există 
sarcină mai importantă decit grăbi
rea însămințărildr. De aceea, in a- 
ceastă perioadă de vîrf a muncilor 
agricole, cînd fiecare zi este deose
bit de prețioasă pentru viitoarea 
recoltă, sc cere ca organele si orga
nizațiile de partid, comandamentele 
locale și conducerile unităților agri
cole să acționeze energic în vederea 
bunei folosiri a utilajelor și a forței 
de muncă, astfel incit fiecare cultură 
să fie insămințată .în limitele timpu
lui optim. Constituie o realizare 
importantă că, in majoritatea jude
țelor situate in partea de sud a țârii, 
unde timpul s-a încălzit mai devre
me, s-a încheiat semănatul culturi
lor din prima epocă. Cu atit mai 
mult se cere să se lucreze intens și 
bine organizat cu cit în coope
rativele agricole din unele ju
dețe — Olt. Bacău. Neamț —

Nu poate fi datorie mai înaltă față de propria conștiință 

decît slujirea cu abnegație a țării și poporului tău

Aici este leagănul nostru, 
al fiilor acestor meleaguri

înstrăinați de patrie, 
sub zodia umilinței

Mă trag din aceleași 
locuri ca si Lucian 
Blaga. ținutul pe care 
l-a descris in „Hroni
cul anilor si al virate
lor". Plugurile și mun
ții lui Octavian Goga 
sint si cele din inima 
mea. Admir genialita
tea tinărului poet pa
șoptist Josef Marlin, 
care cunoștea gustul 
prunelor de munte și 
care a cules cel dinții 
cintecele populare ale 
românilor din această 
parte a tării, a fost 
primul care a scris 
despre răscoala țăra
nilor condusă de Ho
rea. Stau fascinat în 
.fata personalității lui 
Stephan Ludwig Roth, 
care deja la mijlocul 
secolului trecut a în
țeles rosturile adevă
rate din această parte 
a lumii și a dorit o. 
tară a dreptății pentru 
toti. incluzind în a- 
ceastă dragoste a Mi, 
in egală măsură, atit. 
neamul șău. cit și ce
lelalte.

Aceasta este culoarea 
pe care o port în mine.

Noi. sașii din Româ
nia. acum opt sute de 
ani. n-am venit aici cu. 
surle și cu trîmbite.- 
dar nici in armură de 
cavaler. Am venit pe 
acest pămint daco-ro- 
man poate cu un plug 
de lemn al nostru și cu 
un săculeț de semin
țe și dacă n-am avut. 
am împrumutat de la 
vecini. Astfel venind 
am găsit o patrie ală
turi de poporul român, 
patrie pentru care am 
muncit timp de opt 
veacuri, contribuind la 
înălțarea si bogăția ei.

N-am venit cu surle 
și cu trîmbite. plecarea 
insă ar fi acoperită de 
rușine.

Statul român a avut 
în toti acești ani 
postbelici o atitudine 
înțelegătoare fată de 
reîntregirea familiilor. 
Dar nu Dutem ajunge 
la un punct unde asa- 
zisa reîntregire a fa
miliilor înseamnă de 
fapt contrariul ei : ru

(Continuare in pag. a Il-a)

perea dureroasă a ati-, 
tor legături țesute in 
veacuri.

Urmăresc în mod cu
rent presa in limba 
germană din mai mul
te țări și sint deci, in 
mare măsură, la zi si 
cu problematica din 
acea parte a lumii. De
parte de mine gândul- 
de a jigni pe cineva, 
dar atitudinea noastră 
de cumsecădenie și de 
omenie nu ne poate 
împiedica să dăm ori
căror acțiuni și provo
cări o ripostă fermă, 
la momentul potrivit.

Citesc cu ipgrijqra- 

Hans LIEBHARDT

re despre atitudinile 
și manifestările unor 
cercuri periculoase, re
acționare. neofasciste ; 
urmăresc însă cu spe
ranță și încredere ac
țiunile largi ale forțe
lor progresiste de pre
tutindeni. ale maselor 
populare, ale partide
lor înaintate.

Vocile ademenitoare 
care vor să-i determi
ne pe unii să-și pără
sească patria vin din 
colțurile cele mai în
tunecate ale mintii și 
ale lumii. Aceste 
cercuri, sub mincinoasă 

■ acoperire de vorbe, nici 
pe departe nu acțio
nează pentru interese
le oamenilor. în nume
le omeniei, cu atit mai 
puțin pentru niște e- 
ventuale populații dez
rădăcinate. In fond, ce 
vor aceste cercuri ? Să 
distrugă comunități na
ționale constituite de 
veacuri, să dezrădă
cineze oameni care 
au in urma lor un șir 
lung de generații năs
cute și crescute . aici ? 
O asemenea încerca
re, reprezintă un act 
incompatibil cu orice 
umbră de umanism.

Mă gîndesc uneori 
cit timp ne trebuie ca 
să creștem un pom. o 
floare sau o vită de 

vie. Dar cită răbdare, 
cită pricepere și cite 
condiții prielnice sint 
necesare ca din om să 
se facă om. Condiții 
pe care le avem aici, 
în patria noastră. Iar 
dacă admiterii faptul 
că noi, oamenii, sin- 
tem capitalul cel mai 
de -preț, -atunci trebuie 
spus cu toată tăria 
convingerilor noastre 
că noi nu ne aparți
nem numai nouă, ci 
patriei ; patriei care 
aparține tuturor celor 
care trăim, muncim 
aici laolaltă, fără deo
sebire . . de naționali
tate..

„Floare de soc" se 
cheamă un cintec care 
s-a creat in grai săsesc 
la Mediaș, la sfîrșitul 
secolului trecut, un 
cintec despre dragoste 
și statornicie ; a fost 
interpretat la Ateneul 
Român si în decurs de 
citeva decenii a făcut 
înconjurul celor cinci 
continente. Aici', în 
România, este începu
tul tuturor gîndurilor 
noastre, aici sintem a- 
casă și vrem să trăim 
astfel incit să nu ne 
fie rușine niciodată 
față de albul florilor 
de soc.

Au fost destule des
părțiri și a fost destu
lă durere. Omului ii 
șade bine acolo unde 
este leagănul său.

Omul ca măsură a 
tuturor lucrurilor — 
iată idealul umaniști
lor dintofdeauna.

Omul ca măsură a 
tuturor lucrurilor — la 
noi. in România, țelul 
suprem al politicii de 
partid și de stat. A- 
cest deziderat realist 
il întruchipează ia 
înălțimea secolului 
douăzeci președintele 
tării noastre, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, la 
nivelul acestui secol 
complicat, dar si plin 
de speranțe.

Avem o singură via
tă. vrem s-o trăim aici 
unde sintem acasă și 
unde este nevoie de 
noi.

. Am avut de multe 
ori prilejul să ascult 
vorbindu-mi-se despre 
cei care, ademeniți de 

' mirajul „tuturor posi
bilităților", de sumele 
aparent fabuloase ce li 
se promiteau prin in
termediul a tot felul 
de oficine, și-au pără
sit patria, adică părin
ții. copiii, rudele, prie
tenii. locurile unde au 
văzut lumina zilei, 
unde au rostit întiia 
dată cuvintele mamă 
și iubire. Despre mulii 
dintre aceștia știam că 
sint cunoscuți și recu- 
noscuți in domeniul lor 
,de activitate, aveau o 
familie întemeiată, a- 
veau locuință, aveau 
locuri de muncă asigu
rate și. ceea ce nu în- 
tilnești nicăieri alt
undeva. dispuneau de 
acea căldură, ințelege- 
re și sprijinul de frate 
pe care numai omenia 
noastră românească le 
poate exprima.

I-am văzut aici, la 
lucru, ca specialiști 
formați sau in plin 
proces de formare, 
bucurîndu-șe de solici
tudine, de stimă și în
credere.’liberi să cre
eze. să se afirme ca 
personalități ■ științifice 
și morale, sărși lege 
numele de atitea și a- 
tîtea fapte excepționa
le de care țara noas
tră. in plină dezvoltare 
impetuoasă, are ati ta 
nevoie.

Și pe unii dintre a- 
•ceștia i-am . văzut . și 
acolo. Răvășiți de fur
tuna dezrădăcinării, cu 
visele lor deșarte ucise 
a doua oară, stigmati
zați de înșiși localnicii 
care. în negrul imperiu 
al concurentei. îi aso
ciau unor atentatori la 
..proprietățile" lor. foș
tii medici sau ingineri, 
ajunși curind sub zo
dia umilinței, unii re- 
gretind amar emigra
rea pripită.

A devenit de noto
rietate mondială că in 
tara noastră. chiar 
dacă nu curge lap
te și miere pe toate 

drumurile, au fost re
zolvate intr-un timp 
impresionant de scurt 
și, în orice caz. cu mult 
înainte de adoptarea 
Actului final al Confe
rinței de la Helsinki, 
toate marile probleme 
sociale, cu adevărat 
umanitare, care bintuie 
azi lumea capitalistă. 
De aceea, orice om de 
bună credință care ia 
cunoștință de faptul 
că în unele țări se des
fășoară acțiuni susți
nute de instigare a u- 
nor cetățeni români 
să-și părăsească tara, 
nu poate nutri decit

Acad. Nicolae 
TEODORESCU

sentimente de revoltă 
și dezaprobare fată de 
asemenea criminale 
îndemnuri. Ce fel de 
colaborare, ce fel de 
climat de înțelegere 
reciprocă, de stimă și 
respect mutual pot 
exista. în spiritul do
cumentelor de la Hel
sinki, cu asemenea în
demnuri ? O analiză, 
cîț de cit lucidă, a a- 
cestei atitudini fată de 
o tară cu care se do
rește o colaborare mul
tilaterală. . reciproc a- 
vântajoasă. conduce la 
constatarea că nu este 
vorba, in nici un caz, 
de acțiuni cu caracter 
umanitar, ci de mani
festarea unor atitudini 
de dispreț și desconsi
derare fată de alte po
poare. fală de eforlu- 
rile cinstite ale acesto
ra consacrate dezvol
tării libere și indepen
dente.

Spre a înțelege esen
ța antiumană a aces
tor atitudini, este su
ficient să ne raportăm 
la fenomenul care tul
bură de peste 20 de 
ani viata social-eco- 
nomică și cultural-ști- 
ințifică a atitor țări în 
curs de dezvoltare, la 
acel ,,brain drain" care 

secătuiește capitalul 
atît de prețios al inte
ligenței prin atragerea 
specialiștilor spre cite
va țări puternic dez
voltate industrial ca 
S.U.A., Canada, Anglia 
sau R.F.G. Sute de mii 
de specialiști din di
verse ramuri ale știin
ței și tehnicii, prove
nind din țări în curs 
de dezvoltare sau slab 
dezvoltate, au fost pur 
și simplu furați, ade
meniți in mod necinstit 
prin „fata morgana" 
unor condiții materiale 
mai bune, prin anga
jamente in- instituții și 
întreprinderi, pentru a 
lucra in slujba mono
polurilor. cărora le-au 
adus și le aduc profi
turi de miliarde. Prin 
aceasta decalajul din
tre nivelul de dezvol
tare al țărilor lor și cel 
al țărilor în care emi
grează se adinceste mai 
mult, iar actul de emi
grare devine astfel un 
act de dezertare re
probabil și nici măcar 
totdeauna. profitabil 
pentru cel amăgit. în- 
trucit. se știe, intere
sele celor ce atrag in 
mod ilicit inteligența 
sint stabilite doar atit 
cit aceleași interese 
dictează absorbirea de 
forțe intelectuale. In 
cazul în care apare 
necesitatea restrângerii 
posturilor de specia
liști, iar asemenea ca
zuri sint din ce în ce 
mai frecvente, cei lo
viți sint cei aduși de 
departe, „cetățenii de 
mina a doua", cum 
sint denumiți cu dis
preț dezrădăcinatii.

Sint lucruri la care 
nu s-au gindit cei a- 
derrieniți de mirajul* 
„tuturor posibilități
lor". cei înclinați să-și 
cintârească actele cu 
greutatea banilor vin- 
zării. trădîndu-și țara 
in care s-au născut, in 
pămîntul căreia iși o- 
dihnesc oasele moșii 
Si strămoșii lor...
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-aspunsul prin fapte al oamenilor muncii la chemarea partidului:

ÎNDEPLINIREA NEABĂTUTA a sarcinilor re plan, 
înfăptuirea noilor angajamente asumate in întrecere

tnscriindu-se ca o condiție esen
țială a creșterii substanțiale a efi
cienței economice, a valorificării su
perioare a muncii-sociale, a dezvol
tării avuției naționale și satisfacerii 
cerințelor populației, ca și a intensi
ficării participării României la cir
cuitul schimburilor internaționale de 
valori materiale, în țara 
perfecționarea calității 
constituie o obligație 
a tuturor colectivelor 
ai muncii, a uni
tăților economice, 
ministerelor și ce
lorlalte organe de 
stat și obștești. 
Proiectul Legii ca
lității produselor 
și serviciilor — 
recent 
cității 
zează 
ritate 
și 
care revin in a- 
cest domeniu co
lectivelor unități
lor industriale, 
condițiile de bază 
ce definesc calita
tea produselor, 
precum și căile 
principale de ac
țiune pentru ridi
carea continuă a 
calității produse
lor. Cum se acțio
nează practic. în 
întreprinderi, pen
tru fabricarea unor produse de înaltă 
calitate și îmbunătățirea continuă a 
performanțelor acestora ? Ce măsuri 
se au în vedere. în continuare, în 
acest domeniu, prin prisma exigen
telor sporite formulate de conduce
rea partidului ?

Localizăm investigațiile la Între
prinderea „IMATEX" din Tirgu Mu
reș, una din principalele unități 
furnizoare de mașini și utilaje pen
tru industria ușoară.

— Colectivul unității noastre — . 
ne-a spus, la început, directorul teh
nic al întreprinderii, Andrei Lorentz 
— a acordat și acordă o maximă a- 
tenție calității produselor. Că urmare 
a .măsurilor hotărite aplicate in pro
ducție, în ultimii ani nu am primit 
nici o reclamație, nu s-a înregistrat , 
nici un refuz de calitate din partea 
beneficiarilor. Pentru înnoirea și ri
dicarea continuă a calității produse
lor. in prezent acționăm în . mai 
multe direcții.

Așa cum aveam să constatăm în 
sectoarele de concepție, în secțiile 
unității, una din aceste direcții o re
prezintă asimilarea unor produse noi, 
cu parametrii tehnico-funcțioiiali ri
dicați. . Pentru acest an se pre- 1 
vwte* introducerea în . "fabrieattsr"'.

noastră, 
produselor 

permanentă 
de oameni

I

dat publi-
— preci- 
cu cla
sa rcinile

răspunderile

rul Dorin Moldovan, șeful atelieru
lui proiectare tehnologică — au fost 
îmbunătățite tehnologiile de fabrica
ție pentru 83 de repere realizate 
prin turnare, iar pînă la sfirșitul a- 
eestui an — pentru alte 89 de re
pere. Această acțiune a dus la creș
terea calității și. la eliminarea unor 
consumuri nejustificate.

Reținem, în continuare, și __
asemenea preocupări. Nu de mult, 
în întreprindere au fost revizui-

alte

fi realizate cu cheltuieli de produc
ție mai reduse. Pentru aceasta, s-ar 
impune ea secția să fie dotată cu 
mașini de precizie ridicată, dar o a- 
semenea cerință se poate înfăptui și 
pe alte căi, respectiv prin speciali
zarea muncitorilor și a personalului 
T.E.S.A. din secție, prin extinderea 
mai operativă a unor tehnologii mo
derne". Să-1 ascultăm și pe contro
lorul de calitate din secția uzinaj, 
Edmond Kun : „Calitatea prodtiselor 

îmbunătățit

Producții superioare,
costuri reduse

• La întreprinderea „IMATEX" din Tîrgu Mureș — pe 
primul pian: înnoirea și modernizarea produselor
• Perfecționarea tehnologiilor — pîrghie esențială 
de ridicare a calității • Maximă exigență nu numai la

controlul final, ci la toate locurile de muncă

te și îmbunătățite 
logiile de fabricație 
lor de țesut ; de 
manuală s-a trecut

toate
a > 

la 
la

! tehno- 
războaie- 
formarea 
formarea 

mecanizată ; s-a extins la 310 numă
rul semifabricatelor realizate prin 
forjare, în loc de turnare, măsuri 
care contribuie substanțial la creș
terea calității produselor și la redu
cerea consumului de metal. Așa, de 
pildă, numai prin înlocuirea meta
lului cu mase plastice la 58 de re
pere, . în acest an se va economisi 
o , cantitate de 17 tone de metal. Și 
dacă la întreprinderea din Tîrgu 
Mureș se obțin bune rezultate în ri
dicarea calității produselor, aceasta 
se datorează și faptului că într-o 
atare vastă acțiune este mobilizat 
întregul colectiv, atît in procesul de 
realizare 
cit și pe 
tehnice.

Iată, în 
xemplu : 
curind in . ____ , ,
Ștefan Pop, controlor de calițate, au 
avut ideea să aducă o serie de îm
bunătățiri automatului de la anumi
te; tipuri de războaie de țesut, idee

mwvuuvc.«i m ; ca. Rezultatul ? te
de sene a 11 „noi utilaje.„In .„ac.e.st...„..^up^aitiv care î 
sdop au fost. ’ staOTÎtte termene și*"^" zSnă’flh repere 

tal pe produs s-t 
sporit siguranța îri funcționare ; se 
asigură reglajul mașinii pe o peri
oadă mai îndelungată și. pe această 
cale, creșterea productivității mun
cii în timpul exploatării cu 20 la 
sulă.

Desigur, succesele obținute pînă 
acum de întreprinderea ..IMATEX" 
in domeniul îmbunătățirii calității 
produselor și reducerii cheltuielilor 
de producție sint meritorii. Totuși 
am adresat mai multor interlocutori 
întrebarea: „Considerați că in între
prindere au fost epuizate toate re
sursele de ridicare a calității pro
duselor 1 Răspunsurile au fost cate
gorice : „Nu 1“ Dar iată cîteva din
tre ele : „în unitate se acordă încă, 
cu destulă ușurință, derogări de la 
documentațiile tehnice, în fabricație 
uti!izindu-se materiale de calitate 
superioară celor prevăzute iniția), 
ceea ce încarcă costul produselor și 
nu duc la ridicarea parametrilor 
tehnico-funcționali ai acestora" — 
ne-a spus șeful compartimentului 
C.T.C., Inginer Ion Turdeanu. La 
rîndul său, șeful secției uzinaj, Au
rel Lazăr, ne relata : „Produsele de 
bună calitate pe care le fabricăm pot

responsabilități' precise, a fost mobi- ■ 
Uzat întregul ■ potențial creator al 
unității. Rezultatele ? Două din a- 
ceste noi produse, au fost asimilate, 
in avans, in fabricația de serie, iar 
performanțele lor se 
după cum ni s-a spus 
produselor similare 
alte tari. (Rămine 
văzut — și aceasta o 
prilejul unei alte anchete — «
beneficiarii din industria ușoară

situează — 
— ia nivelul 
fabricate în 
desigur de 

vom face cu 
daca 

__ __ i au
aceeași părere foarte bună despre 
mijloacele fabricate la „IMATEX"). 
Notăm, de asemenea, că și celelalte 
mașini care urmează să fie asimi
late în acest an sînt într-un stadiu 
înaintat de execuție față de preve
derile planului tehnic. Realizarea lor 
este urmărită fază cu fază, iar pro
totipurile sînt supuse unor minuți
oase verificări și analize, chiar la 
întreprinderile beneficiare ale noilor 
mașini.

Experiența multor unități econo
mice atestă că perfecționarea conti
nuă a tehnologiilor de fabricație re
prezintă o rezervă, practic inepui
zabilă. de ridicare a calității și per
formanțelor produselor. Lucru care 
se confirmă și la întreprinderea 
„IMATEX" din Tîrgu Mureș.

— Anul trecut — ne relata ingine-

propriu-zisă a producției, 
planul stimulării creației

acest sens, un singur e- 
Zoltan Toth, promovat de 
atelierul de proiectare, și

s-a
foarte mult in ul
timul timp. To
tuși de la unele 
puncte de lucru 
mai vin piese 
care necesită re
medieri. ceea ce 
mărește nejusțifi- 
cat costurile de 
fabricație. Este 
necesar să fie în
tărită exigenta 
față de calitatea 
produselor nu nu
mai Ia punctul de 
control final, ci 
Ia toate locurile 
de muncă".

Opiniile inter
locutorilor noștri, 
pe care le-am re
dat în rindurile 
de mai sus. si ale 
altora eu care am 
discutat in între
prindere. au o 
trăsătură comună: 

cu claritate posi-ele subliniază
bilitățile existente în această uni
tate industrială de ridicare. în 
continuare, a parametrilor tehnîco- 
funcționali, dar mai ales rezervele 
care mai există pentru ca aseme
nea produse să fie fabricate cu chel
tuieli cit mai reduse. Și aceasta, pe 
bună dreptate ; ridicarea perfor
manțelor produselor trebuie să se 
realizeze în concordanță cu cele mai 
noi cuceriri ale revoluției tehnico- 
științifice contemporane, cu cerințele 
creșterii eficientei economice, valo
rificării superioare a materiilor pri
me și materialelor. în acest sens, la 
întreprinderea „IMATEX" 
tocmit planuri de măsuri, 
mene și responsabilități precise, pen
tru diminuarea. în continuare, a chel
tuielilor de producție. Totul este ca 
măsurile stabilite să fie aplicate cu 
stăruință și cu o eficientă economică 
sporită, bine definită.

s-au în- 
cu ter-

Ilie ȘTEFAN 
Cornel POGACEANU

Revenim pe șantierul Filaturii de 
fire pieptănate tip bumbac din orașul 
Huși, unde beneficiarul a inceput, cu 
un timp în urmă, numărătoarea in
versă, pînă la termenul de punere 
în funcțiune a primei capacități — 
finele lunii martie, începutul lunii 
aprilie. Din luna noiembrie 1976. cind 
am fost ultima dată pe șantier, aici 
s-a lucrat cu intensitate sporită, s-au 
mobilizat importante forțe umane, cu 
prioritate la montarea utilajelor. 
Ce s-a intimplat 
între timp ?

