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împreună cu întregul nostru popor, 
vom face totul pentru dezvoltarea 

economico-socială a României, 
pentru victoria cauzei socialismului 

în patria noastră dragă
Telegrame ale plenarelor Consiliilor oamenilor muncii

PE FRONTUL RECONSTRUCȚIEI ÎNAINTAM FERM de naționalitate maghiară și germană 
din Republica Socialistă România

PRIN MUNCA TENACE, RINE ORGANIZATA
1N INDUSTRIA CAPITALEI

Planul și angajamentele 
pe primul trimestru 

au fost indeplinite și depășite
într-u telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, de Comitetul municipal București al P.C.R., se raportează 
că oamenii muncii din industria municipiului București și-au îndeplinit 
și depășit sarcinile de plan și angajamentele pe primul trimestru al anului, 
realizind peste plan o producție industrială globală in valoare de 857.2 mi
lioane lei și o producție-marfă de 612.8 milioane lei. în același timp, sar
cinile la export au fost îndeplinite in proporție de 108.8 la sută. Aceste 
importante succese constituie efectul nemijlocit al măsurilor tehnice și 
organizatorice aplicate de la începutul anului in vederea sporirii produc
tivității muncii — indicator ce a fost realizat in acest interval in propor
ție de 102,7 la sută — precum și al intensificării eforturilor comuniști
lor. tuturor oamenilor muncii din industria bucureșteană. in scopul recu
perării cit mai grabnice a pagubelor provocate de seismul din 4 martie.

în telegrama adresată se arată că. deși 162 de întreprinderi 
din Capitală au fost avariate, iar altele nu au funcționat in primele 
zile după cutremur, prin munca plină de dăruire a colectivelor conduse 
de organizațiile de partid, sarcinile de plan pe luna martie au fost în
deplinite în proporție de 103.9 la sută la producția globală. 103.2 la sută 
la productia-marfă. 103.8 la sută la productivitatea muncii, iar sarcinile la 
export au fost depășite cu 12,5 la sută. Astfel, a fost posibilă obținerea 
unor însemnate sporuri de producție, in trimestrul recent încheiat, mate
rializate în: 690 tone utilaje tehnologice pentru industriile metalurgică, 
chimică, a materialelor de construcții și lemnului, 1 054 tone oțel aliat, mo
toare electrice insumînd peste 1 700 kW. 6 445 kVA transformatoare, aparataj 
electric de joasă tensiune în valoare de 4.5 milioane lei. mijloace de au
tomatizare electronice și electrotehnice totalizind 65 milioane lei. aproape 
18 mii televizoare. 8 locomotive diesel hidraulice de 450—1 100 CP. produse 
ale industriei de mecanică fină și optică în valoare de aproape 30 milioane
(Continuare in pag. a V-a)

TEMELIILE DE GRANIT
AIE REFACERII,
AIE MERSULUI NOSTRU 
NEABĂTUT ÎNAINTE
• Ritmul construcției de locuințe nu are termeni 

de comparație
• Mii de familii s-au reîntors în casele lor repa

rate și consolidate
• Puteri din apa vie a omeniei

Relatări în pagina a 111-a

• COMBINATUL CHIMIC DIN VALEA CĂLUGĂ
REASCA : „Producem îngrășăminte la întreaga 
capacitate. Vom recupera restanțele !“.

• ÎNTREPRINDEREA „VISCOFIL“ DIN CAPITALA: 
în toate secțiile de bază, mașinile și utilajele func
ționează din plin.

• CENTRALA ELECTRICĂ Șl DE TERMOFICARE 
BUCUREȘTI-VEST :. Amplă concentrare de forțe 
pentru îndeplinirea indicațiilor secretarului general 
al partidului privind repunerea în funcțiune.

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

La 4 aprilie, după o lună de la 
încetarea completă a activității, pro
vocată de seism, Combinatul de în
grășăminte chimice din Valea Că
lugărească lucrează cu 85 la sută din 
capacitate; 22 din cele 25 de instalații 
ale combinatului produc din plin.

— Care este situația celorlalte trei 
instalații ? — il întrebăm pe tovarășul 
Gheorghe M. Tiliută, secretarul co
mitetului de partid pe combinat.

— Vom respecta întocmai angaja
mentul pe care ni l-am asumat in 
fata secretarului general al partidu
lui. La cele două linii de acid sulfu
ric și la instalația de tripolifosfat de 
sodiu, graficele sint „la zi", inregis- 
trindu-se chiar un avans. Aș vrea să 
subliniez, pe lingă dăruirea totală pe 
care au manifestat-o toti lucrătorii 
combinatului, in frunte cu cbmuniș- 
tii. ajutorul deosebit, muncitoresc 
primit din partea chimiștilor de 
ia Săvinești. Năvodari, Ocna Mu
reș. Craiova. Baia Mare. Tr. Măgu
rele, Rm. Vîlcea. Este vorba. în pri
mul rind. de echipele de muncitori

si specialiști trimise aici și, în al 
doilea rînd. de promptitudinea și rit
micitatea cu care ni se livrează aci
dul sulfuric necesar pentru producția 
de îngrășăminte.

— Cum se desfășoară producția de 
îngrășăminte ?

— Practic, lucrăm zi de zi Ia ca
pacitatea proiectată. Din păcate, avem 
unele greutăți cu' transportul îngrășă
mintelor. Iată, acum avem în stoc 
peste 2 500 tone de îngrășăminte. So
licităm tovarășilor de la căile ferate 
să ne asigure cu mai multă prompti
tudine vagoanele necesare pentru ca 
produsele noastre să ajungă la timp 
la beneficiari. Numai așa nor
malizarea activității noastre poate fi 
deplină. Cît privește restantele la 
producția de îngrășăminte, am sta
bilit un grafic care prevede recupe
rarea lor pină la sfirșitul anului.

★
Deși întreprinderea „Viscofil" din 

Capitală a fost puternic afectată
(Continuare in pag. a II-a)

LA REȘIȚA

ȚARANIMEA 
forța de bază a progresului social 

1907 - expresia culminantă 
a energiei revoluționare țărănești

* Trăsături specifice, factorii de propagare 
rapidă • O formă superioară de luptă - 
atacarea orașelor • Principala concluzie: 
uriașa energie revoluționară a țărănimii, 
necesitatea alianței muncitorești-țărănești
Continuare firească a șirului de 

răscoale și frămintări țărănești din 
perioada 1888—1906, marea ridicare 
la luptă a țărănimii în 1907 a consti
tuit momentul de maximă încordare, 
punctul lor culminant, situindu-se 
printre cele mai reprezentative răs
coale țărănești din istoria popoarelor.

Caracterul răscoalei. formele de 
luptă folosite de răsculați au fost 
determinate de situația specifică a 
agriculturii românești in care împle
tirea relațiilor capitaliste cu puter
nice rămășițe ale relațiilor feudaie 
6e repercuta deosebit de dureros 
asupra țărănimii.

După cum se știe. în anii premer
gători lui 1907 situația țărănimii se 
Înrăutățise simțitor : la inechitabila 
repartitie a proprietății asupra pă- 
mintului, care făcea ca 4 171 de mo
șieri să posede mai mult de jumă
tate din suprafața agricolă si silvică 
a României, se adăugau creșterea 
prețului arenzii și a dijmei datorate 
proprietarului, absența drepturilor 
politice, precum și caracterul abuziv 
al administrației de la sate.

Tocmai exploatarea crîncenă la 
care era supusă țărănimea, condițiile 
neomenești de muncă și de viață au 
aprins vilvătaia răscoalei, semnifi
cativă pentru gradul inalt de radica
lizare a maselor țărănești fiind insăși 
evoluția revendicărilor in cursul răs
coalei — de la ușurarea condițiilor 
de arendă pină la impărțirea pămin- 
turilor moșierești. Se poate vorbi in 
acest sens de conținutul revoluționar- 
temocratic *1 luptei țărănimii, îm

proprietărirea pe care o urmărea și 
lichidarea moșierimii ca clasă con
stituind o sarcină centrală a revolu
ției burghezo-democratice.

Puternica radicalizare a țărănimii, 
adusă la exasperare de starea de mi
zerie in care se găsea, a determinat 
principala caracteristică a răscoalei : 
nemaiintilnita amploare. participa
rea unor mase uriașe în comparație 
cu mișcările anterioare. Din județul 
Botoșani pină in Mehedinți, majori
tatea satelor României s-au ridicat 
— in primăvara anului 1907 — la 
lupta împotriva moșierilor si aren
dașilor. pentru îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și de trai, pentru 
pămint.

Aceeași cauză a stat și la baza 
vitezei de propagare a răscoalei : în
cepută la Flăminzi în 8 februarie, 
ea s-a intins cu repeziciune către 
sudul Moldovei — ciștigînd în inten
sitate, de la o comună la alta, de 
la un județ la altul — pentru ca după 
o lună să izbucnească cu și mai 
multă forță in Muntenia si Oltenia.

Lupta țărănimii a îmbrăcat nu
meroase și variate forme, care, pe 
măsura întinderii răscoalei, au cu
noscut o evoluție continuă. La înce
put întilnim o fază „petiționară". 
După cum se știe, cauza conflictului 
izbucnit la Flăminzi, pe moșia de 
aproape 30 000 pogoane a prințului 
D. Sturdza, a fost refuzul arendașu
lui de a subarenda țăranilor pămint 
cu un preț mai scăzut. Pe temeiul 
nemulțumirii generale cauzate de 
creșterea prețului arenzii si povara

insuportabilă a tocmelilor agricole, 
cele petrecute la Flăminzi au avut 
un larg ecou in comunele din jur. 
Pină la 28 februarie, tot. nordul Mol
davei a fost cuprins de frămintări 
țărănești.

Apare semnificativă constituirea 
treptată a unor forme de organizare 
la cetele de răsculat*, mult mai 
mari in Muntenia și Oltenia decit în 
Moldova. Avind in frunte gorniști, 
stegari și căpetenii, aceste cete erau 
alcătuite din sute și — uneori — mii 
de oameni. înarmați de obicei cu 
uneltele lor de muncă — furci, coase, 
sape etc. Steagul era făcut dintr-un 
simplu băț cu Un briu roșu in virf ; 
asemenqa steaguri roșii au purtat 
răsculați* din județele Teleorman, 
Olt. Argeș, Dolj, Prahova. Cetele ac
ționau atît ziua, cît și în timpul 
nopții. Semnalul pornirii era dat de 
tragerea clopotelor sau de aprinde
rea de focuri pe dealuri, iar înainte 
de a trece la acțiune, țăranii rupeau 
firele telefonice pentru a intîrzia 
astfel informarea autorităților cen
trale și trimiterea unităților militare.

Eroii răscoalei au fost zecile de 
mii de țărani obidiți, masa anonimă 
a locuitorilor satelor. Din rîridul 
acestora s-au ridicat nenumărati 
conducători locali — „capi ai răs
coalei" — cum ii numeau documen
tele vremii — țăranii cei mai dirji 
și energici, care-i însuflețeau pe cei
lalți prin îndemnul și exemplul lor. 
Intre eî s-au aflat si numeroși învă
țători. preoți și uneori reprezentanți 
ai autorităților comunale — primari, 
notari, membri ai consiliilor comu
nale.

Este un fapt de necontestat că la 
amploarea și rapiditatea cu care 
s-au desfășurat acțiunile țărănești in

Coralla FOTINO
cercetător științific la Institutul 
de istorie „N. Iorga"

Turbina hidraulică 
numărul 100

Zilele acestea. într-una din 
cele mai mari întreprinderi 
constructoare de mașini din 
tară — I.C.M. Reșița — s-a ob
ținut un succes de prestigiu : 
a fost realizată și expe
diată beneficiarului cea de-a 
100-a turbină hidraulică de fa
bricație: românească, destinată 
să transforme forța Argeșului, 
la Budeasa. in energie și lumi
nă. Evenimentul este potrivit 
pentrtj un bilanț. în cei peste 
15 ani de cînd a început fabri
cația de turbine la Reșița, ac
tivitatea oamenilor de concepție 
și a constructorilor de mașini 
de aici s-a materializat în reali
zarea de turbine hidraulice cu 
o putere totală de 2 102 MW. 
(Nicolae Cătană).

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.
Puternicul ecou trezit în conștiința întregului popor de 

ideile adînc revoluționare, pătrunse de un impresionant 
umanism, cuprinse în expunerea de o deosebită însemnă
tate pe.care ați prezentat-o in cadrul ședinței comune a 
Comitetului Central al partidului, Marii Adunări Națio
nale, Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și So
ciale și activului central de partid și de stat, au produs 
un profund ecou in inimile noastre.

Plenara Consiliului oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară afirmă. în numele populației maghiare din Româ
nia. adeziunea totală la documentul-program elaborat 
de dumneavoastră privind direcțiile de refacere a ceea ce 
s-a distrus in urma cumplitului seism de la 4 martie, 
recuperarea pierderilor pricinuite, urmarea neabătută a 
Programului de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate adoptat de Congresul al XI-lea al partidului, 
în același timp, ne exprimăm totala adeziune la ampla 
analiză a relațiilor noastre externe, a situației politice 
mondiale, la poziția activă, creatoare și originală a parti
dului și statului nostru de soluționare a problemelor lu
mii contemporane.

împreună cu toți fiii patriei ne exprimăm întreaga 
noastră stimă și admirație pentru exemplul de curaj și 
bărbăție comunistă cu care ati acționat din primele mo
mente ale cutremurului, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
și ati condus acțiunile de salvare și refacere, aflîndu-vă 
în pernjanentă in zonele cele mai greu lovite, inspirînd 
calm și siguranță, indicind soluții operative admirabile 
prin eficacitatea lor.

Dezbaterile consiliului nostru, consacrate problemelor 
majore ale României contemporane, modului în care des
tinul și năzuințele noastre se împletesc trainic și definitiv 
cu destinul și năzuințele poporului român, au relevat una
nim emoționanta și semnificativa realitate a zilelor de 
grea încercare prin care am trecut : unitatea și solidari
tatea de monolit a tuturor oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate. încrederea lor colectivă, nestrămutată 
in viitorul comunist.

Ne sint clare dimensiunile șl complexitatea sarcinilor 
ce ne stau in fată și vom face totul, umăr la umăr cu toți 
fiii tării, ca refacerea să nu afecteze cu nimic dezvoltarea 
noastră de perspectivă, realizarea cincinalului revoluției 
tehnico-științifice. făurirea bunăstării materiale și spiri
tuale a întregului popor. Ne vom aduce din plin contribu
ția ca, in ccl mai scurt timp, chipul orașelor și satelor să 
fie mai strălucitor decit inainte. iar bucuria să-și găsească 
din nou loc deplin in inimile oamenilor.

Plenara consiliului nostru, exprimind opțiunea con-, 
știentă a tuturor oamenilor muncii maghiari din Românih,' 
se angajează ca fiecare dintre noi, la locul său de muncă, 
să-și mobilizeze întreaga energic și capacitate creatoare 
pentru a-și aduce contribuția, alături de întregul popor, 
la realizarea integrală a sarcinilor înfloririi economiei, 
științei și culturii.

în numele oamenilor muncii maghiari din România, 
exprimăm sincera noastră recunoștință pentru grija și 
atenția pe care partidul și statul nostru, dumneavoastră 
personal le manifestați, in contextul preocupărilor gene
rale. fată de problemele specifice ale naționalităților con
locuitoare. pentru condițiile de muncă și viață create in 
patria noastră, care asigură tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, deplină egalitate și po
sibilități de afirmare in toate domeniile vieții. Această 
realitate autentică este ilustrată cu elocvență de dezvol
tarea vieții economice în zonele tării, inclusiv în acelea 
în care trăiesc și muncesc oameni ai muncii din rîndurile 
naționalităților conlocuitoare, de dezvoltarea în limba ma
ternă a invătămîntului, a presei și literaturii, a activității 
editoriale, a culturii de masă și a altor domenii ale vieții 
spirituale.

Consiliul nostru, oamenii muncii maghiari din Româ
nia aderă integral la politica internațională a României 
socialiste, la poziția activă, profund creatoare, a partidu
lui si statului nostru, de afirmare a principiilor indepen
dentei și suveranității tuturor țărilor și popoarelor, de 
condamnare hotărită a oricăror tendințe de imixtiune în 
treburile interne ale țărilor și popoarelor.

Respingem categoric diversiunea generată de cercuri 
ultrareactionare. neofasciste, imperialiste privind problema 
emigrării, prin care se urmărește, in fond, să se furnizeze 
forță de muncă ieftină marilor trusturi supranationale. 
Respingem cu hotărîre orice încercare a elementelor re
vizioniste. iredentiste din unele țări occidentale, de a leza 
integritatea patriei, orice tendință ori acțiune de învrăj
bire îndreptată împotriva relațiilor de statornică frăție și 
unitate socialistă a tuturor categoriilor de oameni ai mun
cii din tara noastră.

Conștienți de faptul că avem un trecut istoric comun, 
uri prezent și un viitor cu idealuri și sarcini comune, in- 
scrise în Programul luminos al partidului, emanate din 
realitatea noastră socialistă, expresie vie a voinței și nă
zuințelor tuturor fiilor tării, vom depune, in strînsă uni
tate cu națiunea română, toate eforturile. întreaga noastră 
capacitate creatoare pentru triumful politicii interne și 
internaționale a partidului, al societății socialiste multi
lateral dezvoltate, pentru înaintarea României spre comu
nism.

PLENARA CONSILIULUI OAMENILOR MUNCII 
DE NAȚIONALITATE MAGHIARĂ

DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.
Consiliul oamenilor muncii de naționalitate germană, 

întrunit in plenară lărgită, a dezbătut intr-un spirit da 
înaltă responsabilitate sarcinile ce-i incumbă in lumina ho- 
tăririlor adoptate de recenta ședință comună a Comitetu
lui Central al P.C.R., Marii Adunări Naționale. Con
siliului Suprem al Dezvoltării Economice Si Sociale si acti
vului central de partid și de stat.

în numele întregii populații de naționalitate germana 
din patria noastră, participanții la dezbateri și-au expri
mat deplina și totala adeziune față de ideile, tezele și 
indicațiile de excepțională importantă teoretică și practică 
cuprinse in magistrala dumneavoastră expunere, la ședința 
comună a forurilor supreme de partid și de stat, hotă- 
rirea lor fermă de a-și spori eforturile pentru ca. împreu
nă cu întregul popor, strips unit in jurul partidului, să 
facă totul pentru traducerea lor in viață.

Oamenii muncii de naționalitate germană îți exprima 
admirația si recunoștința deplină față de Partidul Comu
nist Român, față de dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pentru felul in care ați vegheat și 
condus personal, aflindp-vă mereu in mijlocul poporului, 
întreaga acțiune. titanică de salvare a vieților omenești, 
pentru reintrarea vieții în ritmul normal.

Urmînd exemplul dumneavoastră, noi ne-am angrenat 
cu toate forțele alături de întregul popor pentru a ajuta 
la iniăturarea efectelor cutremurului, pentru refacerea 
clădirilor avariate și pentru recuperarea pierderilor suferite 
in prc'dpctie. pentru a da prin munca noastră concretă o 
contribuție cit mai susținută la realizarea măsurilor luate 
pentru asigurarea îndeplinirii și chiar depășirii obiecti
velor economi co-sociale nu numai pe anul în curs, dar șl 
pe întregul cincinal, in concordantă cu prevederile Con
gresului al XI-lea și angajamentele luate ulterior.

în zilele dinainte de dezastru am urmărit împreună cu 
întregul popor vizita dumneavoastră in mai multe state 
africane, prilej de reafirmare a înaltului prestigiu de care 
se bucură tara noastră in întreaga lume. Ca cetățeni ai 
unei țări socialiste susținem politica externă a partidului 
si statului nostru pentru instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale, pentru promovarea unor relații da 
deplină egalitate in Europa si in întreaga lume, pentru 
dezarmarea generală.

Folosindu-ne și de acest prilej, dorim să aducem prino
sul nostru de recunoștință conducerii partidului, dumnea
voastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru grija părintească cu care înconjurați populația de 
naționalitate germană din tara noastră, parte integrantă 
și cu drepturi egale a societății românești, pentru princi
pialitatea si consecventa in rezolvarea problemelor ei spe
cifice. asigurind condiții prielnice existenței populației de 
naționalitate germană ca o comunitate etnică în ■ cadrul 
patriei noastre iubite. România socialistă. De aceea sus
ținem fără echivoc poziția principială a partidului și sta
tului nostru in problemele umanitare, condamnând cu toată 
fermitatea activitatea subversivă a cercurilor reacționare 
și fasciste din străinătate, care încearcă prin cele mal 
josnice mijloace să instige oamenii muncii de naționalitate 
germană să-și părăsească patria.

Continuindu-și prietenia seculară cu oamenii muncii 
români, maghiari, sârbi și de alte naționalități da pe aceste 
meleaguri, germanii din România, văzindu-și liniștiți de 
munca pentru bunăstarea familiilor lor si a întregii țări, 
răspund răspicat tuturor trădătorilor de țară că ei au 
de realizat lucruri mult mai importante decit să-și aplece 
urechea la trimbițele racolatorilor .ți stăDinilor fasciști ai 
acestor racolatori, că singura patrie a sașilor transilvăneni 
și șvabilor bănățeni este Republica Socialistă România. 
Aici ne simțim cu adevărat acasă, aici ne construim 
viitorul.

Ne angajăm in fata partidului, a dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că populația de na
ționalitate germană este ferm hotărită să-șj consacre în
treaga energie si capacitate de muncă pentru a-și aduce 
din plin contribuția. împreună cu întregul popor român, 
la realizarea hotărârilor adoptate de recenta ședință co
mună și a face totul pentru înfăptuirea politicii interne 
și internaționale a partidului și statului, pentru făurirea 
societății socialiste și comuniste pe pâmîntul scumpei 
noastre patrii, România socialistă.

PLENARA CONSILIULUI OAMENILOR MUNCII 
DE NAȚIONALITATE GERMANĂ 

DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

Lucrările
Luni. 4 aprilie, au avut 

loc la București lucrările 
Plenarei lărgite a Consi
liului oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară 
și lucrările Plenarei lăr
gite a Consiliului oameni
lor muncii de naționali
tate germană.

La lucrări au participat 
tovarășii Cornel Burtică, 
Hie Verdet. Iosif Banc.

în afara membrilor con-

plenarelor
siliilor au luat parte, de 
asemenea, numeroși invi
tați din rindul populației 
de naționalitate maghiară 
și germană din Capitală 
și din diferite județe ale 
tării.