— In orașul Huși, 
pe cea mai tînără 
platformă indus
trială a județului 
Vaslui, zilele a- 
cestea a intrat în 
funcțiune filatura 
de bumbac, obiec
tiv înscris in pro
gramul de dezvol
tare a localității 
în actualul cinci
nal — ne-a spus 
ing. Dumitru Ma
xim, directorul fi
laturii. Termenul 
a fost respectat, 
ca rezultat al e- 
forturilor conju
gate ale construc
torilor, montori- 
lor, instalatorilor 
și beneficiarului, 
care, în ultima 
lună, au muncit 
cu forțe sporite 
pentru finalizarea 
Producem bine încă din prima zi de 
la intrarea in funcțiune a filaturii. 
Avem un apreciabil avans și la 
montarea mașinilor pentru etapa a 
doua — ultima — 30 iunie a.c., ter
men pe care cu siguranță îl vom 
devansa cu aproape o lună de zile.

— Cum a fost pregătită forța de 
muncă ?

— Am avut grijă din timp de pre
gătirea judicioasă a cadrelor. Pînă în 
prezent un număr de 323 lucrători au 
absolvit diferite forme de jnvăță- 
mint. Al ți 456 de lucrători. s-au pre- 

■ gătit prin cursul de calificare, școli 
profesionale, de maiștri și tehnice. 
La prima capacitate avem toți oa
menii calificați, din care circă 80 la 
sută sînt poliealificați. .Pot lucra la 
ringuri, flaiere și mașini' de răsucit 
sau la mașinile de bobinat, flaiere, 
laminoare. De asemenea, dispunem 

ide ingineri, maiștri, țehnologi. buni 
organizatori și conducători ai proce
sului de producție.

— In ce condiții se vor realiza sar
cinile planului de producție 1

— După cum este cunoscut, s-a a- 
probat in adunarea generală a oa
menilor muncii planul de producție 
pe anul 1977. Prin grija centralei de 
resort avem asigurate atit materia 
primă — bumbac și tire poliesterice 
— cit și desfacerea producției din 
acest an. Sîntem hotărîțl să atingem 
cote înalte în desfășurarea muncii, 
aducindu-ne astfel contribuție

Huși, la mine acasă". Și astfel, Ște
fan Chiratcu ne este ghid pe fluxul 
tehnologic ce a început să func
ționeze ireproșabil. Linia de ba- 
taj este gata pentru rodajul me
canic. La fel și la sectorul carde. 
Aici, la montaj, lucrează o echipă in 
care se află Valeriu Costea și Vasile 
Șorea. veniți pentru citva timp de ia 
Filatura de bumbac din Vaslui. Pen
tru etapa I sînt 
si în sectoarele

Obiectivele planificate 
-Ea termen în funcțiune
• Filatura de bumbac din Huși produce • Muncitorii 
noii unități au participat la montajul utilajelor și 
acestea funcționează ireproșabil ® Un apreciabil 

avans la lucrările din etapa a doua

tuturor lucrărilor. reală la recuperarea daunelor aduse 
de cutremur economiei țării.

Ginduri. atitudini, fapte ale oame
nilor. care au început să lucreze aici, 
înregistrăm discutind cu cîtiva dintre 
ei la locurile de muncă. Georgeta 
Pîrvan, filatoare : „Vreo 30 de fete de 
aici, din Huși, ne-am calificat la Fila
tura din Vaslui, 
nile la care vom 
răbdătoare să 
de producție", 
cunoaștem pe 
Mihai Patraș, s.
„Grăbim montarea trenurilor de la
minai. Mai avem de lucru la unul- 
două ringuri și gata, echipa rapor
tează sarcina de plan îndeplinită". 
Discutăm cu maistrul principal Ște
fan Chiratcu. E din partea locului, 
are vreo 25 de ani vechime în aceas
tă ramură industrială, dar pînă acum 
a lucrat la „Țesătura" din Iași și. a 
venit aici, după ce a dus în funcțiu
ne o filatură asemănătoare la Gura 
Humorului. „Decî. veți pleca peste 
cite zile ?“ „Dimpotrivă, rămin

. Am montat mași- 
lucra. Așteptăm ne- 
depășim sarcinile 
La un . alt ring 
Gbeorghe Noia și 
ajutori de maiștri :

montate mașinile 
laminare, flaiere, 
pieptănat, ringuri, 
răsucit. bobinat, 
în acest ultim 
sector stăm de 
vorbă cu ing. Ion 
Agavriloaie. hu- 
șean de origine, 
venit prin trans
fer. la cerere, de 
la Drăgănești-Olt. 
„A mers bine 
montajul. De cî
teva zile a fost 
făcut și racordul 
termic. încit am 
reușit să lucrăm 
intens la instala
rea unor piese de 
mare finețe".

Ce spun con
structorii ? Mai
strul Constantin 
Vițelaru. șeful lo
tului din cadrul 
Grupului de șan
tiere industriale 
Vaslui : „Intr-a
devăr. am avut 

de recuperat multe restante, pentru 
ca să asigurăm beneficiarului condi
ții bune de montaj. Ne-am mobilizat 
forțe mai mari ca de obicei și am 
reușit ca, la această dată, să creăm 
condiții bune de punere in funcțiune 
potrivit planului, urmînd ca. în cî
teva zile, să finalizăm și lucrările 
la uzina de condiționare nr. 4, să 
închidem pereții laterali la grupul 
tehnic-social, la magazia de fire, și 
laboratoare. Mai sînt unele 
rețelele exterioare pe care 
executa in scurt timp.

Se cer eforturi deosebite 
zile și din partea lucrătorilor lotului 
de instalații, condus de ing. Alexan
dru Curelaru. Aceasta se impune cu 
atît mai mult dacă ținem seama de 
sensibilitatea și specificul procesului 
tehnologic într-o filatură de. bumbac 
și de contribuția pe care trebuie să 
și-o aclucă tînărul colectiv hușean la 
realizarea sarcinilor de plan incă de 
la incețutul lunii aprilie a.c.

Crăciun IĂLUC1 
corespondentul „Scinteii"

lucrări la 
le vom
în aceste

Parcul Tineretului, str. Trestiana nr. 13, bloc 15 — una dintre zecile 
în ultima săptămină, alta 
fără adăpost.

de „adrese ale omeniei" unde s-au mutat, 
cîteva din cele peste 2 500 de familii rămase

...Familia Grigoriu locuia în str. Pictor Grigorescu nr. 2, la etajul 
IV (foto 1).

...Compozitorul Costin Cazaban locuia deasupra pensiunii „Bulevard", 
la etajul IV (foto 2). Foto : Eugen Dichiseanu

Spre toate familiile sinistraților se îndreaptă

Recolte superioare
(Urmare din pag. I)
sint rămineri in urmă la semă
natul sfeclei de zahăr. Iată de ce 
trebuie acționat cu stăruință pentru 
mobilizarea și participarea la muncă 
a tuturor forțelor, pentru buna folo
sire a utilajelor, astfel încit fiecare 
cultură să fie insămințată la timpul 
optim. In săptămină care ■ urmează, 
principalele forte din agricultură trex- 
bule concentrate la semănatul florii- 
soarelui și pregătirea terenului pen
tru porumb.

Experiența a dovedit că nivelul 
recoltelor este hotărît, în cea mai 
mare măsură, de calitatea lucrărilor 
executate, de respectarea tehnologii
lor stabilite. Condițiile climatice fa
vorabile din această primăvară per
mit ca pămîntul să se lucreze mal 
ușor, să rezulte un bun pat germi
nativ pentru semințe. Dar condițiile 
naturale nu sint suficiente. Pentru 
obținerea unor recolte mari, decisive 
sint munca și intervenția omului, 
capacitatea lui de a folosi cit mai 
bine aceste condiții. Iată de ce sar
cina de cea mai mare răspundere a 
celor care lucrează pămîntul, a spe
cialiștilor, a cadrelor de conducere 
din agricultură o constituie în aces
te zile, precum și in cele ce vor 
urma, executarea lucrărilor agricole 
la un înalt nivel calitativ. Condu
cerea ■ partidului a subliniat necesi
tatea respectării cu cea mai mare 
răspundere a tehnologiilor stabi
lite pentru fiecare cultură, a cri
ticat practica unor organe agri
cole de a raporta realizarea pla
nului fizic de insămințări fără a 
ține seama de calitatea lucrărilor. 
Chiar și în această primăvară s-au 
constatat. în unele locuri, neglijente 
la executarea arăturilor, nu au fost 
strînse din vreme resturile vegetale, 
iar patul germinativ nu a corespuns 
normelor tehnice. Comandamentul 
central a indicat să se acționeze 
ferm în vederea bunei desfășurări a 
lucrărilor și aplicării cu strictețe a 
normelor agrotehnice la pregătirea 
terenului și semănat. Aceasta depie 
de, în mare măsură, de calitat» 
muncii de îndrumare și control exe 
citate de specialiștii din agricultur 
Ca reprezentanți ai statului în un 
tățile agricole, ei au obligația, st. 
tornicită prin lege, de a conduce 
fața locului, pe cimp, acolo unde 
pun bazele recoltei, activitatea m 
canizatorilor. a celorlalți oameni 
muncii din agricultură. Complexiț 
tea, urgența lucrărilor agricole, n 
cesitatea ca ele să fie executate 
un nivel calitativ ridicat impun c 
peste tot, specialiștii să se afle . 
datorie, urmărind respectarea, puni 
cu punct, a tehnologiei fiecărei cui 
turi.

în acest an, așa cum s-a arăta' 
urmează să se irige circa două mi 
lioane de hectare cu diferite culturi 
Pe această suprafață, în condițiili 
atingerii randamentelor la hectai 
prevăzute în studiile tehnico-eco- 
nomice. se poate realiza o producție 
de cereale boabe echivalentă cu în
treaga producție obținută de țara 
noastră, in medie anual, in perioada 
1961—1965, deci înainte de executarea 
marilor lucrări de îmbunătățiri fun
ciare. Prin urmare, chiar în condiții 
de secetă, plinea țării va fi asigura
tă. Pentru obținerea unor recolte 
mari în sistemele de irigații, se cere 
ca ele să fie reparate și revizuite, 
astfel încit apa să poată fi condusă 
la plante atunci cînd este nevoie și 
în cantitatea stabilită. Lucrările de 
curățire și impermeabilizare a cana
lelor sînt, în general, avansate, jar 
acum se repară unele stații de 
pompare și utilajele mobile de dis
tribuire a apei. Concomitent, trebuie 
să se acționeze cu mai multă fermi
tate pentru ca noile sisteme să fie 
date in exploatare la termenele 
stabilite. O deosebită atenție trebuie 
acordată amenajărilor locale. Coman
damentul central a recomandat ca, în 
întimpinarea Congresului consiliilor 
de conducere din unitățile agricole, 
uniunile județene ale cooperativelor 
agricole, cu sprijinul organizațiilor 
de partid și al comandamentelor lo
cale. să mobilizeze puternic pe lo
cuitorii satelor la lucrările de ame
najare a terenurilor pentru irigat.

Bazele recoltelor superioare din 
acest an se pun acum și, tocmai de 
aceea, răspunzind cu însuflețire 
chemării secretarului general al 
partidului, oamenii muncii de la sate 
au datoria să nu precupețească nici 
un efort, să folosească din plin uti
lajele. fiecare oră. fiecare zi pentru 
ca insămințările și celelalte lucrări 
agricole din această primăvară să 
fie executate la timp și la un nivel 
calitativ superior.

SPRIJINUL PUTERNIC, OMENIA CALDĂ A SOCIETĂȚII NOASTRE
Sint cunoscute grija caldă, omenia cu care partidul 

nostru, în frunte cu secretarul său general, președintele 
țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, întreaga noastră so
cietate au înconjurat, încă din primele momente, fami
liile sinistrate, măsurile ferme și operative luate pen
tru a se asigura tuturor celor rămași fără locuință un 
adăpost omenesc, ca în cel mai scurt timp toți acești 
oameni să aibă din nou un cămin. Vastul program de 
construcții de locuințe suplimentat pe baza hotărîrli Co
mitetului Politic Executiv al C.C. ai P.C.R. prinde 
efectiv viață. Datorită măsurilor luate de conducerea 
partidului și statului, eforturilor deosebite ale construc
torilor, bunei organizări a muncii sînt date în folosință, 
înainte de termen, noi blocuri de locuințe. Zi de zi, 
zeci și zeci de familii primesc cheile noilor apartamente 
sau se mută în casele lor refăcute, reparate cu sprijinul 
constructorilor, al unor echipe speciale, formate în în
treprinderi, cu forțe proprii.

Iată doar cîteva secvențe din acest larg front de 
luptă, imagini ale profundului umanism al societății 
noastre.

dețe ale țării — unei bune orga
nizări a muncii și concentrării ce
lor mai moderne mijloace teh
nice. din cele 11 084 de imobile ava
riate. 2 633 cu 8 302 apartamente au 
fost reparate. In felul acesta peste 
10 000 de familii locuiesc acum in ca
sele lor. care prezintă depline con
diții de securitate. Sint în curs de 
reparare alte aproximativ 2 000 de 
imobile. Concomitent, cadre ingine

s-au angajat ca în semestrul I al 
acestui an să dea in folosință cu una- 
două luni mai devreme 700 aparta
mente care vor fi atribuite sinistra
ților.

Au fost reparate, cu sprijinul or
ganelor locale, de către cetățeni și 
organizații de construcții și reparații 
9 042 case avariate. Populației de la 
orașe și sate i s-au pus la dispoziție 
aproape 3 000 de. tone ciment, 364 000

172 familii sinistrate au primit lo
cuințe în blocuri, iar 52 s-au mutat 
în apartamente din alte imobile.

In spiritul hotăririlor conducerii 
superioare de partid și de stat, se 
acționează ferm pentru punerea in 
funcțiune. înainte de termenele pla
nificate. a trei blocuri cu cite 40 de 
apartamente, ceea ce permite rezol
varea corespunzătoare, intr-un timp 
scurt, a locuințelor pentru cetățenii

• Nîcicînd amploarea și ritmul construcției de locuințe n-au fost atit 
de mari ® Zilnic, zeci de familii se mută în apartamente noi sau 
revin în locuințele reparate • Măsurile stabilite de conducerea 
partidului, indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu se înfăptuiesc 

în Capitală și în toate localitățile afectate de seism

BUCUREȘTI
Pentru • se asigura locuințele ne

cesare familiilor sinistrate și celor 
evacuate din imobilele grav avariate, 
in cursul lunii martie s-au dat in> fo
losință 1 230 apartamente din fondul 
locativ de stat și 2 688 apartamente 
proprietate personală ; cea mai 
mare parte din locuințele ră
mase libere, prin mutarea proprie
tarilor în noile apartamente, au fost 
atribuite celor ale căror locuințe au 
fost greu lovite de seism. Ală
turi de adresele 'bine cunoscute din 
Ziduri Moși și Codrii Neamțului, au 
apărut și altele — blocul 15 din Par
cul Tineretului, blocurile 93 și 106 de 
pe șoseaua Colentina. blocul 9 din 
str. Zețarilor etc. Toți oamenii că
rora un singur minut nefast le-a dis
trus ceea ce agonisiseră într-o viață 
au primit, după cum se știe, locuințe 
noi. înzestrate gratuit cu tot ce este 
necesar într-o gospodărie : de la lin
gură la mobilă, de la frigider și te

levizor la tablourile și vazele eu 
flori, îmbrăcăminte. In medie, chel
tuielile făcute pentru fiecare persoa
nă sinistrată se ridică la peste 16 000 
lei.

Incepînd chiar din noaptea de 4 
martie, peste 2 800 de Cetățeni ale că
ror locuințe au fost grav avariate și 
nu s-au dus la rude sau prieteni au 
fost cazați în căminele studențești, 
în căminele întreprinderilor, in inter
nate. asigurindu-li-se totodată hrană 
și asistență medicală. La 31 martie 
doar 1 045 continuau să locuiască în 
aceste cămine provizorii. O bună 
parte dintre aceștia s-au mutat în 
locuințe noi, ori s-au reîntors în lo
cuințele lor reparate și consolidate. 
Datorită unei masive mobilizări de 
forțe — 2 000 de muncitori și specia
liști din Centrala de construcții mon
taj. peste 4 000 de meseriași ai 
I.C.R.A.L.-urilor. circa 1 100 din 
cadrul cooperației meșteșugărești, 
precum și un număr important de 
constructori veniți din diferita ju

rești de cea mai înaltă calificare și 
cele mai bune echipe de constructori 
au început lucrările de consolidare la 
un număr apreciabil din cele 535 de 
mari imobile puternic afectate de cu
tremur.

Operativ. în această perioadă, au
toritățile s-au îngrijit ca orfanii și 
bătrinii rămași fără susținători le
gali să primească pensiile cuvenite, 
iăr persoanele în virstă. care și-au 
exprimat dorința, au fost internate in 
cămine pentru bătrini. unde se bu
cură de cele mai bune condiții de 
trai și de îngrijire medicală.

PLOIEȘTI
Peste 700 dintre familiile rămase 

fără adăpost s-au mutat definitiv în 
case noi sau în imobile bune de la 
orașe și sate. Celorlalte Ii s-au asigu
rat locuințe provizorii in cămine de 
nefamiliști. cămine școlare etc. Con
structorii de locuințe din Ploiești

cărămizi, 8 040 metri pătrați binale 
uși-ferestre. 254 000 metri pătrați car
ton asfaltat. 334 metri cubi cherestea, 
760 tone ipsos. 780 tone var și alte 
materiale de construcții.

BUZĂU
Blocul B-10, cu 40 de apartamente, 

din cel mai modern cartier al Bu
zăului. a rămas un simbol. Un sim
bol al omeniei societății socialiste, 
simbol al grijii permanente manifes
tate de partid față de om. Acest bloc 
trebuia să fie predat de constructori 
la începutul lunii aprilie, dar in 
urma seismului, cind multe familii au 
rămas fără adăpost, aici s-au concen
trat toate forțele și apartamentele 
și-au primit noii locatari incă la 11 
martie.

Ieri a fost recepționat blocul C 1, 
cu 135 garsoniere, care urmează să-și 
primească noii locatari. în Buzău

rămași fără adăpost în urma seismu
lui din 4 martie.

VASLUI
La Vaslui unui număr de 120 de fa

milii rămase fără adăpost li s-au re
partizat — prin devansarea lucrărilor 
de construcții — apartamente, iar alte 
40 de asemenea familii s-au mutat in 
diverse imobile proprietate de stat. 
20 de familii, cu un număr mai mic 
de membri, se află deocamdată in că
mine pentru nefamiliști. Constructo
rii, sprijiniți de populație, grăbesc lu
crările la incă două blocuri, pentru a 
fi date in folosință înainte de ter
men. pînă la sfirșitul acestei luni.

Imediat după seism au inceput și 
reparațiile la locuințele avariate, la 
această dată fiind încheiate lucrările 
de reparații la 285 de clădiri, din care 
246 proprietate personală.

în municipiul Birlad, unde efectele 
cutremurului au fost mari, zilele a-

cestea au fost date în folosință îna
inte de termen două noi blocuri. Rit
murile inalte realizate pe șantierele 
de construcții asigură predarea eșa
lonată a incă 500 de apartamente, la 
care se vor adăuga alte 300 aparta
mente ca urmare a măsurilor luate 
de conducerea partidului de supli
mentare a fondului de locuințe.

IAȘI
1 500 familii rămase fără adăpost 

au fost cazate îndată după cutre
mur în 4 cămine de nefamiliști. care 
se găseau atunci în fază de recep- 
ționare. și dare in folosință. Și o 
serie de întreprinderi au pregătit 
spații de locuit provizorii pentru 
sinistrați. Datorită măsurilor luate 
de organele locale de partid și de 
stat, nici o familie sinistrată nu a 
rămas fără adăpost.

La chemarea comitetului județean 
de partid, constructorii de locuințe 
și-au mobilizat toate forțele pe șan
tiere, reușind să realizeze pînă la 
sfirșitul lunii martie un număr de 
892 apartamente peste prevederile 
primului trimestru. Astfel, o bună 
parte dintre sinistrati au și primit 
apartamente noi. S-au și refăcut 
pînă acum multe case aflate pe 
strada 9 Mai, Sf. Sava, Sărărie, C. 
Dobrogeanu-Gherea, Tîrgu Cucului 
și în alte părți.

ZIMNICEA
La Zimnicea au fost montate — 

în 16 puncte din oraș — peste 60 de 
barăci, care seamănă mai degrabă cu 
căsuțele care se construiesc la noi în 
zona montană. Ele asigură ce
lor peste 1 000 de locatari toate cele 
necesare unui cămin temporar : au 
lumină electrică, alimentare cu apă, 
grupuri sanitare, iar la ferestre și-au 
făcut apariția florile și perdelele. In 
spațiile dintre căsuțe s-au amenajat 
gone de verdeață, ronduri de flori.

Alaltăieri au început săpătu
rile la fundațiile primelor blocuri. 
Pînă la sfirșitul anului, forțele reu
nite ale constructorilor s-au angajat 
să predea beneficiarilor peste 2 000 
apartamente.

CRAIOVA
Așa cum s-a mai spus, chiar a 

doua zi după seism s-a asigurat ca
zarea tuturor familiilor sinistrate : 
în cămine studențești și internate 
școlare, in cămine pentru nefamiliști, 
în spații ale întreprinderilor și insti
tuțiilor care au putut fi transformate 
in locuri de adăpost. Așa încit. prac
tic. nimeni n-a rămas fără adăpost, 
în perioada care a trecut după 4 
martie, peste 700 de imobile ale sta
tului, avariate în timpul cutremuru
lui, și-au reprimit, reparate, locatarii. 
Constructorii au predat, și ei, înainte 
de termen. 100 de apartamente. Alte 
600 de apartamente vor fi predate 
înainte de termen pînă la sfirșitul 
trimestrului II. iar pe întregul an 
constructorii s-au angajat să realize
ze 5 400 de apartamente. Cu peste 70 
la sută mai mult decit anul trecut.