Plenarele lărgite au dez
bătut sarcinile ce revin 
celor două consilii din 
hotărîrile ședinței comune
(Continuare 
in pag. a V-a)

Oridnd, oriunde — 
coșmarul fascismului impune vigilență

Un popor întreg, lovit 
cumplit de furia oarbă a 
pămintului. lucrează zi și 
noapte, cu îndirjire, cu ab
negație și eroism Ia recon
strucție. pentru ca nimic 
din ceea ce ne-am propus 
să nu sufere. Un mare e- 
fort, ce se desfășoară in
tr-o solidaritate exempla
ră ; ecouri ale admirației 
stirnite de această atitudi
ne patriotică a tuturor fii
lor țării noastre ne-au ve
nit de pretutindeni, din 
toate colțurile lumii. în a- 
ceste ecouri se strecoară 
insă și oribilul val de ve
nin al unor înstrăinați de 
țară, denigratori puși in 
slujba unor cercuri reac
ționare. fasciste, care, din 
păcate, în unele țări sint 
lăsate să se manifeste li

ber. Să se creadă oare că 
am uitat, că putem uita 
vreodată ce înseamnă fas
cismul ?

Un fragment prea mic 
din existenta mea stă sub 
umbra acelor ani in care 
fiara verde a fascismului 
sfișia Europa, dar din a- 
mintiri mai vechi, din spai
me mai vechi, din vechi re
pulsii voi încerca, pentru 
cei mai tineri, care n-au 
auzit de fascism decit din 
dicționare, să reconstitui, 
pe cit se poate, o definiție 
a fascismului.

Poate s-ar putea spune 
că fascismul a debutat, in 
societatea românească, prin 
inventarea delictului de o- 
pinie. Unui om. un prieten 
al părinților mei, i s-a 
spart capul cu bîta fiindcă

nu credea în Căpitan. „Nu 
cred că Zelea-Codreanu, 
spunea el, este salvatorul 
poporului român". Și pen
tru acest punct de vedere,

Paul ANGHEL

diferit de cel al haitelor de 
fanatici care, cu reteveie 
în mîini, scandau numele 
monstrului, omul a plătit 
cu sîngele său, deși îl apă
ra o constituție. Apoi și con
stituția a fost abolită, iar 
fascismul a instaurat, ca 
singură lege, legea crimei. 
De la delictul de opinie, 
care privase opiniile, adică

(Continuare in pag. a II-a)

atitudinile și ideile — iar 
pe acest plan erau vizați 
in primul rind comuniștii 
— s-a trecut la delictul de 
rasă și popor. Prima victi
mă au fost evreii, fascismul 
insemnind antisemitism, na
ționalism paranoic, xeno
fobie, ură deșănțată și oar
bă împotriva altor popoare, 
proclamarea „superiorității 
absolute" a unei singure 
rase și condamnarea restu
lui omenirii la sclavie si 
pieire. Un om. omul din 
fata ta, nu seamănă cu tine, 
are altă fizionomie, alt fel 
de a fi. altă tradiție cultu
rală, altă credință ! îl pro
clami, aprioric, „rasă infe
rioară" și te pregătești să-l 
distrugi. El poate fi și cona
ționalul tău. se poate deci 
numi nu numai Șmil sau

Ițic, dar și Duca, Madgearu, 
Filimon Sîrbu sau Nicolae 
Iorga. Tot cine nu seamă
nă cu mine trebuie să 
piară.

în consecință, fascismul 
a inventat o cenzură care 
se aplica nu numai prezen
tului. dar și trecutului, mu- 
tilind și falsificind texte, 
aruncind la rug capodopere 
ale gindirii universale, ob
sedat nu numai de purita
tea rasială, dar și de puri
tatea ideologică a megalo
maniei sale. Jurind pe Bi
blie. fasciștii aruncau la foc 
Coranul. Vedele și Upani- 
șadele. Divina comedie. Co
media universală. Capitalul 
lui Marx. La noi. în Româ
nia. l-au aruncat la foc pe
(Continuare in pag. a V-a)
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„DRAGOSTEA DE PATRIE 
ne cere dirzenie și intransigență 

față de orice acțiune ostilă țării**
Un sector din Capitală poate fi a- 

preciat — prin numărul locuitorilor, 
baza economică, instituțiile culturale 
— echivalentul unui ora®. Așa este 
si sectorul 2. zonă cu un pronunțat 
caracter muncitoresc, care include In 
perimetrul său numeroase întreprin
deri industriale — cum sînt „Electro
nica", I.P.R.S. Băneasa. întreprinde
rea de calculatoare electronice. între
prinderea de cinescoape. C.I.L. Pipe
ra, „Conect", „Suveica" și altele — ca și 
multiple institute de cercetări și pro
iectări. instituții științifice si de cul
tură, școli, spitale, o serie de mari 
cartiere cu blocuri de locuințe noi 
(Lacul Tei, Doamna Ghica. Colenti- 
na). o bogată rețea comercială și de 
servicii publice. Asemeni comuniști
lor din celelalte sectoare ale Capita
lei. și în această parte a Bucureștiu- 
lui organizațiile de partid au fost 
confruntate în acest răstimp cu nu
meroase probleme privind recupera
rea pierderilor materiale în urma 
seismului, acțiunea de refacere și 
normalizare, accelerarea construcții
lor de locuințe in sprijinul sinistrați- 
lor. Trecînd cu bărbăție peste grele
le încercări ale acestei perioade, oa
menii muncii din sector, animați de 
exemplul și îndemnul celor peste 
19 000 de comuniști, s-au angajat cu 
toate forțele într-un susținut efort de 
transpunere în viață a hotărârilor 
Congresului al XI-Jea. a Programului 
partidului de înflorire multilaterală a 
patriei.

Desfășurfndu-se în acest context, 
recenta conferință pentru dare de 
seamă și alegeri a comitetului de 
partid al sectorului 2 a evidențiat, 
prin întreaga desfășurare a lucrărilor 
sale, că organizațiile de partid, comu
niștii din cadrul sectorului, aflați în 
primele rinduri în efortul general al 
clasei muncitoare și al tuturor cetățe
nilor Capitalei, sînt hotărîți să-și mo
bilizeze în întregime forțele și mij
loacele, inepuizabilele resurse de ener
gie, competentă și dăruire, spre a-și 
îndeplini în mod exemplar sarcinile 
ce le revin din Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceausescu la ședința comu
nă a Comitetului Central al partidu
lui, Marii Adunări Naționale. Consi
liului Suprem al Dezvoltării Eco
nomice si Sociale, din hotărirea a- 
doptată cu acest prilej. Darea de 
seamă prezentată de primul secretar 
al comitetului de sector, tovarășa 
Adriana Moraru. cît și intervențiile 
vorbitorilor au conturat un imens 
tablou In mișcare reprezentînd acti
vitatea complexă a oamenilor muncii 
din sector. în frunte cu comuniștii, 
pentru normalizarea deplină a acti
vității productive și. în general, a 
vieții economico-sociale. pentru reali
zarea întocmai a sarcinilor de plan 
și angajamentelor asumate. Faptul că 
pe primul trimestru planul a fost

realizat cu sporuri — 101 la sută la 
producția industrială și 100,7 la sută 
la productivitatea muncii — consti
tuie o bază de plecare în vederea în
deplinirii și chiar depășirii angaja
mentului asumat de sector pentru al 
doilea an al cincinalului.

Relevind cu claritate și spirit de 
răspundere comunistă obiectivele spe
cifice și sarcinile prioritare ale or
ganizațiilor de partid în exercitarea 
rolului lor de conducător politic la 
fiecare loc de muncă, conferința a 
desprins numeroase experiențe și în
vățăminte menite să contribuie la îm
bunătățirea activității în viitor. To
varășii Gheorghe Ciocău. secretar al 
comitetului de partid de la între-

florirea țării in care te-ai născut și 
trăiești, prin felul cum pui umărul 
la progresul și prosperitatea poporu
lui. Ne formăm ca buni patrioți la 
școala istoriei noastre milenare, a bo
gatelor tradiții revoluționare, a erois
mului cu care oamenii acestor me
leaguri — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — au știut să 
înfrunte și să învingă. într-o strînsă 
unitate și frăție, vitregiile vremuri
lor ; ne iubim patria socialistă slu
jind-o fără preget, muncind neconte
nit, sub conducerea partidului comu
niștilor. pentru a-i spori mereu avu
țiile. Subliniind aceste idei-, tovarășii 
Ion Girtone. secretarul comitetului 
de partid de la „Electronica". Euge-

Conferințe pentru dări de seamă și alegeri 
in organizațiile de partid 

din sectoarele Capitalei
prinderea de calculatoare electronice. 
Aurel Rizea. director general adjunct 
la C.I.L. Pipera, Ion Furir. prim-vi- 
cepreședinte al comitetului executiv 
a! consiliului popular al sectorului, 
Virginia Pripitu. președinta comite
tului sindicatului de la I.P.R.S. Bă
neasa. și alti vorbitori au insistat 
asupra unor probleme privind întă
rirea in continuare a ordinii și disci
plinei la fiecare loc de muncă si, tot
odată. asupra necesității folosirii in
tegrale a capacităților de producție, 
modernizării mașinilor și utilajelor, 
ridicării calității produselor, gospodă
ririi cu maximă economie a resurse
lor materiale, creșterii și mai accen
tuate a productivității muncii în toate 
unitățile economice ale sectorului.

Cum era firesc și necesar, confe
rința de partid a sectorului și-a ex
tins evantaiul dezbaterilor asupra tu
turor aspectelor majore din viața și 
activitatea comuniștilor și organizații
lor lor, stabilind noi măsuri care să 
conducă la continua îmbunătățire a 
întregii munci de partid — atît pe 
plan economic, cît si politico-ideolo
gic și cultural-educativ. în acest ca
dru. un loc central l-au ocupat as
pectele complexe ale afirmării și 
cultivării patriotismului socialist. 
Darea de seamă, precum și in
tervențiile unui șir de vorbitori au 
pornit de la ideea. puternic subli
niată în documentele de partid, că 
adevăratul patriotism se manifestă 
prin muncă neprecupețită pentru în-

nia Iorga, președinta Consiliului de 
educație și cultură socialistă al secto
rului. Eugen Zainea. delegat al orga
nizației de partid de la I.E.P.E.R., 
Veronica Ciobanu. președinta comi
tetului femeilor din sector, precum 
și alți vorbitori au abordat un șir de 
probleme practice privind îmbunătă
țirea activității politico-ideologice și 
educative a organizațiilor de partid 
pentru cultivarea pe scară tot mai 
largă a trăsăturilor moralei comu
niste. pentru formarea și afirmarea 
plenară a omului nou. pentru dez
voltarea continuă a conștiinței revo
luționare.

Făcindu-se ecoul gîndurilor și sen
timentelor comuniștilor pe care-i re
prezentau. de fapt ale tuturor cetă
țenilor. participanții la lucrările 
conferinței au subliniat cu tărie că 
dezvoltarea patriotismului socialist, 
a dragostei și devotamentului pentru 
partid și popor implică totodată ri
posta intransigentă față de orice a- 
tac sau încercare de atac îndreptat 
împotriva țării, a orînduirii noastre 
socialiste, respingerea și demascarea 
oricăror calomnieri și denigrări. 
Aducind în discuție necesitatea po
ziției ofensive față de ideologia și 
acțiunile dușmănoase ale cercurilor 
neofasciste din diferite țări, necesi
tatea înfierării viguroase a actelor odi
oase la care recurg dușmanii plătiți 
ai României socialiste, tovarășa Ma
ria Flucsă, directoarea întreprinderii 
„Suveica", a spus în conferință : „Toți

angajați! noștri care au avut de su
ferit în urma cutremurului au pri
mit din partea statului tot ce le tre
buia. De aceea, în calitate de comu
nist, și ca orice om cinstit din țara 
noastră, îmi exprim profunda indig
nare față de provocările postului de 
radio ce-și zice „Europa liberă", 
care nici în aceste momente grele, 
cind întreaga lume a fost impresio
nată de eroismul și bărbăția poporu
lui român, nu s-a dat la o parte de 
a se face ecoul unor trădători de pa
trie, al transfugilor care odinioară 
ne-au provocat „seismul verde", le
gionar. iar acum încearcă să-și con
tinue josnica, dar neputincioasa ac
țiune de denigrare a țării".

Tovarășul Petre Șerbănescu — se
cretarul comitetului de partid ăl co
munei Voluntari — a arătat că po
porul român știe prea bine cine sînt 
elementele dușmănoase care organi
zează acte ostile împotriva țării ; 
sint stipendiați al cercurilor neofas
ciste, legionari care încearcă zadar
nic acum să-și mascheze trecutul 
odios, activitatea criminală dusă ani 
de-a rîndul împotriva României. 
Tovarășul Vasile Nitu — director la 
Institutul de studii și proiectări 
energetice — a arătat în cuvîntul 
său că acțiunile dușmănoase ale 
cercurilor neofasciste îmbracă dife
rite forme, de la provocări și calom
nii pînă la racolarea forței de 
muncă și încercări de dezrădăcinare 
a unor familii de pe pămintul natal. 
Tuturor acestor acțiuni, poporul nos
tru le va da întotdeauna riposta cu
venită, demascîndu-le și combă- 
tindu-le cu toată fermitatea.

In încheierea dezbaterilor conferin
ței. tovarășul Ion Bucur, secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R.. a stăruit asupra necesității ca 
organele și organizațiile de partid 
să-și intensifice și să-și diversifice 
activitatea politico-educativă pentru 
înarmarea oamenilor muncii cu o 
temeinică pregătire marxist-leninistă. 
cu principiile politicii interne și ex
terne a Partidului Comunist Român, 
pentru dezvoltarea continuă a con
științei socialiste și a intransigenței 
revoluționare față de orice manifes
tare a ideologiei burgheze.

Hotărirea adoptată de conferință 
cuprinde un șir de măsuri concrete 
privind îmbunătățirea muncii de 
partid pe toate planurile, precum si 
importante angajamente prin care 
oamenii muncii din sector, in frun
te cu comuniștii, se înscriu în uria
șul efort al Capitalei și al întregii 
țări pentru reconstrucție, pentru în
florirea continuă a patriei noastre so
cialiste și prosperitatea întregului 
popor.

G. MITROI

O IMAGINE ZGUDUITOARE

Omul sub spectrul spionajului,

Cu o oră înainte de 
a revedea „Conversa
ția" pe micul ecran 
citeam unul din acele 
calde mesaje de soli
daritate cu noi. me
saj care, totodată, e- 
voca nostalgic din de
părtare faptul că noi, 
aici. în România, trăim 
„intr-o lume în care 
oamenii sînt oameni și 
cuvinte ca : încredere, 
prietenie, comunicare, 
siguranță și-au păstrat 
întregul lor înțeles".

Am revăzut apoi fil
mul lui Francis Ford 
Coppola, document dis
perat și lucid totodată, 
despre aspecte grave 
ale vieții social-poli- 
tice a Americii con
temporane. Film care 
pune sub ochii noștri 
nod aspecte ale muti
lării libertăților și 
drepturilor omului.

De fapt, mi-1 amin
team imagine cu ima
gine. El se fixase în 
zona certitudinilor 
noastre zilnic alimen
tate cu noi documente 
zguduitoare și acuza
toare despre relații 
dezumanizante. în care 
atentatul asupra fiin
ței și demnității uma
ne ia formele cele mai 
agresive și cele mai 
perfide.

Genericul ne plon
jează brutal într-un 
univers de sunete în
vălmășite, de siluete 
de oameni într-un 
mare parc new-yorkez 
la ora tihnită a pauzei 
de masă. Fiecare pare 
Că se plimbă liber, 
fiecare pare că este 
liber să facă ce-i 
place. Și totuși...

Asupra lor e braca- 
tă o rețea diabolică 
de recepție, un sis
tem de interceptare 
de la mare distanță a 
convorbirilor, o apara
tură de spionaj si 
filai ultraperfecțio- 
nată-

Filmul. în care pot 
fi identificate, regăsite 
situații concrete ale 
societății americane, 
reflectă o lume a sus
piciunii. in care pînă 
si sensul acestor prime 
imagini cu oameni a- 
parent. inocenți se 
schimbă treptat. Sus
piciunea progresează,

se extinde ca o mal
formație monstruoasă, 
servită de o armată 
de indivizi — unii „ce
lebri". „personalități" 
ale interceptării con
vorbirilor — si de 
tehnici multiple, a că
ror dezvoltare se ma
terializează într-o ade
vărată industrie a sus
piciunii și a delațiunii 
organizată ..științific", 
„inginerește". Intr-o a- 
semenea lume — dra
gostea, prietenia, co
laborarea nu sînt po
sibile. Ambele „ta
bere" ale filmului, 
atît cei care spionea
ză. cît și cei spionați,

însemnări despre 
filmul american 
CONVERSAȚIA"

sînt în egală măsură 
factori ai răului (a- 
genți profesioniști, oa
meni ce pun la cale o 
crimă etc.) care-și 
propagă principiile, 
intențiile și acțiunile, 
ca o pecingine, asupra 
întregii societăți.

Nu este insă vorba
numai de sfere și su
biecte particulare. Fil
mul vorbește deschis
despre utilizările aces
tor practici în proble
me directe ale vieții 
politice și sociale. Sint
elocvente în acest sens
sublinierile 
din care 
implicațiile 
tiile unor 
metode în 
litice ca

filmului 
înțelegem 
Si aplica- 
astfei de 

acțiuni po- 
subminarea

unei campanii electo
rale și prăbușirea unei 
candidaturi la preșe
dinția statului. în do
meniul conflictelor de
muncă prin lichidarea 
unei greve etc.

„Conversația" radio
grafiază o societate în 
care pirateria sonoră, 
raptul secretului per
sonal. atentatul cu
microfonul
cuns devin 
obișnuite, 
aparatelor

bine as
procedee

Asemenea 
electronice

de mare finețe, cu 
care operează eroul 
filmului, regizorul de

montează cu migală 
și răbdare de psiholog 
încercat tot mecanis
mul rafinat al crime
lor fizice și morale la 
care sint antrenați 
oamenii în dorința 
profitului. Harry Caul 
e un virtuos al tehni
cii, preocupat exclu
siv de supercalitatea 
înregistrărilor, sur
prinse cu maximum 
de ingeniozitate. El 
știe la ce folosește 
munca sa. ce conse
cințe fatale declan
șează, dar, robot pre
ocupat numai de exe
cutarea „conștiincioa
să" a misiunilor pen
tru care este plătit, 
se încăpățînează să 
meargă fără scrupule 
„înainte". pentru a 
cădea pînă la urmă, 
el însuși, victima pro
priilor procedee...

Filmul lui Coppola 
se ridică de la un caz 
politic concret care 
îl inspirase (faimosul 
proces Watergate) și, 
generalizind, proiec
tează o perspectivă 
amplă asupra meca
nismului unui sistem 
de violare organizată 
a drepturilor omului. 
Individul, crezindu-se, 
poate. cu naivitate 
„liber", trăiește, de 
fapt, intr-o junglă in 
care ajunge să se 
teamă pină și de um
bra sa : imaginea fi
nală, a personajului 
principal in mijlocul 
locuinței devastate de 
el însuși, de spaima 
spionajului și delați
unii, este de fapt un 
puternic simbol al o- 
mului alienat aflat în 
mijlocul ruinei socia
le a lumii sale.

Pe bună dreptate 
filmul a primit mare
le premiu la Cannes 
în 1974 după ce, îna
intea lui, alte două 
documente politice 
și filozofice : „Clasa 
muncitoare merge în 
paradis" și „Sperie
toarea" (ultimul cu 
același admirabil in
terpret. care se chea
mă Gene Hackman), 
impresionează, la ei 
acasă, spectatorii care 
se confruntă zilnic cu 
asemenea realități.

Alice MANOIU

[FĂPTUL] 
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Are mama 
trei feciori

Florin, Liviu. AșaRăzvan,
numesc cei trei gemeni născuți 
zilele acestea J.a Spitalul Filan
tropia din 
convorbire 
mama lor 
medic din 
spus :

— Nici nu ftiti cit de fericită 
tint. E de ajuns să vă spun că 
de nouă ani de zile mi-am dorit 
din tot sufletul să am un copil. 
M-arn încăpățînat în refuzul de 
a crede că nu pot să fiu si eu 
mamă, urmind cu grijă trata
mentul prescris. Iar dacă astăzi 
bucuria vieții mi s-a împlinit, 
trebuie să aduc cele mai fier
binți mulțumiri medicului Liviu 
Duțleag pentru priceperea lui 
profesională, pentru adinca lui 
omenie.

Primul gest de mulțumire t 
unul din cei trei gemeni. Liviu, 
poartă numele medicului. Toți 
trei sint sănătoși și — bineînțe
les — frumoși ca toți copiii. 
Odată cu urările de bine si să
nătate ale soțului său. tot me
dic, i-am adresat fericitei mame 
Si pe ale noastre. Glumind, ne-a 
răspuns că o să ajungă... soacra 
cu trei nurori.

te

București. într-o 
telefonică avută ieri, 
— Doina Mihăileanu, 

Timăveni — ne-a

în timp ce 
săpau la vie

Doi cetățeni din satul Petrin- 
du, județul Sălaj, săpau în vie. 
La un moment dat, au dat peste un ... ________
tie ciudată. După ce au degajat 
cu _ “ ' '... 11- __
sului, ei i-au deschis capacul și 
nu mică le-a fost mirarea vă- 
zind înăuntru un mare număr 
de monede vechi. Au luat vasul 
și l-au predat autorităților loca
le. iar acestea — muzeului ju
dețean. Si astfel, specialiștii mu
zeului și-au îmbogățit colecțiile 
cu noi mărturii despre circula
ția monetară pe aceste locuri, în 
urmă cu două secole.

vas de lut cu o ornamenta-
grijă pămintul din jurul va-
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Pe frontul 
reconstrucției 
(Urmare din pag. T)
de seism, in prezent aici acti
vitatea productivă se desfășoară 
normal: in toate secțiile de bază, 
mașinile și instalațiile funcționea
ză din plin, in schimburi pre
lungite sau in trei schimburi. Chiar 
în cursul zilei de ieri a început să 
producă, la întreaga capacitate, și a- 
telierul de bobinaj, din cadrul secției 
de finisaj. Acest fapt a marcat în
cheierea unei etape importante in 
bătălia pentru refacerea întreprin
derii : punerea în funcțiune a tutu
ror mijloacelor tehnice din sectoarele 
principale, de a căror activitate de
pinde nemijlocit realizarea planului 
pe acest an. Este un succes care are 
la bază munca tenace, plină de ab
negație a întregului colectiv, ajutorul 
tovărășesc dat de alte unități din Ca
pitală. sprijinul specialiștilor din in
stitutele de specialitate, centrala in
dustrială și minister.

— Sintem hotărîți să livrăm cit 
mai repede primele cantități de pro
duse beneficiarilor, chiar mai devre
me de 15 aprilie, cum se stabilise i- 
nițial — ne spunea secretarul co
mitetului de partid. Alexandru Sma- 
•andache. Concomitent, vom continua 
:u forțe sporite lucrările de consoli- 
iare și refacere din celelalte sectoa- 
•e ale întreprinderii.

★
După îndepărtarea dărimăturilor și 

molozului, la C.E.T. București-Vest 
i-a trecut imediat la refacerea 
itilajelor și instalațiilor. Ast
ei, repararea grupului nr. 1 a fost 
ncredintată unei formații de 84 de 
nuncitori și maiștri, precum și 12 
roiectanți de la întreprinderea „E- 
ergoreparații", care lucrează fără 
rtrerupere in două schimburi a 12 
re. Grupul nr. 1 a fost demontat și 
1 prezent activitatea de recondițio- 
are ori confecționare a piese- 
>r și subansamblelor. precum și 
ceea de montaj se desfășoară 
i patru puncte distincte de lucru : 
echipă se ocupă de remedierea tur- 

Inei propriu-zise. Corpul de înaltă 
resiune al turbinei este de pe acum 
iontat la loc, urmînd ca pînă la 12 
arilie să fie terminat montajul în- 
egii turbine. Alte echipe lucrează 
tens la „servicii auxiliare", la ge- 
srator și partea electrică, la insta- 
ția de ventile și reglaj.
La grupul 2. de repararea căruia 
spunde chiar C.E.T. București-Vest, 
au făcut verificări ale stării tehni- 

a turbinei, a.iungîndu-se la con- 
jzia că acest important utilai este 

bună stare. Se continuă verifi- 
rile și remedierile la generator, la 
itemul de reglaj al turbinei ei la 
stalațiile anexe.
— Aș dori să relev sprijinul de- 
ebit primit din partea unor unități 
iustriale și de construcții — a 
mt să aprecieze în final ing. 
sile Tudora. directorul C.E.T. 
icurești-Vest. In afară de „E- 
rgoreparații", participă efectiv cu 
•mâții de lucrători pe „șantie- 
“ nostru trustul „Energoconstruc- 
" și întreprinderea ..Electrocentra- 

București. realizînd diferite lu- 
ri specializate. Acționind și mai 
ens ca pină acum, respecțind rigu- 

graficele de lucrări, apreciez că 
stă bune condiții pentru a ne ono- 
sarcina trasată de secretarul gene- 
al partidului de a pune In func

ție centrala pină la 1 Mai a.c.
V. SALAGEAN 
C. CARLAN 
I. ȘTEFAN

Timpul călduros impune ca pretutindeni

RITMUL LUCRĂRILOR AGRICOLI DE PRIMĂ VARĂ
SĂ FIE INTENSIFICA T

în această săptămînă. în agricultură trebuie realizat 
i un volum mare și complex de lucrări. Este necesar ca, 

în cel mult 3—4 zile, să se încheie semănatul florii- 
soarelui in toate județele țării unde Se cultivă această 
plantă. După cum rezultă din datele furnizate de In
stitutul de meteorologie, temperatura solului 1a adîn- 
cimea de semănat a depășit în ultimele zile 8 grade, 
ceea ce permite efectuarea semănatului fără nici o 
reținere. Dar lucrarea cea mai importantă a acestei 
săptămini o constituie pregătirea patului germinativ 
pentru porumb — lucrare care trebuie să concentreze 
toate forțele mecanice pentru ca. in momentul in care

temperatura solului va depăși 8—10 grade, să se treacă 
din plin la semănat. O activitate intensă trebuie să 
se desfășoare în grădinile de legume și. cu deosebire, 
la plantarea răsadului în solarii, lucrare ce trebuie 
încheiată în următoarele două zile in toate unitățile. 
Se impune, de asemenea, continuarea lucrărilor în vii 
și livezi, precum și a celor de pe pajiștile naturale. 
Iată de ce întregul efort pentru realizarea exemplară 
a tuturor acestor lucrări trebuie să aibă ca scop pre
cis îndeplinirea integrală, riguroasă, a Sarcinilor zil
nice de către toate formațiile de muncă, de către toți 
lucrătorii de pe ogoare.

Pe ogoarele C A P. Puranl, județul Teleorman, se lucrează intens la

I Ocrotiți 
pădurea!

După ce s-a curățat iarba us
cată de pe un izlaz din raza 
Ocolului silvic Reșița, i s-a dat 
foc. Flăcările s-au întins cu re
peziciune spre pădurea de pe 
dealul Butovăț. Cu toată inter
venția oamenilor, puieții de pe 
trei hectare dintr-o plantație 
de răsinoase si foioase n-au mai 
putut fi salvați...

Asemenea neglijente condam
nabile — după cum ne informea
ză colonelul Alexandru Rus din 
Comandamentul pompierilor — 
au făcut ca. în ultimul timp, si 
în alte locuri să izbucnească 
incendii, punind în pericol fisii 
de păduri de pe raza județelor 
Mures. Vîlcea, Sălaj si Dîmbo
vița. Concret, asemenea negli
jențe constă în aprinderea unor 
focuri in locuri nepermise. a- 
runcarea. la intîmplare a unor 
mucuri de țigară, jocul copiilor 
cu focul.

în aceste zile, cind de sub 
stratul de uscături izbucnește, 
irezistibilă, vegetația primăverii, 
facem și pe această cale cuve
nitul apel : ocrotiți pădurea, oa
meni buni 1
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Fluerașu... 
nu s-a tinut

»

de cuvînt
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BUZĂU. Mecanizatorii din între
prinderile agricole de stat și stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii din 
județul Buzău, sub îndrumarea direc
tă a cadrelor tehnice de specialitate, 
au imprimat însămințării florii-soa- 
relui un ritm intens. Duminică s-a 
lucrat susținut în cooperativele agri
cole Zămești. Padina. Cochirleanca, 
Balta Albă. Boldu și Glodeanu Sărat, 
însămințindu-se. ultimele 1 200 hecta
re destinate acestei culturi. Ca urma
re, în județul Buzău s-a încheiat se
mănatul celor 24 000 hectare prevăzu
te a se cultiva în acest an cu floarea- 
soarelui. Mijloacele mecanice din u- 
nitățile agricole sînt acum supuse u-' 
nor verificări inainte de a se trece 
— în zilele următoare — la insămin- 
țarea porumbului. (Mihai Bâzu).

VRANCEA. La chemarea organiza
țiilor de partid și a comandamentelor 
locale, cooperatorii, mecanizatorii și 
specialiștii din unitățile agricole din 
județul Vrancea au fost prezenți du-

minică pe ogoare, efectuind un volum 
important de lucrări. De exemplu, au 
fost insămințate 829 ha cu floarea- 
soarelui. Ultimele hectare din cele a- 
proape 9 000 ha destinate acestei cul
turi au fost insămințate în cursul zi
lei de luni. Tot duminică au mai fost 
grăpate 990 ha de ogoare, iar pe 630 
ha s-a pregătit terenul pentru po
rumb. Importante forțe de muncă au 
lucrat și în plantațiile viticole și po
micole. la curățatul pășunilor și la 
amenajarea sistemelor locale de iri
gații. (Dan Drăgulescu).

VÎLCEA. în toate cooperativele a- 
gricole și întreprinderile agricole de 
stat din județul Vîlcea s-a terminat 
semănatul culturilor din prima epocă. 
S-au încheiat, de asemenea, lu
crările de sezon din vii și 
livezi, executîndu-se săpatul, stropi
tul și tăierile de rod pe întreaga su
prafață. Toate forțele tehnice și uma
ne sint concentrate acum la pregă
tirea terenului pentru celelalte cul

turi. ca și la plantarea răsadurilor în 
grădinile de legume. (Ion Stanciu).

NEAMȚ. Peste 22 000 de oameni ai 
muncii din județul Neamț au lucrat 
duminică pe ogoare la însămîntatul 
sfeclei de zahăr și plantatul cartofi
lor. Ca urmare, in cooperativele agri
cole din județ cartofii au fost plan
tați pe 71 Ia sută din suprafața plani
ficată. iar sfecla de zahăr a fost in- 
sămîntată pe 75 la sută din supra
față. Cooperativele agricole din Bălă- 
nești. Gigoești. Rediu. Icusesti și al
tele. datorită unei concentrări masive 
de forțe, au încheiat aceste lucrări. 
Mecanizatorii au pregătit mari su
prafețe, creîndu-se astfel condițiile 
ca în următoarele 2—3 zile in jude
țul Neamț să se încheie însămînta
tul sfeclei de zahăr si Plantatul car
tofilor pe toate suprafețele planifi
cate. (Ion Maneâ).

ARGEȘ. In podgoriile Argeșului, 
viticultorii și-au concentrat forțele

(Urmare dîn pag. I)

semănatul

la crearea de plantații noi si execu
tarea lucrărilor de sezon. La Leor- 
deni se înființează, prin cooperare. 
20 de hectare de vie. Pe întreaga su
prafață de 600 hectare din zona cen
trului viticol Pitești s-au încheiat 
tăierile, copcitul și cercuitul. au fost 
arate 500 hectare. La cooperativele 
din Văleni. Gruiu. Albota si Topolo- 
veni au fost amenajate solariile pen-

florii-soarelui Foto : E. Dichiseanu

tru vită forțată și se plantează de zor 
butași în pungi din plastic. La I.A.S. 
Leordeni. unde majoritatea lucrărilor 
de sezon se află în avans pe cele 
400 de hectare cu vie. s-au încheiat 
tăierile și fertilizarea : 500 de oameni 
revizuiesc și refac sistemul de susți
nere și execută legatul vitei. (Gheor
ghe Cirstea).

Au început semănatul porumbului
în unitățile din cadrul consiliilor 

intercooperatiste Bucinișu. Corabia, 
Olari. Ștefan cel Mare. Vișina. Vlâ- 
dila ș.a. din județul Olt au fost în- 
sămînțate primele sute de hectare 
cu porumb. Pe ansamblul județului 
s-au insămințat. pină in seara zilei 
de 4 aprilie, peste .6 000 hectare. 
(Emilian Rouă).

în această dimineață. în consiliile 
intercooperatiste Viziru. însurăței. 
Bărăganu Si Movila Miresii din ju
dețul Brăila a început însămințatul 
terenurilor cu hibrizi dubli de po
rumb din grupele 100 și 200. (Mircea 
Bunea).

Muntenia și Oltenia au contribuit si 
tradițiile revoluționare existente in 
aceste provincii. Marea majoritate a 
comunelor răsculate din județele 
Teleorman, Vlașca. Olt erau cele in 
care,, la sfirșitul secolului al XIX-lea, 
fuseseră înființate primele cluburi 
socialiste la sate, după modelul ce
lor muncitorești. Caracteristică pen
tru Muntenia a fost trecerea unor 
grupuri de mii de oameni, partici
pant! la răscoală, dintr-un județ in 
cele vecine (din Teleorman, in Vlaș
ca si Olt : din Olt. in județul Argeș).

Ca o formă superioară de luptă, 
caracteristică răscoalelor țărănești de 
mare amploare, și care s-a manifes
tat cu putere in 1907. a fost ataca
rea orașelor de către răsculați. încer
cările de a pătrunde in reședințele 
de județe. Urmărindu-i pe moșierii 
și arendașii fugiți de la conace, răscu
lată din Moldova au pătruns in tirguri 
ca Bucecea. Sulița. Bivolari. Podu- 
Iloaiei. Tirgu Frumos. In zilele 
de 4 și 5 martie răsculații au 
intrat in Botoșani, atacind pre
fectura și alungind pe agenții fis
cului ; la Vaslui a fost atacat Pa
latul administrativ : la Galați, ță
ranilor răsculați li s-au alăturat mun
citorii si meșteșugarii : la Rimnicu 
Sărat 2 000 de răsculați au atacat pri
măria si banca, cerînd pămint. La 
Giurgiu. Pitești, Turnu Măgurele,

Buzău, Slatina. Turnu Severin a fost 
nevoie de puternice forte represive 
pentru a respinge atacurile repetate 
asupra barierelor ; în Craiova și Sla
tina s-au organizat în acest scop 
„gărzi civice" de apărare.

Primii țărani uciși de forțele re
presive în 1907 — din miile care a-

de morți și răniți din rindurile răs- 
culaților.

Dîrzenia țărănimii răsculate s-a 
manifestat pregnant în angajarea ei 
în lupta deschisă cu forțele de re
presiune. in comune ca : Măgurele 
și Slobozia. Trăznitu—Teleorman. 
Stănești—Vlasca. Văleni. Vîlcele. Co-

împotriva țărănimii un adevărat răz
boi civil. După cum se știe, răsculații 
aii fost hăituiți cu sălbăticie, zeci de 
sate din Muntenia și Oltenia au fost 
bombardate. Alții — cu miile" — au 
luat drumul temnițelor. Reprimarea 
sîngeroasă a răscoalei ă intrat în is
torie ca unul din cele mai aspre acte

ȚĂRĂNIMEA
veau să urmeze — au căzut pe stră
zile Botoșanilor. Lor avea să le de
dice Nicolae Iorga articolul publicat 
în „Neamul românesc" cu sugestivul 
titlu : „Dumnezeu să-i ierte". („Să-i 
ierte Dumnezeu pentru cită muncă 
de robi au muncit, pentru ce trai au 
dus. pentru cită înșelare au suferit, 
pentru cită jignire au îndurat, să-i 
ierte pentru viata lor de suferință...").

Atacarea orașelor, dovadă a crește
rii conștiinței politice și a combati
vității revoluționare a țărănimii, a 
culminat cu marșul spre Capitală a 
4 000 de răsculați din Teleorman si 
Vlașca. Ciocnirea cu armata in preaj
ma Bucureștilor — între Clejani și 
Gorneni — s-a soldat cu aproape 800

mani—Olt. Băilești și Plenița—Dolj. 
Lăunele—Argeș. LalOșu—Vîlcea.

Desfășurarea răscoalei țăranilor dîn 
1907 a dezvăluit principalul neajuns 
al mișcării țărănești — lipsa de or
ganizare : ea nu s-a desfășurat ca un 
asalt revoluționar organizat. nu 
a avut o conducere centralizată 
si 6 „armată revoluționară" co
mună. un program și un plan 
unitar de operațiuni, ci a re
prezentat doar suma unor răscoale 
locale, deosebit de violente. Proleta
riatul. pe atunci restrîns numerices- 
te și insuficient organizat, nu a pu
tut acționa unitar și eficient în spri
jinul țărănimii. Toate acestea au în
lesnit reprimarea răscoalei de către 
clasele dominante, care au dezlănțuit

de acuzare împotriva claselor domi
nante din România. Pe bună dreptate 
scria C. Dobrogeanu-Gherea : „Isto
ria va judeca evenimentele de la 
1907, va judeca vina fiecăruia si va 
da fiecăruia după meritele Iui".

Deși infrintă. înăbușită in singe, 
răscoala țăranilor din 1907 a avut 
repercusiuni deosebit de ample 
și de adînci în viața economi
că. socială și politică a țării, punin- 
du-și amprenta asupra întregii evo
luții ulterioare a României. In dome
niul relațiilor agrare, evoluția socia
lă a tării s-a desfășurat în anii ur
mători sub semnul luptei pentru re
zolvarea problemelor ridicate de răs
coală.

Principala concluzie pe care răs
coala a invederat-o a fost marea e- 
nergie revoluționară a țărănimii, 
înalta ei combativitate. Țărănimea 
și-a manifestat limpede voința de a 
nu mai răbda silniciile și impilările 
moșierilor si arendașilor, a dovedit 
un înalt curaj și spirit de sacrificiu 
in lupta pentru implinirea năzuințe
lor ei de dreptate socială și o viață 
mai bună. Ca de atitea ori in de
cursul istoriei noastre, ea s-a mani
festat drept o forță de seamă a pro
gresului social, acționind cu vigoare 
în direcția transformărilor cerute de 
necesitățile obiective ale dezvoltării 
economice și sociale a țării.

Totodată, s-a reliefat necesitatea 
alianței cu clasa muncitoare, cla
sa cea mai înaintată a societății 
și singura consecvent revoluționară, 
alianță făurită citeva decenii mai 
tirziu. sub conducerea Partidului Co
munist Român. Alianța muncitoreas- 
că-țărănească. cuprinzînd covîrși- 
toarea majoritate a populației tării, 
avea să constituie acea uriașă forță 
socială care a hotărîț soarta bătăliei 
impotriva claselor exploatatoare. a 
făcut posibilă cucerirea întregii pu
teri de către cei ce muncesc, victoria 
socialismului in tara noastră, instau
rarea noilor rînduieli întemeiate pe 
echitate și dreptate socială, ridicarea 
tuturor celor ce muncesc la o viață 
liberă, demnă, civilizată.
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Surprins la volan sub influen
ta alcoolului. Dumitru Fluerașu. 
de la serviciul de gospodărie co
munală din Motru. a fost con
damnat la doi ani închisoare. 
Beneficiind de o grațiere. Flue
rașu n-a mai executat pedeapsa 
și a promis solemn că n-o să 
mai facă asemenea greșeli cite 
zile o avea. Dar el a spus, el nu 
s-a ținut de cuvînt. Comițînd o 
nouă abatere de la regulile de 
circulație, Fluerașu a fost trimis 
iarăși în fața instanței. „De data 
aceasta — după cum ne comu
nică C. Banta, președintele ju
decătoriei Tg. Jiu — Fluerașu 
suferă nu numai urmările ulti
mei abateri, ci și pe cea ante
rioară. adică detenția de doi ani 
de zile". Măcar acum de s-ar 
învăța minte.

Neatenție 
scump 
plătită

S-a tntimplat ziua, în amiaza 
mare. în incintă cooperativei 
meșteșugărești „Tehnolemh" din 
Tirnăveni, județul Mureș. O zi 
de martie frumoasă, primăvăra- 
tică. Prin incinta cooperativei 
mergea lucrătorul T. Moise. 
Mergea, pesemne, ginditor. de 
vreme ce n-a observat că de el 
se apropia, amenințător, o auto
dubă manevrată înspre înapoi, 
fără a fi pilotată. Neatenția lu
crătorului. la care s-a adăugat 
cea a conducătorului auto, au 
dus Ia un grav accident de mun
că. Pentru că — după cum aflăm 
de la Inspectoratul de stat pen
tru protecția muncii — cu toată 
intervenția medicilor, lucrătorul 
T. Moise n-a mai putut fi 
salvat.

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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ME BUCUREȘTI CRAIOVA

TEMELIILE GRANIT Ritmul construcției de locuințe 
m ture termeni de compuruție

ALE REFACER Mii de familii s-au reîntors în casele lor 
reparate și consolidate

’ ...Din primele clipe am ouzlt rostindu-se nu șl mereu îndemnul 
conducerii partidului, al secretarului sâu geneundemnul devenit an- 
ga|ament al întregului popor de a reface grabtot ce a fost distrus, 
de a înălța edificii mai trainice, mal frumoasle a munci cu toatâ 
ardoarea pentru îndeplinirea neabătută a planr noastre de dezvol
tare economică șl socială. In toate aceste inderi-angajament, in toate 
aceste Imperative care polarizează energiile î|il noastre națiuni se 
oglindește aceeași permanentă grijă a partid a societății noastre 
socialiste pentru om, pentru atingerea unor e cote de civilizație 
socialistă, pentru îmbogățirea cadrului materia spiritual al unei vieți 
trăite în legile omeniei comuniste.

Pe baza hotăririlor Comitetului Politic Exe< al CC. al P.C.R. s a 
trecut, din prima zl, la o muncă organizată, ast concentrate uriașe 
forțe materiale, mecanice șl umane din localităialamitate și cu parti
ciparea întregii țări. Se știe că numai în dom locuințelor, în afara 
efortului pentru refacerea clădirilor avariate or construi, în acest 
an, 220 000 de apartamente. Acest uriaș efort »rial și de organizare 
îșl arată zilnic roadele. Zilnic se dau în folo zeci șl zeci de noi 
apartamente, se refac școlile șl grădinițele, maele șl spitalele, așe- 
zămintele de cultură, edificiile publice. S-au și s de acum la casele

lor refăcute mii de oameni, iar cei care și-au pierdut 
gut avut personal iși redobindesc un cămin înzestrat cu mobilă șl cu 
tot ce este necesar unei gospodării, unei vieți normale. Se refac loca
litățile, locuințele, iar cei care și fizic au avut de suferit iși refac sănă
tatea, reintră in ritmul vieții și al muncii, cu vitalitatea omului care a 
învins. Frontul nostru medical iși face în continuare datoria. Pentru cei 
care, loviți de cutremur, au resimțit nevoia unei cure balneo-cllmaterice, 
s-au deschis cu generozitate ușile stațiunilor de odihnă șl tratament.

Ritmurile rapide in care se realizează un uriaș volum de lucrări, 
efortul titanic de zidire a temeliilor refacerii întregii noastre vieți au 
Izvoare sigure și puternice :

...izvorăsc din forța economiei socialiste, care și-a dovedit, o dată mal 
mult, vitalitatea, capacitatea de a impulsiona întregul curs al vieții so
ciale.

...Izvorăsc din solidaritatea șl umanismul întregii națiuni, exprimate 
in Infinite și impresionante gesturi de intra|utorare.

...Izvorăsc din conștiința de stăpîn pe destinele sale a poporului, 
unit în gind șl faptă, îmbărbătat in voința șl acțiunea sa de către partid, 
de către exemplul personal al președintelui țării.

locuința șl între-

PÎNĂ LA 31 MARTIE, CON
STRUCTORII BUCUREȘTENI 
AU DAT ÎN FOLOSINȚĂ 3 913 
APARTAMENTE, ANGAJÎN- 
DU-SE CA PÎNĂ LA SFÎRSI- 
TUL ACESTUI SEMESTRU SĂ 
REALIZEZE PESTE PREVEDERI 
2 300 DE APARTAMENTE. TOT
ODATĂ, A ÎNCEPUT Șl SE 
DESFĂȘOARĂ ÎN RITM SUSȚI
NUT CONSTRUCȚIA CELOR 
5 000 DE APARTAMENTE 
CARE VOR FI REALIZATE DE 
CONSTRUCTORII SOSIȚI ÎN 
ACEST SCOP DIN 19 JUDEȚE 
ALE ȚĂRII, hotăriți și ei să le fi
nalizeze într-un timp cit mai scurt.

Pentru urgentarea reparațiilor la 
clădirile cu mai puțin de 4 etaje. în 
sprijinul bucureștenilor au venit 
muncitori și specialiști dintre cei 
mai buni, din județele Constanta, Cluj. 
Alba, Oradea. Satu Mare. Mureș. Ma
ramureș. Brașov. Timiș. Hunedoara, 
Sibiu și Arad — în afara celor care 
lucrează la construcția de lo
cuințe sau la consolidarea marilor 
imobile avariate.