Acțiunea de refacere a unor locu
ințe ale cetățenilor are la temelie 
cea mai solidă cărămidă : spiritul de 
întrajutorare al tovarășilor de mun
că. Colectivele de muncă ale unor 
întreprinderi au alcătuit echipe de 
meseriași, care ajută în timpul liber 
angajații unităților respective pentru 
repararea locuințelor avariate. La 
„Electroputere" s-au constituit 113 
asemenea echipe. La fel la Regionala 
C.F.R., la Combinatul chimic. Sînt și 
acestea modalități prin care reface
rea înaintează în ritmul impus de 
necesități. Cuvintul omenie se' scrie 
în aceste zile prin fapte. Numeroși 
cetățeni din orașul Craiova au primit 
în locuințele lor o parte din fami
liile care au rămas temporar fără a- 
dăpost, j
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ȚARA SE MlNDREȘTE
CU ASEMENEA OAMENI, CU ASEMENEA FAPTE

Cu fata 
spre viitor, 

ca adevârați 
revoluționari

Așezată sub arcul de noblețe al acestui timp — 
de angajare vibrantă a Întregii națiuni în opera 
de reconstrucție și construcție după cutremur, in 
opera de edificare socialistă și înaintare neabătută a 

patriei noastre spre comunism — Expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu în forul suprem al democra
ției românești se constituie ca un răscolitor elogiu adus 
omului nou al societății noastre socialiste, virtuților 
lui statornice. Ne aflăm in fața unor memorabile ros
tiri de prețuire adresate uriașei forțe pe care o repre
zintă conștiința revoluționară a omului nou. Descinde 
această uriașă forță din matricea trăsăturilor etice ne
pieritoare ale spiritualității noastre, revitalizate de e- 
fortul neîntrerupt al partidului, pentru plămădirea o- 
mului nou. a omului cu O mare, demn de epoca unia
telor prefaceri revoluționare. Sublinierea — prin 
juvintul și cugetul celui mai bărbat dintre bărba- 

■ ii acestui neam — a acestor realități trăite, a 
I onștiinței înaintate constituie, între altele, do- 
■ ada superbei încrederi in omul epocii noastre, 
j i capacitatea lui de a nu se încovoia în fața 
I răutăților, oricit de puternic l-ar lovi acestea, incre- 

prea in cuvîntul și fapta lui răspicată, care-1 desem- 
l ează cu adevărat drept forță motrice a istoriei.
! Am așezat cu toții lingă inimă cuvintele de aleasă 
fețuire pentru partid, care și-a onorat cu demnitate 
>lul de stat major neînfricat al națiunii noastre în a- 
este dramatice încercări. Am ascultat cu toții, cu in- 
reptăți-tă mindrie, cuvintele de profundă prețuire pen- | 
!u eroica noastră clasă muncitoare, generatorul de e- 1 
ergie, de tenacitate, de acțiune, de fermitate, de con- j 
ființă revoluționară. Am vibrat, cu înflăcărat patos.
i patosul cu care, de la înalta tribună, și-au exprimai 
lulțumirea. față de țărănimea noastră harnică, față de 
stașii armatei noastre, tineretul nostru, corpul 
ledical, față de toți cetățenii României socialiste, fără 
^osebire de naționalitate, care și-au afirmat, „ca de 
iitea ori în momentele de restriște, vitejia, puterea de 
iăpinire. capacitatea de a infringe și depăși greutățile, 
iclusiv de a înfrunta stihiile naturii".
Reverberația acestei inestimabile avuții și forțe — 

are este conștiința revoluționară a omului nou, con
tractor al celei mai drepte și umane orînduiri sociale 
i România — se cuvine menținută la aceeași înaltă 
.icandescență. Este îndemnul comunist al secretarului 
eneral al partidului. îndemn străbătut de grija su- 
remă pen'tru destinele patriei și poporului. Este in- 
emnul de a așeza cu și mai mare pricepere această 
edutabilă armă — conștiința revoluționară, spiritul 
evoluționar in acțiune — in slujba imperativelor ac- 
luale ale construcției prezente și de nprapoai^vă

în fond, ce înseamnă a proba azi conștiința revolu
ționară ? Ce ni se cere fiecăruia — cotoUnișt' ori ute- 
îist, muncitor, țăran, intelectual, om .ai", comunității 
jioastre socialiste ? Să dovedim același patos revoluțio
nar in reconstrucția și construcția orașelor și satelor, 
a obiectivelor industriale și social-culturale. Și avem 
multe de construit în acest an. in cincinal. Este 
apelul vibrant al partidului, al secretarului său ge
neral, de a nu ne abate cituși de puțin de la drumul 
nostru, care înseamnă progresul neîntrerupt al patriei, 
asigurarea unui nivel înalt de bunăstare a poporului. 
Să dovedim același spirit inventiv, necontenit de par
tea noului, pentru promovarea tehnologiilor moderne 
— validate de cuceririle tehnicii și științei mondiale | 
— aceeași dăruire înaltă în folosirea gospodărească, e- I 
ficientă a zestrei de mașini, utilaje, instalații — create 
prin cumulul de inteligență, de sudoare și sacrificii ale 
poporului ; să dovedim maximă chibzuință in folosirea 
materiei prime și materialelor, in realizarea unor- pro
ducții la parametrii cei mai înalți de calitate. Să do
vedim. cu același devotament și statornicie vrednică — 
tie că sîntem țărani, mecanizatori, tehnicieni ori ingi
neri agronomi — că nu cunoaștem direcție mai înaltă 
de concentrare a eforturilor umane și materiale, zba
tere înțeleaptă în lucrarea pămintului decit dezideratul 
pus răspicat in fața lucrătorilor ogoarelor ca anul a- 
cesta să însemne un an de recolte și mai mari decit 
in cel care a trecut.

A fi revoluționar, azi, a proba conștiința revoluțio
nară acum. în aceste zile de supremă angajare. în
seamnă a face totul pentru a îndeplini întocmai am
plul program de lucru pus de secretarul general al par
tidului pe masa de lucru a națiunii. Evenimentele ne
chemate prin care am trecut ne-au dovedit din nou cit 
de puternic, cit de uriaș este potențialul de muncă, 
de creație, de acțiune revoluționară al poporului. Spi
ritul revoluționar, care a modelat și impus un nou tip 
uman la scara istoriei, este chemat să-și afirme din 
plin uriașa capacitate transformatoare, făurind istoria.

„în momentele grele prin care a trecut țara noastră s-au afirmat 
cu putere nobilele trăsături ale omului nou, constructor al socialismului. 
Cred că nici un fel de lucrări ale filozofilor, ale celor care se ocupă 
de caracterizarea omului nou nu ar fi putut pune în evidență cu atîta 
pregnanță aceste trăsături minunate pe care le-a demonstrat poporul nostru, 
omul nou stăpîn pe destinele sale, hotărît să înfrîngă orice greutăți, 
să-și făurească viitorul în mod liber, așa cum dorește el“.

NICOLAE CEAUȘESCU

în leagănul acestei Românii
Și timp și revoluție și țară 
ca trei coloane-n noi se îngemănară 
și toate vii și iniinite-s una : 
așa a iost și ii-va totdeauna.

Coloana celor trei culori măiestre, 
tulpină siintă a cugetelor noastre 
de comuniști, de oameni, de romani, 
ai libertății lor și-ai faptei lor stăpini.

Ne-ngenuncheafi de negre, oarbe furii 
natura noastră a răspuns naturii 
cu vorbă simplă, calmă, clară : 
sîntem un om, o vrere și o țară.

Natura noastră... secole de-a rindul 
ne-a înfrățit cu doina și pămîntul, 
tot ea și ramul ni-1 apleacă vara, 
natura firii noastre-i țara.

Adîncă armonie și sublimă, 
o trecere-a luminii spre lumină 
e omu-n mers mereu spre el 
sub purpuriul comunist drapel.

Spre el și fără... frumusețea cere 
a gîndului izbîndă și putere 
oriunde marile idei îfi sameni 
partid, tu crești în omenie oameni.

Oameni ai luptei știind a înțelege 
această simplă și umană lege : 
a ii ai țării sînt, vor fi ai lor 
cu ochii luminați de tricolor.

Căci steagul acesta singur ne unește, 
aceeași limbă tuturor vorbește, 
acelora născuți aici — și irafi și iii 
în leagănul acestei Romănii.

Florin COSTINESCU

Dirzenie, curaj, răspundere patriotică
...Patru din cei peste două

zeci și unu de milioane de 
oameni ai României socia
liste. Care au dat. in aceste 
zile, un strălucit examen de 
bărbăție, tenacitate, răspun
dere patriotică. Iată cum i-a 
surprins fotoreporterul nos
tru :

• Pe lăcătușul Aurel Mol- 
doveanu (foto nr. 1), de 
la întreprinderea „Viscolii" 
din Capitală, l-am aflat con- 
trolînd cu atenție reglajul 
mașinilor din secția filatură. 
Despre el aflasem că. de la 
începerea, probelor tehnolo
gice și pină la reluarea pro

ducției — aproape 36 de ore 
— n-a părăsit incinta între
prinderii. „Nu numai eu, ci 
și ceilalți tovarăși de. muncă 
au rămas la datorie", se jus
tifică cu modestie comunis
tul Aurel Moldoveanu.

• Doctorul docent Zorel 
Filipeșcu (foto nr. 2). șeful 
secției de anestezie-terapie 
intensivă a Spitalului clinic 
de urgență. L-am prins îna
inte de obișnuita vizită prin 
saloane. Ne-a declarat gră
bit : ..Devotamentul cu care 
a acționat întregul corp 
medico-sanitar, in aceste mo
mente de încercare pentru

întregul popor: a fost intr-a
devăr impresionant. Pot spu
ne că ne-am făcut datoria".

• Ce semnifică cuvintul 
datorie și pentru constructo
rii Trustului je construcții 
industriale București ? I-am 
întîlnit zilele acestea peste 
tot ; lă clădirile sau halele 
industriale avariate de cutre
mur. efectuind consolidări 
sau reparații ; pe șantierele 
de construcții, acolo unde, zi 
de zi. își fac datoria. Pe Ni
colae Beca (foto nr 3). șe
ful unei echipe din cadrul 
atelierului de confecții si

construcții metalice al trus
tului. l-am aflat ieri la locul 
Său obișnuit de muncă. 
..Multi oameni de la noi 
au fost in echipele de 
intervenții, ne spune Nicolae 
Beca. dar aici producția nu 
a avut de suferit. Planul 
atelierului nostru a fost în
deplinit. Azi ne batem la fel 
de dirz pentru a realiza 
mărețul program de ridicare 
a unor edificii sociale și in
dustriale, înfățișat cu ații a 
înflăcărare revoluționară de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu".

• De cite ori a intrat sub 
uriașele planșee gata să se

prăbușească ? N-â păstrat 
nici o evidență. Sergentul 
major Gheorghe Simion (foto 
nr. 4) este unul dintre 
miile de ostași care s-au dis
tins in aceste zile in 
munca eroică pentru inlâtu- 
rarea efectelor cutremurului. 
„Mi-am făcut numai datoria. 
Și mi-o voi face întotdea
una" — răspunde simplu, 
ori de cite ori vine vorba 
despre modul in care a ac
ționat.

Emil MAR1NACHE
Foto : S. Cristian

O H @
încep cu sfîrșitul. Cînd 

am ajuns la sfîrșitul aces
tui reportaj mi-am dat 
seama cit de sărace devin 
cuvintele, cit de greu este 
să afli cuvintul potrivit 
pentru a înfățișa impresio
nantă concentrare de ener
gie și conștiință în aceste 
zile de maximă angajare a 
clasei noastre muncitoare. 
Dar să ne întoarcem cu 
fața spre fapte.

...Moment in preluarea 
ștafetei muncii la între
prinderea „Metalurgica" — 
Iași.

Clipă intrată în rigorile 
fluxului productiv de aici. 
Oamenii schimbului trei, 
cu fetele marcate de efor
tul nopții, salută cu ges
turi moi. obosite. Schimbul 
unu aduce în uzină mires
mele verzi și seninul aces
tei dimineți de primăvară. 
Este ora cînd secretarul co
mitetului de partid. C. 
Crăcea, își începe si el pro
gramul de lucru. Prima 
grijă, analiza producției la 
zi. „Operativa" indică 125 
tone in plus la sortimen
tul țevi sudate. Așadar, 
schimbul trei s-a grăbit. 
Se interesează de curba e- 
forturilor. Și află, astfel, că 
oamenii secțiilor IV și III 
sînt din nou în frunte. No
tează : „De reținut acest 
lucru pentru un cuvînt bun, 
de indemn. la -operativa» 
pe întreprindere".

Urmează apoi. Ia rind, 
ultimele preparative pen
tru ședința de birou de la 
ora 13. Principalul punct 
pe ordinea de zi ? Confir
marea celor 14 muncitori 
care au solicitat primirea 
in partid. Unii dintre ei 
sint coautori la cele 125 
tone produse suplimentare. 
La porțile partidului bat 
cei mai buni din cei mai 
buni. însemnare care se

impune : „De stimulat si 
ambiția celorlalți". Telefo
nul incă nu s-a pornit să 
zbirnîie. Mai este răgaz de 
discutat în liniște cu doi 
oameni din cei 40 vizitați 
acasă. împreună cu directo
rul. ing. Onofrei Parascan, 
pentru a-i ajuta la refa
cerea locuințelor avariate 
de cutremur. „De urmărit 
pînă la capăt rezolvarea a- 
cestei probleme". Si o adău
gire necesară : „De văzut 
cum iși fac datoria și cei 
40 de timplari. lăcătuși, zi
dari puși la dispoziția mu
nicipiului în acțiunea de 
refacere și construcție a 
fondului edilitar". Reține 
apoi atenția „problema ce
lor 100 de milioane". La o 
zecime de miliard se ridică 
anul acesta sarcina de re
ducere a prețului de cost. 
„Se poate ?“ „Se poate. Au 
dovedit-o atitea initiative 
născute în aceste zile." 
Una dintre ele : o dorință 
mai veche a’siderurgiștilor 
gălățeni era aceea de a li
vra acestui harnic si destoi
nic colectiv ieșean, spre pre
lucrare. rulouri de tablă cu 
tonaj mai mare. Instalațiile 
insă au și ele parametri 
tehnologici care nu pot fi 
.ignorați. Parametrii de in
ventivitate și dăruire uma
nă nici atit. Titus Hen, in
ginera 1-șef, Dumitru Ba- 
roiu, maistru principal, lă
cătușul Costache Butuc si 
multi alții, de la secția me- 
cano-energetic. au modificat 
utilajele de fișiere. Rezul
tatul ? Acum ieșenii solici
tă rulouri pînă la 15 tone, 
față de numai 10 tone, pînă 
de curind. „Deci, se poate. 
Acțiunea trebuie să conti
nue"...

Telefonul prinde să zbir- 
niie. „Are și el programul 
lui", zimbeste secretarul 
comitetului de partid. Și,

după ce dă relația cuvenită, 
pornește prin secțiile între
prinderii „cu sarcini de 
partid si de producție". Se 
corectează îndată: „de fapt, 
amindouă sint. una si ace
eași sarcină". îl urmăm.

„Nici un eveniment deo
sebit în schimbul trecut, 
dă relații la depozitul cu

90 de milioane. Acum e 
nevoie de mai mult. înțe
legem și dăm mai mult". 
Ne interesăm de programul 
personal de muncă al lui 
Alecu Telescu, acum. „E 
programul celor cîtorva mii 
de muncitori ai întreprin
derii". „Mai concret". 
„Bine. Două, trei ore de

mari, programul de muncă 
al lui Alecu Telescu și al 
celor nouăzeci de'tovarăși 
ai lui de la depozite...

Despre programul de 
muncă al maistrului Mihail 
Dimofte, unul din cei 1 150 
comuniști ai întreprinderii, 
discutăm la linia de la
minare F. 89. „Noi avem

Căutînd cuvîntul 
care să rostească 
întregul adevăr... 
Impresionante fapte de conștiință muncitorească, 

in aceste zile, într-o uzină ieșeană

materii prime Alecu Te
lescu. Gălățenii ne-au tri
mis trei vagoane cu rulouri 
de tablă pentru linia noas
tră de 220. Se descarcă. Mai 
e la rind un vagon cu țea- 
vă de mufă, unul de che
restea. niște navete". „Dar 
și noi ne-am suplimentat 
angajamentul de producție. 
De la 90 de milioane lei 
producție, la 120 milioane. 
Tara are nevoie de produc
ția noastră. Ce spui, tova
rășe Telescu. ne ținem de 
cuvînt. ?“ „Cine creste șase 
copii îl crește și pe al șap
telea. Așa si cu noi : ne 
propusesem să realizăm, 
peste plan, o producție de

muncă din fiecare, zi pentru 
asigurarea secțiilor cu ma
teria primă necesară. Apoi 
munca de încărcare si des
cărcare. Și mereu grija 
pentru încadrarea in limi
tele stocurilbr de siguranță. 
Și mereu grija să se asigu
re funcționarea ireproșa
bilă a celor aproximativ 
100 poduri rulante. Si stă
ruința de a acoperi și pro
ducția tovarășilor noștri de 
muncă Vasile Andronache, 
Valeriu Ignat, G. Vasile. 
Șt. Stoica, Vasile Chirilă". 
„Care ?“ „Care muncesc la 
refacerea clădirilor din 
oraș avariate de cutremur". 
Cam acesta este, in linii

un singur punct la ordinea 
de zi". „Anume ?“ „înlă
turarea definitivă a «revi
ziei reviziilor»". „Adică 7“ 
„Adică să nu mai avem de 
lucru cu repararea... repa
rațiilor pe unde am trecut, 
țiu alte cuvinte, să facem 
treabă bună, cu răspunde
re muncitorească".

Ing. Vlahidis Panaitis, șe
ful secției a IV-a. încearcă 
să dimensioneze această 
răspundere : „In ajutorul 
echipei de întreținere, care 
efectuează revizia planifi
cată și schimbă totodată 
calibrarea la F. 89. au sărit 
Si muncitorii din echipa lui 
loan Juncu. Aceștia tre

buiau să intre in schimb la 
ora 14.30. Dar au venit cu 
4 ore mai devreme. Să gră
bească lucrările, astfel incit 
din prima clipă a schimbu
lui să producă din plin. 
Mai adaug că aici, la noi, 
in astfel de împrejurări, 
nimeni nu pleacă pînă 
instalația «nu se învîrte». 
Poate s-o confirme și 
Constantin Popescu, aici, de 
față".

Ce confirmă Constantin 
Popescu ? Că aici materia 
primă e metalul. Mă rog, 
nu-i cine știe ce noutate. 
Dar iată, și un lucru mai 
puțin ori deloc știut : în 
ultimele săptămini. la tona 
de producție s-a redus con
sumul de. metal cu încă 
zece kilograme. O adevă
rată performantă. ..Pe ce 
traseu putem da de «dis
pariția» (citiți economisi
rea) celor 10 kg ?“ „Păi 
o dată pe traseul electric". 
Și extragem din explicațiile 
ample : fiecare oprire si 
repornire mai ales cereau 
drept vamă circa 100 kg de 
teavă. Constantin Popescu 
Si oamenii lui au adus mo
dificări funcționale utilaje
lor, astfel incit oprirea să 
se facă cit mai rar posibil, 
iar atunci cind nu poate fi 
ocolită, să se facă ne o dis
tantă foarte scurtă, pentru 
a nu se mai înregistra pier
derile amintite. Doi : un 
colectiv de muncitori, cu 
Sandu Nemeth in frunte, a 
gîndit și realizat un macaz 
silențios de deviere a țevi
lor pe căile cu role. Avan
tajele ? Dar despre avanta
je îl întrebăm chiar pe to
varășul Nemeth. Ne-a răs
puns : „Avantajele sînt mai 
multe. Am redus 8 motoa
re electrice, care funcțio
nau continuu. Economie de 
energie electrică, deci. In
tervențiile la aceste utilaje

apoi : sînt mult mai simple 
și ușoare".

Ideea a prins, prin rezul
tatele ei. si astfel, intr-o 
primă etapă, in toate sec
toarele. se va renunța la 
circa 40 de asemenea mo
toare electrice. Găsim de 
cuviință să notăm lingă a- 
ceastă idee citeva cifre : 
norma de consum la ener
gia electrică, la decadă, 
este de 130 kilowați oră la 
tona de produs. Consumat : 
numai 112 kilowați/oră. 
Norma Ia gaz este de 90 mc 
la tonă. Consumat numai 
80 mc la tonă. De unde se 
deduce că ideile valoroase 
au proprietatea să determi
ne. peste tot. o activare a 
fluxului de idei. Este acea 
reacție in lanț a gindîrii 
umane, al cărei generator 
nu poate fi decit conștiința 
inaltă de muncitor, de 
stăpin și producător al bu
nurilor materiale. Conștiin
ța că temeliile de azi și de 
miine ale patriei cer fapta 
de azi și de miine, fapta 
trainică a tuturor. L-am 
întrebat pe Gheorghe Sub- 
țirelu, șeful secției a Il-a 
de la „Metalurgica", la ce 
fel de resurse s-a făcut 
apel pentru a realiza. în 
plus în luna martie, cele 
500 tone de produse desti
nate exportului. Răspunsul 
poate fi așezat ca moto la 
aceste rinduri : „Mașinile, 
e drept, sint aceleași. Oa
menii insă parcă au deve
nit alții. Nu parcă, ci sint. 
Acționează într-o singură 
și puternică voință, într-o 
cadență unică".

Este voința de neînfrînt 
a întregii țări. în aceste 
momente de vibrantă an
gajare. Este cadența vigu
roasă a clasei noastre mun
citoare, făuritoare de is
torie.

Iile TĂNASACHE

Mama 
nemuritoare
Ziua de 23 martie a fost atit de plină de evenimente 

plăcute incit Alexandru Nicolae Mihai și-ar fi putut 
spune: „Da. viața e frumoasă. Merită să fie trăită". Dar 
n-a spus, din motivele care se vor vedea...

în ziua aceea au fost. în primul rind. felicitările. De 
cum a deschis ochii, sora de noapte i-a urat „La mulți 
ani !“ Apoi au trecut pe. la el toate infirmierele, chiar 
înainte de a se apuca de treabă ; iar de la 7,00 l-a luat 
în primire tovarășa asistentă Doinița Barbu ; și nici nu 
l-a mai părăsit toată ziua. La vizita de dimineață, docto
rița Horvâth și doctorul Ciurea l-au felicitat și anunțat 
că e foarte sănătos si că i-a ajuns din urmă ne colegi. 
A primit permisiunea să stea în salon, de ziua lui, și 
mam-mare. care i-a dat cu „gîdi-gîdi-gidi".

Cind razele de soare au ajuns să se joace pe albituri, 
el. Alexandru, a suris intr-un anume fel. din colțul gurii, 
ștrengărește, de ț-a dat gata pe toți Cei de față. O altă 
ispravă a fost cu crusta. Toată lumea se îngrijora că o 
să țipe cind medicii ii vor îndepărta crusta ultimei plăgi 
de pe față. Ei bine, intr-o clipă de neatenție a celorlalți, 
și-a dat singur cu pălmuța peste coajă, indepărtind-o 
fără să zică „pis" !