De asemenea, pentru a se asigura 
un succes deplin și rapid in bătălia 
reconstrucției, au fost concepute și 
realizate aparate de mare eficiență 
pentru injectarea rășinilor epoxidice 
(o premieră națională) in structurile 
de rezistentă, planșee și grinzi de 
beton, pentru injectarea cimentului 
în zidurile de cărămidă sau B.C.A. și 
altele. Tot ce este mai nou in teh
nica de construcții a fost pus la 
dispoziția specialiștilor și muncitori
lor care repară locuințele cetățeni
lor. Pipă la ora actuală, 2 887 din imo
bile — din cele 5 022 la care s-au în
ceput reparațiile — au fost reda
te in folosiptă. Ceea ce înseamnă 
că PESTE 10 000 DE FAMILII 
S-AU PUTUT REÎNTOARCE ÎN
TR-UN RĂSTIMP FOARTE 
SCURT ÎN LOCUINȚELE LOR, 
— • - - nou. de tot

AFLAU INTR-UN STADIU A- 
VANSAT DE CONSTRUCȚIE, 
FIE ÎN ALTE IMOBILE. î* 
aceste zile se depun eforturi deose
bite pentru devansarea termenelor de 
dare in folosință a noilor apartamen
te. De exemplu, la Birlad, unde se 
înaltă aproape 1 000 de apartamente, 
care in acest an vor fi puse la dis
poziția populației, la blocurile D 14, 
D 15. D 17 ș.a.. lucrările se vor în
cheia in cursul acestui trimestru.

Fină la această dată LUCRĂRILE 
DE CONSOLIDARE SI REPA
RAȚII S-AU ÎNCHEIAT LA UN 
NUMĂR DE 9 702 LOCUINȚE, 
majoritatea în mediul urban. Au fost 
asigurate importante cantităti de ma
teriale de construcție, printre care 
(numai în perioada 5 martie—4 apri
lie) 985 tone ciment. 197 000 bucăți ți
gle ceramică. 628 mp usi-ferestre. 
89 000 bucăți cărămizi, precum si im
portante cantităti de var. ipsos, car
ton bituminat. cherestea, plăci azbo
ciment ș.a. LA BÎRLAD S-AU 
EXECUTAT REPARAȚIILE LA 
MAI MULT DE 5 200 LO
CUINȚE, DIN CARE 4 150 
PROPRIETATE PERSONALĂ.

ș.a.

în prezent. Craiova este un vast 
șantier al reconstrucției si al con
strucției de noi locuințe. Constructo
rii grăbesc ritmul lucrărilor pentru 
a putea da ÎN FOLOSINȚĂ ÎN 
ACEST AN PESTE 5 400 APAR
TAMENTE, CU APROAPE 70 
LA SUTĂ MAI MULT DECIT 
ÎN 1976.

Sub directa îndrumare a comite
tului județean de partid se acționea
ză și pentru efectuarea consolidări
lor si a reparațiilor la imobilele ai 
obiectivele social-culturale avariate 
do Seism. Pentru cele 24 de blocuri 
cu 1 560 de apartamente afectate mai 
grav s-au stabilit soluțiile provizorii 
sau definitive si au inceput lucrările 
de consolidare definitivă la 8 blocuri, 
urmind ca in zilele următoare să 
înceapă și la celelalte.

Pină ia ora cind apar aceste 
rînduri AU FOST REPARATE Șl 
PUSE LA DISPOZIȚIA CETĂȚE
NILOR CIRCA 1 000 DE IMO
BILE PROPRIETATE DE STAT 
SAU PARTICULARĂ AVARIATE 
LA 4 MARTIE.

unde se bucură din
confortul.
VASLUI

Pină in prezent. în
1 839 DE FAMILII
FĂRĂ ADĂPOST ... -.......
SEISMULUI DIN 4 MARTIE — 
AU PRIMIT LOCUINȚE NOI 
FIE ÎN BLOCURILE CARE SE

județul Vaslui
— RĂMASE
ÎN URMA

Noul chip al Zimnicei
Zimnicea devine pe zi ce trece tot

mai mult un oraș al constructorilor. 
S-au adunat aici constructori din 7 
județe : Dîmbovița. Gorj. Neamț, 
Caraș-Severin. Sibiu. Vilcea. Ialo
mița. Constructori grăbiți. Inginerul 
Averiu Vlad, din partea colectivului 
care coordonează lucrările de renaș
tere a Zimnicei, ne este primul ghid 
pentru acest inceput de cronică : 
..Refacerea orașului s-a declanșat 
practic de zece zile. Cu 5 zile mai 
devreme. Majoritatea lucrărilor de 
organizare se apropie de șfirșit, iar 
dintre lucrările de bază la 12 blocuri, 
cu 500 de apartamente, se lucrează 
după programul zi-luinină. S-a sta
bilit — și așa se va lucra pe întrea
ga durată a reconstrucției — ca toate 
utilajele grele să aibă regim de 12 ore cu 12“.

Ca orice specialist, inginerul ape
lează la argumente : pe șantierul re
construcției orașului există in pre
zent peste 200 de autobasculante, 15 
excavatoare, 10 buldozere, 20 de mo- 
toeompresoare, alte utilaje de 
randament. ~ 
construiesc 
în legendă

mare 
ce 
ca 
al

Forțele celor 9 unități 
aici — 9 meșteri mari 
(7 județe, un șantier

macheta (detaliu: centrul
blocul din bd. Eroilor in faza de finisaț. Orașul de miine -

ik a

—------- * UTERI DIN
La odihnă pentrefacerea sănătății 

om în societatea noastră. Imaginea 
de mai jos, surprinsă ieri în 
pavilionul destinat femeilor, este 
grăițoare pentru climatul creat in 
jurul acestor oameni, care se bucu
ră de căldură umană, de înțelegere 
prietenească, de îngrijire medicală 
aplicată cu competentă si răbdare.

La Predeal, in sanatoriul de pe 
valea Rișnoavei. după cum ne trans
mite corespondentul nostru Nicolae 
Mocanu — in splendidul decor al 
munților. în aerul pur și ozonat al 
pădurilor de molid, se află la tra
tament oameni care au avut de su
ferit de pe urma seismului. Așa 
după cum ne-au declarat Maria Va- 
siliu si alte paciente, condițiile care 
li ș-au creat, in acest modern sa

natoriu. inea și omenia per- 
sonalulu- sint de natură să 
contribuieliorarea stării să
nătății li

— Nu nte pentru a-mi 
manifestștința fată de con
ducerea ui și statului nos
tru. peinunatele condiții 
create -eclărat Elena Mă- 
gureanu.ă o dovadă a ome
niei, a lărmurite fată de

APA VIE A OMENIEI
ambian 

noilor

A

In
a

Foto : Gheorghe COMAN

Ieri, ca și în 
meroase __
Capitală s-au   ________..
noi. Cu mobilier. aparat
de radio, frigider. îmbrăcăminte, len
jerie de pat. cu tot ce trebuie pen
tru o gospodărie, primite gratuit de la stat.

...In fața blocului P 10 din strada 
Oborul Nou e forfotă mare.

— Se mută in’ continuare noii noș
tri vecini, ne spune Ionică Cimbres- 
cu. președintele asociației de loca
tari. Le dăm o mină de ajutor : la 
curățenie, la aranjatul mobilei, 
montarea aparatelor... Chiar acum a 
venit camionul cu mobilă pentru 
Valeria Drau. care locuise in blocul 
prăbușit din Calea Moșilor 135.

— Mulțumesc partidului, tovarășu
lui Nicolae Ceausescu, pentru tot 
ajutorul dat sinistratilor. ne spune 
ea emoționată. Despre omenia oa
menilor noștri ? Mi-au sărit in aju
tor nu numai prietenele mele, ci si 
oameni ne care nu i-am cunoscut 
pină acum. Priviți : oameni pe care 
nici nu st-iu cum ii cheamă, ne care 
nu i-am văzut niciodată mă ajută 
ca niște vechi prieteni. îmi trans
portă mobila, mă aiută să-mi aran
jez lucrurile in casă.

...Școala generală nr. 160. atelierul 
de timplărie. Intre micuții ,.timplari“ 
in halate albastre se află si Constan
tin Cirlan din clasa a V-a. a cărui 
familie a pierit in noaptea cutremu
rului. Terminase de montat o eta
jeră pentru eprubete. (fotografia din dreapta jos)

— Ce note ai luat azi. Costele?
— Azi nici una. Dar săptămina tr«-

alte
zilele precedente, nu- 
familii sinistrate din 

mutat in apartamente 
televizor, aparat

la

Ministerului Economiei Forestiere M 
Materialelor de Construcții și o uni
tate militară) — înmănunchează prac
tic. ca intr-un simbol, forțe din în
treaga țară. Iar un oraș care se 
înalță cu asemenea forță nu po&t*r' 
să se ridice decit repede și frumos.

Aseară, cu puțin inainte de ora 
19.00. la Institutul de arhitectură din 
Capitală, fotoreporterul a înregistrat 
un detaliu din macheta noului oraș 
Zimnicea. S-a dovedit un prilej ni
merit și pentru un scurt interviu cu 
prof. dr. arh. Cezar LAZARESCU, 
rectorul institutului :

— Cu cîteva ore în urmă a fost 
aprobat planul general de sistemati
zare și reconstrucție a orașului Zim
nicea. prezentat conducerii superioare 
de partid. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Din trăsăturile acestui 
plan, elaborat în baza unor iiÎHicatii 
nemijlocite date de secretarul gene
ral al partidului, se încheagă Imagi
nea unui oraș modern, conceput în- 
tr-o primă etapă pentru 20 000—25 000 
de loduitori, față de 15 000 de astăzi.

Secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a cerut 
constructorilor și proiectanților să 
clădească Ia Zimnicea un oraș în în
tregime nou. intr-o concepție moder
nă, intrgQ. grhitoctosă- Contemporană, 
cu un puternic- caracter național. Prih 
atributul de oraș modern se înțeleg* 
că va reprezenta concepțiile și posi
bilitățile noastre actuale pentru edi
ficarea unui oraș, ca structură și con
ținut. Zimnicea păstrează trama stra
dală tradițională, simplă, rectangu
lară. Majoritatea clădirilor vor fi cu 
cu 3 sau 4 etaje, multe dintre ele 
fiind de tip vilă, iar în centrul civic 
vor fi comasate clădirile cu caracter 
social, administrativ sau cultural. 
Blocurile de locuințe din centru vor 
avea la parter magazine. Se remarcă, 
de asemenea, existenta unor ample 
spații verzi. Apoi, noul oraș Zimnicea 
va fi modern pentru că va cuprinde 
toate dotările necesare : sediu politic 
administrativ, patru scoli elementa 
două licee, un spital cu 250 de / 
turi. o policlinică cu dispensar, 
hotel de 250 de locuri și resta’ 
cinematograf, poștă, sală de 
etc. Se adaugă la zestrea or 
bază sportivă, o nouă gară s1 
gară, o stație service, iar r 
najarea falezei ca zonă de 
orașul va căpăta și un pir 
mec și pitoresc. în acelaș 
în centru, in decorul uno 
oglinzi de apă urmează / 
un monument închinat 
refacerii orașului, solidarii lor.

Constantin 
Dinu POPEFoto : E. DICHISEANU

;• ,M’

primitoare 
cămine

cută am luat doi de 
istorie.

— Ce lecție ai avut
— O lecție frumoasă : 

timpul lui Burebista — ne 
micul școlar reluîndu-și lucrul.

de colegii de clasă, de profesori.

10. Unul la

la istorie ?
Dacia
ne spune 

înconjurat cu dragoste si afecțiune 
de colegii de clasă, de profesori, 
micuțul C. Cirlan s-a intorș la pre
ocupările lui de școlar. Ieri, in timp 
ce el se afla la școală, acasă la bu
nicul său — actualul tutore al băia
tului — o echipă de muncitori de la 
I.C.L. Mobila descărcau o cameră de 
tineret, un televizor, un frigider, un 
aparat de radio, mobila de bucătărie.

— Astăzi cind o să se întoarcă de 
la scoală — ne spune bunicul băia
tului — iși va găsi camera pusă la 
punct. Partidul ne-a ajutat in aceste 
momente grele să-i putem asigura 
nepoțelului nostru un cămin la fel 
de îndestulat ca la părinții lui. 
rindul nostru vom face totul ca să-i 
dăm o educație cit mai bună, să de- vin* —-«—1 ‘ ” *

în

La__  cai X11V-IX *v«. rindul nostru vom face totul -
vină un adevărat cetățean.

Tocmai cind plecam, la usă 
nat. poștașul care aducea pensia flats a- -t-x .............
sus).

uiu sir. iresu< în apartamente, echipe de.__
tați aici, la montatul 
aparatelor casnice, f.... „....„cie 
tușuri. Pe pereții camerelor — 
meroase tablouri oferite gratuit pictori.

— S-au mutat pină acum în bloc 
55 de familii — ne spune Rodica Po- 
povici. reprezentanta I.C.R.A.L.-ului 
Berceni. Și celelalte aprtamente sint 
gata să-și primească noii locatari.

a su- ..... vare auucea pensia acordată de stat băiatului, (fotografia de sus).
...Blocul 15 din str. Trestiana nr. 13. 

în apartamente, echipe de meseriași 
ajută pe locatarii sinistrati. abia mu
tat, i- ---- - ‘ ,1 perdelelor si

fac ultimele re- 
nu- 
de

...Imagini frecvente în aceste zile : 
oameni rămași fără adăpost, care se 
mută in locuințe noi. mobilate gra
tuit de stat. Imagini care vorbesc de 
la sine. Dovezi concrete ale uma
nismului societății noastre.

Mihai IONESCU 
Fiorin CIOBANESCU

Mihai ALEXE
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PLENARA CONSILIULUI OAMENILOR MUNCII I I

7
DE NAȚIONALITATE GERMAN

întregul nostru popor. toti oa
menii muncii rbmâni. maghiari, 
germani si de alte naționalități 
— a subliniat tovarășul Ștefan 
Peterfi. președintele Consiliului 
oamenilor muncii de naționali
tate maghiară, în cadrul rapor
tului prezentat — trăiesc intens 
în aceste zile, cu conștiința lor 
angajată, ideile pătrunse de 
o înaltă forță constructivă 
cuprinse în istorica expunere 
prezentată de secretarul gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, la ședința 
comună a Comitetului Central al 
Partidului, Marii Adunări Na
ționale. Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice si So
ciale si activului central de 
partid și de stat.

Sinteză larg cuprinzătoare a 
evenimentelor prin care a trecut 
România în ultimele săptămini. 
program de muncă al întregului 
popor, expunerea tovarășului 
Nicolae Ceausescu — prezentată 
la capătul unei prime etape de 
gigantic efort al partidului, al 
statului, al tuturor oamenilor 
muncii în bătălia pentru nor
malizare, pentru vindecarea cît 
mat grabnică a rănilor provo
cate de distrugătorul seism — 
constituie incă o mărturie a ca
pacității partidului, a secretaru
lui său general de a sintetiza. în 
spirit revoluționar, realitatea, de 
a decide direcțiile spre care se 
vor îndrepta 1 principalele 
eforturi umane și materiale.

Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. ca și cuvintarea 
rostită la încheierea ședinței 
comune mobilizează energia irt- 
tregii țări pentru înfăptuirea 
neabătută a politicii partidului 
de înălțare a României socialiste 
pe noi culmi de progres si ci
vilizație.

După ce a amintit nenumă
ratele acțiuni de solidaritate 
inițiate in întreaga țară, la care 
au luat parte si oamenii mun- 
citvde. naționalitate maghiară, 
vorbitorul a sputt:

Noi, oamenii muncii de na
ționalitate maghiară. împreună 
cu întregul popor, dăm o înaltă 
apreciere activității și măsurilor 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. și exprimăm în
treaga noastră stimă și admirație 
pentru exemplul de curaj și băr
băție comunistă al tovarășului 
Nicolae Ceausescu, care, din 
primele momente, a condus 
acțiunile energice de salvare si 
refacere, fiind prezent în per
manentă;, in zonele cele mai greu 
lovite, inspirînd calm si sigu
ranță, indicind soluțiile cele 
mai eficiente. Hotărirea noas
tră, gindurile noastre, ale oame
nilor . muncii de naționalitate 
maghiară — a spus în conti
nuare raportorul — sînt identi
ce cu cele ale întregului popor, 
exprimate cu atita limpezime 
de președintele republicii.

Pătrunși de importanța mari
lor- obiective economico-sociale 
care ne stau in față, jn spiritul 
frăției și unității întregului po
por, al afirmării politicii națio
nale marxiste a partidului, oa
menii muncii de naționalitate 
maghiară din România — a con
tinuat el — iși vor aduce depli
na lor contribuție la realizarea 
tuturor sarcinilor concrete in 
toate ramurile economiei națio
nale, Ia toate locurile de mun
că, atît la orașe, cit și la sate, 
pentru înfăptuirea năzuințelor 
și planurilor de neintrerupt pro
gres material și spiritual al po
porului nostru.

Subliniind însemnătatea deo
sebită a Congresului Educației 
Politice și Culturii Socialiste 
desfășurat în vara anului trecut, 
a programului ideologic al parti
dului pentru puternica dezvol
tare spirituală a societății noas
tre și, în acest cadru, a Festiva- 
ului național „Cintarea Româ
nei". ca parte inseparabilă a 
mplului proces de formare a 
onștiinței socialiste, de dezvol- 
ire a sentimentului patriotic și 
î întărire a prieteniei și conlu- 
ării frățești dintre toți fiii ță- 
, el a arătat că, datorită gri- 
partidului, a secretarului său 

ieral, activitatea de creația 
istică a naționalității maghia- 
n-a fost niciodată atit de bo- 
5 și diversă ca in zilele noas- 

Sint întrunite toate condi
cile ideologice, materiale și or
ganizatorice — a apreciat vorbi
torul — ca această activitate să 
obțină noi succese. Garanția a- 
cestei evoluții o constituie Pro
gramul Partidului Comunist Ro
mân, dezvoltarea economică și 
socială necontenită a țării, po
litica națională marxist-leninistă 
a partidului și statului nostru 
socialist.

Consiliul nostru va milita cu 
fermitate și in viitor pentru ci
mentarea unității și frăției din
tre poporul român și naționali
tățile conlocuitoare, pentru dez
voltarea la oamenii muncii 
maghiari din țara noastră a 
sentimentului patriotismului so
cialist, a atașamentului față de 
partid și popor, a hotăririi lor 
de a nu precupeți nici un efort 
în vasta activitate pe care o 
desfășurăm cu toții pentru în
florirea necontenită a patriei 
noastre dragi.

Consiliul nostru — a subliniat 
în continuare vorbitorul — 
respinge categoric diversiunea 
generată de cercuri ultrareac- 
ționare, neofasciste, imperialiste 
privind problema emigrării, prin 
care se urmărește. în fond, să 
se furnizeze forță de muncă 
ieftină marilor trusturi suprana- 
ționale. Respingem cu hotărire 
orice încercare a elementelor 
revizioniste, iredentiste din une
le țări occidentale de a leza in
tegritatea patriei, orice tendință 
ori acțiune de învrăjbire îndrep
tată împotriva relațiilor de sta
tornică frăție și unitate socialis
tă a tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii din țara noas
tră. Respingem categoric orice 
Încercare a hoților de suflete și 
destine, a celor care desconside
ră cu dușmănie idealurile mun- 
tii pașnice, constructive, opera 

de edificare a unei lumi cinstite 
și armonioase. în care fiecare 
om și fiecare colectivitate etnică 
își poate dezvolta și desăvirși 
plenitudinea personalității sale.

Afirmăm cu deplină responsa
bilitate că din partea noastră se 
pot aștepta la cea mai hotărită 
ripostă cei care încearcă să se
mene vrajbă între cetățeni 
aparținînd diferitelor naționa
lități. dar aceleiași patrii, ace
lorași sentimente și idealuri, 
aceluiași viitor sigur și pasio
nant. ce se construiește conform 
Programului științific și monu
mental al Partidului Comunist 
Român, aprobat de Congresul al 
XI-lea al P.C.R.

Consiliul nostru își va aduce 
deplina sa contribuție la desfă
șurarea întregii munci politice și 
cultural-educative, la dezvol
tarea conștiinței socialiste a ce
tățenilor. la promovarea princi
piilor de viață și muncă comu
nistă. la mobilizarea oamenilor 
muncii pentru înfăptuirea Ia 
timp și in bune condiții a tu
turor sarcinilor economice, poli
tice. sociale și culturale cuprin
se în documentele programatice 
ale partidului.

Vorbitorul s-a referit apoi pe 
larg la principalele aspecte ale 
politicii externe a partidului și 
statului nostru, subliniind că oa
menii muncii de naționalitate 
maghiară. împreună cu toti ce
tățenii României socialiste, sus
țin cu întreaga lor ființă această 
politică.

In încheiere, raportorul a 
spus : Noi, fiii de naționalitate 
maghiară ai României libere, 
independente și socialiste, fiii a- 
cestei patrii comune care ne a- 
sigură demnitatea noastră de oa
meni. drepturile omului și 
drepturi egale ale tuturor fiilor 
țării, am fost mereu împreună 
la bine și la rău cu românii, ger
manii și cu toți fiii țării. Cum 
să nu fim împreună acum, cind 
binele se amplifică pe zi ce 
trece I

In acele înspăimîntătoare ore 
și zile de' la începutul lunii mar
tie s-a "manifestat incă o dată, 
în chip elocvent si puternic, u- 
nitatea noastră totală în jurul 
partidului. în . jurul secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceausescu. Sîntem uniți pentru 
totdeauna în această tară a u- 
manismului activ, puternic și 
creator, pe acest pămint pe care 
primesc dimensiuni materiale 
cele mai frumoase vise sociale.

Conștienți de faptul că avem 
un trecut istoric comun, un pre
zent și un viitor cu idealuri și 
sarcini comune. înscrise in Pro
gramul luminos al partidului, e- 
manate din realitatea noastră 
socialistă, expresie vie a voin
ței și năzuințelor tuturor fiilor 
tării, vom pune, in strînsâ u- 
nitate cu națiunea română, toa
te eforturile. întreaga noastră 
capacitate creatoare în slujba 
triumfului politicii interne și 
internaționale a partidului, al 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării României 
spre comunism.

în cadrul dezbaterilor plena
rei Consiliului oamenilor mun
cii de naționalitate maghiară, 
vorbitorii au dat o deosebită 
apreciere expunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu prezentate la 
ședința comună a C.C. al P.C.R., 
Marii Adunări Naționale și 
Consiliului Suprem al Dezvoltă
rii Economice si Sociale, subli
niind caracterul ei programatic, 
excepționala ei valoare teoretică 
și practică pentru activitatea 
partidului și statului, a întregu
lui popor.

..Prin înaltul său nivel știin
țific. prin profunzimea cu care 
abordează problemele funda
mentale ale dezvoltării sociai- 
economice a țării noastre. ca 
și prin înaltele idealuri uma
niste pe care le propagă — a 
subliniat Kazinczy Eugen — 
expunerea secretarului general 
al partidului este o expresie a 
capacității politico-organizatorice 
a partidului de a mobiliza ma
sele la infăptuirea hotăririlor 
Congresului al XI-lea al P.C.R., 
o nouă- și strălucită dovadă a 
clarviziunii cu care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu orientează 
Întreaga activitate a partidului 
și statului pe drumul luminos 
al socialismului și comunis
mului".

Participant» la dezbateri au 
exprimat, in același timp, dra
gostea fierbinte. recunoștința 
profundă, deosebita stimă fată 
de secretarul general al parti
dului. președintele tării, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. pentru 
activitatea sa neobosită pusă in 
slujba infloririi României so
cialiste. bunăstării si fericirii 
întregii națiuni, asigurării de
pline a egalității in drepturi a 
tuturor fiilor acestui popor.

„Este o mindrie pentru mine, 
ea cetățean al României socia
liste, să exprim și cu acest pri
lej, in numele tuturor oamenilor 
muncii de naționalitate maghia
ră din județul Bistrița-Năsăud 
— a spus Portik Adalbert — 
deplină ‘ adeziune față de poli
tica internă și externă a parti
dului și statului nostru, al cărei 
promotor este tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, eminent om politic, 
militant revoluționar, luptător 
neobosit pentru pace și dreptate 
în lume, activist de frunte al 
mișcării comuniste si muncito
rești internaționale.

Doresc să asigur conducerea 
partidului, personal pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru 
traducerea in viată a prețioase
lor sale indicații, a sarcinilor 
trasate, că ne vom situa în pri
mele rînduri in opera de refa
cere și de accelerare a procesu
lui de înaintare a României spre 
cele mai inalte culmi ale civili
zației socialiste și comuniste".

„Sîntem angajați în realizarea 
produsului finit al istoriei : vii
torul, a spus Bodor Păi. Este 
singura muncă productivă în 
care nu poți face economii nici 
la materii prime, nici la energie, 
nici la combustibil, nici la supra

fețe de producție. Pentru că su
prafața de producție este tara 
întreagă, iar materia primă este 
timpul întreg.

Iuțeala cu care înaintăm se 
datorează acelui proiectant-șef, 
care se numește Partidul Comu
nist Român si care a adunat in 
mintea. în puterea mîinii și în 
puterea inimii sale tot ce avem 
mai bun. mai bun din trecut și 
din ziua de azi, noi toti — ro
mâni. maghiari, germani, sîrbi, 
evrei si de alte naționalități. 
Chezășia unității noastre constă 
în faotul că este fidel reprezen
tată în calitățile partidului, fău
ritor de viitor.

în numele colectivelor în care 
își desfășoară activitatea, tova
rășii Kocsik Iosif, Szabo Adal
bert, Balint Andrei și alți vorbi
tori au exprimat hotărirea fer
mă ca. alături de toti oamenii 
muncii si sub conducerea în
cercată a partidului, să mun
cească cu elan și abnegație pen
tru a asigura realizarea exem
plară a prevederilor planului pe 
anul in curs și pe întregul cin
cinal. progresul și prosperitatea 
neîntreruptă a patriei comune 
— România socialistă.

..Sintem convinși cu toții — a 
spus Nagy Sandor — că numai 
prin dezvoltarea accentuată a 
întregii economii naționale vom 
putea asigura condiții tot mai 
bune de viată materială și spi
rituală pentru întregul nostru 
ponor, vom putea realiza tot 
ceea ce ne-am propus in Pro
gramul partidului nostru de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pă- 
mintul României. în acest scop, 
sintem ferm hotărîti să ne în
zecim eforturile pentru a obține 
producții sporite — vegetale si 
animale — realizind astfel nu 
numai prevederile planului, ci 
și toate angajamentele noastre. 
Spun acest lucru pentru că re
zultatele bune ce le-am obținut 
nu ne mulțumesc, ci, din contră, 
vrem să facem mai mult, vrem 
să lucrăm mai bine pentru a ne 
aduce contribuția Ia propășirea 
patriei noastre comune".

..Analizînd cu inaltă răspun
dere posibilitățile pe care le au 

- a subliniat la rîndul său 
Ubornyi Mihai — oamenii mun
cii din municipiul Odorheiu Se
cuiesc au hotărît să suplimente
ze angajamentul inițial de trei 
ori. depășindu-se in acest fel 
producția globală a municipiu
lui. livrînd suplimentar econo
miei naționale importante can
tități de piese turnate din fontă, 
confecții, mobilă, bușteni, che
restea de rășinoase".

Ca lucrător în domeniul scri
sului — a spus Letay Lajos — 
am ascultat cu deosebită satis
facție cuvintele de apreciere 
rostite de tovarășul Nicolae1 
Ceaușescu la recenta ședință 
comună cu privire la contribu
ția literaturii in formarea omu
lui nou. în cultivarea umanis
mului socialist. A fost plăcut să 
ascult aceste cuvinte si ca scrii
tor maghiar din România, știin- 
du-mă părtaș la activitatea de 
educare a oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară — și in 
limba lor maternă — in spiritul 
dragostei fată de patria socialis
tă comună, fată de patria m 
care timp de atitea veacuri ei 
au luptat împreună cu poporul 
român, infrățindu-și umerii îm
potriva atitor necazuri, pentru 
înfăptuirea idealurilor comune.

Rezolvarea marxist-leninistă a 
problemei naționale de către 
Partidul Comunist Român, asi
gurarea deplinei egalități in 
drepturi a tuturor oamenilor 
muncii fără deosebire de na
ționalitate, posibilitățile de a se 
bucura din plin de cuceririle 
socialismului, de a duce o viață 
liberă și demnă au fost scoase 
cu putere în evidență de nu
meroși vorbitori.

„In județul Alba, a spus Szabo 
Alexandru, ca și în celelalte ju
dețe ale țării, politica națională 
marxist-leninistă a partidului iși 
găsește expresie în dezvoltarea 
continuă a forțelor de produc
ție, a puterii economice, ca o 
condiție indispensabilă a reali
zării egalității în fapt a tuturor 
cetățenilor tării".

Ia rindul ei, muncitoarea 
Szifcs luliana a subliniat : „Ca 
om al muncii de naționalitate 
maghiară, pot sa afirm cu tărie 
că toți ne bucurăm de aceleași 
condiții, de deplină libertate și 
egalitate, pe care Partidul Co
munist Român ni le-a creat 
spre a putea să valorificăm ta
lentele și priceperea în intere
sul nostru și al patriei noastre 
dragi. Cu prețul unei lupte grele 
am reușit, toți, împreună, să 
înfăptuim aceste năzuințe și să 
ne croim, sub conducerea înțe
leaptă a partidului, calea cuce
ririi adevăratei și deplinei li
bertăți. în această luptă si mun
că z comună ne-am înfrățit pe 
veci într-o țară liberă, indepen
dentă și suverană. România so
cialistă".

Aceleași sentimente ale uni
tății și frăției au fost reafirma
te în intervențiile lor, între 
alții, de către Adalbert Alexan
dru, Marton luliana, Albert 
Anton.

„In județul Timiș — a spus 
Pongracs Maria — trăiesc oa
meni harnici, care de-a lun
gul veacurilor au sădit în sufle
tele urmașilor lor dragostea 
față de pămintul natal și șim- 
țămîntul adevăratei frății, oa
meni care. vorbind diferite 
limbi, avind diferite obiceiuri 
străvechi, au știut să se întil- 
nească de atitea ori în decursul 
istoriei in gind și faptă nobilă. 
Aici brațele înfrățite și-au dat 
întilnire nu numai în idealuri 
pentru cultură, dar și in lupta 
comună pentru libertatea socială 
și națională".

„Alături de români, istoria a 
statornicit pe aceste meleaguri 
și grupări de altă origine etni
că : maghiari, germani, sirbi și 
alții, a spus in cuvîntul său 
Kerekes Martin. De-a lungul 
veacurilor, aceștia au muncit și 
au conviețuit împreună cu ro
mânii, au înfruntat greutățile și 

necazurile care s-au abătut asu
pra lor. apărind și luptînd pen
tru pămintul care le-a devenit 
patrie comună. în ciuda învrăj
birii ațîțate de clasele exploata
toare, oamenii muncii care au 
trăit pe pămintul României, in
diferent de naționalitatea lor. 
s-au simțit legați între ei și 
uniți de aceleași aspirații, visuri 
și idealuri de libertate și dem
nitate, de luptă pentru o viață 
mai bună. De la înființarea sa. 
Partidul Comunist Român și-a 
fixat printre sarcinile sale cele 
mai importante rezolvarea mar
xist-leninistă a problemei națio
nale din țara noastră. Știm cu 
toții, cunoaștem și recunoaștem 
că această problemă a fost re
zolvată în modul cel mai de
mocratic. asigurîndu-se în anii 
socialismului deplina egalitate 
în drepturi, posibilitatea de a 
participa nemijlocit 1a. viața po
litică. economică și social-cultu- 
rală a României socialiste".

Prof. dr. Puskăs Gyărgy a 
spus, la rindul său :

„Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia că acest pămint româ
nesc. această patrie este a noas
tră, a tuturor, fără deosebire 
de naționalitate — români, ma
ghiari. germani și de alte na
ționalități. Susțin din toată ini
ma acest lucru. Aici ne-am năs
cut. aici trăim, aici trebuie să 
trăim cu toții, cei care facem 
parte din naționalitățile conlo
cuitoare. ca împreună cu po
porul român să punem umărul 
pentru înflorirea și prosperitatea 
patriei noastre dragi".

„O mărturie elocventă a fră
ției, a solidarității umane exis
tente in rîndurile poporului nos
tru a constituit-o tragicul cutre
mur. a spus Acs Aloiz. Atunci 
s-au demonstrat în fapte a- 
propierea. legătura de trup și 
suflet dintre toți locuitorii tării, 
indiferent de naționalitate. A- 
ceste zile grele de martie au 
dovedit trăinicia și forța societă
ții noastre socialiste, tăria, ome
nia și eroismul constructorilor 
acestei societăți, dovedind incă 
o dată puterea de mobilizare și 
organizare a Partidului -Comu
nist Român, forță conducătoare 
fără seamăn în istoria patriei, 
unitatea, fermitatea și dinamis
mul conducerii de partid, rolul 
imens și exemplul strălucit al 
secretarului general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în depășirea 
momentelor grele ale încercării 
tragice".

Vorbitorii au arătat că nu 
există datorie mai inaltă fațade 
propria conștiință decit slujirea 
cu abnegație a tării, a poporu
lui nostru. în același timp, au 
înfierat cu toată- hotărirea în
cercările cercurilor reacționare 
fasciste și pe sprijinitorii aces
tora care, folosindu-se de mij
loace de propagandă plătite să-i 
sprijine, desfășoară o activitate 
de defăimare a realităților din 
România socialistă, de dezrădă
cinare a unor cetățeni din me
leagurile străbune.

In ultima vreme — a spus 
profi univ. Bănyai Ladisiau — 
pe plan internațional sintem 
martorii recrudescenței unor ac
țiuni inumane, a unor provocări 
sfruntate, cunoscute incă de pe 
vremea ororilor rasiste, șovine 
ale fascismului, impotriva că
ruia — sub orice formă s-ar fi 
deghizat — partidul nostru a 
dus o luptă eroică, susținută si 
îndelungată. Au apărut diver
siuni folosite, ca și altă dată, 
ca arme otrăvite ale reactiunii 
internaționale. Chiar și efortu
rile supraomenești pe care le 
depune poporul nostru muncitor 
în scopul inlăturării urmărilor 
catastrofale ale cutremurului 
sînt deformate de unele cercuri 
pescuitoare în apă tulbure. Cei 
în cauză ar trebui să știe insă 
că, in asemenea împrejurări, 
unitatea de luptă a oamenilor 
muncii din patria noastră, fără' 
deosebire de naționalitate, de
vine și mai strinsă. și mai oțe- 
lită. încercările de dezbinare, de 
a ne pune piedici in mersul 
nostru inainte ne întăresc si 
mai mult in convingerea că 
România socialistă asigură pen
tru toți fiii săi un viitor fericit. 
De la această poziție nu ne poa
te abate nimeni — cu atit mai 
puțin cei care, de peste hotare, 
uneltesc impotriva politicii noas
tre de construire a socialismului, 
de independență, de prietenie 
intre popoare, de pace.

La rîndul său. Hajdu Gyăzd 
a arătat : Așa cum omul are o 
singură mamă, nu poate să aibă 
decit o singură patrie, un sin
gur pămint natal. Părăsirea a- 
cestei patrii nu înseamnă mai 
puțin ca pierderea unei mame 
dragi. Nici noi. maghiarii din 
România, nu putem avea mai 
multe păminturi natale, mai 
muite patrii. Numai îndatoririle 
noastre sint multe față de acest 
unic pămint natal, această pa
trie comună. România socialis
tă. care ne-a crescut, ne apără 
și asigură o viață demnă, liber
tate, independentă, egalitate in 
drepturi tuturor fiilor săi. indi
ferent de limba in care vorbim. 
Români, maghiari, germani si 
de alte naționalități de pe aceste 
meleaguri sintem fiii aceleiași 
mame, patria noastră socialistă. 
Este deci de la sine înțeles ca 
acești frați să iubească si să 
respecte la fel de mult mama 
lor si să-i fie la fel de devotați. 
Familia noastră frumoasă si nu
meroasă. unitatea noastră fră
țească nu mai pot fi zdrunci
nate de nimeni si nimic.

Alăturîndu-se dezaprobării ge
nerale care a reieșit' de-a lungul 
dezbaterilor. Szekely Zoltăn a 
spus: Consider de datoria mea 
să condamn și să-mi exprim 
profunda dezaprobare si indig
nare față de acele persoane 
care. încâlcind elementarele 
sentimente ale omeniei, nesoco
tesc cele mai intime simțiri și 
trăiri care îi leagă de glia stră
moșească și denigrează patria 
care le-a dat adăpost și hrană, 
incercind pe o cale sau alta să 
calomnieze și să deformeze rea
litatea socialistă a României zi
lelor noastre.

în raportul prezentat de to
varășul Eduard Eisenburger, 
președintele Consiliului oameni
lor muncii de naționalitate ger
mană. se spune :

Expunerea magistrală prezen
tată de tovarășul Nicolae 
Căaușescu la ședința comună a 
Comitetului Central al P.C.R.. 
Marii Adunări Naționale, Con
siliului Suprem al Dezvoltă
rii Economice si Sociale si acti
vului central de partid si de 
stat reprezintă un document 
programatic de excepțională im
portantă teoretică si practică, 
care înfățișează cuprinzător 
imaginea patriei in împrejură
rile tragice prin care a trecut, o 
analiză profund științifică, in
tr-o viziune unitară, a stadiului 
atins in dezvoltarea economico- 
socială a tării, stabilind orien
tările fundamentale ale activită
ții viitoare a partidului si sta
tului, a întregului popor.

Alături de toti cetățenii pa
triei. oamenii muncii de na
ționalitate germană iși reafirmă 
și in aceste momente deosebite 
intreaga lor adeziune la politica 
partidului, hotărirea lor fermă 
de a contribui cu întreaga lor 
capacitate la transpunerea în 
viată a . sarcinilor cuprinse in 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

In continuare, după ce a evi
dențiat marea bătălie dusă de 
poporul român, sub conducerea 
partidului său comunist, pentru 
înlăturarea urmărilor distrugă
torului cutremur, vorbitorul a 
subliniat : Oamenii muncii de 
naționalitate germană iși ex
primă. impreună cu Întregul po
por. admirația și recunoștința 
față de Partidul Comunist 
Român, fată de conducerea sa, 
personal fată de secretarul șău 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care a condus ma
sele in această uriașa luptă pen
tru salvarea vieților omenești, 
limitarea efectelor distrugătoare 
ale seismului, pentru regăsirea 
ritmului normal de viață, rein
trarea ei pe făgașul obișnuit.

în aceste împrejurări deose
bite.. întregul popor, toți oa
menii muncii, fără deosebi
re de naționalitate, strîns uniți 
in jurul partidului, al secretaru
lui său general, au oferit lumii 
întregi un mare exemplu de 
omenie, solidaritate, demnitate 
și curaj, inalte virtuți morale și 
patriotice, exprimate în efortul 
general, deseori chiar supra
omenesc. în eroismul de care au 
dat dovadă.

în continuare, vorbitorul a fă
cut o largă trecere în revistă a 
istoricelor succese obținute de 
oamenii muncii români, ma
ghiari. germani si de alte națio
nalități in ampla activitate de 
îndeplinire a sarcinilor trasate 
de Congresul al XI-lea. rele- 
vind dinamismul, dezvoltarea 
armonioasă și multilaterală a 
tuturor ramurilor economiei na
ționale, a tuturor județelor și 
localităților patriei, de ridicare 
continuă a nivelului de trai al 
celor ce muncesc.

Oamenii muncii de naționali
tate germană sint ferm hotanti 
Să depună în continuare toa
te eforturile. împreuna cu Între
gul popor, pentru înfăptuirea 
Programului partidului de edi
ficare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate si înaintare 
a României spre comunism.

In continuare, vorbitorul a re
levat sentimentele de adincă 
satisfacție și deplină aprobare 
aie oamenilor muncii de națio
nalitate germană, ale intregului 
nostru popor, tată de consecven
ta cu care partidul și statul 
nostru, in frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pledează și 
acționează pe plan internațional 
pentru transpunerea in viata a 
prevederilor documentelor oe ia 
Helsinki, pentru intapfturea 
securității si colaborării pe con
tinentul european, pentru in
staurarea unui climat de colabo
rare. prietenie, destindere si 
pace, pentru o lume mai dreap
ta si mai bună.

Subliniind principialitatea con
secventa. spiritul creator demon
strat de Partidul Comunist Ro
man m rezolvarea prooiemei 
naționale, vorbitorul a relevat 
marele roi pe care l-a avut și îl 
are personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in crearea tuturor 
condițiilor care sa asigure popu
lației de nationaiitate germana 
un ioc demn m marea familie a 
României socialiste. Vorbitorul 
a aratat că soluționarea in spirit 
democratic, pas cu pas. a acestor 
probleme a întărit încrederea 
populației germane in pontica 
partidului și a statului nostru 
socialist.

In continuate, vorbitorul a 
spus ; Exista. in străinătate, 
cercuri reacționare care încearcă 
sa interpreteze implicarea masi
va a populației germane in via»a 
social-poiiuca a tarii, conlucra
rea ei, in spiritul celei mai ae- 
savirșite unilati. cu poporul ro
man. integrarea noastră am ce 
in ce mai puternica in etorlul 
comun de construire a societal» 
socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare spre comunism, 
drept o formă de dezintegrare a 
propriei noastre fizionomii na
ționale. drept un fenomen de 
asimilare treptată. Adevărul 
este că tocmai datorită unui 
asemenea climat de democrație 
reala in plină acțiune, noi. ger
manii din Romania, nu numai 
ca sintem și mai aproape, mai 
unin cu națiunea romana, cu 
naționalitățile alături ae care 
ne-a așezat istoria in urmă cu 
secole, dar ne putem păstră și 
dezvolta nestingherit și ființa 
noastră etnică, identitatea noas
tră națională. Partidul și statul 
au asigurat atit baza materială, 
cit și întregul sistem de institu
ții cultural-educative necesare 
dezvoltării naționalităților conlo
cuitoare. De exemplu, dis
punem de aproape 700 de 
unități (i «ecții școlare și 

preșcolare, frecventate de peste 
60 000 copii. instruiți de circa 
3 000 cadre didactice. La re
țeaua de invățămint în limba 
maternă se adaugă ziarele, pro
gramele de radio și televiziune, 
editurile, teatrele de stat, insti
tuțiile științifice și de cultură, 
sistemul extrem de cuprinzător 
al activității cultural-educative 
de masă, care, toate, concură la 
educația in limba maternă, la 
păstrarea și cultivarea tradi
țiilor naționale, in ultimă in
stanță la menținerea si înflori
rea naționalității conlocuitoare 
germane.

Cu atit mai revoltătoare — a 
arătat vorbitorul — este practica 
tot mai manifestă a unor cercuri 
din Germania occidentală, prin
tre care un loc de seamă il 
ocupă conducerile și presa unor 
organizații de emigranti” sași și 
șvabi, precum și elemente fas
ciste notorii, care incearcă să 
instige o parte a populației ger
mane din România să-și pără
sească patria. Multă vreme a- 
ceste cercuri au bătut monedă 
pe tema reîntregirii familiilor, 
problemă generată, după cum 
se știe, de războiul declanșat de 
Hitler, înrolarea în armata ger
mană. de evacuarea forțată de 
către armatele hitleriste a zeci 
de mii de oameni din țara lor. 
Dat fiind că în România proble
ma reîntregirii familiilor a fost 
practic rezolvată cu mult inain
te de Conferința general-euro- 
peană, în spiritul cel mai uma
nitar posibil, trădătorii de pa
trie și de comunitate care se 
află în rindul Landsmannschaft- 
urilor și al altor cercuri politice 
reacționare de extremă dreaptă 
și de tip fascist s-au văzut ne
voit! să recurgă la alte tertipuri 
pentru activitatea lor murdară 
Față de instigarea la emigrare a 
acestei populații, fiecare om de 
bună credință trebuie să recu
noască : cercurile amintite mai 
sus urmăresc. în fond, desfiin
țarea unei comunități naționale 
de sine stătătoare. Totodată, a 
arătat vorbitorul, se urmărește 
racolarea unei forte de muncă 
temeinic pregătite pe contul șu
tului român și care cunoaște 
limba germană.

Consiliul oamenilor muncii de 
naționalitate germană din Româ
nia. presa de limbă germană au 
primit in ultima vreme nume
roase scrisori, in care muncitori, 
țărani, intelectuali cer cu hotă
rire sâ se pună capăt emigrării 
din rindul acestei populații.

Iată de ce salutăm cu toată 
căldura poziția secretarului ge
neral al partidului in această 
problemă. Ca cetățeni ai Repu
blicii Socialiste România — sin
gura noastră patrie — conside
răm aceste practici drept un a- 
mestec nepermis in treburile in
terne ale statului nostru suve
ran. o încălcare grosolană a 
principiilor de drept internatio
nal. O încercare de a lovi, de a 
perturba viata economică si so- 
cial-politicâ a României socia
liste. Puterea de stat, conform 
prevederilor constitutionale. are 
obligația de a apăra și ocroti 
naționalitățile conlocuitoare, in
tegritatea lor etnică, ceea ce im
plică și combaterea tendințelor 
ae emigrare pe toate caile.