în a treia ordine de idei — mîncarea și băutura. Tot 
cu prilejul aniversării, conducerea secției a hotărît că 
Mihai poate trece la „humana II". Tip de hrană cu care 
nu se rușinează nici „hoșmălăii" de zece luni...

Ostenit de atitea premiere. Alexandru a adormit cu vreo 
cinci minute înainte de ora obișnuită. Iar prin somn a 
suns, a suspinat și iar a suris. Semn că vi.na. Unda unui 
anumit fior i-a cuprins pe cei ce-T vegheau și. încă o dată, 
ei ar fi dat oricit să ghicească visele indescifrabile ale 
omulețului care, in ziua respectivă, miercuri 23 martie, 
împlinea fabuloasa virstă de două luni.

Da. da. e o virstă triumfală, a unei vieți pline de pe
ripeții. în seara aceea, în noaptea fără noimă a acestei 
primăveri. Alexandru abia împlinise șase săptămini și se 
afla la etajul 8 al unei clădiri din care n-a mai rămas 
nimic. La virstă la care orice prunc e păzit cu strășnicie 
să nu facă nici o mișcare mai bruscă, să nu se întoarcă 
spre pernă, el și-a petrecut 40 de ore sub moloz. Reîn
toarcere la viață ? O adevărată odisee, el fiind Uiisse, iar 
luptătorii — medicii de la două spitale. Alimentarea cu 
pipeta, ca pe puii de pasăre răniți, a fost abia al doilea 
stadiu al revitalizării celui mai tînăr supraviețuitor.

Dar toate acestea sînt capitole încheiate. Rămîne însă 
misterul : cum a putut rămîne pruncul cel fraged aproape 
„neatins" intr-o asemenea cădere ? E o întrebare pe care 
nu încetau să și-o pună doctorii și asistentele, oricine 
afla_ de „minune". Oricîte supoziții erau lansate. în ul
timă instanță gîndurile convergeau către o singură pre
supunere logică.

Ca oameni de știință, medicii ar fi vrut însă și argu
mente. Și au găsit argumente : băiețelul plinge imediat 
ce se udă puțin ; asta denotă că e obișnuit să fie curat ; 
a avut deci o mamă grijulie. Doi : întrebat tatăl rămas 
în viață (nu se afla acasă) care era programul de seară 
al băiatului, s-a aflat : la ora 21.00 se termina baia, urmau 
masajul, infășatul. alăptatul. Așadar certitudine : la ora 
21,22 Alexandru se afla in brațele mamei. Singura presu
punere logică se confirmă: mama l-a strins cu încrînccnare 
la piept, s-a constituit cu trupul ei ca scut în fața naturii 
rele, din inima-i de mamă a stors puteri ce-au biruit for
țele dezlănțuite, a pășit in hău ocrotind firul de viață 
care perpetua propria-i viață.

Dragă mamă nemuritoare,
Ai știut să ocrotești lumina vie pe care ai dat-o lumii, 

îneît intr-adevăr trăiești prin ea. Alexăndrel e bine și se 
arată un bărbat de nădejde. A trecut de la „humana 1“ 
la „humana II". se bucură cînd vede raze de soare, iar 
prin somn surîde, mai suspină și din nou surîde. Te 
vedem în suspinele și surîsurile lui.

Sergiu ANDON
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'...Ceea ce îl impresiona eu deose
bire pe vizitatorul Doftanei — trans
formată în anii noștri în muzeu — 
era nu numai senzația de edificiu 
monstruos, izvorît parcă dintr-o în
lănțuire de coșmaruri, ci și aceea de 
strictă, minuțioasă, inumană organi
zare a unui angrenaj riguros, pus la 
punct cu migală pentru deteriorarea 
treptată și, apoi, pentru zdrobirea 
pină la capăt a oricărei rezistențe fi
zice și spirituale. începînd de la fie
rărie, unde lanțurile grele de șapte 
pină la șaisprezece kilograme evo
cau zgomotul asurzitor ce însoțea 
sosirea fiecărui nou convoi de deți
nuți, trecind prin diferitele secții și 
ajungînd la cumplita secție „H“, cu 
cele 40 de celule umede, neaerisite, 
geroase, fără paturi, in care deținuții 
nu se puteau odihni decit rezemin- 
du-se de tocul de lemn al ușii, ți se 
derula în fața privirilor filmul zgu
duitor al unei autentice „uzine de 
cruzimi", care urmărea, cu metodică 
bestialitate, măcinarea oricărei voin
țe și tării morale spre a obține, pînă 
la urmă, capitularea și îngenunche
rea necondiționată in fața sacrosanc
tei „ordini legale1* a regimului bur- 
ghezo-moșieresc. Acestea se împle
teau strîns cu izolarea de cei de a- 
fară, cu interzicerea de a primi co
respondență, hrană sau medicamen
te, Doftana fiind un simbol a ceea 
ce reprezentau, ca neomenie și du
ritate, închisorile regimului bur- 
ghezo-moșieresc.

Pe fundalul acestui mecanism de 
precizie al brutalității legalizate și 
ridicate la rangul de „rațiune de 
stat1*, cu atît mai emoționant se re
liefează înaltul spirit de sacrificiu, 
uriașa forță morală a comuniștilor, 
antifasciștilor, democraților, care au 
știut, cu unica armă a neînfricatului 
lor patriotism, a înflăcăratelor lor

convingeri revoluționare, a devota
mentului lor nețărmurit față de mă
reața cauză a clasei muncitoare, să 
reziste celor mai grele incercări, să 
ridice un zid de voință omenească 
mai impunător decit grosul zid al 
temniței, să păstreze, chiar cind a- 
ceasta părea cu desăvîrșire imposi
bil, legăturile trainice, indisolubile 
cu poporul.

Impresionantele mărturii ale aces

introducerea regimului politic în în
chisorile unde aceștia erau încarce
rați, mai ales în Doftana, unde, pe 
baza unui decret special din 1936, 
fuseseră concentrate majoritatea ca
drelor de partid, deținute pină atunci 
în alte închisori. Numeroasele orga
nizații legale, semilegale și ilegale, 
create din inițiativa partidului, pre
cum și partidele și organizațiile de
mocratice cu care P.C.R. realizase în

39 de ani de la cucerirea regimului politic 
pentru deținuții comuniști și antifasciști

tei invincibile forțe dobindesc o nouă 
dimensiune emoțională astăzi cind 
aniversăm împlinirea a 39 de ani de 
la un eveniment cu ample semnifi
cații — cucerirea regimului politic 
în închisorile orinduirii burghezo- 
moșierești de către deținuții comu
niști și antifasciști — regim care era 
menit să garanteze apărarea vieții 
și respectarea demnității umane a 
deținuților, dreptul la muncă în ate
liere, dreptul la bibliotecă, la gospo
dărirea proprie a alimentelor, drep
tul de comunicare cu cei din afară, 
primirea de coiete, inclusiv cu cărți.

La îndemnul și sub directa îndru
mare a P.C.R., masele largi populare, 
opinia publică desfășuraseră in în
treaga perioadă de după aruncarea 
partidului în ilegalitate — și cu deo
sebire în anii 1933—1938 — o. vastă 
campanie împotriva represiunii și în 
sprijinul deținuților comuniști și 
antifasciști, pentru eliberarea mi- 
litanților întemnițați, pentru re

anii aceia diferite înțelegeri de luptă 
antifascistă, au tipărit publicații, 
manifeste, apeluri, au organizat de
monstrații și întruniri în care se 
cereau cu tărie îmbunătățirea radica
lă a vieții deținuților, crearea unor 
condiții omenești în închisori. La 
toate acestea se cuvin adăugate și 
lungul șir de petiții, moțiuni, scri
sori deschise, adoptate — ca o eloc
ventă expresie a solidarității inter
naționaliste cu lupta proletariatului 
român — în cadrul unor adunări or
ganizate peste hotare de diferite 
partide democratice și organizații 
antifasciste în sprijinul comuniștilor 
și antifasciștilor din România.

„Ca unul care am stat cițiva ani 
în Doftana — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — îmi amintesc 
de sprijinul pe care noi, deținuții 
comuniști, l-am simțit din partea în
tregii clase muncitoare și a tuturor 
forțelor democratice, progresiste din 
România, care ne-au ajutat să în-

fringem regimul de teroare instau
rat de burghezie in închisoare, con
stituind un imbold in munca și lupta 
noastră pentru a ține sus steagul 
luptei revoluționare11.

Efectul principal al importantei 
izbînzi pe care â constituit-o obți
nerea regimului politic în închisori a 
fost întărirea organizațiilor de partid 
clandestine și a colectivelor antifas
ciste din închisori — în februarie- 
martie 1938 la Doftana a avut loc. în 
condiții de conspirativitate, confe
rința organizației de partid din în
chisoare — lărgirea posibilităților de 
informare și pregătire politică mar- 
xist-leninistă a militanților revoluțio
nari. Tocmai aceasta a permis co
laborarea tot mai strînsă a cadrelor 
de partid din închisori și de afară 
în elaborarea liniei politice a partidu
lui, a principalelor decizii privind 
activitatea de partid. De-a lungul 
anilor, la Doftana și în alte închisori 
ale regimului burghezo-moșieresc, in 
împrejurări deosebit de grele, s-au 
călit militanți revoluționari de înaltă 
ținută morală, luptători înflăcărați 
pentru cauza celor ce muncesc, cadre 
încercate, de nădejde, patrioți 
hotărîți să nu precupețească nimic 
în lupta pentru răsturnarea stăpâni
rii claselor opresoare, pentru biruința 
orinduirii socialiste pe pămintul 
românesc.

Sărbătorind astăzi această ani
versare. închinăm un cald omagiu 
glorioșilor înaintași și, totodată, ne 
reafirmăm voința de nezdruncinat de 
a duce înainte mărețele idealuri ce 
i-au animat — idealuri întruchipate 
în Programul Partidului Comunist 
Român de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism.

Victor BIRLADEANU

Bunăstare și pace la... Războieni
— Numele dumneavoas

tră ?
— Radu Boboc, primarul 

comunei Războieni.
— E un nume cunoscut 

numele comunei dumnea
voastră...

— Da. din istorie. Aici a 
purtat Ștefan cel Mare una 
dintre strălucitele sale bă
tălii. A doua oară numele 
comunei noastre s-a făcut 
cunoscut la 1907, pentru că 
aici a fost un important 
centru al răscoalei.

— Cum s-au petrecut lu
crurile la 1907 ?

— în arhivele statului de 
la Piatra Neamț se găseș
te un dosar special al co
munei Războieni : dosarul 
judelui instructor. Acolo se 
află și depoziția martorului 
principal al procesului care 
li s-a intentat țăranilor răs- 
culați. Martorul acesta era 
primarul de pe atunci, mo
șierul Edmond Papp. Po
vestește cum a fost seches
trat in primărie de către a- 
proximativ 600 de locuitori 
răzvrătiți. „Aceștia — de
clara el — solicitau cu in
sistență să-i aduc imediat 
la fața locului pe proprie
tarii, administratorii și a- 
rendașii moșiilor Războieni, 
Cirligi, Boraisul și Ilicești 
pentru a trata cu ei asupra 
situației pămîntului și că. 
dacă refuză a veni, vor fi, 
ei, țăranii bineînțeles, ne- 
voiți să-și facă singuri 
dreptate. Ziceau răzvrătiții 
că vor anularea arendărilor 
mari și stabilirea unor pre
turi mai mici atît pentru 
pămîntul închiriat, cit .și pe 
muncile agricole...11.

Asta spun înscrisurile. 
Un bătrîn profesor de is
torie de aici, Haralambie 
Dominte. i-a cunoscut pe 
multi dintre răsculati și a 
cercetat și el faptele. El 
spune că răsculații. cei șase 
sute adunați la primărie, 
strigau aiunci „Vrem să nu 
ne mai moară copiii de 
foame ! Nu mai putem să 
răbdăm învoielile ticăloa
se ! Nu mai vrem să fim 
slugi la boieri 1 Vrem pă- 
mînt 1“ Mai departe, după 
cum scrie chiar moșierul 
Papp, „pentru liniștirea spi
ritelor a venit în ajutor și 
căpitanul M. Mihăilescu din 
regimentul 14 Roman cu 150 
de soldați...". Soldatii erau 
și ei fii de țărani. O parte 
dintre ei s-au alăturat răs- 
culaților zicînd că „vor și 
ei oleacă de pămînt". Pen
tru moment, moșierii au 
cedat. Au adus citeva îm
bunătățiri minore în învo
ieli, la prețul de ațendare 
a pămîntului. Sătenii noștri 
au refuzat, au zis că n-au 
nevoie de pomeni din par
tea moșierilor și că vor 
continua lupta. Au fost 
însă, in cele din urmă. în- 
frinți.

— Evenimentele din 1945 
ne-au găsit tot fără pă- 
mint...

Gospodărie din Râzboienii de azi
ră 1“ Noi știm acum — șî 
o știau și țăranii in acele 
zile — că, de fapt, le vor
bea astfel partidul comu
nist. La citeva zile după 
asta s-a constituit comite
tul comunal de reformă a- 
grară. Președinte a fost a- 
les țăranul Vasile G. Mirza. 
Au mai trecut doar citeva 
zile și comitetul a și trecut 
la acțiune. în procesul ver
bal numărul 3 scria : „Se 
expropriază din proprieta
tea domnului C. Edmond 
Papp suprafața de 33 hecta
re...11. Era un inceput. Zilele 
următoare au fost expro
priate și celelalte moșii. 
Și au primit pămint 398 de 
țărani, văduve și orfani de 
război. în martie, cînd a 
ieșit soarele și cind vremea 
s-a făcut bună de arat și 
semănat, un alt ajutor le-a 
sosit țăranilor noștri. Cu 
un camion au venit din 
Piatra Neamț și din Tirgu 
Neamț echipe de muncitori 
ca să repare uneltele. Cîte- 
odată. muncitorii veneau și 
cu niște coiete. Din puținul 
lor impărțeau cu • țăranii. 
Le-au adus, de la econo- 
matele muncitorești : 4 000 
de kilograme de cartofi, 
5 000 de kilograme de po
rumb și. altele. De asta 
vă spuneam că a fost o pri
măvară încărcată de eveni
mente extraordinare. Cind 
se mai intimplaseră aseme
nea lucruri în sat ? Pentru 
prima dată li s-a întins să
tenilor noștri o mină de a- 
jutor. Și a fost o mînă pu
ternică și generoasă. Aju
torul a fost concret și esen
țial.

Primarul Radu Boboc se 
ridică, face cîtiva pași, și 
printr-un gest care ar vrea 
să îmbrățișeze orizontul ne 
arată partea de sat pe care 
o putem privi de aici.

— Vedeți — zice el — sa
tul acesta este acum, prac-

ne, mașini de selectat se
mințe. o instalație comple
xă pentru irigat si multe 
altele, un întreg arsenal. Și 
folosește anual citeva sute 
de tone de îngrășăminte 
chimice. Așa încit valoarea 
producției a ajuns să fie 
acum, intr-un an. de peste 
15 milioane lei. Iar venitu
rile țăranilor cooperatori 
trec de șapte milioane.

— Care era cea mai săra
că familie din sat acum 
treizeci de ani ?

— Cele mai sărace — ne 
răspunde primarul. — au 
fost mai multe. Iată, acolo, 
în casa aceea nouă cu prid
vor șade familia lui Gheor
ghe Marina. Dincolo, unde 
se vede antena aceea înal
tă de televizor, șade Toma 
loan... Pe locul acestorcase 
erau, niște bordeie. Iar cei 
dinăuntru, dezbrăcati și flă

mânzi. se hrăneau cu borș 
de ștevie si de păpădie... E 
o amintire urită a satului 
nostru. Ne-am scuturat de 
mult de asemenea amintiri. 
Socialismul le-a dat tuturor 
șanse egale.

•— Pare simplu...
— Dar n-a prea fost sim

plă istoria acestor realități 
...simple, rostește surizind 
primarul.

— Este istoria anilor de 
muncă pentru socialism, a 
eforturilor întregii socie
tăți.

Mai mergem citeva sute 
de metri, asfaltul ne poartă 
prin fața citorva noi con
strucții despre care prima
rul ne zice :

— Despre toate astea, la 
1907 nu putea să fie vorba. 
Nici chiar acum trei sau 
chiar două decenii. Avem 
acuma șase școli, un spital 
cu 225 de paturi, trei băi

comunale, o moară moder
nă. Și noi zicem că zestrea 
edilitară a comunei e abia 
in formare, abia la inceput. 
Pină in 1980 vom isprăvi 
construcțiile din v centrul 
civic, va mai apărea adică 
un cămin cultural, o să ex
tindem rețeaua de alimen
tare cu apă. o să mărim 
parcul, o să mai construim 
citeva magazine, ateliere si 
laboratoare școlare si să 
vedem ce alte posibilități 
om mai avea...

— Cum se vede. cam 
aveți...

— Mda... mormăie îngă
duitor primarul care, ghi
cim. e totuși nemulțumit. 
Ca orice primar ar vrea să 
se poată face mai mult 
pentru comunitatea ce l-a 
ales să-i conducă desti
nele...

...Dar intrăm de acum 
intr-un alt domeniu. Cel 
al clipei. Pe cind noi. 
aici, ne ocupăm de istorie. 
De istoria exprimată in de
cenii... Totuși, puse alături, 
clipele de acum șaptezeci 
de ani și clipele de azi în
seamnă tot istorie. De la 
clipele de foame si dispe
rare, la clipele de tihnă fa
milială. în fata televizoru
lui. intr-o casă mare și cu
rată. poate doar cu supă
rarea că s-a stricat o gar
nitură și a început să susu
re apa la robinet... De la 
clipa cînd șase sute de ță
rani jeereau „oleacă de pă
mînt" ca să nu le moară 
copiii de foame, la clipele 
în care primarul ar vrea 
încă doi kilometri de asfalt 
și încă o grădiniță pentru 
oopiii satului... Tot clipe și 
tot nemulțumiri, dar ce fan
tastică istorie se cuprinde 
între ele !

Mihai CARANFIL 
Ion MANEA

tic. o localitate nouă. Nu
mai in ultimii trei ani s-au

Festivalul național
„CÎNTAREA ROMÂNIE?

Tăria noastră
Ca moleculele în stînca de granit

Uniți sîntem de-aceeași rațiune t 

De-ncrederea născută din partid — 

Măreața torță de coeziune.

Români, maghiari, germani — de orice
neam,

Sîntem, sub steagu-i, trate lingă trate. 

Cum e în codru ramul lingă ram, 

Dîndu-i tărie și eternitate.

Dim. RACHICI

Patrie
Ierni albind de zăpezi,
Veri strălucind ca părul femeilor
Si-ntre ele : primăveri cu zămislirea 

rodirilor,
Toamne cu belșugul curgînd — 
Aceasta ni-i Patria.
Se cuvine să-i dăm totul, totul.
Nu cu plecăciuni deșarte.
Nu cu zornăitoare cuvinte.
Nu cu conștiința simțită numai în piept.
Să-i dăm totul, totul !
Să-i slăvim demnitatea vîrstei.
Seninul piscurilor. 
Certitudinea rîurilor.
Să ne slăvim Patria, în întregime 

ei dăruindu-ne.

HOLLO Erno

Umanism, spirit militant, 
pătruns de un înalt suflu patriotic, 
în întreaga activitate cultural-artistică
în atmosfera de puternică efer

vescență creatoare, ce domină în
treaga țară. Bihorul se înscrie in 
amplul festival al muncii și crea
ției „Cîntarea României" cu tot 
ce are mai frumos și nobil a- 
ceastâ străveche vatră de civilizație 
românească. în primul rînd. ne refe
rim la amploarea de masă ce a în
gemănat activitatea de creație și in
terpretare în mișcarea artistică din 
județ. Demn de evidențiat este fap
tul că au. fost înregistrate creșteri 
tocmai la genurile cu putere de in
fluențare, cum sint : teatrul, montajul

țiile artistice ale elevilor șl pionie
rilor au adus în spectacolele prezen
tate vigoarea tinerească, entuziasmul 
și cutezanța, elogiind munca și hăr
nicia constructorilor României socia
liste. lupta și jertfa înaintașilor 
pentru libertate și dreptate naționa
lă si socială.

Promovarea și stimularea unor 
înalte virtuți morale, precum cinstea, 
spiritul de responsabilitate, inițiativa 
creatoare, devotamentul și abnegația 
pentru cauza socialismului, combati
vitatea și intransigenta revoluționară, 
sint sarcini din care am făcut o per-

— Evenimente ?
— Da, mari evenimente. 

La Războieni, în 1945 a 
fost ca și cum ar fi răsărit 
soarele după o sută de ani 
de negură. Oamenii îsi a- 
duc aminte că in iarna și 
în primăvara acelui an, în 
fiecare zi se întâmpla ceva. 
Era o fierbere extraordina
ră. într-o zi venea o dele
gație de muncitori de la 
Piatra Neamț sau de la Ro
man și le vorbea țăranilor ; 
într-altă zi avea loc o adu
nare populară. De la o ase
menea adunare populară a 
rămas un proces verbal. 
S-a consemnat că în fata 
sătenilor a fost citit un ar
ticol din ziar. A rămas și o 
tăietură din ziar. „De la 
guvernul care se află acum 
la putere voi nu aveți ni
mic bun de așteptat. Nu e 
timp de pierdut 1 Soarta 
voastră e în miinile voas
tre. Stringeți-vă rîndurile, 
adunați-vă puterile. înfăp
tuiri imediat reforma agra-

ridicat patru sute de case 
noi. Multe dintre ele pot să 
fie numite vile. Au adică și 
numărul de camere si con
fortul necesar. Pe cind ca
sele părinților noștri erau 
niște biete cocioabe din 
lut și acoperite cu stuf sau 
cu paie. Cel mult cu două 
odăi și o tindă. Si se ri
dicau greu. Nici într-o 
sută de ani nu se ridicau 
patru sute... Acuma, cum 
v-am spus, numai în trei 
ani. Explicația este simplă 
și clară : pămintul. cu roa
dele lui. aparține țăranilor, 
în condițiile în care pro
duce de trei și de patru ori 
mai mult. Este valoarea pe 
care i-a dat-o socialismul. 
Cooperativa agricolă de 
producție practică o agri
cultură în plin proces de 
modernizare. îi stă la dis
poziție o secție de meca
nizare alcătuită din 21 de 
tractoare, combine „Glo
ria". semănători de mare 
capacitate, are autocamioa-

și colectivul de recitatori, brigada 
artistică, dansul tematic, corul etc.

Preocuparea continuă a Teatrului 
de stat din Ora
dea de a include 
in repertoriul său 
piese inspirate 
din lupta poporu
lui. lucrări ca 
„Vlad Tepeș in 
ianuarie". „Noap
te albă", „De cite 
ori am pornit", 
ale dramaturgu
lui bihorean Mir-

• cea Bradu. valo
rificarea de către formațiile de 
amatori a unor creatori locali 
cum sint Viorel Horj. Teodor Crișan, 
F’ăbiăn Săndor, Constantin Mălinaș, 
Ion Davideanu. Crăciun Parasca, 
Gheorghe Moldovan sau preluarea 
în programele lor a unor lucrări 
semnate de valoroșii poeți bihoreni 
Alexandru Andrițoiu și Horvâth 
Imre sint de natură să confirme în
făptuirea practică a unei asemenea 
cerințe majore. Spectacolele „Primă
vara fierbinte", „Lista de subscrip
ții". „File de epopee". „Glorie ție, 
partid biruitor". „Treptele luminii" și 
altele, prezentate în fața unor largi 
mase de oameni ai muncii, aU făcut 
să vibreze în conștiința acestora pro
funde sentimente patriotice. De fapt, 
o asemenea preocupare vizează in
tegrarea creației locale în contextul 
creației noastre naționale, racorda
rea spiritualității maselor cu amploa
rea și dinamismul proceselor 'dez
voltării econom ico-sociale contempo
rane.

Piesele de teatru prezentate au 
făcut cunoscute în special în rîndul 
tineretului momente și fapte din 
lupta eroică a poporului nostru, 
umanismul socialist, patriotismul re
voluționar. în spiritul acestor nobile 
idei, formațiile corale au înscris în 
repertoriile lor piese de mare valoare 
educativ-politică.

Pe linia acestor preocupări, forma-

manență a activității cultural-artis- 
tice. în acest scop, aproape 200 de 
formații de teatru au pus în scenă

pele de teatru de la Casa de cultur 
a sindicatelor din Oradea și de 1 
clubul muncitoresc „Constructorul' 
Corul sindicatului învățămîntului, Co 
rul tineretului din Oradea, cel a 
căminului cultural din Magesti. pre 
cum și formațiile de dans cu temi 
de la Fabrica de tricotaje „Miorița 
din Oradea, brigăzile artistice de agi 
tație de la Fabrica de incălțăminti 
„Solidaritatea" Oradea, spitalul ju
dețean și căminul cultural din Celt 
și altele se pregătesc temeinic pen
tru ca la faza județeană să prezinte 
hărnicia, spiritul de abnegație și dă-

© Pe primul plan — conținutul profund educativ 
al manifestărilor. © Români, maghiari, germani — 
înfrățiți în muncă și pe scenă. © Alături de formațiile 

de amatori, participare activă a profesioniștilor

Semne certe ale urbanizării Urmașii râsculaților descifreazâ tainele alfabetului

piese cum sint : „Ideea", „Trepte", 
„Furtul11, „Catrafusele**, „Un proces 
posibil", „Autograful", „Mireasa cu 
mașină", „Detectivul comunal", 
„Mărturia". La aceasta se adaugă 
dansurile tematice.

Brigăzile artistice, forme mobile și 
foarte operative, au ajuns să parti
cipe în faza de masă numeric la 
peste 250. De remarcat este faptul că 
în totalitatea lor programele au vizat 
cele mai actuale probleme din co
lectivele de muncă, abordînd cu prio
ritate aspecte legate de creșterea 
productivității muncii și sporirea 
eficienței economice. Sint demne de 
menționat in acest, sens brigăzile ar
tistice de la întreprinderea „Solida
ritatea" cu programul „Ca pe bandă", 
de la Combinatul de prelucrare a 
lemnului cu programul „Salopeta cu... 
și fără pete" ; cele din satele 
Cefa cu programul „Ospeție cu plă
cinte". Sinnicolau Român cu pro
gramul „Prezentare cu întrebare", 
Aușeu cu programul „De la lume 
adunate, dar nu pentru a fi urmate", 
Ucuriș cu programul „Io m-amestec, 
io mă bag", precum și cele de la în
treprinderea de alumină, cooperativa 
„Arta crișeană", din satele Petreu, 
Santăul Mic etc.

Faza de masă, cu numărul mare 
de artiști amatori și zecile de mii 
de spectatori care au urmărit și apre
ciat talentul și măiestria artistică, a 
creat, practic, o adevărată emulație 
în rîndul bihorenilor și a constituit 
o selecție a celor mai buni dintre cei 
buni. La faza județeană au ajuns un 
număr de 371 formații de artiști 
amatori, care în prezent se întrec 
pentru a cîștiga locuri fruntașe în 
județ și a reprezenta Bihorul în 
marea întrecere pe țară. Este îm
bucurător faptul că marea majori
tate a artiștilor amatori sint oameni 
de frunte și în producție, la locurile 
lor de muncă — ei fiind în fruntea 
luptei pentru îndeplinirea sarcinilor. 
Cu bune rezultate au demarat în 
faza județeană corul Casei de cultură 
din orașul Vâșcău, cel in limba 
maghiară al căminului cultural din 
comuna Săcueni, formațiile de teatru 
ale căminului cultural din co
muna Holod cu piesa „Dracul era 
chiar vecina", echipele de dansuri 
ale. căminelor culturale din comu
nele Săcueni și Borod.

Pentru următoarele etape ale fazei 
județene se pregătesc Intens și au 
reale posibilități de afirmare echi-

ruire cu care oamenii muncii români, 
maghiari și de alte naționalități de 
pe plaiurile bihorene înfăptuiesc 

hotărîrile parti
dului și indi
cațiile secreta
rului general,
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

O mențiune de
osebită merită 
studenții orădeni, 
care la faza zo
nală pentru stu
dent! a Festi
valului național 

’„Cîntarea României", desfășurată 
la Cluj-Napoca, au ocupat locuri 
fruntașe.

Cu multă rîvnă se pregătesc pen
tru faza județeană și creatorii ama
tori : poeți, dramaturgi și publiciști. 
Așa, de pildă. în cenaclurile literara 
din Oradea, Aleșd. Beiuș. Salonta, 
orașul Dr. Petru Groza și Marghita 
activează peste 100 de poeți, drama
turgi și publiciști — români și 
maghiari — care au prezentat pentru 
faza județeană aproape 400 de crea
ții proprii. Dintre acestea se remar
că poetul Alexandru Sfirlea. munci
tor la Grupul de industrie locală 
Bihor, publicistul loan Brie, munci
tor la Fabrica de canistre din orașul 
Dr. Petru Groza, învățătorul Alexan
dru Kovăcs, de la cenaclul literar 
„Zorii" din Aleșd, și alții.

în cadrul festivalului se remarcă 
și prezența a peste 140 de plasticieni, 
pictori, fotoamatori și cineamatori, 
care au organizat pe cuprinsul jude
țului 62 de expoziții, din care pentru 
faza județeană au fost reținute 127 
de lucrări de artă plastică și peste 
120 de fotografii. Dintre aceștia se 
remarcă muncitoarea Mihai Duma 
din Oradea, muncitorul loan Ander- 
ko, din comuna Suplacu de Barcău, 
muncitorul Deak Istvan din Oradea, 
tehnicianul Gheorghe Popescu din 
Nucet și alții. Merită a fi menționat 
și fotoclubul „Nufărul" de la între
prinderea poligrafică Oradea, iar din 
rîndul cineamatorilor, medicul Babi 
Valeriu din Marghita.

Alături de formațiile de amatori, șl 
artiștii profesioniști participă cu en
tuziasm la Festivalul national. Filar
monica pregătește un concert simfo
nic. Colectivul secției române a Tea
trului de stat a pus în scenă piesa 
dramaturgului orădean Mircea Bradu 
— „Hotărîrea", spectacol închinat cen
tenarului independentei de stat a 
României, secția maghiară pregă
tește piesa „Budai Nagy Antal“f de 
Koos Kâroly, iar artiștii plastici pre
gătesc o bogată expoziție.

Aceste sumare referiri evidențiază 
tendințele și preocupările din miș
carea artistică a poporului, de-' 
monstrează că numai transformînd 
viața cultural-artistică intr-o amplă 
mișcare de masă ea poate deveni o 
emanație a maselor și totodată un 
bun al acestora.

Alexandru FODOR 
secretar al Comitetului județean 
Bihor al P.C.R.

• BACÂU. Teatrul dramatic 
din Bacău a prezentat, în pre
mieră absolută, piesa scriitoru
lui moldovean Ion Luca. „Peli- 
na“, inspirată din evenimentele 
neuitatului an 1907. Cu această 
piesă, actorii băcăuani se vor 
prezenta și la Botoșani, în ca
drul celei de a doua ediții a 
Festivalului teatrelor din Mol
dova. (Gh. Baltă). • HUNE
DOARA. Actuala ediție a tra
diționalei manifestări „Cintecul 
adincului" — desfășurată la 
Casa de cultură din Petroșani 
— s-a înscris printre acțiunile 
artistice și cultural-educative de 
prestigiu ale Văii Jiului, inte
grate in Festivalul național 
„Cîntarea României11, La con
cursul de muzică ușoară româ
nească, de poezie patriotică și 
revoluționară, precum și Ta ex
pozițiile de artă plastică și de 
fotografii artistice cu tematică 
minerească au participat repre
zentanții a 12 județe, juriul a- 
cordînd celor clasați pe primele

locuri numeroase premii, însoțite 
de „Lampa minerului1* — tra
diționalul trofeu al festivalului 
„Cîntecul adincului11. (Sabin Io- 
nescu). • BISTRIȚ A-N ASAUD. 
în trei centre — orașele Bistrița 
și Năsăud, precum și comuna Le- 
chința — a început faza jude
țeană a Festivalului național

tologic „Poeme11 de George Les
nea, iar la biblioteca universita
ră „Mihai Eminescu" s-a des
chis o expoziție cuprinzind cărți 
de poezii originale ale poetului, 
precum și traduceri din lirica 
universală. (Manole Corcaci). 
o TIMIȘ. Viața cultural-artis
tică a municipiului Timișoara

„Cîntarea României11. Au fost 
prezente 69 formații muzical- 
coregrafice, de teatru, montaje 
literare, brigăzi artistice, soliști 
— aproape 1 200 artiști amatori. 
(Gheorghe Crișan). • IAȘI. Aso
ciația scriitorilor din Iași a 
sărbătorit, zilele trecute, pe de
canul de vîrstă al condeierilor 
săi : poetul George Lesnea, care 
a împlinit 75 de ani de viață. 
Cu acest prilej a apărut în 
editura .Junimea11 volumul an

a fost marcată în această săptă- 
mină de două evenimente mu
zicale : colectivul Operei Româ
ne a prezentat, in cadrul Festi
valului național „Cîntarea 
României", premiera dramei 
muzicale „Năpasta" de Sabin 
Drâgoi, după piesa cu același 
nume de I. L. Caragiale. La 
Teatrul german de stat a vă
zut lumina rampei o altă pre
mieră : comedia muzicală „Fru
moasa Elena" de Peter Hacks

(autor din R.D.G.). Spectacolul, 
pus in scenă de regizorul Ger
hard Neubauer, de la Teatrul 
din Gera — R.D. Germană, a 
reunit întreg ansamblul de ac
tori ai scenei timișorene, pre
cum și un grup de elevi 
de la liceul „Nikolaus Lenau" 
(Cezar Ioana). BRAILA. în 
holul clubului întreprinderii de 
utilaj greu „Progresul" s-a 
deschis expoziția „70 de ani 
de la răscoala țăranilor din 1907“. 
Comitetul județean de partid, 
cu sprijinul Muzeului de istorie 
a partidului, a mișcării revolu
ționare și democratice din Româ
nia și Muzeului de istorie al 
României, a organizat simpozio
nul „Independența și suverani
tatea de stat". (Mircea Bunea). 
• SĂLAJ La Casa de cultură 
a sindicatelor din Zalău s-a 
deschis expoziția „70 de ani de 
la răscoala țăranilor din 1907". 
Expoziția va fi itinerantă în 
mai multe localități ale județu
lui Sălaj. (Ion Mureșan).

t V
PROGRAMUL I

12.00 Telex
12,05 Documentar științific : Ve

derea binoculară
12,40 „Scoarțe romănești" — film 

documentar realizat de stu
dioul de film TV în colabo
rare cu „Sahia-film"

13.10 Matineu muzical
13,35 Imagini ale posibilului — li

teratura științiflco-fantastică
14.00 România pitorească
14,30 Fotbal : Rapid — U.T.A.

(Transmisiune directă de la 
stadionul Republicii)

16.20 Clubul tineretului
17.10 Antologia filmului pentru co

pii și tineret : ,,Tarzan —
omul junglei"

18.20 Era-n o mie nouă sute șapte. 
(Ecourile răscoalei din 1907 
în literatura șt arta româ
nească)

18,50 Săptămlna politică internă 
și internațională

19,05 Eroi îndrăgiți de copil: Heldi
19,30 Telejurnal
20,00 Teleenciclopedia
20,35 Film serial : Kojak
22.10 Telejurnal
22.20 Pagini satirice din biblioteca 

mea. Telerecital : Octavian 
Cotescu. (Ecranizări după 
Karlnty Frygies, Mark Twain 
și I. L. Caragiale. Regla ar
tistică : Titi Acs)

23,00 închiderea programului
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Foarte mișcat de urările și felicitările amabile pe care mi le-ați adresat 
eu ocazia sărbătorii noastre naționale, exprim Excelentei Voastre viile mele 
mulțumiri și vă rog să primiți expresia urărilor mele cele mai sincere pentru 
fericirea dumneavoastră personală și pentru prosperitatea poporului român 
prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie care există între țările 
noastre vor continua să se dezvolte in viitor in interesul păcii și cooperării 
in Balcani și în lume.

CONSTANTIN TSATSOS
Președintele Republicii Elene

Excelenței Sale
Domnului ZULFIKAR ALI BHUTTO

Prim-ministru al Republicii Islamice Pakistan
ISLAMABAD

Cu prilejul numirii dumneavoastră în înalta funcție de prim-ministru 
al Republicii Islamice Pakistan, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez 
sincere felicitări și cele mai bune urări de succes in activitatea dum
neavoastră de mare răspundere.

Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima deplina încredere că 
bunele relații de prietenie și colaborare în domeniile politic, economic, 
tehnico-științific și pe alte planuri statornicite între Republica Socialistă 
România și Republica Islamică Pakistan se vor extinde și adinei pe mai 
departe, potrivit intereselor celor două popoare, ale cauzei păcii și secu
rității, ale înfăptuirii unei noi ordini economice mondiale.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Sosirea unei delegații a Federației 
Tineretului Comunist din Italia

Vineri după-amiază a sosit în Ca
pitală o delegație a Federației Tine
retului Comunist din Italia (F.G.C.I.). 
condusă de Massimo d’Alema, secre
tar general al F.G.C.I., membru al 
Direcțiunii Partidului Comunist Ita
lian. care va face o vizită in tara 
noastră, la invitația C.C al U.T.C.

în aceeași zi. delegația a avut con- 
la C.C. al U.T.C. cu tovarășii

(Urwe din pag. I)
turottatelor europene, consacrate 
coodrii economice. Avîndu-se in 
vede că în Europa, pe lingă țările 
avare economicește, există și țări 
în c de dezvoltare, se impun mă- 
surintru intensificarea schimbului 
de nologie, asigurarea accesului 
tuti statelor la cuceririle științi- 
ficitehnice contemporane.

îtelași timp, țara noastră ac- 
țioă consecvent, in spiritul Ac- 
tulnal, pentru lărgirea colaboră- 
rii’re statele europene in dome- 
nililtural-artistic. precum și in 
pine de ordin umanitar. Fundâ
nd. ca și cu alte prilejuri, ne- 
cita afirmării în sfera relațiilor 
irtionale a unui umanism nou, 
țiul Nicolae Ceaușescu a subli- 
ni pregnantă importanta eon
ii active dintre statele euro- 
jentru soluționarea problemelor 
ștățirii condițiilor de viată și 
încă ale maselor muncitoare, 
de grav afectate în țările oc- 

ile de șomaj, inflație, nesigu- 
zilei de mîine. care lezează 
latea omului, înjosesc condiția 
.. Organizarea unor reuniuni pe 
|L .ternă. ca și dezbaterea în 

general-european a măsu-
, necesare pentru combate- 
mor fenomene nocive, cum 
;onsumul de stupefiante, por
ta, propagarea violenței și 
fii față de om, a ra.sis- 
. ar constitui, in opinia tării 
:e. o contribuție importantă la 
'area unor reale probleme uma- 
i, în contrast cu tendințele și ac- 
e unor cercuri din Occident de 
tec in treburile interne ale altor 
sub pretexte care nu numai că 

u nimic comun, dar încalcă cu 
m și ipocrizie adevăratul uma- 
, contravin flagrant spiritului și 
el Actului de la Helsinki.

poale fi mai elocvent in acest 
decil faptul că cercurile neofas- 

l sint lăsate să-și ridice capul și

Trenuri speciale 
de vacanță 

lepartamentul Căilor Ferate din 
iisterul Transporturilor si Tele- 
municațiilor informează că au fost 
ițe măsuri pentru transportul ele- 
V>r în vacanța de primăvară. Ast- 
L în urma studierii propunerilor 
Omite din partea elevilor și părin- 
tiîr. precum și a situațiilor din anii 
Pjcedenți, în perioadele 2—5 și 16— 
ÎS aprilie se înființează suplimentar. 
P« anumite trasee. 12 trenuri accele- 
rate și de persoane — București — 
Ploiești — Predeal. București — Ro
șiori de Vede. București — Pitești, 
bucurești — Brașov — Făgăraș — Si
biu — Arad. La celelalte trenuri care 
sint cuprinse in actualul grafic de 
circulație vor fi atașate un număr 
sporit de vagoane. în eventualitatea 
că vor apărea solicitări care nu au 
putut fi prevăzute, s-a dispus crea
rea unui parc de vagoane de rezervă.

Alte măsuri ale organelor de re
sort se referă la prelungirea progra
mului de lucru al agențiilor de vo
iaj, precum și la sporirea numărului 
de case de bilete și ghișee de infor
mații. Pentru copiii care pleacă in 
tabere pe Valea Prahovei se vor for
ma din București trenuri speciale in 
zilele de 6, 12 și 18 aprilie.

(Agerpres) 

vremea

Ion Traian Stefănescu. prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., Nicu Ceaușescu și 
Radu Enache — secretari ai C.C. al 
U.T.C.. cu alte cadre ale U.T.C. și 
U.A.S.C.R. Desfășurate într'-o atmos
feră caldă, tovărășească, convorbirile 
au prilejuit un util schimb de infor
mații și păreri privind preocupările 
actuale ale celor două organizații.

să invoce „drepturile omului" și „spi
ritul de la Helsinki" drept argumente 
pentru acțiuni cu caracter criminal, 
antiuman, cum sint instigările la 
dezrădăcinare și emigrări — în inte
resul obținerii de forță de muncă 
ieftină ? ! Sau faptul că în timp ce 
Actul de la Helsinki înscrie înlesni
rea transferului de tehnologie către 
țările în curs de dezvoltare, unele 
state din Occident nu numai că nu 
se grăbesc să dea curs acestei cerin
țe, dar încurajează sau practică di

Pentru creșterea continuă 
a contribuției României

rect racolajul de specialiști, „furtul 
creierelor", subminind sau mai bine 
zis sabotind eforturile pe linia dez
voltării.

Militînd activ pentru înfăptuirea 
securității, europene, . tara noastră a 
subliniat în permanentă că nu poate 
fi vorba de o securitate reală în Eu
ropa atîta vreme cit pe continent con
tinuă cursa înarmărilor, cît se men
țin un șir de factori de insecuritate. 
Apreciindu-se că tocmai de aceea se 
impun măsuri hotărîte de dezanga
jare militară și dezarmare. în expu
nere sînt formulate un șir de pro
puneri concrete în acest sens : asu
marea de către toate statele partici
pante la Conferința general-euro- 
peană a unor angajamente ferme 
privind lichidarea bazelor militare ; 
retragerea trupelor străine de pe te
ritoriile altor state : reducerea, pen
tru început, cu 5—10 la sută a buge
telor și efectivelor militare. O im-
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FOTBAL:
Azi, meciurile

Campionatul diviziei A programează 
astăzi partidele etapei a XXI-a. Pe 
stadionul Republicii din Capitală, cu 
începere de la ora 14,30, se vor dis
puta în cuplaj jocurile Rapid — 
U.T.A. (în tur 0—1) și Sportul stu
dențesc — F.C.M. Reșița (0—2). Me
ciul dintre echipele Dinamo și F.C.M.

A

In cîteva
• în turneul de tenis de la Londra 

s-au disputat primele partide din pro
ba de dublu. Cuplul Ilie Năstase 
(România) — Adriano Panatta (Ita
lia) a debutat victorios, cîstigind cu 
7—6, 6—7, 7—6 întîlnirea susținută cu 
perechea Dick Stockton (S.U.A.) — 
Vijay Amritraj (India).

• Desfășurată la Barcelona, fi
nala „Cupei campionilor europeni" la 
baschet feminin s-a încheiat cu vic
toria scontată a formației sovietice
T. T.T. Riga, care a întrecut cu scorul 
de 79—53 (39—24) echipa franceză
U. C. Clermont Ferrand.

• In meci retur pentru semifinalele 
„Cupei cupelor" la handbal mascu
lin, echipa iugoslavă Partizan Bje- 
lovgr a întrecut, pe teren propriu, 
cu scorul de 22—19 (13—9) formația 
S.C. Magdeburg. învingători în pri
mul joc cu scorul de 20—16. hand- 
baliștii din R.D. Germană s-au cali
ficat pentru finala competiției.