Constatăm cu satisfacție că 
cea mai mare parte a populației 
germane nu a dat ascultare în
cercărilor de instigare, văzin- 
du-și liniștit de munca sa pen
tru bunăstarea sa și a întregii 
țari.

După ce s-a referit la sarci
nile importante ce revin in con
tinuare consiliului, raportorul a 
incneiat :

Asigurăm conducerea partidu
lui și statului. personal pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, că 
nu vom precupeți nici un eiort 
pentru a ne aauce o contribuție 
și mai susținuta la mobilizarea 
oamenilor muncii de naționalita
te germană la inlâptuirea neabă
tuta, împreuna cu întregul popor, 
a hotăririlor adoptate de ședința 
comună a Comitetului Central 
al P.C.R., Marii Adunări Națio
nale și Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice si Socia
le. ca vom face totul pentru a 
contribui in mod activ și con
știent ca patria noastră scumpa,. 
Republica Socialistă Romania, 
sa devină tot mai prosperă și 
înfloritoare.

Luind cuvintul in Plenara 
Consiliului oamenilor muncii ae 
naționalitate germană, vorbito
rii și-au manifestat deplina ade
ziune la politica internă și ex
ternă a partidului și statuiui 
nostru, strălucit exprimată in 
magistrala expunere cu carac
ter programatic a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — impresio
nantă sinteză a mărețului pro
ces de reconstrucție și dezvolta
te a patriei noastre, care în
scrie anul 1977 in cronica Româ
niei nu nurnai ca un an greu 
încercat, ci și ca un moment de 
maximă importantă in infăptui
rea obiectivelor partidului. in 
mersul nostru neabătut spre co
munism.

„Cu cit pătrundem mai adine 
sensurile și semnificațiile ex
punerii, a subliniat în cuvîntul 
său Josef Kraus, cu atit mai mult 
ni se umplu inimile de legitimă 
mindrie. cu atit mai mult și 
noi, oamenii muncii de naționa
litate germană. încercăm senti
mentul de nețărmurită satisfac
ție de a fi cetățeni ai acestei mi
nunate țări socialiste, de a face 
parte din acest străvechi popor 
cu nobile virtuți eroice, dovedite 
incă o dată in împrejurările deo
sebit de grele prin care a tre
cut tara in urma cutremurului 
din 4 martie. Dind glas acestor 
ginduri, acestor inalte simțămin
te patriotice, ne exprimăm pro
funda recunoștință fată de fer
mitatea revoluționară cu care 
P.C.R. militează pentru întări-

Margarete
„Tovarășul. . ... ---

ța Ceaușescu au 
<nnlu strălucit de 

potism și umanism 
ddăruire comunistă, 

.‘tutindeni oameni-

Nicolae
au ex-

rea unității de nonolit a poporu
lui in jurul palidului care ne 
conduce cu diviziune științifi
că în măreața ap eră a construc
ției socialiste".

Mulți dintre cei care au luat 
cuvintul. prirre care Nikolaus 
Piily. Maja Philippi, Alfons 
Leili, și-au earimat. in numele 
colectivelor d muncă din care 
fac parte. h®rirea lor de a 
aplica neabătt in viată măsu
rile adoptatede Comitetul Po
litic Execuți’ privind refacerea 
rapidă a fii și de a în
deplini și depăși sarcinile 
prevăzute ii mobilizatorul pro
gram pus n fața intregului 
popor de ci de-a] XI-lea Con
gres al Pariului Comunist Ro
mân, in eșmerea secretarului 
general al Irtidului la ședința 
comună a Q. al P.C.R., M.A.N. 
și ConsiliulțSuprem al Dezvol
tării Econoice și Sociale. „E- 
xemplul of<t întregii națiuni 
de președiț’le României în 
opera de stare si reconstruc
ție a țării,1 subliniat Susana 
Weiss, a efeitat o uriașă in
fluentă. a f cel mai puternic 
factor mobțator care a făcut 
ca oameni muncii din patria 
noastră, fărieosebire de națio
nalitate. nopți. să demonstrăm 
prin activița de zi cu zi ca 
vom face t| pentru lichidarea 
grabnică a furor urmelor lă
sate de cumur, pentru a nu 
ne abate dnimic de la calea 
de dezvolta societății noas
tre socialistrasată de Congre
sul al XI-lal partidului".

La rind său.
Kraus rva : ______
Nicolae Cbescu. împreună'cu 
tovarășa ~ 
dat un 
fierbinte 
socialist, 
inspirînd 
lor spiritul solidaritate și vo
ință fermă a depăși momen
tele grelerin care a trecut 
tara".

„Noi. cehii de nationaiitate 
germană, arătat intre altele 
Ioan Litsclsintem hotăriți să 
ne incadrăforturile in marea 
familie a lunir noastre’ pen
tru realizț hotăririlor parti
dului carentem convinși, că 
va face România socialistă 
o țară a btului si civilizației 
pentru noi".

„Și in * zile — sublinia 
Maus VVehn —s-au dovedit 
trăinicia, bilitatea și forța 
unității irului popor în ju
rul partid in frunte cu 
secretarul general, tovarășul 
Nicolae CJescu. care și de 
această dsi-a afirmat înal
tele virtu conducător ai 
națiunii ne socialiste, uma
nismul sâvoluționar. grija 
tată de cele fiecărui cetă
țean al țtață de prezentul 
și viitoruriei noastre co
mune -^publica Socialistă 
România1

Manifeț-și adeziunea to
tală la gesele idei si tezele 
programaie o deosebită 
însemnătuprinse in expu
nerea lașului 
Cea ușes orbitorii 
primat șștința profunda a 
oamenildicii de naționali
tate ger. fată de activita
tea neot desfășurată de 
secretarieral al partidului 
pentru iși fericirea tuturor 
cetățeniei, a României so
cialiste.

„Adincesionat, a spus, 
între aliamuel Beer, de 
expuneovarașului Nicolae 
Ceaușesi exprim adeziu
nea tota de măsurile sta
bilite did in vederea de
pășirii jlor actuale ale 
economisire naționale și, 
totodatăsociez optimismu
lui genjrivind realizarea 
tuturor ierilor cincinalului, 
care vătui baza asigură
rii unu tot mai inalt de 
civilizaiunăstare al intre- 
guiui p

„Recia mea și a oame
nilor ne care-i reprezint, 
a reliedf Kristoff, se va 
materiiactivitatea neobo
sită pedepiinirea sarci
nilor gvin, pentru nor- 
maiizaiii economico-so
ciale ®i asigurarea dez
voltări calea progresului 
și civi

In dezbaterilor, parti- 
cipaiițțnară au reliefat 
pozițiaială a partidului 
și staljtru, in spiritul ho- 
târirilfesului al XI-lea 
al P.tatereselor vitale 
ale ui. progresului 
cial fiic, ale păcii 
eolabere popoare, 
problimplexe care con- 
fruntia contemporană, 
particctivă, constructivă 
la soi lor, la afirmarea 
unei îoi, ia promovarea 
unei ni economice in 
lume ca fiecare națiune 
sa fi pe destinele sale, 
sa-șiiuri o viață liberă’ 
inde| prosperă.

„P internațional do- 
binda noastra, locul 
dem Romania il ocupa 
in riunilor lumii — a 
deci Waninger — se da- 
toreiărilor obținute pe 
druruirii societății so- 
ciallptuirii mărețului 
Proiorat de Congresul 
al . edificare a socie
tății multilateral dez- 
voiiintare a României 
sprm, activității inter- 
națbosite a tovarășu
lui peaușescu pentru 
dejelațiilor de priete
nie țările lumii, pen- 
triga in viața inter
natului nou climat, 
msă la făurirea unei 
lune și mai drepte”,

bortant in cadrul 
luinarei l-a ocupat 
reidițiilor optime de 
caură naționalitățile 
cc deplina egalitate 

so- 
?i 
in

în drepturi, posibilităților lor di 
afirmare nestingherită, pentru 
manifestarea deplină în viața 
socială a tuturor cetățenilor, fără 
deosebire de naționalitate, pen
tru participarea lor activă la 
edificarea noii vieți, la condu
cerea societății. Relevind aceste 
roade ale politicii științifice, 
marxist-leniniste, a P.C.R în 
problema națională, Georg 
Scherg, Ștefania Funk și alți 
vorbitori au arătat că in Roma 
nia s-au asigurat in mod real 
declina egalitate in drepturi a 
tuturor cetățenilor, indiferent de 
nationaiitate. condiții de muncă 
creatoare in sfera producției de 
bunuri materiale și în toate do
meniile de activitate, posibi
litatea afirmării plenare a spi
ritualității ' 
neîngrădite

S-a
etnice, a folosirii 
a limbii mater

ne. S-a amintit, astfel, lar
ga dezvoltare a rețelei de școli 
de toate gradele, cu predare în 
limba maternă, paralel cu exis- 
tenta a numeroase instituții și 
formații cultural-artistice care 
iși aduc necontenit contribuția 
la îmbogățirea patrimoniului ar
tistic național. „Se cuvine ca ei 
la această plenară. spunea 
Heinrich Sitzler. să mulțumesc 
conducerii partidului, personal 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
pentru modul consecvent de 
realizare a politicii naționale a 
partidului, pentru grija și aten
ția deosebită manifestate față 

e naționalitățile conlocuitoare".
Hanș Liebhardt a reliefat „ca
drul prielnic spiritual si mate
rial creat dezvoltării culturii In 
tara noastră, din care face parte 
Â«£«tUnî de limbă sermană. 
Asistăm la un proces de unifi
care a forțelor și a capacităților 

că vorba de s-ași. de 
aIfe 8ruDări constituite istoric și etnografic — 

neîe €S!e v"nU1 din fenome- 
de imb?gatire soirituală.de impuls și de elanuri”.

Pupă ce a exprimat in cuvinte 
d fe ?fire-aSa recun°Stintâ pen- 

mîn,f t n’n -care Parfidul Co- 
Roman, secretarul său 

general. tovarășul Nicolae
Ceaușescu. a readus tara la
cursul ei normal după distrugă
torul cutremur. scriitorul Franz storch a ----
în care 
se înscriu in spatiuf României 
si m timpul socialist, deoarece 
un la acest spațiu și la acest 
timp. Pentru că pentru mine 
cuvintul patrie nu se lasă redus 
ia un ..Lippenbekennutnis”, adi- 
ca la o declarație făcută din 
virful buzelor, așa după cum iși 
Închipuie unii care ne îndeamnă 
să părăsim meridianele geogra- 
fice și sociale in care ne-am 
născut, ne-am format și ne-am 
croit drum spre calitatea de om. 
In cuvintul patrie se împletesc 
și lupta străbunilor pentru pli
ne, și cea împotriva morții, așa 
cum reiese ea din limpezimea 
egudă a veaciixiipr. din paginile 
îngălbenite ale cronicii convie
țuirii".

Ca și alți. vorbitori, Adolf 
Hedrich, Nikolaus Berwanger, 
Hans Welmuth Schneider au 
demascat falsele lozinci umani
tare cu care propaganda ostilă 
socialismului incearcă să facă 
Piozeliți, ademenind cu mirajul 
societății de consum pe cei care 
preferă un mod de viată ușor, 
care aleargă după himere, care 
nu înțeleg că aventura părăsirii 
patriei înseamnă trădare fată 
de rude, prieteni, fată de moșii

spus : „Urmăresc felul 
Plaiurile mele natale

si
pe 
ei. ____
te tot mai sus pe treptele pro
gresului, care n-au înțeles că 
pe pămint străin li pindesc 
umilința, privațiunile, traume
le psihice. Afirmind aceeași in
transigentă condamnare. Josef 
Bartl declara de la tribuna 
plenarei. „în lume se maj aud 
voci defăimătoare care incearcă 
sa ne descurajeze, să ne intoar- 
ca de pe drumul drept și bun 
Pe care am pornit. Dar cine 
sint defăimătorii ? Sint ratații 
on criminalii notorii ai unui 
trecut de tristă amintire pen
tru noi toti. sint marionetele 
unor cercuri fasciste, carora le 
lac odiosul joc. Aceștia nu au 
nici o șansă in a lovi in demni
tatea și onoarea noastră, fiindcă 
noi le opunem un uriaș scut pe 
care s-au gravat pentru tot
deauna munca, cinstea, egalita
tea ~ cuvinte devenite adevâ- 
ruri la noi in România*4.

Mamfestindu-și cu însufle
țire. ca SI toți eei]alti vorbitorii 
Patriotismul fierbinte, dragostea 
51 atașamentul pe care-1 nutresc 
față de partid, fată de secretarul 
sau general, Ferdinand Haycr 
a declarat; „Nu poate există o 
datorie mai înaltă fata de pro
pria conștiință decit slujirea cu 
8ăueSSne 3 tării 51 Poporului 
sau. Spunem deschis acelora 
care și-au părăsit țara. s.au 
dezis de patria lor. in care s-au 
născut, ca sint trădători de tară 
Donm să se știe că noi, oarne-l 
tui muncii de nationaiitate ger
mana, înfierăm cu toată hotă
ra ea asemenea manifestări si 
feȚdzam categoric orice încer
care de a ne abate de pe dru
mul făuririi socialiste. La fel 
doresc să afirm. ca fiu al acestor 
meleaguri, că leagănul nostru 
ste aici, in România, și nu in 

altă parte. Noi, oamenii muncii 
de nationaiitate germană, sintem 
conștienți de acest 
Poporul român am 
preună 
ne-am închegat inț- 
trainică și statornică. ------
noătm r.^flrraăm angajamentul 
”^5UJ01emn’ al tuturor oame- 

natiorțalitate 
la înălțimea

strămoșii lor. care au trudit 
aceste păminturi pentru ca 

urmașii lor de azi, să se inal-

lucru. Cu 
trăit îm- 

si la bine si ia rău. 
intr-o frăție

nilor muncii de 
germană, de a fi „ 
comandamentelor epocii’n^tre 
a societății noastre socialiste, a 
încrederii pe care partidul nos- 
ru ne-o acordă, de a milita cu 

tot ceea ce avem mai bun pen
tru. a fi demni fii ai patriei op- 
niune, România socialistă".
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CONTUL OMENIEI
Expresii emoționante ale solidarității, ale înaltei 

conștiințe civice a poporului nostru

Socialist
Romita,

în Capi- 
condusă

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele tuturor pastorilor cultului penticostal întruniți în Bucu
rești la conferința de orientare la data de 1 aprilie 1977, vă rugăm să primiți 
călduroasele noastre mulțumiri pentru libertatea de care se bucură cultul 
nostru în Republica Socialistă România.

De asemenea, vă rugăm să primiți asigurarea că deservenții și toți 
membrii cultului nostru. în strînsă unitate cu toți cetățenii, sprijinim toate 
Inițiativele și recomandările Domniei Voastre pentru vindecarea rănilor 
cauzate de cutremurul de pămînt din 4 martie și pentru întărirea și 
prosperitatea patriei noastre.

Din suma de un milion promisă din fondurile cultului, ale filialelor 
șl ale comunităților, pentru contul omeniei, a fost depusă, pînă în pre
zent. suma de 880 940 lei.

Vă asigurăm că suma promisă va fi depășită. Urmind exemplul Domniei 
Voastre. împreună cu ajutorul bănesc, unim munca pe care o depunem 
cu abnegație, pentru bunăstarea și fericirea Întregului popor.

Cu deosebită stimă și aleasă prețuire.
Președinte,

P. BOCHIAN
Secretar general,
A. VAMVU

Din întreaga fără, reporterii și corespondenții ziarului 
nostru continua să transmită la redacție vești despre noi și 
impresionante dovezi ale spiritului de solidaritate și de 
profund umanism ce caracterizează societatea noastră 
socialistă.

• Muncitorii, Inginerii șl tehnicie
nii de la întreprinderea de construc
ții hidrotehnice Constanța au hotărît 
să depună pînă la sfîrșitul acestui an 
in Contul omeniei peste 5 000 000 lei.

• Angajații de la întreprinderea de 
postav „Proletarul" din Bacău au ho
tărît să depună în Contul omeniei 
suma de 1 400 000 lei, reprezentînd 
• etribuția unei zile de muncă pe lună

mă la sfîrșitul anului. Și lucrătorii 
jj. unitățile comerciale ale orașului 
tău au subscris în același cont 

suma de 4 500 000 lei, reprezentînd re
tribuția unei zile pe lună pînă la fi
nele anului și o parte din gratifica- 
țiile cuvenite pe 1977.

• Oamenii muncii de la Combina
tul de articole tehnice din cauciuc 
Pitești contribuie la constituirea fon
dului de ajutor cil 2 400 000 Iei, cei de 
La întreprinderea de motoare electrice 
din aceeași localitate — cu 1 4S0 000 
lei. iar cei de la întreprinderea de 
confecții din Curtea de Argeș — cu 
suma de 2 000 000 Iei.

• Lucrătorii Ministerului Turismu
lui. ai Centrului de formare și per
fecționare pentru cadrele din indus
tria hotelieră și turism și ai Centru
lui de calcul departamental au hotă
rit să contribuie la „Contul 1977“ cu 
suma de 970 000 lei. Cadrele de con
ducere au subscris retribuția lor pe 
o lună, iar ceilalți lucrători — grati- 
ficațiile pe 1976 și o parte din retri
buție.

• Oameni ai muncii — români, ma
ghiari. germani — de la întreprinde
rea de produse de sticlă „Victoria 
muncii" din Poiana Codrului, județul 
Satu Mare, au hotărît să contribuie la 
Contul solidarității cu suma de 600 000 
lei, proveniți din. donarea retribuției 
pe o zi pe lună pînă la sfîrșitul anu
lui.

• Lucrătorii de la întreprinderea 
„Porțelanul" din Alba Iulia depun în 
Contul omeniei suma de 891 000 lei. 
De asemenea, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii de la întreprinderea jude
țeană de construcții montaj Alba vor 
contribui la „Contul 1977“ cu peste 
1 000 000 lei.

• Angajați! de la întreprinderea

textilă din Slatina contribuie la con
stituirea Contului omeniei și solida
rității cu suma de 1 720 000 lei. Lu
crătorii de la Filatura de bumbac din 
Drăgănești-Olt s-au angajat să depu
nă, in aceLași cont, 350 000 lei. cei de 
la Trustul județean al întreprinderi
lor agricole de stat Olt suma de 
2 020 000 lei, iar feroviarii stației 
C.F.R. Piatra-Olt — 389 400 lei.

• De la fabrica de tricotaje „Mio
rița" din Oradea sîntem anunțați că 
angajații de aici au depus pină acum 
in Contul omeniei suma de 100 000 
lei. urmînd ca pină la finele anului 
să mai depună 1 100 000 lei.

• Cadrele militare și personalul 
civil din marile unități în care se
cretari ai consiliilor politice sînt co
loneii David Pantelimon și Dumitru 
Mateiovici au subscris la „Contul 
1977“ sumele de 2 132 605 și, respectiv, 
2 093 626 lei.

• Din județul Suceava sîntem 
anunțați că angajații de la Combi
natul de celuloză și hirtie Suceava 
și Exploatarea minieră Vatra Dornei 
depun în Contul omeniei cite 1 000 000 
lei fiecare, cei de la întreprinderea 
de prelucrare a lemnului Rădăuți — 
600 000 lei, de la întreprinderea de 
piele și încălțăminte „Străduința" 
Suceava — 488 000 lei. Fabrica de 
mobilă Cimpulung Moldovenesc — 
275 000 lei, iar de la cooperativele 
meșteșugărești din orașul Rădăuți —• 
430 000 lei.

• Membrii cooperativei agricole de 
producție din Scornicești, județul 
Olt, au hotărît ca. in afara sumei de 
5 000 000 lei, provenită din retribuția 
suplimentară cuvenită pentru rezul
tatele activității desfășurate anul 
trecut, atit în sectorul producției ve
getale. cît și în cel zootehnic, să mai 
doneze la fondul de ajutorare a si- 
nistraților 100 tone porumb. 50 tone 
grîu. 10 tone carne de pui și alte 
produse.
• Lucrătorii de la Consiliul popu

lar județean Argeș și din unitățile 
subordonate au hotărit să depună, in 
„Contul 1977“. pină la finele anului, 
suma de 14 455 100 Iei. De asemenea, 
angajații de la Complexul C.F.R. Pi-

sinis-tești contribuie la ajutorarea 
fraților cu 2 518 203 lei.
• Suma înscrisă în ..Contul 1977“ de 

către angajații unităților economice, 
ca și de membrii cooperatori din 
comuna Băbeni, județul Vîlcea. tota
lizează 1 111 100 lei.
• Angajații de la stațiunile de me

canizare a agriculturii din județul 
Vrancea subscriu în Contul omeniei, 
pină la sfîrșitul anului. peste 
960 000 lei.

• Pînă in 
de locuitorii 
județul Satu 
torare se ridică la peste 620 000 lei.

• Angajații de la întreprinderea de 
industrializare a cărnii Buzău au ho
tărit să depună in Contul omeniei 
suma de 338 000 lei constituită din 
retribuția pe o lună a personalului de 
conducere și din retribuția unei zile 
de muncă lunar pînă la sfîrșitul a- 
nului a celorlalți angajați.

• Activiștii Uniunii județene Har
ghita a cooperativelor agricole de 
producție se înscriu in contul solida
rității cu retribuția pe o lună.

• Lucrătorii de la Oficiul județean 
de turism Vaslui au depus în Contul 
omeniei suma de. 119 360 lei. prin do
narea gratificațiilor ce le-au revenit 
pe anul 1976.

• Pionierii din Județul Ilfov au de
pus în Contul omeniei 350 000 lei, 
sumă rezultată din acțiunile de mun
că patriotică si manifestări cultural- 
artistice.

• Din acțiunile de muncă patrio
tică. precum și din valorificarea o- 
biectelor realizate in atelierele de 
practică, elevii Grupului școlar fores
tier Rm. Vilcea au obținut venituri 
în valoare de 100 000 lei. pe care le-au 
depus în Contul omeniei și solidari
tății.

• Contribuția Liceului real-umanist 
nr. 2 Satu Mare in contul solidarită
ții se ridică la 98 500 lei.

• Profesorii și elevii Liceului In
dustrial nr. 9 Craiova au hotărit să 
contribuie la Contul omeniei eu 
124 000 lei.

• Pînă in prezent, comitetele și co
misiile de femei din județul Hune
doara au depus în Contul omeniei 
peste 257 000 lei — sumă rezultată din 
donații ale femeilor pensionare și 
casnice, din valorificarea unor produ
se agroalimentare. a deșeurilor me
talice. textile și de hirtie. din acțiu
nile culturale si expozițiile cu vinzare 
a diverselor obiecte lucrate de mînă.