• Meciurile din cea de-a doua zi 
a competiției internaționale 
de hochei pe gheață „Cupa Federa
ției". care se desfășoară pe patinoa
rul „23 August" din Capitală, s-au 
încheiat astfel : Ingstav Brno (Ceho-

încheierea lucrărilor sesiunii științifice 
consacrate împlinirii a 70 de ani 

de la marea răscoală a țăranilor din 1907
Vineri, la Muzeul de istorie a 

partidului comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din Româ
nia, s-au încheiat lucrările sesiunii 
științifice consacrate împlinirii a 70 
de ani de la marea răscoală a țăra
nilor din 1907, eu tema „Lupta de 
veacuri a țărănimii pentru dreptate 
și libertate socială, pentru progresul, 
unitatea națională și neatirnarea pa
triei noastre, participarea activă, ală
turi de clasa muncitoare, la victoria 
revoluției și construcției socialiste in 
România".

La sfirșitul lucrărilor sesiunii, cei 
prezenți au adoptat textul unei tele
grame. adresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. în care se spune, printre altele: 
„Participanții la sesiunea științifică 
consacrată împlinirii a 70 de ani de 
la marea răscoală a țăranilor din 
1907* 1 vă adresează, dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. calde mulțumiri 
pentru salutul cordial și urările de 
succes pe care ni le-ați transmis si 
vă exprimă sentimentele lor de 
aleasă prețuire și profundă recunoș
tință. asigurîndu-vă de atașamentul 
lor nețărmurit față de politica înțe
leaptă a Partidului Comunist Român, 
politică ce corespunde intereselor 
fundamentale alte poporului român și 
a cărei elaborare și înfăptuire sînt 
indisolubil legate de numele și con
tribuția dumneavoastră hotăritoare.

Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 
șl 5 aprilie. In țară : Vreme in curs de 
încălzire, cer variabil, cu Innorări mai 
accentuate In jumătatea de nord a țării 
unde, local, va ploua. Vint slab pină Ia 
potrivit. Maximele vor fl cuprinse în
tre 8 șt 18 grade, local mai ridicate în 
sud, iar minimele, noaptea, între minus
1 și plus 9 grade. Seara ș! dimineața 
se va produce ceață, iar în cursul nop
ții, izolat, brumă. în București : Vreme 
în curs de încălzire. Cer variabil. Vînt 
slab pînă la potrivit. Dimineața și seara 
ceață slabă.

Sesiunea a evocat rolul țărănimii, 
care, de-a lungul milenarei existențe 
a poporului român, a reprezentat o 
importantă forță socială a progresu
lui și a avut o puternică influentă 
asupra desfășurării tuturor eveni
mentelor cruciale din istoria patriei 

portanță deosebită are propunerea 
privind încheierea unui pact gene
ral-european care să conțină angaja
mentul de renunțare la folosirea for
ței și la amenințarea cu forța, pre
cum și angajamentul statelor pose
soare de arme nucleare de a nu le 
folosi sub nici o formă împotriva 
altor state sau grupări de state.

Congresul al XI-lea al partidului 
a înscris, așa cum se știe, problema 
dezarmării ca obiectiv fundamental 
al politicii noastre externe, elaborînd 

în acest sens un larg și cuprinzător 
program de acțiune. De la tribuna 
ședinței comune, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat ,<jin npu cu 
toată fermitatea necesițatea opririi 
cursei iraționale a înarmărilor. în
deosebi a celor nucleare, reactuali- 
zînd cunoscutele propuneri ale țării 
noastre destinate să elibereze popoa
rele de povara cheltuielilor militare 
și de coșmarul unui război atomic 
nimicitor.

în numele acestor cerințe majore 
ale cauzei securității și cooperării în 
Europa. răsună puternic Apelul 
solemn al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Ma
rii Adunări Naționale, Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale adresat guvernelor, parla
mentelor, partidelor politice, tuturor 
forțelor sociale înaintate de pe con
tinentul nostru pentru a depune 
eforturi perseverente in vederea rea
lizării de noi pași pe calea transpu

etapei a XXI-a
Galați (2—0) se va desfășura de la 
ora 16.30 pe stadionul Dinamo.

în țară sînt programate următoa
rele întîlniri : Politehnica Iași — U- 
niversitatea Craiova (0—1), Corvinul 
— Steaua (0—3), Politehnica Timi
șoara — A.S.A. (1—3), F.C. Bihor — 
Jiul (1—2). F.C. Constanta — F.C. 
Argeș (0—2), S.C. Bacău — Progre
sul (2—4).

r înd ur i
slovacia) — Selecționata R. F. Ger
mania 7—3 (1—2. 4—1. 2—0) : S. K. 
Urițki Kazan (U.R.S.S.) — Selecțio
nata divizionară a României 9—2
(4—0, 1—1, 4—1).

AUTOMOBILISM-KARTING

Primele competiții de viteză — la Timișoara, Păltiniș 
și Slobozia

în cursul lunii aprilie, automobi- 
liștii vor lua startul la primele curse 
ale campionatelor naționale de vi
teză. Mai întîi. la Timișoara, in zi
lele de 9 și 10. alergări de viteză pe 
circuit, iar apoi, la Păltiniș (23—24), 
viteză în coastă. Organizatorii — co
misiile locale ale F.R.A.K. — con
tează pe o participare largă, atît pen
tru clasamentele sportivilor consa
crata cît și pentru cele ale începă
torilor. De altfel, așa cum a dove
dit-o „Raliul zăpezilor", disputat nu 
de mult la Brașov. întrecerile de 
automobilism din acest an se vor 
bucura de participarea unui număr 
sporit de concurenți. la secțiile de 

noastre. Lucrările sesiunii au înfăți
șat principalele momente ale luptei 
țărănimii pentru libertate și dreptate 
socială, pentru progresul, unitatea 
națională și neatirnarea patriei noas
tre, contribuția activă a țărănimii, 
alături de clasa muncitoare, la vic
toria revoluției și construcției socia
liste in România. A fost subliniat în 
mod deosebit faptul că, în momente 
importante ale mișcării revoluționare 
din trecut, ca și în prezentul socia
list. alături de țăranii români s-au 
aflat și se află țărani maghiari, ger
mani și de alte naționalități. înfră
țiți în muncă și luptă comună.

Analizîndu-se evoluția ascendentă 
a agriculturii — ramură de bază a 
economiei noastre naționale — în 
cei 15 ani care au trecut de la în
cheierea cooperativizării, a fost re
levată însemnătatea contribuției 
dumneavoastră active, directe și 
multilaterale la transformarea revo
luționară a vieții satelor, a preocu
pării consecvente pentru întărirea 
continuă a alianței muncitorești- 
țărănești. temelia de granit a orin- 
duirii noastre, pentru dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale a agricultu
rii, pentru elaborarea și înfăptuirea 
unor programe naționale, realizarea 
unei agriculturi moderne intensive, 
de înaltă productivitate. pentru 
dezvoltarea proprietății socialiste și 
perfecționarea sistemului de reparti
ție. pentru ridicarea nivelului de 
trai material și spiritual al țărăni
mii.

în încheiere, participanții s-au an
gajat să-și aducă întreaga contribuție 
la îndeplinirea sarcinilor complexe 
ale actualului cincinal, să nu precu
pețească nici un efort pentru înfăp
tuirea Programului însuflețitor al 
celui de-al XI-lea Congres al parti
dului.

nerii în viață a angajamentelor asu
mate la Helsinki, a înfăptuirii secu
rității europene.

Cu deosebită putere au fost relie
fate în cadrul expunerii necesitatea 
lichidării stării de subdezvoltare în 
care se mai află o parte din ome
nire, sprijinul pe care R mânia, ca 
țară socialistă și. totodată, țară în 
curs de dezvoltare. îl acordă tuturor 
statelor care au pășit pe calea dez
voltării de sine stătătoare. Soluțio
narea gravelor probleme generate de 
vechea politică imperialistă și colo
nialistă reclamă cu stringentă instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale, care să asigure deplina 
egalitate în drepturi, respectarea 
dreptului fiecărui popor de a fi Stă- 
pîn pe bogățiile sale naționale și pe 
propriul destin, să garanteze condiții 
pentru progresul rapid economic și 
social al tuturor națiunilor. De o 
certă însemnătate pentru întărirea 
solidarității în lupta pentru realiza
rea acestui obiectiv ar fi. după pă- 
rerea țării noastre, organizarea unei 
conferințe a statelor in curs de dez
voltare, eventual în colaborare cu 
țările nealiniate.

Pentru rezolvarea. în interesul tu
turor popoarelor, a acestor probleme 
vitale ale omenirii se impune mai 
mult ca oricind unirea eforturilor tu
turor statelor, ale tuturor forțelor 
progresiste ale contemporaneității. în 
ceea ce o privește. România, 
așa cum se subliniază in Expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
Hotărîrea Comitetului Central al 
P.C.R., Marii Adunări Naționale și 
Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale, va acționa și 
în viitor cu toată fermitatea pentru 
întărirea continuă a colaborării și 
solidarității cu toate forțele revolu
ționare. democratice, antiimperialiste 
de pretutindeni în lupta pentru 
transformarea revoluționară a socie
tății, pentru împlinirea aspirațiilor 
de pace, securitate și progres ale tu
turor popoarelor.

Handbaliștii 
de la Steaua - 
în finala C.C.E.

Aseară la Copenhaga, în meci re
tur pentru semifinalele „Cupei cam
pionilor europeni" la handbal mascu
lin. echipa Steaua București a termi
nat la egalitate 19—19 (10—12) cu for
mația daneză Kfum Fredericia. în
vingători în primul joc cu scorul de 
29—22, handbaliștii români s-au cali
ficat pentru finală, urmind să întil- 
nească în a doua jumătate a lunii a- 
prilie echipa Ț.S.K.A. Moscova.

automobilism existente pină acum 
adăugindu-se din acest an noi for
mații. între secțiile de automobilism 
și karting cele mai recent afiliate la 
federația de specialitate se află : 
I.T.A. Argeș. I.M.M. Cîmpulung, 
I.T.A. Caraș-Severin. I.T.A. Iași.

Intense preparative pe plan local, 
dar si în rindul tinerilor sportivi, se 
fac. de asemenea. în vederea primu
lui concurs de karting, contind pen
tru campionatul național pe 1977. 
Competiția este programată la Slo
bozia — puternic centru sportiv pen
tru karting — în zilele de 16 și 17 
aprilie.

Cronica zilei
Vineri dimineața, tovarășul Angelo 

Miculescu. viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul agriculturii și 
industriei alimentare, a primit dele
gația Ministerului Agriculturii, Sil
viculturii și Bunurilor de Consum 
din R.D. Germană, condusă de dr. 
Erwin Neu. adjunct al ministrului, 
care se află în vizită în tara 
noastră.

în cadrul convorbirii care a avut • 
loc cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea cola
borării economice și tehnico-științi- 
fice intre cele două ministere.

în aceeași zi a fost semnat Pro
tocolul de colaborare economică și 
tehnico-științifică pe anul 1977 intre 
ministerele de resort din cele două 
țări. Documentul, care prevede efec
tuarea de cercetări comune în do
meniile agriculturii și industriei ali
mentare. schimburi de materiale do
cumentare și informații științifice, 
vizite reciproce de specialiști, a fost 
semnat de Ion Stanciu, adjunct al 
ministrului agriculturii si industriei 
alimentare, și de Erwin Neu, adjunct 
al ministrului agriculturii, silvicul
turii și bunurilor de consum al 
R.D. Germane.

*
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu. a primit din partea lui 
Victor Saude Maria un mesaj de răs
puns la telegrama de felicitare care 
i-a fost adresată cu ocazia realegerii 
sale în funcția de comisar de stat 
pentru afaceri externe al Republicii 
Guineea-Bissau.

Solidari cu poporul român 
la înlăturarea urmărilor seismului

Noi expresii ale sprijinului oferit României de organizații, instituții, 
firme și cetățeni din diferite țări

Guverne, organizații și instituții 
publice, firme străine continuă să-și 
manifeste solidaritatea umană cu 
lupta eroică desfășurată de poporul 
român pentru înlăturarea urmărilor 
dezastruosului seism din noaptea de 
4 martie.

într-un recent mesaj adresat, prin 
intermediul ambasadei noastre la 
Monrovia, de președintele Liberiei, 
Wiliam R. Tolbert jr„ președintelui 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, se face cunoscută hotărî
rea guvernului ,-liberian de a contri
bui la ajutorarea familiilor sinistrate 
și recuperarea pierderilor materiale 
provocate de cutremur cu suma de 
10 000 dolari.

Guvernul Republicii Indonezia a 
hotărît. de asemenea, să vină în spri
jinul țării noastre cu suma de 10 000 
dolari.

Programul Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (P.N.U.D.) a alocat suma 
de. 250 000 dolari pentru proiecte de 
refacere economică ce vor fi conve
nite cu guvernul țării noastre, iar 
Programul Alimentar Mondial și Or
ganizația Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură (F.A.O.) 
au hotărît să mărească ajutorul a- 
cordat României,, de la 2 milioane 
dolari la 2 998 600 dolari, furnizînd 
diverse produse alimentare : 4 390 
tone făină‘de’grîu. 502 tone ulei ve
getal, 377 tone conserve de carne sau 
pește, 77 tone lapte praf.

însemnate contribuții bănești sau 
sub formă de produse s-au primit în 
ultimele zile, și din partea unor fir
me. instituții, societăți și organiza
ții de peste hotare. Astfel, firma 
„Siemens" din R.F.G. a oferit apara
tură medicală în valoare de 100 000 
mărci, iar laboratorul „Bruneau" din 
Franța, instrumentar și materiale 
chirurgicale in valoare de 750 000 
franci.

A apărut•

„REVISTA ECONOMICĂ1
nr. 13/1977

De la TAROM
Compania „TAROM" aduce la cu

noștință celor interesați că începînd 
cu data de 4 aprilie 1977 — Agenția 
„TAROM" din str. Batiște nr. 1, colț 
cu Bd. Nicolae Bălcescu nr. 16. va 
funcționa in localul din str. Bre- 
zoianu nr. 10 (bloc Domnița Anas
tasia) deasupra Agenției C.F.R.

„LOZUL 
PRIMĂVERII"

Toate agențiile Loto Pro
nosport și vînzătorii volanti ofe
ră „Lozul primăverii". Pe aceas
tă cale se atribuie peste 800 000 
ciștiguri în bani, autoturisme 
„Moskvici 408/412" și „Skoda 
S 100". Se acordă, de asemenea, 
ciștiguri suplimentare din fond 
special in valoare de 1 670 000 lei.

LOTO
NUMERELE

EXTRASE LA TRAGEREREA 
DIN 1 APRILIE 1977

Extragerea I : 43 75 5 13 49 90 
29 47 71

Extragerea a Il-a : 59 35 64 28 85 
83 12 69 72

FOND GENERAL DE CIȘTIGURI: 
1 083 867 lei din care : 361 787 lei
report.

Un nou act provocator al postului 
de radio „Europa liberă44

Oficina de propagandă dușmănoasă 
și diversiune a celor mai reacționare 
cercuri din Occident, postul de radio 
intitulat „Europa liberă", .care in în
treaga sa activitate s-a dedat la ne
numărate acte ostile la adresa țării 
și poporului român, nu s-a dat în 
lături de la o nouă și odioasă pro
vocare. în această perioadă, cind în
tregul popor, după grelele încercări 
prin carte a trecut, muncește cu ero
ism. mobilizindu-și energiile pentru 
ștergerea urmărilor seismului, pen
tru continuarea neabătută a operei 
de construcție socialistă, pentru aju
torarea celor ce au suferit de pe urma 
cataclismului, acest post de, radio, 
speculînd țU josnicie împrejurările 
create, a încercat și încearcă să reac
tiveze elemente trădătoare, legionari 
notorii, dușmani înrăiți ai poporului 
român. Cu .acest fel de intenții, pos
tul a difuzat un anunț prin care o 
așa-zisă „comunitate a românilor din 
Franța", se erijează în inițiator al 
unei acțiuni in sprijinul sinistraților 
din România.

Sus-numita comunitate, departe de 
a-i reprezenta pe românii din Franța, 
nu este altceva decit emanația unui 
grup de renegați, in frunte cu Vasile 
Boldeanu. căpetenie legionară, con
damnat la moarte pentru fărădelegi
le și crimele comise in timpul rebe
liunii legionare.

Această nouă provocare demon
strează. o dată mai mult, josnicia a-

Firma „Blackwood and Hodges" 
din Anglia a donat o automacara in 
valoare de 30 000 lire sterline, iar 
firma austriacă „Fronins" aparate 
de sudură valorînd 30 000 șilingi.

Din S.U.A., organizația „Adven
tiștii de ziua a 7-a“ a expediat me
dicamente, truse medicale și instru
mente chirurgicale în valoare de 
150 000 dolari.

„Asociația băncilor și bancherilor" 
din Luxemburg contribuie la înlătu
rarea urmărilor cutremurului. cu 
suma de 100 000 franci luxembur
ghezi, iar firma „BASF" din Ludwig- 
shaffen (R.F. Germania), cu 50 000 de 
mărci.

Depunerile efectuate pină în pre
zent în contul special deschis la 
băncile din Japonia, pentru înlătu
rarea urmărilor' cutremurului din 
România, depășesc 35 000 000 yeni. în 
diferite orașe japoneze continuă, tot
odată. acțiunile de ajutorare organi
zate de Asociația de prietenie Ja
ponia—România. Numai la Tokio au 
fost colectate pină acum donații în- 
sumind 820 000 yeni.

„Contul 1 000“ al Băncii române de 
comerț exterior continuă să înregis
treze. de asemenea, numeroase măr
turii ale solidarității eu poporul ro
mân. Pe lista donațiilor in bani de
puse.in acest copt,' ia'ultimele zile, 
figurează, între altele : firma cana
diană „Combustion Engeneering" — 
15 000 dolari : firmele austriece'„Fritz 
Mauthner" — 50 000 șilingi ; „Bunel 
Biach A. G.“ — și „Jersey" — cite 
20 000 de șilingi ; Uniunea Coopera
tivelor agricole austriece — 10 000 de 
șilingi : primăria orașului Klagenfurt 
— • 10 000 șilingi ; firma vest-germană 
„Krautkramer G.M.B.H." — 10 000 
mărci ; Asociația federală de box a- 
mator (R.F. Germania) — 5 000 mărci; 
firmele suedeze „Scanpaper" și „He- 
fa" — cîte 10 000 coroane ; „Junex" și

„PARIS MATCH"

„Sînt tatăl unui drogat44
Un zguduitor document uman

Presa din țările occidentale consacră numeroase articole propor
țiilor inspăimintătoare pe care le-a atins in aceste țări toxicomania, 
căreia ii cad victimă tot mai numeroși tineri. Zguduitoare. in acest 
sens, sint dezvăluirile publicate in ultimul număr al revistei „PARIS 
MATCH" de un părinte îndurerat al cărui fiu — unul din zecile 
de mii de toxicomani din Franța — a luat-o pe .calea fără în
toarcere a consumului de stupefiante.

„Dintr-o dată am 
cunoscut infernul, se 
arată în Scrisoare. 
Mi-au trebuit luni și 
luni de zile ca să mă 
obișnuiesc cu ideea că 
sînt tatăl unui tînăr 
care se droghează. Și 
totuși ar fi trebuit 
să-mi dau seama mai 
de mult, începuse de 
pe la 17 ani să-și ne
glijeze studiile. Am 
crezut că o face pen
tru a-și crea mai re
pede o carieră : ii plă
cea meseria de regi
zor. De aceea, spunea 
el, simțea nevoia să 
se ducă zi de la zi la 
cinematecă, de unde 
se întorcea pe la ora 
două noaptea. Dacă 
mi-aș fi pus atunci a- 
numite întrebări aș fi 
descoperit secretul : 
Didier nu se ducea 
pentru filme, ci pen
tru droguri. Si nu era 
deloc greu, drogurile 
se vindeau la orice 
colț de ’stradă, în pli
nă zi.

A intervenit apoi 
călătoria lui Didier la 
Rotterdam. între timp, 
aspectul lui se schim

base profund. Era greu 
să recunoști pe ado
lescentul vioi și dră
guț de altădată. Avea 
fața trasă, ochii afun
dați în orbite. Iți fă
cea impresia unui om 
pradă halucinațiilor.

După întoarcerea lui 
precipitată de la Ro
tterdam situația s-a 
înrăutățit și mai mult. 
Am înțeles deodată, 
cu groază, că banii pe 
care ni-i cerea pentru 
„cărți" sau pentru a 
lua prînzul cu un co
leg ii slujeau, in rea
litate, pentru a-și plă
ti drogurile de care a- 
vea nevoie. De fapt, 
Didier participase la 
Rotterdam la o lugu
bră reuniune a toxico
manilor. Nu am avut 
curajul să pronunț cu- 
vintul LSD (drog ex
trem de puternic, care 
distruge personalita
tea. împingînd la sinu
cidere — N.R.). LSD. 
cuvint care parcă-mi 
izbea capul cu un cio
can... Trăiam un ade
vărat coșmar. Nu mai 
știam pe ce lume mă 
aflu.

...A venit sfirșitul

cestui post de radio, a celor care stau 
în spatele lui. care pentru a-și atinge 
scopurile lor murdare nu pregetă să 
reactiveze un fascist notoriu de tea
pa lui Boldeanu.

încercarea de activizare a unor a- 
semenea elemente nu face decit să 
adauge incă o dovadă la lungul șir 
de fapte care atestă cîrdășia dintre 
cercurile reacționare contemporane și 
elementele fasciste, declasate.

Poporul român a primit și salutat, 
cu recunoștință manifestările de sim
patie și solidaritate care au avut loc 
cu ocazia cutremurului din partea a 
numerpase state, a Crucii Roșii, a al
tor organizații internaționale recu
noscute, a nenumăraților săi prieteni 
de pe toate meridianele — inclusiv 
a unor români stabiliți in străinătate.

Dar, în mod hotărît, poporul român, 
persoanele sinistrate rpsping cu in
dignare și dispreț orice „ajutor" din 
partea unor asemenea elemente cam 
încearcă pe această cale să-și ca
mufleze activitatea criminală dusă 
de-a lungul întregii lor existențe, 
împotriva țării noastre, a intereselor 
vitale ale națiunii.

Actul josnic, provocator al postului 
de radio autointitulat „Europa libe
ră" ii demască încă o dată pe autorii 
săi ca unelte ale forțelor reacțiunii și 
fascismului de pretutindeni, a căror 
activitate contravine intereselor po
poarelor. ale destinderii, păcii și co
laborării ^internaționale.