• încasările provenite de la diferite 
manifestări cultural-sportive organi
zate la case de cultură, cămine cul
turale. cluburi și terenuri de sport 
din județul Mehedinți sînt depuse în 
Contul omeniei. Pînă în prezent, din 
aceste acțiuni s-au depus 90 000 lei.

• La Galeria de artă din orașul Sf. 
Gheorghe s-a deschis expoziția „O- 
meniei și solidarității", organizată de 
filiala județului Covasna a Uniunii 
artiștilor plastici. Pînă în prezent, 
primele încasări provenite de la un 
număr de 27 de lucrări din cele pre
zentate s-au depus în Contul omeniei.

• De la Comitetul județean Con
stanta pentru cultură și educație so
cialistă aflăm că activiștii din toate 
instituțiile culturale din județ depun 
î;i. .„ContițJ 1977“ suma de peste 
1 330 000 lei. reprezentînd contribuții 
personale și încasări realizate la 
spectacole ce vor fi organizate in be
neficiul sinistraților.

condusă de Pier Luigi
Luni după-amiază a sosit 

tală o delegație a P.S.D.I., 
de Pier Luigi Romita. secretar gene
ral al Partidului Socialist Democra
tic Italian, care, la invitația C.C. al 
P.C.R.. face o vizită de prietenie în 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții italieni au fost întîmpinați

secretar general al partidului
de tovarășii Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ion 
Stănescu, secretar al C.C. al P.C.R., 
Dumitru Turcuș, membru al Colegiu
lui central de partid, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

prezent. sumele depuse 
din comuna Crucișor, 
Mare, în contul de aju-

Lucrările plenarelor Consiliilor oamenilor muncii
de naționalitate maghiara și germană

(Urmare din pag. I)
a Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Marii Adunări Na
ționale și Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale, desfă
șurată la București in zilele de 28 și 
29 martie, din Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu prezentată cu 
acest prilej, document de o excepțio
nală valoare teoretică și practică, 
adoptat ca program de activitate al 
partidului și statului, al întregului 
popor, in vederea înlăturării în cel 
mai scurt timp a urmărilor cutremu
rului de la 4 martie, a realizării 
exemplare a prevederilor de plan ne 
anul 1977. și pe întregul cincinal. în
făptuirii tuturor obiectivelor stabilite 
de Congresul al XI-lea al P.C.R.. atit 
în domeniul politicii interne, cît și 
internaționale.

Rapoartele pe marginea probleme
le aflate în dezbatere au fost pre- 
/eVtate în Plenara lărgită a Consiliu- 
Aji oamenilor muncii de naționalitate 

tghiară de tovarășul Ștefan Peterfi, 
•nbru al C.C. al P.C.R.. vicepre- 
dte al Consiliului de Stat, pre- 

intele consiliului, iar în Plenara 
gită a Consiliului oamenilor mun- 

/ de naționalitate germană, de to- 
ârășul Eduard Eisenburger. mem- 

>ru al C.C. al P.C.R. și al Consiliului 
fie Stat, președintele consiliului.

Pe marginea raportului prezentat 
de președintele Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară au 
luat cuvîntul tovarășii : Szabo Ale
xandru. președintele Consiliului ju
dețean Alba al oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară. Kocsik Iosif, 
președintele Consiliului județean 
Arad al oamenilor muncii de națio
nalitate maghiară. Szabd Adalbert, 
strungar la întreprinderea ..înfrăți- 
rea“-Oradea, Nagy Sandor, președin
tele C.A.P. Vaida, județul Bihor, Al
bert Alexandru, președintele Consi
liului județean Brașov al oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară, 
redactor-șef la .. . "
Szekely Zoltân. președintele Consi
liului județean Covasna al oame
nilor muncii de naționalitate ma
ghiară. Ubornyi Mihai, prim-secre
tar al Comitetului municipal al 
P.C.R. Odorheiu Secuiesc. Hajdu 
Gyăză, președintele Consiliului jude
țean Mureș al oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară, redactor-șef 
al revistei ..Igaz Szd“. Acs Aloiz. di
rectorul Teatrului de Nord-Satu 
Mare. Kazinczy Eugen, președintele 
Consiliului județean Sibiu al oame
nilor muncii de naționalitate ma
ghiară. Mârton Iuliana. tehnician la 
fabrica. „Bumbacul“ Timișoara. Bo- 
dor Păi, redactor-șef la Radioteleyi- 
ziune. Banyai Ladislau. vicepreședin
te al Academiei de științe sociale și 
politice, Sziics Iuliana. maistru la în
treprinderea textilă Arad. Portik A- 
dalbert. președintele Consiliului jude
țean Bistrița-Năsăud al oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară. Ba- 
lint Andrei, președintele C.A.P. Săce- 
le, Letay Lajos. redactor-șef a! revis
tei „Utunk". Kerekes Martin, strungar 
la uzina „Tehnofrig" din Cluj-Napo- 
ca. Albert Anton, redactor-șef al zia
rului „Harghita", prof. dr. Puskâs 
Gyorgy și Pongrăcz Maria, redactor 
al ziarului „Szabad Szo" Timișoara.

Pe marginea raportului prezentat 
de președintele Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate germană au 
luat cuvîntul tovarășii : Heinrich 
Sitzler, secretar al Comitetului mu
nicipal Sibiu al P.C.R.. președin
tele Consiliului județean al oameni
lor muncii de naționalitate germană, 
Adolf Hedrich, tehnician constructor 
la întreprinderea agricolă de stat 
din comuna . Zagăr, județul Mureș, 
Josef Kraus, miner la exploatarea 
Petrila din județul Hunedoara. Ni
kolaus Berwanger, președintele Con
siliului județean Timiș al oamenilor 
muncii de naționalitate germană, re
dactor-șef al ziarului ..Neue Banater 
Zeitung" din Timișoara. Josef Bartl, 
secretar al Consiliului județean Satu 
Mare al oamenilor muncii de națio
nalitate germană. Hans Liebhardt, 
redactor-șef adjunct la Radiotelevi- 
ziunea română. Ferdinand Hayer, 
vicepreședinte al Consiliului județean 
Arad al oamenilor muncii de națio
nalitate germană, redactor la ziarul 
..Neue Banater Zeitung" din Arad, 
Maja Philippi, profesoară 
din Brașov, Georg Scherg, 
conferențiar la Facultatea de filolo
gie din Sibiu. Hans Wellmann. profe
sor la Liceul „Josef Haltrich" din 
Sighișoara, județul Mureș, Nikolaus 
Pilly. președintele Consiliului jude
țean Hunedoara al oamenilor muncii 
de naționalitate germană, șef 
sector la „Victoria"
Samuel Beer, director adjunct al 
Liceului pedagogic din Sibiu. 
Sana Weiss, lector la Institutul 
învățămint superior din Tirgu 
res. loan Litschel. lăcătuș

Arad, 
emerită 
scriitor.

de
din Călan,

Sp- 
de 

Mu
la

Mediaș, 
maistru 
de con- 
Ștefania 
județean

..Brassoi Lapok“,

Cronica
Cu prilejul celei de-a XXXII-a a- 

niversări a eliberării Ungariei de sub 
dominația fascistă, președintele Marii 
Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România. Nicolae Giosan. a 
adresat o telegramă de felicitare pre
ședintelui Adunării de Stat a Re
publicii Populare Ungare. Apro An
tal.

★
Cu prilejul celei de-a XXXII-a a- 

niversări a eliberării Ungariei de sub 
dominația fascistă, 
cestei 
Biczd. 
roăne 
luptei 
a patriei, pentru socialism, precum și 
la Monumentul eroilor sovietici.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Senegal, la Casa de cultură 
a Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea a fost or
ganizată. luni după-amiază. o mani
festare culturală.

în acest cadru, ziaristul Mircea S. 
Ionescu a vorbit despre realizările 
obținute de poporul senegalez în dez
voltarea economică si socială, des
pre extinderea si adincirea legături
lor prietenești pe multiple planuri 
dintre România si Senegal.

La manifestare au luat parte loan 
Botar. secretar al I.R.R.C.S.. repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe. Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste. Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, oameni de artă ș! cultură, 
ziariști.

ambasadorul a- 
țări la București. Gyorgy 

a depus, luni dimineața, co
de flori Ia Monumentul eroilor 
pentru, libertatea poporului si

zilei
Au fost 

negalului 
Boye. si

prezenți ambasadorul Se- 
la București. Ibrahima 

membri ai ambasadei.
★

amiază a sosit în CapitalăLuni la
o delegație a Consiliului Național al 
Frontului Național din R. S. Ceho
slovacă, alcătuită “ -----
lety, șeful Secției 
Miroslav Bernard, 
pentru schimb de 
noastră, la invitația Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socialiste.

★
Secvențe reprezentative ale actua

lei activități editoriale a Austriei sînt 
ilustrate publicului nostru prin in
termediul unei expoziții de carte des
chise. luni la amiază, la Biblioteca 
Centrală Universitară din Capitală. 
Expoziția reunește literatură beletris
tică clasică și contemporană, științi
fică. enciclopedică, de artă, respectiv 
circa 300 de volume, tipărite recent 
de cunoscute edituri austriece.

★
Luni seara, în sala Ateneului Ro

mân. a avut Ioc cel de-al doilea 
concert, extraordinar din cadrul tur
neului întreprins in_ țara noastră de 
orchestra 
Leipzig. 
Gerhard 
tat un 
bucureștean a putut, astfel, asculta 
cîteva pagini memorabile din crea
ția marelui compozitor, și anume 
Concertele brandenburgice nr. 1. 2, 
5 și Suita nr. 4 în re major.

(Agerpres)

din Rudolf Dvou- 
relații externe, și 
care face o vizită 
experiență în țara

..Bach" Gewandhaus din 
Sub bagheta dirijorului 

Bosse, orchestra a prezen- 
program Bach. Publicul

ÎN INDUSTRIA CAPITALEI
(Urmare din pag. I)
lei. peste 330 000 mp țesături, me
dicamente de peste 100 milioane lei, 
315 000 tricotaje, 524 000 perechi în
călțăminte și altele.

„Succesele dobîndite — se sublinia
ză in continuare în telegramă, — rod 
al sprijinului permanent, al grijii și 
înaltei competențe cu care dumnea
voastră. iubite . tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. indrumați activitatea or
ganizației de partid, a tuturor cetățe
nilor Capitalei pentru utilizarea cu 
maximum de randament a potenția
lului economiei bucureștene. pentru 
creșterea eficienței întregii noastre 
activități, reprezintă încă o expresie 
a adeziunii lor depline față de poli
tica înțeleaptă a partidului și statului 
nostru. Permiteți-ne să vă adresăm 
și cu acest prilej, mult stimate tova
rășe secretar general, întreaga noas
tră gratitudine și- recunoștință pentru 
grija necontenită ce o manifestați 
pentru dezvoltarea economică și so
cială armonioasă a Capitalei, pentru 
creșterea continuă a nivelului de trai

a! populației, pentru fericirea si bu
năstarea poporuljii nostru".

„Vă asigurăm, mult iubite tovarășe 
. secretar general — se spune în în

cheierea telegramei —. că după exem
plul dumneavoastră vom acționa ne
abătut. hotărît. neprecupetind nici un 
efort, umăr la umăr cu toți locuitorii 
Bucureștiului. pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan și a angajamente
lor pe anul 1977. pentru sporirea con
tribuției Capitalei la accelerarea dez
voltării economice și sociale a patriei, 
pentru ridicarea ei in rîndul țărilor 
dezvoltate ale lumii, pe noi trepte de 
progres șl civilizație".

t

SĂRBĂTOAREA^ NAȚIONALĂ

A REPUBLICII SENEGAL
Excelenței Sale

Domnului LEOPOLD SEDAR SENGHOR
Secretar general al Partidului Socialist din Senegal, 

Președintele Republicii Senegal
DAKAR

Cu prilejul celei de-a XVII-a aniversări a proclamării Independenței 
patriei dumneavoastră, am deosebita plăcere de a vă adresa. în numele 
poporului român și al meu personal, cele mai călduroase felicitări, sincere 
urări de sănătate și fericire personală, de progres și bunăstare continuă 
poporului senegalez prieten, pe calea dezvoltării sale economico-sociale in
dependente.

îmi amintesc cu multă plăcere de vizita recentă șl de convorbirile pe 
care le-am avut împreună și îmi exprim convingerea că relațiile politice, 
economice și culturale dintre România și Senegal vor cunoaște o dezvoltare 
continuă în interesul popoarelor și țărilor noastre, constituind o contribuție 
la procesul de edificare a unei lumi mai bune și mai drepte, de consolidare 
a păcii și înțelegerii dintre toate națiunile lumii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Români 

Președintele Republicii Socialiste România

Dakarul este socotit ne bună 
dreptate poarta Senegalului. Im
portant nod de comunicație, orașul- 
port a cunoscut o puternică înflo
rire în perioada de după procla
marea independenței — eveniment 
cardinal în istoria țării, de la care 
se împlinesc 17 ani. Expresie a suc
ceselor poporului senegalez pe ca
lea dezvoltării de sine stătătoare, 
aci. la Dakar, se întîlnesc un șir de 
fabrici și uzine recent construite, 
în jurul capitalei a fost creată tot
odată o așa-numită ..zonă liberă" 
destinată amplasării de noi obiec
tive economice.

Planul de dezvoltare pentru 
perioada 1977—1981. care preve
de o creștere a produsului in
tern brut cu 5.8 la sută pe an. cu
prinde un volum de investiții de 
350—400 miliarde de franci. Planul 
acordă prioritate investițiilor direct 
productive. în acest cadru se în
scrie construcția mai multor între
prinderi industriale. între care o 
rafinărie de petrol, o uzină de în
grășăminte azotoase. un port mine
ralier și petrolier, o Centrală elec
trică. Planul prevede, totodată, un 
șir de obiective pentru dezvolta
rea agriculturii și creșterea vite
lor. regularizarea cursurilor de ană 
interne. împădurirea unor impor
tante ' suprafețe în vederea com
baterii efectelor secetei. Sectoru
lui de transporturi, telecomuni
cațiilor și turismului le sînt afectate 
73 miliarde de franci, iar celui so
cial 92 miliarde, prevăzindu-se con
strucția unor noi scoli, spitale si 
locuințe.

Eforturile poporului senegalez 
pentru consolidarea independentei, 
pentru dezvoltarea economiei si ac
celerarea progresului social sint 
urmărite cu sentimente de simpatie 
și solidaritate de poporul român, 
prieten apropiat al popoarelor Afri
cii, al tuturor popoarelor care luptă 
pentru afirmarea propriei identi
tăți. pentru dreptul sacru de a fi

stăpîne pe destinele proprii și pe 
avuțiile naționale.

între România și Senegal s-au 
stabilit și se dezvoltă relații de 
prietenie și colaborare, bazate pe 
stimă și respect reciproc. O contri
buție de importanță hotărîtoare la 
extinderea legăturilor multilaterale 
româno-senegaleze au adus-o în- 
tîlnirile și convorbirile din ultimii 
ani dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Leopold Sedar Sen- 
ghor. Un puternic factor stimulator 
pentru dezvoltarea generală a rela
țiilor dintre cele două țări și po
poare îl constituie bunele legături 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Senegalez. hotărî- 
rea celor două partide de guvernă- 
mint de a extinde colaborarea din
tre ele.

Recenta vizită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Senegal, prin 
întreaga ei desfășurare, prin cdr- 
dialitatea și deplina înțelegere ce 
au caracterizat convorbirile la ni
vel înalt, prin entuziastele mani
festări de stimă și prețuire cu care 
președintele României a fost pre
tutindeni înconjurat, prin multi
plele acorduri și înțelegeri înche
iate. a pus în evidentă sentimentele 
de prietenie trainică ce leagă po
poarele român și senegalez. a des
chis noi și ample perspective pen
tru amplificarea și adincirea cola
borării multilaterale dintre cele 
două țări, partide și popoare — vi
zita căpătînd astfel semnificația 
unui eveniment cu adevărat istoric 
în evoluția raporturilor reciproce.

Fără îndoială, transpunerea în 
viață a înțelegerilor în cele mai 
diferite domenii realizate cu acest 
prilej va ridica pe o treaptă nouă, 
superioară conlucrarea prietenească 
dintre statele noastre, aceasta co- 
respunzind pe denlin intereselor 
ambelor țări și popoare, ale cauzei 
păcii și progresului in lume.

A. BUMBAC

Oricind, oriunde — coșmarul fascismului
impune vigilență

cinema
(Urmare din pag. I)

„Automecanica" din 
detul Sibiu. Alfons Leili. 
la întreprinderea județeană 
strucții din Satu Mare. 
Funk, activistă la Consiliul _ 
Timiș al sindicatelor. Franz Storch, 
membru în biroul Uniunii scriitori
lor din România, redactor-șef al re
vistei ..Voîk und Kultur". Adolf 
Kristoff. Erou al Muncii Socialiste, 
șef de fermă La întreprinderea agri
colă de stat din Mediaș, județul 
Sibiu. Josef Waninger, șef de echipă 
la întreprinderea constructoare de 
mașini din Reșița. Margareta Kraus, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
deputat în Marea Adunare Naționa
lă. prim-secretar al Comitetului oră
șenesc de parțid și primar al orașului 
Codlea din 
Welmuth 
Consiliului 
lor muncii
profesor la Liceul din Sebeș — ju
dețul Alba.

în încheierea lucrărilor Plenarei 
lărgite a Consiliului oamenilor mun
cii de naționalitate maghiară a luat 
cuvîntul tovarășul Cornel Burtică, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.. iar 
la lucrările Plenarei lărgite a Consi
liului oamenilor muncii de naționali
tate germană a luat cuvîntul tovară
șul Ilie Verdeț. membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

într-o atmosferă de puternică în
suflețire. participant^ la plenare au 
adresat telegrame Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

județul Brașov, și Hans 
Schneider. președintele 

județean Alba al oameni- 
de naționalitate germană.
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PROGRAMUL I
Teieșcoală
Românie, țară de dor — emisiune 
de cintece
Antologia filmului pentru copii șl 
tineret : „Tarzan — omul junglei" 
Noblețea unei meserii. Film inspi
rat de schimbările fundamentale 
petrecute în viata satului socialist 
Telex
închiderea programului
Telex
Teieșcoală \
Curs de limba engleză 
Atenție la... neatenție I 
Virstele peliculei
Mult e dulce... Originea și evoluția 
limbii române, o preocupare per
manentă a școlii românești
Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură
întrebări șl răspunsuri. Emisiune 
in ajutorul lectorilor, propagandiș
tilor și cursanțilOr din invâțâmm- 
tul politico-ideologic de partid 
1001 de seri
Telejurnal
La ordinea zilei
Seară de teatru : „Volpone". A- 
daptare de Mihnea Gheorghiu 
după Ben Jonson, spectacol pre
luat. de la Teatrul de Comedie 
,.1907“ — spectacol de balet. Mu
zica de Tiberiu Ol ah și Dumitru 
Capoianu
Orizont tehnico-știintific 
Telejurnal
închiderea programului

PROGRAMUL II
Film serial pentru copii : „Toate 
pinzele sus !“. Episodul II — „Se
cretul epavei"
Viața economică a Capitalei
Telex
Tineretul Capitalei
File din hronicul muzicii româ
nești George Enescu — Sonata a 
III-a pentru plan și vioară în ca
racter popular românesc. Interpre
tează Valentin Gheorghiu și Ște
fan Gheorghiu
închiderea programului

Sadoveanu. Pe Xenopol nu-1 acceptau 
ca istoric, fiind pe jumătate evreu. 
Pe Spinoza il refuzau ca filozof, fiind 
e.vreu pur singe. Pe Montaigne îl 
ștergeau din listele de nume ilustre, 
și el avind o optime de singe evreu. 
Ce puneau in locul culturii ? Cîteva 
sloganuri. ..Cărticica șefului de cuib", 
un catehism al liderului legionar, 
ideologie a obscurantismului și a cri
mei, a trădării de tară, care a îm
pins țara noastră sub dominația hi- 
tleristă, a indoliat sute de mii de fa
milii. a impins poporul român in 
pragul catastrofei naționale. Fascis
mul nu dorea in fond altceva decit 
o lume de singe și sicrie.

Am epuizat oare toate trăsăturile 
„gindirii fasciste", dacă poate fi nu
mit gîndire delirul clinic ? Nici pe 
departe. în religie, fascismul are un 
singur sfint. gauleiterul ; in modă, un 
singur costum — uniforma cu diago
nală. iar pentru adversari straiele 
vărgate : în gastronomie. în afară de 
lideri, un singur fel de mincare pen
tru toată lumea — terciul de arpacaș. 
în urbanistică. în afară de lideri, o 
singură invenție pentru toată lumea 
— lagărul de sirmă ghimpată, mul
tiplicat la nesfîrșit. răspîndit pe în
treg continentul. în presă — un sin
gur ziar, cu un singur articol, de im
becilitate agresivă. Fiindcă. în primă 
și ultimă instanță, fascismul de ieri 
și de azi. al cercurilor din Occident

care încearcă să 
lă. nu înseamnă 
absolut față de 
predarea unei _ ,___ __ _____
'mîinile unui dement care a dat 
lumii și care s-a chemat Adolf 
tier. Nu putem vorbi de fascism 
cluzind dictatura al cărei model 
coșmar l-a dat Adolf Hitler, și 
care cercuri ultrareacționare din 
cident vor să-l reediteze. în „literă 
și spirit".