„Nils Nessim" — cite 5 000 coroane ț 
Ab Marvello" și „Ab . Karlstroem" — 
cite 1 000 coroane ; Uniunea Sindica
telor din industria construcțiilor de 
mașini (Anglia) — 1 200 lire ; firme
le britanice ..Matrix Churchill Inter
national Limited" — 1 000 lire șl 
„Armadores Petrolieros" — 1 000 do
lari ; firmele tailandeze „Bara Wind
sor" și „Chia Tai Seeds" — cite 1 000 
dolari ; firma „Buray Ticaret" (Tur
cia) — 30 000 lire turcești ; Coopera
tiva „Menas" dinMersin (Turcia) — 
20 000 lire ; Societatea de stat pentru 
petrol și Institutul de cercetări geo
logice din aceeași tară, cite 10 000 li
re turcești : asociația „Business In
ternational" (Elveția) — 4 280 franci 
elvețieni ; firma „Schier Otten" din 
Berlinul occidental — 2 000 mărci ; 
Societatea pentru construcții de lo
cuințe „Wohnungstaette — Gesell
schaft (Berlinul occidental) — 1 000 
de mărci ; firma venezueleană „Codi- 
maq“ și Asociația doamnelor diplo
matice din Caracas — cîte 1 000 do
lari ; firma „Danzanas Hellas (Gre
cia) , — 1 000 dolari ; colectivul zia
rului „Mediteran News" (Libia) și 
firma „United Automobiles Company 
Limited" (Iordania) — cite 500 do
lari.

în Franța, diverse organizații sl, 
persoane particulare au depus in a- 
ceste zile. în „Contul I 00Q“ al Băn
cii’ române de comerț exterior suma 
de 67 238 franci.

Numeroase țări continuă să trimită 
pentru ajutorarea familiilor sinistra
te bunuri constind în medicamente, 
alimente. îmbrăcăminte, materiale de 
construcție și alte produse. Asemenea 
ajutoare au fost primite recent din 
Anglia, Austria. Bulgaria. Canada, 
Cuba. Cehoslovacia. Franța. R.D. 
Germană. R.F. Germania. Italia. Ja
ponia. Polonia, Spania. S.U.A.

(Agerpres)

vacanței. Ne aflam pe 
stradă și Didier a în
ceput din senin să 
plingă in hohote. Spu
nea că nu mai aude ; 
iși ducea miinile la 
urechi, apoi la git. de 
parcă s-ar fi înăbușit. 
Ne privea cu ochi go
liți de orice expresie, 
ca și cum ar fi fost 
pradă unui chin mon
struos. Atunci ne-am 
decis să-l ducem la 
centrul psihoterapeu- 
tic de la Dijon.

A fost o călătorie 
de coșmar. Aveam im
presia că mă debara
sez de fiul meu, că-1 
voi lăsa intr-o casă de 
nebuni, unde va ră- 
mine pentru totdeau
na. Irealitatea cu care 
se hrănise prin doze 
tot mai mari de stupe
fiante devenea realita
te. Fii liniștit... părin
ții vor veni să te 
vadă", i-a șoptit doc
torul. Am plins și l-am 
îmbrățișat pe acest va
gabond încălțat cu cis- 
me : era fiul meu și 
totodată parcă era un 
străin" — se încheie 
zguduitoarele dezvă
luiri ale scrisorii.

• DOUA LUMI, 
DOUĂ DESTINE. ru- 
brica „Știri din partea cititori
lor", ziarul „International He
rald Tribune" publică un impre
sionant poem în proză intitulat 
„Din. știrile lumii", al unui ci
titor din Spania. Trecînd în re
vistă știrile cele mai emoțio
nante ale unei zile, autorul re
produce cuvintele tinărului So
rin Crainic, scos de sub dărîmă- 
turi la 11 zile după cutremu
rul din 4 martie din România : 
„Am sperat tot timpul. Speran
țele mi s-au împlinit. Voi pu
tea din nou să respir aer 
proaspăt, să muncesc". Aceste 
cuvinte sint puse in contrast cu 
veștile privind acuzațiile aduse

de un grup de ziariști ameri
cani ex-senatorului Barry Gold
water, fost candidat la preșe
dinția S.U.A., de a fi implicat in 
asasinarea unui coleg de-al lor, 
care dăduse de urmele unei 
bande de traficanți din Arizona. 
Două destine, două exemple 
atît de opuse, ilustrind cit preț 
se pune pe viața unui om de 
către unii și de către alții, — 
conchide emoționantul poem,

• METALE PRELU
CRATE CU... LICHIDE. 
Specialiștii Institutului fizico- 
tehnic din Donețk, al Academiei 
de științe a R.S.S. Ucrainene, 
au realizat prototipul unor vi
itoare mașini-unelte, în cadrul

cărora prelucrarea metalelor se 
realizează cu ajutorul unui li
chid ejectat cu presiune foarte 
mare. După cum relevă agenția 
T.A.S.S., pe lîngă o creștere ui
mitoare a productivității muncii, 
acest sistem permite realizarea 
unei precizii foarte mari a pie
selor.

o LONDRA ÎMBĂ
TRÂNEȘTE. în ultimii ani,
scrie revista „Economist", capi
tala britanică cunoaște o perioa
dă de îmbătrînire. S-au înve
chit clădirile din partea centrală 
a orașului, cartiere întregi sint 
părăsite de locuitorii lor, străzi 
comerciale, cîndva animate, sint 
astăzi pustii. Multe clădiri din

DE PRETUTINDENI
cartierele din jurul City-ului și 
West-End-ului au fost construi
te încă in secolul trecut sau la 
începutul celui de-al XX-lea și 
doar puține — renovate. în con
secință, an de an, Londra pier
de circa 100 000 de locuitori, 
ceea ce reprezintă 1,5 la sută din 
populație. într-un ritm -rapid 
descrește și numărul locurilor 
de muncă în industrie — cu 
circa 5 la sută pe an.

• IN APĂRAREA AR
TEI POPULARE. Broderia 
pe mătase este unul din cele

mai vechi genuri ale artei apli
cative japoneze. Ea a fost adusă 
din Coreea incă acum mai bine 
de 15 secole, devenind cu timpul 
unul din genurile cele mai răs- 
pindite ale creației populare. De 
renume se bucură. în special, 
broderiile din secolul al VÎI-lea, 
care fac astăzi parte din patri
moniul artistic național japo
nez. în ultimii ani însă, această 
îndeletnicire este dată tot mai 
mult uitării. Acum doi ani, a 
fost creată în Japonia o asocia
ție care reunește pe cei mai cu
noscut! artiști ai genului și care

și-a propus să apere arta brode
riei pe cale de dispariție. Ne- 
bucurindu-se insă de nici un fel 
de sprijin din partea autorită
ților. conducerea asociației a a- 
dresat, recent, un apel celor că
rora le este scumpă tradiția să 
nu admită dispariția acestui 
străvechi gen al artei populare 
japoneze.

• „PREFERINȚE" TV. 
Un interesant experiment cu 
maimuțe antropoide a fost rea
lizat în cadrul grădinii zoologi
ce Hellabrunn din Miinchen 
(R.F.G.). Prin instalarea de a- 
parate de televiziune in cuștile 
lor. au putut fi studiate prefe
rințele și comportamentul aces
tor animale. Concluziile au fost

neașteptate : omul pe micul e- 
cran s-a dovedit a fi, pentru 
maimuțe, o ființă cit se poate 
de plictisitoare, ele preferind, 
după puțin timp, să părăsească 
televizoarele în favoarea altor 
ocupații, ca joaca sau acroba
țiile. Din contră, programele cu 
animale — elefanți, lei cîini, pi
sici — le țintuiau fascinate în 
fața ecranului. în nici un caz 
nu se poate afirma, așadar, că 
maimuțele nu ar fi telespecta
tori pretențioși.

• VALORIFICAREA 
ENERGIEI SOLARE. In 
10 state din estul S.U.A. va în
cepe în curînd instalarea în lo

cuințe a unui sistem de încălzi
re a apei cu ajutorul energiei 
solare. Institutul pentru investi
garea și valorificarea energiei 
solare va lansa un program si
milar de instalare a unor astfel 
de sisteme și în unitățile co
merciale.

• PIRAMIDĂ LA 
900 M A DI N C I M E. 
în vestitul „Triunghi" al Ber- 
mudelor a fost descoperită, la 
adîncimea de 900 m. o piramidă 
cu o înălțime de două sute de 
metri. După cum se arată la 
Ciudad de Mexico, descoperi
rea ar putea reprezenta un in
diciu că o civilizație extrem de 
veche a existat în această zonă.
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Realizări și perspective în dezvoltarea 
economico-socială a Algeriei

Cuvîntarea președintelui H. Boumediene în Adunarea Populară 
Națională

ALGER. — Luînd euvintul ta ca
drul Adunării Populare Naționale a 
Republicii Algeriene Democratice și 
Populare, președintele Houari Boume
diene s-a referit la aspecte ale 
politicii interne și externe a țării. 
El a relevat că in ultimii zece ani 
atenția conducerii Algeriei s-a în
dreptat spre problemele construcției 
unui stat modem, spre stabilirea u- 
nei politici economice bazate pe o 
planificare științifică, spire rezolva
rea unor probleme sociale care con
fruntă țara ca urmare a Îndelungatei 
opresiuni coloniale.

în ultimii zece ani, a spus vorbito
rul, ritmul de dezvoltare a economiei 
a fost de 7 la sută, iar volumul glo
bal al producției industriale a cres
cut cu 85 la sută.

Tentativă de lovitură militară în Ciad
N’DJAMENA 1 (Agerpres). — Vi

neri după-amiază a fost dat publici
tății la N’Djamena, capitala Ciadu
lui. un comunicat guvernamental in 
cane se menționează că „indivizi 
înarmați, între care sublocotenentul 
Brahim Abakar Koumba. au încer
cat în noaptea de joi spre vineri să 
atace sediul Consiliului superior mi
litar". Precizînd că șeful statului, ge
neralul Felix Malloum. se află în

agențiile de presă transmit :
Convorbiri vest-germano- 

egiptene. La Bonn au in* 
ceput consultările politice ale pre
ședintelui Egiptului. Anwar El Sadat, 
cu conducătorii R.F.G. Președintele 
egiptean s-a întîlnit cu cancelarul fe
deral Helmut Schmidt și ministrul 
afacerilor externe, Hans-Dietrich 
Genscher. în centrul discuțiilor se 
află probleme privind situația din 
Orientul Mijlociu și cooperarea eco
nomică dintre cele două țări.

ApOl. Federația Generală a 
Muncii din Belgia a adresat un apel 
oamenilor muncii, chemindu-i ca la 
alegerile parlamentare anticipate de 
la 17 aprilie să sprijine programul 
de transformări democratice din tară 
prezentat de organizațiile politice 
progresiste. Acest program corespun
de intereselor maselor largi populare, 
pronunțindu-se în favoarea adoptării 
de măsuri în vederea lichidării șo
majului și îmbunătățirea condițiilor 
de viată ale celor ce muncesc.

Lideri sindicali cance- 
diați abuziv. corpora^ „chry- 
sfey“ a anunțat concediere^ președin
telui secției din .Indianapolis a Sin
dicatului unit al muncitorilor din 
industria automobilelor și a altor 22 
de activiști sindicali, acuzîndu-i de 
organizarea și susținerea grevei oa
menilor muncii din localitate, decla
rată în urmă cu 12 zile în sprijinul 
imbunătățiril condițiilor de viață și 
muncă.

Probleme umanitare acute în lumea capitalului

GHETOUL RASIST, TEMNIȚA UMILINȚEI 
Șl DEGRADĂRII CONDIȚIEI

în conștiința umanității, Harlemul a devenit sino
nim al opresiunii rasiste. Este ghetoul celor umiliți 
și obidiți, respinși de societatea capitalistă pentru 
culoarea pielii lor, lipsiți de cele mai elementare 
drepturi. Deși de la abolirea sclaviei populației de 
culoare, forma cea mai odioasă a discriminării ra
siale, au trecut peste 100 de ani, realitățile socie
tății americane, așa cum sint ele recunoscute de 
înseși surse oficiale, de sociologi și publiciști reputați, 
atestă persistența mentalităților de tip rasist, cu tot 
cortegiul lor de nedreptăți la care sînt supuși mulți 
din cei peste 22 milioane de negri ce alcătuiesc mai 
bine de 11 la sută din populația actuală a S.U.A. 
Asemenea discriminări flagrante își găsesc oglindirea 
în toate domeniile vieții sociale : populației de culoare 
îi sînt rezervate muncile cele mai grele și mai neigie
nice, iar salariile primite sînt mult inferioare in com

parație cu albii; în rîndurile negrilor, indicele de 
șomaj este cel mai ridicat; militanții pentru dreptu
rile populației de culoare sînt adesea victime ale 
represiunilor bestiale ale rasiștilor, sau sînt supuși 
unor înscenări judiciare; dreptul la educație conti
nuă să fie ciuntit pentru mulți copii și tineri negri, 
pe străzile orașelor americane putînd fi adesea con
templat spectacolul degradant al unor elevi de cu
loare care se îndreaptă spre porțile școlilor sub paza 
soldaților înarmați.

Poate că în nici un alt loc tarele degradante ale 
rasismului nu-și găsesc mai bine oglindirea decît in 
ghetoul newyorkez, adevărată chintesență a înjosirii 
condiției umane, care este Harlemul. Zguduitoare sînt 
în acest sens relatările publicistului de culoare Frank 
Hercules, pe care le reproducem din revista ame
ricană „NATIONAL GEOGRAPHIC".

Harlemul descris de o publicație americană
• La umbra zgîrie-norilor, un iad ai deznădejdii • Peste un sfert din 
populația de culoare la cheremul milei publice • Citadela șomajului, 

viciului și criminalității • „O oglindă a nedreptăților societății"

Aprobarea de către întregul popor 
a Cartei naționale și a noii Consti
tuții a demonstrat' viabilitatea revo
luției algeriene, maturitatea politică 
a poporului, a subliniat președintele. 
Constituția a consfințit din punct 
de vedere juridic opțiunea socialistă 
a algerienilor.

Referindu-se la sarcinile, planului 
pe perioada 1978—1981, președintele 
Boumediene a relevat că acesta va 
trebui să lichideze unele disproporții 
existente în economia națională, să 
pună accent pe construcția .de lo
cuințe și pe asigurarea asistenței 
medicale pentru populație.

în domeniul politicii externe, a 
spus vorbitorul, Algeria va continua 
să promoveze o politică antiimpe- 
rialistă activă.

afara oricărui pericol, comunicatul 
relevă că „zona din jurul reședinței 
prezidențiale a servit drept teren de 
acțiune a acestui grup, care a fost 
anihilat printr-o ripostă energică a 
forțelor de ordine".

Locotenent-colonelul Aii Dabio, 
ofițer de Stat Major al forțelor ar
mate, și-a pierdut viata, iar 12 per
soane din rindul forțelor guverna
mentale au fost rănite.

in orașul portughez Viseu a 
avut loc vernisajul expoziției de 
fotografii documentare ..Restau
rarea- monumentelor istorice in 
România''. Au fost prezenți gu
vernatorul civil, primarul orașu
lui și comandantul militar al re
giunii. oameni de artă, specia
liști în probleme de restaurare, 
profesori, ziariști, un numeros 
public.

Cuba și Canada au semnat 
un acord care reinnoiește și lărgește 
convențiile bilaterale aflate în vi
goare în domeniul sănătății publice 
— informează agenția Prensa Latina.

Regimul de la Pretoria 8 
prelungit pe o perioadă de șase luni, 
respectiv pină la 30 septembrie, in
terdicția der a se organiza pe terito
riul Republicii Sud-Africane reu
niuni publice — măsură in vigoare 
din vara anului trecut, cînd s-a des
fășurat un puternic val de acțiuni 
protestatare împotriva politicii de 
apartheid a regimului rasist.

Ministrul canadian al fi
nanțelor, Rooald MacDonald, a 
prezentat un proiect de buget de 
44,5 miliarde dolari pentru exercițiul 
financiar viitor. Printre prioritățile 
care stau în fata guvernului se nu
mără crearea de noi locuri de mun
că in vederea combaterii șomajului, 
a cărui rată actuală este de 7,9 la 
sută din totalul forței de muncă și 
de 14 la sută in rindul tineretului.

— al criminalității. La sfirșit de săp- 
tămină, spitalele sale amintesc de 
spitalele de campanie din zile de 
război. Comerțul cu narcotice se des
fășoară în plină stradă, sub privirile 
îngăduitoare ale poliției. Jocurile de 
noroc, altfel interzise de lege. înflo
resc aici la fel de rapid ca si prosti
tuția.

In anii ’40. Harlemul părea o re
producere dună o pictură de Monet : 
imagini mate în prim plan, de sub 
care străbateau, ici și colo, sclipiri 
lucitoare. Sărăcia • copleșitoare era 
estompată de optimismul locuitorilor 
săi. Mari cintăreți și actori de come
die atrăgeau seară de seară mii de 
spectatori în sălile teatrelor. După 
cel de-al doilea război mondial, albii 
blazați, în căutare de senzații tari, a 
căror prezență a dus la proliferarea 
barurilor, restaurantelor și cluburilor 
de noapte, au încetat insă să mai 
viziteze Harlemul. Formațiile de jazz 
ale negrilor au fost nevoite, la rindul 
lor. să părăsească Harlemul, instalin- 
du-se în localurile de petrecere de 
pe 52 Street. Tonalitatea cenușie a 
învăluit totul.

ANIVERSAREA ELIBERĂRII UNGARIEI
Depuneri de coroane de flori 
la mormintele eroilor români

BUDAPESTA 1 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de-a 32-a aniversări a 
Eliberării Ungariei de sub dominația 
fascistă, insărcinatul cu afaceri a.i. 
al țării noastre la Budapesta. Con
stantin Cimbru, împreună cu. colonel 
loan Pușcaș, atașatul militar, și loan 
Botar, șeful Agenției economice, au 
depus vineri o coroană de flori la 
mormintele eroilor români de la ci
mitirul din cartierul Rakosliget din 
Budapesta, pentru a cinsti memoria 
celor 42 000 de ostași români care 
și-au jertfit viata în lupta pentru eli
berarea poporului ungar. Au mai fost

Alegeri parțiale în Marea Britanie
Laburiștii au pierdut majoritatea în Camera Comunelor

LONDRA 1 (Agerpres). — în cir
cumscripția electorală britanică Stet- 
chford. din apropiere de Birmingham, 
au avut loc joi alegeri parlamentare 
parțiale pentru dobîndirea mandatu
lui deținut anterior de Roy Jenkins 
și devenit vacant prin ocuparea de 
către acesta a funcției de președinte 
al Comisiei C.E.E.

Alegerile în această circumscripție, 
controlată de laburiști de la crearea 
sa, în anul 1950, au fost ciștigate de 
data aceasta de candidatul conserva
tor, care l-a devansat cu 1 949 de 
voturi pe cel laburist. Ca urmare, 
grupul parlamentar laburist este 
acum în Camera Comunelor în mi

Ministrul comerțului ex
terior al R. P. Chineze,11 
Cian, și președintele Asociației de 
prietenie China—Japonia, Liao Cen- 
ci, au avut convorbiri cu delegația 
Federației organizațiilor economice 
(Keidanren) din Japonia, condusă de 
Toshio Doko.

Harlemul este o lume în miniatu
ră. Să trăiești ta Harlem înseamnă 
să te amăgești uneori cu posibilita
tea unui succes, dar cel mai adesea 
să te simți într-un adevărat iad al 
deznădejdii. Aici se găsesc unele 
din cele mai elegante edificii ale 
vechiului New York. Și tot aici, la 
umbra lor. nesfîrșite cartiere de co
cioabe. Ca o realitate tragică, jumă
tate din locuințele Harlemului sint 
sub limitele unor condiții omenești 
de viată.

Șomajul cuprinde in Harlem 25—30 
la sută din populația activă. Peste 
un sfert din familiile populației de 
culoare de aici își duc existența be
neficiind de mila publică. Aproape 
jumătate dintre tineri nu pot să-și 
găsească un loc de muncă. Pentru 
multi, situația este fără ieșire — fie 
că nu au calificarea necesară, fie 
că sint grav suferinzi din cauza 
consumului de droguri. în ultimele 
două decenii, Harlemul a fost pără
sit de un sfert din locuitorii său, popu
lația aiungind astăzi la numai 
564 000.

Harlemul deține și un trist record

întâlnire americano-bri- 
tanlcă. ca^ruI convorbirii de la 
Londra cp secretarul de stat al 
S.U.A., Cyrus Vance, premierul bri
tanic. James Callaghan, a arătat că 
este „deosebit de preocupat" de pro
blema acordării dreptului de ateri
zare la New York a avionului super
sonic de pasageri de construcție 
franco-britanică „Concorde". Au fost 

• abordate, totodată, o serie de ches
tiuni internaționale.

Un cuib de propagare a fascismului 
la San Francisco

WASHINGTON 1 (Agerpres). 
San Francisco a avut loc in < 
acestei săptămini inaugurarea 
magazin de literatură fascistă, 
poartă numele lui Rudolf Hess, 
din liderii Germaniei hitleriste. 
gazinul a fost deschis de Partidul 
Nazist Alb din S.U.A., care a confe
rit „evenimentului" un cadru so
lemn. însoțindu-1 de intreaga gamă 
de manifestări tradiționale, cum ar 
fi parada unor huligani imbrăcati

— La 
cursul 

unui 
care 
unul 
Ma

...De fapt. Harlemul. așa cum 11 
știm astăzi, s-a constituit la începu
tul secolului XX. prin migrația în 
masă a negrilor din sud. în acea vre
me existau mai multe Harlemuri : al 
negrilor, al spaniolilor (ta principal 
portoricani). iar în diferite perioade, 
al italienilor, evreilor și chiar al ir
landezilor. Astăzi. Harlemul este de
limitat din punct'de vedere geografic 
de strada nr. 110, la sud, iar la nord 
de strada nr. 155. de East River și 
Harlem River la răsărit, de Saint 
Nicolas Avenue, la apus. Din punct 
de vedere social. „Marele Harlem" 
depășește aceste granițe geografice.

Harlemul nu este numai o adună
tură de declasați și de infractori — 
nu din vina lor, ci a condițiilor în 
care sînt siliți să trăiască. Aici s-au 

Dar iată și părerea unui slujitor al bisericii despre acest gheto al 
suferinței. Este vorba de pastorul bisericii episcopale Sf. Filip, dr. 
Moran Weston. „în Harlem se reflectă, ca intr-o oglindă, toate fră- 
mîntările din viața orașelor americane. Nedreptățile din Harlem 
sînt nedreptățile din New York, din întreaga tară. Harlemul nu poale 
fi izolat, ca și cum problemele lui ar fi altele. El este doar exemplul 
cel mai elocvent al viciilor și nedreptăților societății noastre".

depuse coroane din partea Consiliu
lui prezidențial al R.P. Ungare. Gu
vernului, ungar. Armatei populare, 
corpului diplomatic acreditat la Bu
dapesta, Comitetului orășenesc Bu
dapesta al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar. Frontului Popular 
Patriotic. Consiliului popular orășe
nesc.

La solemnitate au participat mem
bri ai Consiliului prezidențial al R.P. 
Ungare, miniștri, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ai 
Consiliului popular.

noritate cu două voturi fată de an
samblul deputaților opoziției.

Rezultatul alegerilor parțiale de la 
Stetchford este considerat de unii 
observatori politici drept o reflec
tare a nemulțumirii electoratului din 
această zonă industrială față de unele 
prevederi din proiectul de buget 
prezentat recent de ministrul de fi
nanțe, Denis Healey, Pe de altă 
parte, este cunoscut faptul că în 
Marea Britanie se întimplă frecvent 
ca partidul de guvernămint să piardă 
un anumit număr de alegeri par
țiale, fără ca aceasta să implice ne
apărat înfringerea sa in următoarele 
alegeri generale.

au început con-La Damasc
vorbirile dintre președintele Siriei, 
Hafez Al-Assad. și președintele Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, Yasser 
Arafat, sosit în capitala siriană după 
vizite efectuate în Kuweit și Qatar.

Două noi aisntate au fost 
comise joi la Milano și Torino împo
triva unei cazarme a carabinierilor și 
a unui comisariat al politiei. în ul
timul timp, in întreaga Italie s-au 
intensificat acțiunile banditești, pre
cum Și actele teroriste comise de 
grupări de extremă. dreapta. în spe
cial cele neofasciste.

Populația Turciei a fost in 
1975 de 40 347 719 locuitori, potrivit 
datelor ultimului recensămînt efec
tuat in tară. Spre deosebire de alte 
țări, in Turcia numărul bărbaților 
(20 744 730) îl depășește pe cel al fe
meilor (19 602 989). Orașele cele mai 
populate sint Istanbul, Ankara și 
Izmir.

în uniforme cu zvastici, interpretarea 
unor imnuri fasciste și altele.

In interior, magazinul seamănă mai 
mult cu un cartier general al unei 
organizații decît cu un magazin, fiind 
pavoazat cu steaguri hitleriste. por
trete ale Iui Adolf Hitler, drapele 
„S.S.“ și altele. Vînzătorii oferă ci
titorilor 500 de titluri de cărți si pu
blicații care propagă ideologia fas
cistă.

Asemenea magazine nu sint o ra
ritate in S.U.A.

UMANE
născut și s-au format nu puține per
sonalități de seamă ale populației de 
culoare. Dar gloria este capricioasă. 
Ca un meteor, ea îi face pe multi 
să strălucească pentru un moment, 
ca după aceea să-i readucă la rea
litatea Harlemului. Amăgită de ilu
zii a fost multă vreme și tînăra pe 
care am cunoscut-o intr-o mașină a 
poliției, intr-una din zile. După zece 
ani. iși face un sever examen al unei 
perioade nefaste. „Am fost narco- 
mană, am furat... Singura preocupare 
era să obțin bani pentru heroină"... 

Mulți tineri stat frămintati de do
rința de a se smulge din gheto. Una 
din căi este intrarea la colegii. O 
alta — prin sport sau industria dis
tracțiilor. Ele pot oferi o șansă de a 
părăsi Harlemul. Atunci, ghetoul va 
râm ine undeva in urmă, cu cocioabele 
sale pline de șobolani și de gin- 
daci. cu drogații și negustorii de 
narcotice, cu săracii și cerșetorii săi. 
cu ceasurile de coșmar și anii de 
deznădejdi. Din păcate, puțini sînt 
însă aceia care reușesc pină Ia urmă 
să evadeze.

La cei 40 și ceva de ăni ai săi. 
Charles Keniata. fost colaborator ai 
lui Malcolm X (militant pentru 
drepturile civile,, ucis cu 13 'ani in 
urmă), nu și-a ascuns niciodată ade- 
văratele-i convingeri. El poate fi vă
zut adesea vorbind la întruniri pu
blice. demascind' discriminarea ra
sială. „Harlemul este raiul tuturor 
viciilor care macină acest oraș", 
spune el. Cu toate acestea, iși păs
trează optimismul si consideră că o 
justiție dreaptă. ,o conducere energică 
pot să determine o schimbare. Cind 
Keniata vorbea despre împinge
rea copiilor spre consumul de stu
pefiante, . ochii șăi se aprindeau de 
mînie. Nu de mult, automobilul său 
a căzut intr-o ambuscadă. Corpul lui 
Keniata a fosț găsit ciuruit de 
gloanțe. Atentatorii au rămas ne- 
cunoscuți. Dar acest apostol al drep
tății a supraviețuit. Acum. în fie
care simbătă el poate fi văzut și 
auzit la intersecția dintre strada 125 
și Avenue 7 rostind discursuri ne
cruțătoare la adresa nedreptăților 
sociale.

VIENA

Convorbirile 
intercomunitare cipriote
VIENA. La Viena au continuat 

vineri, sub președinția secretarului 
general al O.N.U., Kurt Waldheim, 
convorbirile dintre reprezentanții co
munităților greacă și turcă din. Cipru. 
Un purtător de cuvint greco-cipriot 
a declarat, după ședința de vineri 
dimineața, că delegația sa respinge 
propunerea părții turco-cipriote pri
vind structura insulei, propunere care 
echivalează cu o cerere de a fi create 
două state. Delegația greco-cipriotă 
va studia totuși propunerile turco- 
cipriote. a spus el, arătind însă că ea 
așteaptă altceva din partea delega
ției turco-cipriote.

După o nouă ședință, vineri după- 
amiază, delegațiile se reunesc simbă
tă dimineața pentru ca partea greco- 
cipriotă să răspundă propunerilor 
prezentate de partenerii săi de ne
gocieri.

Președintele Braziliei 
a suspendat lucrările 

parlamentului
BRASILIA. Președintele Braziliei, 

Ernesto Geisel, a hotărît suspendarea 
provizorie a lucrărilor Congresului 
național (parlamentul) — transmite 
agenția France Presse.

Decizia menționată a fost luată în 
cadrul unei reuniuni a Consiliului 
național al securității care reunește 
miniștrii, șefii celor două case pre
zidențiale — civilă și militară — șe
ful Statului Major al forțelor armate 
și pe comandanții celor trei arme.

într-o notă remisă presei se men
ționează că „in cadrul consiliului a 
fost analizată situația politică brazi
liană. îndeosebi în lumina respingerii 
de către o minoritate în Congresul 
național a unui amendament al Con
stituției referitoare la reforma pu
terii judiciare".

Nota se referă la votul de miercu
rea trecută al Mișcării democratice 
braziliene, singurul partid legal de 
opoziție. împotriva proiectului de re
formă judiciară. Datorită acestui vot 
negativ, in baza prevederilor consti
tuțională. proiectul prezentat Congre
sului nu ar fi putut să fie supus din 
nou spre aprobare în parlament de
cît în termen de doi ani — precizea
ză agenția citată.

0 incalificabilă încălcare 
a îndatoririlor umaniste ale ziaristului

Breslele gazetărești din toate ță
rile lumii au înscris intre princi- 
piile sacre ale acestei nobile mese
rii. la loc de frunte, necesitatea 
apărării adevărului, a informării 
obiective a opiniei publice, a ex
cluderii relei credințe și a induce
rii in eroare a cititorilor de ziare, 
a ascultătorilor de radio sau a tele
spectatorilor în slujba cărora zia
riștii și-au pus euvintul. A fi zia
rist implică o malta probitate civi
că și morală, respectarea valorilor 
umane, adeziunea la cauza apro
pierii intre popoare, la înțelegere 
și cooperare.

Am văzut în timpul grelelor zile 
de după cutremurul catastrofal care 
a lovit România la 4 martie zeci 
și zeci de confrați de breaslă ve- 
niți din numeroase țări ale lumii, 
trimiși speciali ai unor mari coti- 
diane. agenții de presă și rețele de 
radioteleviziune, oameni cărora li 
s-au creat toate condițiile pentru 
a-și exercita meseria, pentru a 
avea un contact direct cu realita
tea românească și cu locuitorii din 
zonele calamitate. I-am auzit vor
bind despre condițiile ce li s-au 
creat pentru a se informa, ară
tind că nu li s-a pus în față nici 
o opreliște, că n-au avut nici un 
obstacol în calea exercitării mese
riei lor. din contră, că li s-au acor
dat toate facilitățile posibile pen
tru a vedea cu ochii lor calamita
tea care s-a abătut asupra poporu
lui român, a cunoaște cit mai în
deaproape comportamentul lui in 
fața stihiei, solidaritatea și ome
nia lui. Foarte mulți dintre ei — 
aproape ta totalitate —au transmis, 
de la fața locului, articole, repor
taje, relatări. care au apărut in zeci 
și sute de publicații din întreaga 
lume, au fost difuzate de posturi de 
radio și televiziune. Nota dominan
tă a qvasitotalității acestor articole 
și relatări a fost de îndurerare și 
compasiune sinceră față de poporul 
nostru, greu încercat de cutremu
rul de la 4 martie ; ele au subli
niat unitatea și solidaritatea cu care 
întreaga noastră națiune a reacțio
nat pentru a depăși acele momen
te dramatice, ta marea lor majo
ritate autorii acestor relatări au fă
cut aprecieri elogioase la adresa 
sistemului nostru social, a modului 
ireproșabil in care el a funcționat 
în aceste momente de grele încer
cări. au relevat promptitudinea și 
eficienta măsurilor luate pentru în
lăturarea urmărilor catastrofei, ca
racterul profund umanitar al aces
tor măsuri luate de Conducerea 
partidului și statului nostru, și e- 
forturile depuse pentru salvarea su
praviețuitorilor. grija deosebită ma
nifestată față de sinistrati. preocu
parea ca nimeni să nu rămină fără 
adăpost. Au fost înfățișate efortul 
eroic și munca uriașă depusă de 
către armată, gărzile patriotice, ti
neret. de oamenii muncii pentru 
degajarea ruinelor, pentru consoli
darea Imobilelor avariate, pentru 
trecerea rapidă la reconstrucția lor. 
relevîndu-se răspunderea cu care a 
acționat intregul popor pentru rein
trarea cit mai curind în normal a 
vieții economico-sociale a tării. în 
spiritul probității gazetărești și al 
unei informări obiective, numeroși 
ziariști străini aflați in acele zile în 
mijlocul nostru au ținut să re
leve rolul extraordinar pe care 
președintele României socialiste, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, l-a 
avut in organizarea și conducerea 
nemijlocită a întregii acțiuni de 
înlăturare a urmărilor cutremurului, 
prezenta sa permanentă, de zi și 
noapte, la locurile dezastrului, in
dicațiile date, grija pe care a do
vedit-o pentru explorarea chiar-și a 
celei mai palide șanse, de a mai 
salva de sub ruine vieți omenești.

„Președintele Nicolae Ceaușescu

0 punere la punct
fală n'e uu articol răuvoitor apărut 
in ziarul „International Herald Tribune"

- din partea fiicei ambasadorului Venezuelei 
la București

ln articolul apărut in cotidianul american „International Herald 
Tribune", dezavuat de fiica ambasadorului Venezuelei la București, se 
fac afirmații calomnioase în legătură cu activitatea poporului și statului 
nostru, desfășurată in perioada de după cutremur, afirmații ce culminează 
cu o născocire de-a dreptul absurdă, profund răuvoitoare, care, pe bună 
dreptate, a scandalizat-o pe semnatara scrisorii, ca pe orice om de bună 
credință și cu sentimentul responsabilității, și anume că o femeie ar fi fost 
accidentată de una din mașinile coloanei oficiale.

Indignată de această murdară calomnie, ca și de întreg atacul, lipsit 
(le demnitate, la adresa poporului nostru la care se pretează „International 
Herald Tribune", domnișoara Evelyn Vslar Pietri, fiica ambasadorului 
Venezuelei la București, a ținut să-și exprime dezaprobarea intr-o scrisoare 
trimisă acestui ziar, pe care o dăm publicității.

Ziarului INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE

Către editor i
La citirea articolului dumneavoas

tră, o încercare nereușită și subiecti
vă de a ilustra situația actuală din 
România și de a critica pe conducă
torul său, președintele Nicolae 
Ceaușescu, familia mea, eu. am fost 
șocați și dezamăgiți.

Unul dintre atacurile ziaristului 
dumneavoastră, în încercarea sa de 
a-și demonstra tema, se referă la 
faptul că o femeie ar fi fost ucisă 
de una din mașinile președintelui și 
că incidentul nu a fost dat publici
tății. Dar reporterul uită să mențio
neze că președintele Ceausescu și 
soția sa s-au aflat in permanentă in 
zonele greu avariate din București, 
încurajîndu-i pe părinții disperați și 
pe copiii înspăimintați, sfătuindu-i pe 
cei rămași fără adăpost. In prezența 
sa vitală si in îndrumările sale pă
rintești, poporul român a găsit încu
rajare. Am fost martoră la acte 
eroice de solidaritate și dragoste 
umană : oameni pierzîndu-si viata in 
lupta teribilă pentru salvarea altora. 
Și tot timpul președintele Ceaușescu 
a fost acolo, aproape de ei. luptînd 
Împreună cu ei, suferind cu ei. Dar 

putea fi văzut in centrul orașului 
apleeîndu-se asupra ruinelor lume- 
ginde, coordonind el însuși efortu
rile echipelor de salvare, inforinin- 
du-se de situația victimelor", scria 
„LE FIGARO". „Bărbăție, votată, 
rezistentă și dăruire de sine", carac
teriza agenția T.A.S.S. acțiunea po
porului din acele zile. „Ingineri, 
doctori, activiști de partid au lucrat 
cu toții împreună, intreaga activi
tate desfășurindu-se in mod disci
plinat", remarca agenția ASSOCIA
TED PRESS. „Incontestabil, cu pri
lejul acestei grele încercări, siste
mul român a făcut dovada eviden
tă a organizării și a capacității sale 
puternice de mobilizare", scria zia
rul „LE MONDE". „Președintele 
Ceaușescu a demonstrat încă o dată 
că știe să polarizeze in jurul său u- 
nitatea întregii națiuni, afirma zia
rul „LA STAMPA". „Sub conducerea 
partidului său comunist, poporul ro
mân a reușit să obțină rezultate 
deosebit de mari in construirea so
cialismului ; el va reuși să depă
șească si această lovitură puternică", 
arata, la rindul său. ziarul ..KAN
SAN UUTISET" — Finlanda.

La conferința de presă din 10 
martie, la care au participat peste 
200 de gazetari români și străini, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
exprimat mulțumiri prosei străine 
care a prezentat obiectiv realitatea 
și a informat corect opinia publică 
despre grozăviile cutremurului si 
despre activitatea poporului nostru 
pentru depășirea acestei grele în
cercări. „Apreciez că acest fel de 
informare — spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la această confe
rință de presă — se incerte intr-a,- 
devăr în spiritul solidarității si 
colaborării dintre popoare, cores
punde sensului documentelor de la 
Helsinki de a face ca presa să nu 
alerge după senzațional, ci să con
tribuie la întărirea prieteniei, încre
derii si întrajutorării între națiuni".

în toată această atmosferă s-au 
făcut insă auzite și unele note grav 
discordante, care, pe bună dreptate, 
au provocat o profundă dezaproba
re și contrariere ta rîndurile opi
niei publice, au produs mihnire 
unor confrați de condei pentru în
călcarea grosolană a moralității pu
blicistice. a ținutei etice si adevă
rului ce se cerea respectat în atari 
împrejurări. O mostră foarte eloc
ventă in acest sens este articolul 
semnat de Muray Seeger ta ziarul 
american „International Herald 
Tribune". în legătură cu care pu
blicăm replica de mai sus, a tine
rei Evelyn Uslar Pietri.

Intr-adevăr, o astfel de minciună 
grosolană, venală — cum este cea 
din ziarul amintit — o asemenea 
încălcare flagrantă a principiilor 
fundamentale ale presei, colporta
rea unor asemenea grave calomnii 
nu pot decît să provoace repulsia 
opiniei publice, riposta oricărui om 
cinstit, de bună credință. Ca aces
tei tinere străine, aflată în tara 
noastră, care, cunoscind realitățile 
românești ale acestor zile, a sim
țit nevoia să dea o replică ustură
toare, să depună mărturie — din-, 
t.r-o adincă convingere, si nesilită 
de nimeni — despre tăria morală 
și marele efort depus de poporul 
nostru, să înfățișeze cu mult patos 
și simpatie activitatea uriașă desfă
șurată i in aceste împrejurări de 
președintele tării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Fără îndoială că aseme
nea reacții au fost infinite in rindul 
cititorilor informați. Oricine a cu
noscut • situația reală1 din România, 
nu se poate să nu fie profund in
dignat de comportarea incalificabi
lă a gazetarului de la „Internatio
nal Herald Tribune". Este regretabil 
că asemenea specimene iși mai pot 
face mendrele ta presa internațio
nală.

sprijinul său nu a fost numai de na* 
tură morală. Cuvintelor sale de încu
rajare li s-au adăugat acțiuni rapide. 
Intr-adevăr, așa, cum a promis, a- 
proape toți cei rămași fără adăpost 
au fost imediat instalați în aparta
mente complet mobilate, cu televizor 
și radio. Dar in articolul dumnea
voastră aceste lucruri sint omise si 
sîntem informați că unii cetățeni 
români vor fi privați de ziua liberă 
de duminică. Mi se pare absolut nor
mal ca o tară care a suferit pierderi 
foarte mari să încerce refacerea echi
librului său economic. Pentru reali
zarea acestui scop, munca trebuie 
dublată, iar răgazul de duminică 
uitat temporar.

De aceea, ca fiică a unui diploaj 
venezueiean, trăind in această ră 
șl, prin urmare, pe deplin obie«â 
in părerile mele, am fost fote 
surprinsă că asemenea detalii mint 
comentate în articolul dumneav;- 
tră. Să sperăm că renumita inr- 
țialitate americană nu a dispf 
total.

Evelyn USLAR PIETI 
Șos. Kiseleff nr. 49, 
București — România

13 martie, 1

De altfel, în aceste împrejurări, 
ne-am mai intilnit și cu alte mani
festări de acest fel. Și se pare că 
ele n-au fost o simplă coincidență 
la unii publiciști care au reprezen
tat presa americană. Iată, de pildă, 
la conferința de presă solicitată 
președintelui Nicolae Ceaust-.scu, jl.e 
ziariștii străini, in timp ce toți pu
neau întrebări, se interesau și vo
iau să afle cit mai multe despre 
gravitatea situației create de cutre
mur. despre măsurile de salvare 
luate, despre modul cum este orga
nizată activitatea de reconstrucție, 
a răsunat straniu. dacă nu 
chiar provocator, o „voce" — aceea 
a reprezentantului Companiei de 
radioteleviziune C.B.S. din S.U.A. — 
care a aruncat o întrebare ce nu avea 
nimic comun cu obiectul conferinței 
de presă, dar care se înscria per
fect pe aceeași linie a relei ere lin
te, . exprimind o încercare .de a 
crea diversiune, de a divaga de la 
problemele care constituiau obiectul 
conferinței. Bineînțeles că o ase
menea întrebare a primit răspunsul 
cuvenit.

Nu pare șă fie o simplă co
incidentă nici faptul că, in acele 
zile, de firească tensiune, unele or
gane de presă americane s-au ară
tat foarte zeloase în a răspindi no 
larg o așa-zisă „previziune" care nu 
se baza pe nici un fel de investi
gație științifică, ci doar pe niște in
terpretări ale unor date insuficient 
studiate. Anunțau pur și simplu că 
va urma, la o dată imprecisă — în 
scurt timp sau in mai lung timp — 
un nou cutremur similar în Româ
nia. cu intenția vădită de a crea șl 
lăsa să treneze cit mai mult o stare 
de neliniște, de incertitudine. Este 
de înțeles că difuzarea iresponsabilă 
a unei asemenea „precizări" a pro- i 
vocat reacții puternice in opinia 
publică internațională. Unele ziare 
străine au interpretat, pe bună 
dreptate, aceasta drept o încercare 
reprobabilă de a lovi și submina 
moralul unui popor ce lupta eroic 
pentru a învinge greutățile create 
de cutremur. De altfel, numeroși 
specialiști de renume din diferite 
țâri au infirmat, cu argumente ști
ințifice, această „prezicere" și și-au 
exprimat uimirea pentru graba și 
superficialitatea cu care ea a fost 
lansată.

Toate aceste manifestări învederea
ză prea izbitor o anumită atitudine, 
pe care, doar cu o excesivă blindețe, 
am putea s-o numim neprieteneas
că față de poporul român, fată de 
conducerea sa. Este de ințeles că 
astfel de acțiuni pot avea repercu
siuni grave asupra relațiilor de ■ 
prietenie și colaborare dintre po
poare. pot duce la inveninarea 
atmosferei internaționale. Ele sînt 
în totală contradicție cu nobilele 
îndatoriri ale presei de a milita 
pentru mai buna cunoaștere, pen
tru înțelegere și conlucrare între 
popoare, pentru întărirea solidari
tății și întrajutorării dintre na
țiuni. contravin in mod flagrant în
suși spiritului documentelor de la 
Helsinki. Și. mai ales, ele sînt ta 
totală contradicție cu principiile „u- 
manismului", de care fac atita caz 
unele cercuri reacționare din Occi
dent, care inspiră și patronează ase
menea acte iresponsabile.

Adevăratul umanism al presei 
este slujirea și apărarea adevăru
lui. a spiritului de întrajutorare si 
solidaritate umana, sprijinirea o- 
mului. a popoarelor în lupta pen
tru progres, pentru înțelegere și 
pace, printr-o informare, cinstită, 
corectă, obiectivă. Aceasta este 
proba de umanism pe care trebuie 
s-o dea fiecare ziarist !

în cazurile de mai sus avem insă 
de a face cu o incalificabilă încăl
care a îndatoririlor umaniste ale 
ziaristului.

Ioan GRIGORESCU
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