Ce s-a ales din el ? Ce s-a ales din 
fascism ?... Eu unul nu cred că uma
nitatea ceasului de față, de pe ori
care meridian, poate consimți să re
vină la fascism ca mod de existentă 
socială și politică, nu cred că umani
tatea vrea să se reîntoarcă în grote. 
Dar iată că unele semne de isterie 
verde, sură sau brună se fac simțite 
ici și colo. Unele fantome mai mișcă. 
E oportun să fim avertizați-, să tra
gem semnalul de alarmă. Toate for
țele progresiste de pretutindeni au 
datoria să vegheze ca un asemenea 
trecut negru să nu poată fi reînviat, 
în ce ne privește, o știe toată lumea: 
partidul nostru este adversar' neîm
păcat. in numele celui mai înalt u- 
manism. al oricăror forme de reani
mare a cercurilor reacționare, fas
ciste, atitudine militantă reliefată 
din nou. cu claritate, ferm. în recen
ta expunere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Nu avem dreptul să ui
tăm ceea ce înseamnă fascismul : 
moartea culturii și a omului însusi.

scoatâ capul la Ivea- 
altceva decit dispreț 
oameni, față de 
națiuni capabile

om, 
în 

foc 
Hi- 
ex- 
de 
pe

Oc-

vremea
Ieri In țara : Vremea a tost căldu

roasă in sudul șl estul țării, dar s-a 
răcit ușor in rest. Au căzut averse lo
cale de ploaie. însoțite de descărcări 
electrice in Transilvania. Moldova și 
nordul Munteniei. Vintul a suflat po
trivit, cu intensificări la munte. Tem
peratura la ora 14 era cuprinsă între 
10 grade la Oravița si 26 de grade la 
Hirșova. In București : Vremea a fost 
călduroasă, cu cerul variabil, mai mult 
senin. Temperatura maximă a fost de 
26 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de S, 7 șl 
8 aprilie. In țară : In primele zile, vre
mea va continua să se răcească, âpol 
se va Încălzi ușor. Cerul va ti tempo
rar noros. Vor cădea ploi locale, care 
vor avea și caracter de aversă. însoțite 
de descărcări electrice. Vînt moderat, 
predominînd din sectorul vestic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse in
tre zero grade și 10 grade, izolat mal 
coborite în Transilvania, iar maximele 
între 8 și 18 grade, local mai ridicate 
la sfîrșitul intervalului. In București : 
In prima parte 
va fi în general 
se va răci ușor, 
noros, ploaie de

a intervalului vremea 
caldă și umedă, apoi 
Cerul va fi temporar 
scurtă durată.

• Misterul lui Herodot : GRIVIȚA
— 9: 11.15: 13,30; 15,45; 18: 20. CEN
TRAL — 9: 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.
• Sfîrșitul legendei : SCALA — 
9.15: 11.45; 14,15; 16.45: 19.30, FES
TIVAL — 9: 11,15; 13.30: 16; 18.15;

.20,30, MODERN — 9: 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20.30, PALATUL SPOR
TURILOR ȘI CULTURII -- 18,15.
• Paravanul : FAVORIT — 13,15; 
16; 18; 20, VICTORIA — 9,15; 11,30; 
13,45: 16; 18,15: 20.15.
• Program de vacanță : FAVORIT
— 9.15; 11,15.
• Desene animate : DOINA — 9.30. 
« Cartea Junglei ; DOINA — 11,15; 
13: 16,45; 18.30.
• Taina muntelui de aramă: DOI
NA — 14.45; 20.15.
• Al doilea start : BUZEȘTI — 9; 
11,15; 13.30: 16; 18.15: 20.15.
• Pașa — 9.45. Clanul sicilienilor
— 11,45. A fi sau a nu fi — 14; 
16.15, Mister Wu si cioburi — 18.30, 
Cinematograful de altădată — 20,30; 
CINEMATECA.
• Un surîs, o palmă, un sărut : 
FEROVIAR — 9: 11.15; 13.30: 16; 
18,15; 20.30. FLAMURA — 9; 11,15; 
13.30: 15.45: 18: 20.
• Cuibul salamandrelor ; LIRA — 
9: 11.15: 13.30: 15.45; 18: 20. TOMIS
— 9; 11,15; 13.30; 15,45: 18; 20.15, 
VIITORUL — 9; 11; 13; 15,15; 17.30; 
19.45.
• Africa Express : GIULEȘTI — 
9; 11; 13,15: 15.30: 17.45: 20.
• Tănase Scatiu : DRUMUL SĂ
RII — 16: 19.
• Șatra: FERENTARI — 9.30: 11.30; 
13.30: 15.30: 17.30; 19.30. FLOREAS- 
CA — 9; 11; 13; 15.30: 17.15; 20.
• Solitarul de la Fortul Hum
boldt : PACEA — 15; 17.15; 19.30, 
ARTA — 9; 11; 13,15; 15,30; 17.45; 
20.
• Actorul și sălbaticii i COTRO- 
CENI — 10; 13: 16; 19.
• Lumea circului : MELODIA — 
9; 12.15; 15.30; 18.30. AURORA — 
9: 11.45: 13; 16: 19.
« Richard al III-lea MIORIȚA
— 9: 12: 16; 19.
• Parada surprizelor : TIMPURI 
NOI - 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20.
• Vacanță la Roma : CASA FIL
MULUI (la Sala de festivități a 
Clubului sportiv ..Dinamo") — 18:

I 20.
e îngerașii negri : GLORIA — 9; 
11.15: 13.30: 15.45: 18: 20.15.

j • Accident : MUNCA — 10: 12; 14; 
16: 18: 20. COSMOS — 9: 11; 13; 
16: 18: 20.
• Riul de aur : FLACĂRA — 9,30; 
11.30: 13.30: 16: 18: 20.
• Pilne și ciocolată : EFORIE — 
9: 11.15; 13.30: 16: 18.15: 20.15.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT O SPORT • SPORT • SPORT

Dintre participările recente ale 
sportivilor români la competiții in
ternaționale se cuvine să subliniem 
comportarea bună a echipei Steaua, 
ce s-a calificat in finala „Cupei cam
pionilor europeni" la handbal mascu
lin. Se știa că echipa campioană a 
României va avea de făcut față unei 
presiuni puternice din partea echi
pei daneze K.F.U.M. Fredericia cu 
ocazia meciului-retur. Și, intr-adevăr, 
handbaliștii români s-au dovedit ca
pabili să treacă peste dificultățile jo
cului pe teren străin. împotriva unei 
formații destul de redutabile. Iată 
că de astă dată portarul Alexandru 
Munteanu. reintrat în formă foarte 
bună la momentul potrivit, a fost 
acea „jumătate de echipă de hand
bal". apărind un șir de lovituri de la 
7 metri și alte multe mingi pericu
loase. Acum, pe handbaliștii români 
îi așteaptă meciul final al cupei : 
Steaua—T-S.K.A. Moscova. Nici data 
acestei întilniri. nici orașul unde se 
va desfășura finala n-au fost Încă 
stabilite de federația internațională. 
Antrenorul federal Nicolae Nedef ne 
spunea ieri că personal nu dă mare 
importanță acestor date ; după păre
rea sa, pregătirea tactică specială pe 
care o vor face pentru finală antre
norul Cornel Oțelea, împreună cu

REVISTA COMPETIȚIILOR
experimentați! jucători internaționali 
din formația bucureșteană va avea 
o mare influență asupra desfășurării 
și deznodământului partidei.

între timp, in campionatul național, 
după 23 de etape, Steaua deține un 
avantaj de trei puncte față de Di
namo București (44 p și respectiv 
41 p), dar va măi juca un meci res
tant, cu ultima clasată. C.S.U. Ga
lați. meci pe care-1 va ciștiga eu 
mare probabilitate. Pe locul al trei
lea în clasament. H. C. Minaur (27 p), 
cu un ppnet in plus față de Dinamo 
Brașov. în campionatul feminin, de 
asemenea după 23 de etape, ordinea 
primelor trei echipe în clasamentul 
general este următoarea : 1. Univer
sitatea Timișoara — 38 p ; 2. Uni
versitatea București — 36 p ; 3.
I.E.F.S. - 34 p

în fotbal noutățile etapei a XXI-a 
sînt schimbările de locuri între cele 
ale echipelor Universitatea Craiova, 
Steaua și Jiul, care urmăresc cu des
tulă insistentă pe Dinamo, liderul 
clasamentului general. Dintr-un anu
mit punct de vedere, Universitatea

și Jiul par a avea un oarecare avan
taj in această privință, deoarece am
bele vor juca pe terenurile proprii 
contra lui Dinamo ; totuși, pînă la 
aceste partide (8 iunie — Craiova și 
26 iunie — Petroșani) se mai pot pe
trece multe intimplări de natură să 
clarifice situația in partea de vîrf a 
clasamentului. Cu toată contribuția 
sa masivă la formația reprezentativă
— șapte pînă la opt jucători titulari
— Steaua nu se va opri firește din 
tentativa recuceririi titlului național. 
Ceea ce nu dă siguranță rezultatelor 
Stelei este insuficienta rezistentă de 
joc — slăbirea puterii echipei in 
partea a doua a meciurilor, așa cum 
s-a intimplat in partidele cu Univer
sitatea Craiova, Dinamo și Corvinul.

în perioada de timp pînă Ia 23 a- 
prilie va slăbi interesul pentru cam
pionat ; atenția generală a amatori
lor de fotbal se va îndrepta spre 

. jocurile echipei noastre naționale.
Mîine. de Ia ora 16.30, pe stadionul 
„23 August", aceasta va întilni for
mația secundă a Poloniei, intr-un joc 
ce va fi desigur o repetiție tactică

pentru partida din campionatul mon
dial. România—Spania. împrejurările 
pregătirii echipei reprezentative ne 
arată o deosebită consecvență a an
trenorului Ștefan Covaci în privința 
componenței lotului și a formației. 
Aceiași 17 jucători care au participat 
la antrenamente și meciuri pe timpul 
stagiului de iarnă și la întilnirea 
România—Turcia alcătuiesc și astăzi 
lotul reprezentativ. Mai mult, pro
babil că Ștefan Covaci va alinia in 
meciul de miine o formație cu numai 
una sau două modificări față de pre
cedenta partidă internațională. După 
cum reiese și din declarațiile sale 
publice, conducătorul tehnic iși ba
zează decizia pe două argumente 
principale : mai întîi. dînsul apre
ciază că în iot s-a creat o sudură 
sufletească între cei 17 jucători : apoi, 
antrenorul consideră că formația în
vață treptat ideile de joc și înre
gistrează unele progrese de ordin 
tactic. >

Observațiile noastre le-am făcut la 
timpul potrivit, după meciul Româ
nia—Turcia : acum să vedem cum se 
va desfășura 
partidă 
miine 
tivă.

și această următoare 
internațională, cum va juca 

formația noastră reprezenta-

Valeriu M1RONESCU

EXCURSII
LA BUCUREȘTI 
PRIN OFICIILE 

JUDEȚENE 
DE TURISM

Toate oficiile județene de tu
rism primesc înscrieri pentru 
excursiile ce se vor organiza la 
București, in luna aprilie, pen
tru vizionarea meciurilor inter
naționale de fotbal susținute de 
reprezentativa țării noastre la 6 
aprilie (România — Polonia B, 
meci amical) și 16 aprilie 
(România — Spania, meci con- 
tind pentru preliminariile cam
pionatului mondial de fotbal).

Participantilor la excursii li se 
asigură transportul. cazarea, 
masa, biletul de intrare la meci, 
precum și vizitarea unor obiec
tive turistice atractive de pe 
traseu.

teatre
• Teatrul Național București (sal» 
mare) : Viața unei femei — 19, 
(sala mică) : Comedie de modă ve
che — 19.
a Filarmonica „George Enescu" 

■ (sala mică a Palatului) : Ciclul de 
inițiere muzicală „O istorie sinte- 

[ tică a muzicii europene" — 17, 
(Ateneul Român) : Cenaclul prie
tenilor muzicii. „De ce a fost Goe
the antibeethovenian" (145 de ani 
de ia moartea lui Goethe) — 19. 
Audiții comentate de George Bâ- 

l lan.
• Opera Română ; Manon — 19, 
(la sala mică a Palatului) : Recital 
vocal „Beethoven" (150 de ani de

I la moartea compozitorului) *— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala Grădina Icoanei) : Ti
neri căsătoriți caută cameră — 
19.30.
• Teatrul Mic : Nu sîntem îngeri
- 19.30.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă
nase" (sala Victoria) ; Deschis 
pentru renovare — 19.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Flacăra independenței
- 19.30.
• Teatrul „I. Vasileseu" : Varie
tăți in plic — 19.30.
• Teatrul ..Ion Creangă" : Ander- 

j sen — 7 povești — 17.
• Teatrul ..Țăndărică" (la Casa de 
cultură ..Petâfi Sandor") : Tigrl- 
șorul Petre — 10.
• Circul București : Spectacol pre
zentat de Circul mare din Varșo
via — 19.30.
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„Este necesară legalizarea fără întîrziere 
a Partidului Comunist din Spania* 

Declarația Comitetului Executiv al P.C.S.
MADRID 4 (Agerpres). — Tribu

nalul Suprem din. Spania a anunțat 
oficial că este incompetent să se pro
nunțe asupra cererii de legalizare a 
Partidului Comunist, scos în afara le
gii de regimul franchist în 1939. Do
sarul referitor la cererea P.C.S. a 
fost restituit Ministerului de Interne.

într-o declarație dată publicității 
de Comitetul Executiv al Partidului 
Comunist din Spania se subliniază 
că refuzul Tribunalului Suprem de 
a se pronunța asupra legalizării 
partidului „a deschis o gravă criză 
politică" în țară, susceptibilă să pună 
în pericol viitoarele alegeri legisla
tive, programate pentru luna iunie.

Declarația arată că, in urma deci
ziei amintite a Tribunalului Suprem, 
guvernul spaniol este pus în situația 
„de a legaliza fără întîrziere Partidul 
Comunist și celelalte partide care nu 
au fost incă recunoscute". Se relevă, 
totodată, că, dacă guvernul nu va ac
ționa în acest mod, procesul de demo
cratizare, în favoarea căruia se pro
nunță întregul popor al Spaniei, va 
fi profund afectat.

Documentul menționează că P.C.S. 
„își va continua cu curaj acțiunile vi- 
rind afirmarea in și mai mare mă
sură a prezenței partidului în toate 
sectoarele în care se duce luptă pen
tru reconciliere și conviețuirea paș
nică a tuturor spaniolilor".

Referindu-se la întîrziere* unei 
decizii oficiale asupra cererii de le
galizare a Partidului Comunist, zia
rul „Ya“ apreciază că întregul proces 
laborios de restabilire a democrației

Consfătuire consultativă | 
a reprezentanților unor partide 

și grupări marxist-leniniste 
din bazinul Caraibilor

GEORGETOWN 4 (Agerpres). — 
La Georgetown a avut loc o consfă
tuire consultativă a reprezentanților 
partidelor și grupărilor marxist-leni
niste din Barbados. Saint Vincent, 
Jamaica, Guyana și Trinidad To
bago. Consfătuirea a aprobat o de
clarație prin care relevă că ea a | 
constituit o expresie a creșterii uni
tății forțelor din bazinul Caraibilor 
care luptă împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismului.

Făcînd o caracterizare a situației 
politice, economice și sociale din re
giune. declarația exprimă sprijinul 
față de lupta de eliberare națională, 
lichidarea bazelor de pe teritoriile 
țărilor din bazinul Caraibilor, pen
tru desfacerea acordurilor militare 
impuse acestor țări de imperialism.

Participanții au relevat necesitatea 
ca mișcările marxist-leniniste și alte 
mișcări revoluționare din țările an- 
glofone ale regiunii Caraibilor să în
tărească legăturile cu alte Organizații 
marxist-leniniste șt mișcări democra
tice din țările capitaliste dezvoltate, 
cu forțele îubifoare de pace din în
treaga lume, cu țările socialiste. în 
interesul eliberării naționale și pro
gresului social.

In Spania este în pericol. Cotidianul 
evidențiază gravitatea situației care 
s-ar crea dacă nu se va ajunge la le
galizarea P.C.S. „Comunismul este o 
realitate în Spania. El nu poate fi ig
norat și menținerea Partidului Co
munist in ilegalitate ar fi cu adevărat 
catastrofală" — scrie ziarul „Ya“.

★
Guvernatorul civil al Madridului a 

interzis o adunare avînd ca temă 
„Legalizarea tuturor partidelor poli
tice din Spania", convocată' pentru 
dumihică pe un stadion din Capitala 
spaniolă. La această acțiune urmau 
să participe reprezentanți ai tuturor 
partidelor politice de stingă.

La Bilbao, aproximativ zece mii 
de persoane au demonstrat duminică 
pe străzile orașului, cerînd amnistie
rea tuturor deținuților politici din 
țară.

în provincia Barcelona continuă 
greva celor 2 500 de constructori de
clarată in sprijinul satisfacerii re
vendicărilor cu privire la majorarea 
salariilor. îmbunătățirea condițiilor 
de muncă, respectarea libertăților de
mocratice și încetarea concedierilor, 
în semn de solidaritate cu greviștii, 
peste 25 000 persoane au organizat 
manifestații și demonstrații in nu
meroase orașe din provincia Bar
celona.

în mai multe localități — relevă 
agențiile de presă — poliția a inter
venit împotriva manifestaniilor și 
greviștilor făcînd uz de bastoane de 
cauciuc și gaze lacrimogene.

BBBBBBBBB BBBBBBBBBB

agențiile de presă transmit:
Președintele Hun Kuo- 

fen a Pr’m''; delegația partidului 
Uniunii Creștin Democrate din R. F. 
Germania, condusă de Hans Filbin- 
ger, vicepreședinte al partidului, a- 
flată într-o vizită de prietenie jn 
R. P. Chineză, cu care a avut o con
vorbire — relatează agenția China 
Nouă.

Cinci milioane șomeri în 
Europa occidentală. Un docu- 
ment publicat în capitala norvegiană, 
unde s-a desfășurat o conferință a 
reprezentanților partidelor social-de- 
mocrate și ai sindicatelor din 18 țări 
din Europa occidentală, apreciază la 
cinci milioane numărul șomerilor din 
țările vest-europene.

Tîrgul internațional de 
carte și discuri,13 C3re expun 
edituri și case de discuri din nume
roase țări, s-a deschis la Lisabona. 
Organizat din inițiativa editurilor 
progresiste din Portugalia, tirgul se 
desfășoară sub lozinca ..Lupta pentru 
pace și progres social, pentru consoli
darea destinderii internaționale in 
spiritul Actului final al Conferinței 
de la Helsinki pentru securitate și 
cooperare in Europa".

! BRAZZAVILLE

întrevederea șefului delegației române 
cu primul ministru al R. P. Congo

BRAZZAVILLE. — Tovarășul Emil 
Bobu. membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
șeful delegației române care a luat 
parte la funeraliile președintelui 
Marien N’Gouabi, a avut o întreve
dere cu Louis Sylvain Goma, primul 
ministru al Republicii Populare 
Congo, membru al Comitetului mi
litar al Partidului Congolez al Muncii.

Premierul congolez a rugat să 
ge transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, mul
țumiri deosebite din partea Comite-

Colonelul Joachim Yhombi-Opango 
numit președinte al Republicii Populare Congo

BRAZZAVILLE. — Colonelul Joa
chim Yhombi-Opango a fost numit 
în funcția de președinte al Republicii 
Populare Congo, s-a anunțat dumi
nică seara într-un comunicat al Co
mitetului militar al Partidului Con
golez al Muncii, difuzat de postul de 
radio Brazzaville.

Sassou N’Guesso a fost numit 
prim-vicepreședinte al republicii și 
va răspunde de problemele apărării 
și securității.

Louis Sylvain Goma a fost numit 
al doilea vicepreședinte al republicii

Congresul sindicatelor 
din R. P. Bulgaria s a deschis 
luni la Sofia. Au fost prezenți Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
PX'.B.. președintele Consiliului de 
Stat al. R. P. Bulgaria, alți conducă
tori de partid și de stat bulgari. Iau 
parte peste 1 800 delegați, reprezen
tând pe cei 3 800 000 membri ai sindi
catelor bulgare, delegații de peste 
hotare. Din România participă o 
delegație condusă de Constantin 
Mîndreanu. secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R.

0 delegație a Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, condu
să de președintele Comitetului el 
Executiv. Yasser Arafat, a sosit luni 
în capitala U.R.S.S.

R. D. Germană și Spania 
au hotărît să reia relațiile diplomatice 
cu începere de la 4 aprilie 1977.

Rula aeriană București- 
LiSalîOna a f°st deschisă oficial 
la 3 aprilie. Zborul inaugural a fost 
efectuat de un avion „TU-154" al 
companiei TAROM. 

tulul militar al partidului, a poporu
lui congolez, pentru mărturia de pro
fundă prietenie și stimă la adresa 
Partidului Congolez al Muncii, a Re
publicii Populare Congo, a marelui și 
regretatului dispărut, exprimată atît 
în telegrama adresată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cît și prin nivel 
de reprezentare la funeraliile preșe
dintelui R. P. Congo.

La 3 aprilie, reprezentantul român 
« părăsit capitala congoleză. La ple
care. pe aeroport au fost prezenți 
primul ministru al Republicii Popu
lare Congo și membri ai guvernului, 
membri ai corpului diplomatic, pre
cum și însărcinatul cu afaceri a.i. al 
tării noastre la Brazzaville.

independenței de
Noi manifestări cultural-științifi

ce dedicate sărbătoririi centenaru
lui independentei de stat a Româ
niei au fost organizate in ultimele 
zile peste hotare.

La Universitatea Columbia din 
New York a avut loc un colocviu 
organizat de Institutul de studii 
central-europene al acestei univer
sități, Academia de Stiinte Sociale 
și Politice a Republicii Socialiste 
România si Biblioteca română din 
New York, in cadrul căruia au fost 
prezentate comunicări și s-au des
fășurat dezbateri. La Universitatea 
orașului New York a avut loc o 
masă rotundă.

Problemele expuse s-au axat pe 
semnificația independentei Româ
niei. pe idealurile independentei in

și își păstrează funcțiile de prim-mi- 
nistru și ministru al planului.

„O nouă echipă guvernamentală va 
fi formată în următoarele zile", ara
tă comunicatul Comitetului militar al 
partidului.

Colonelul Joachim Yhombi-Opango, 
în virstă de 36 de ani, este membru 
al Comitetului Central al Partidului 
Congolez al Muncii. In ultimii ani el 
a îndeplinit funcțiile de șef de stat 
major, apoi de ministru al apărării 
și securității, precum și de director 
general al lucrărilor publice.

In interesul securității
BELGRAD 4 (Agerpres). — La Se

cretariatul Federal pentru Afacerile 
Externe, s-a efectuat schimbul instru
mentelor de ratificare a acordurilor 
încheiate la 10 noiembrie 1975 între 
guvernele Iugoslaviei și Italiei prin 
care sînt reglementate problemele de 
frontieră și puse bazele dezvoltării 
colaborării economice între cele două 
țări.

într-un comentariu difuzat cu acest 
prilej de agenția Țaniug se relevă că 
frontiera iugoslavo-italiană a fost 
transformată intr-o zonă a păcii și 
colaborării în Europa. Acordurile 
semnate la Osimo — se spune în

Conferința Partidului Co
munist German consacrată pro
blemelor energetice și-a deschis lu
crările la Hamburg. Reuniunea se 
desfășoară sub lozinca „Pentru o po
litică națională energetică sub un 
control democratic", la ea participînd 
cadre de conducere ale P.C.G.. acti
viști sindicali, membri ai consiliilor 
de producție din întreprinderile elec- 
troenergetice. economiști. într-o de
clarație făcută presei, conducerea 
P.C.G. a subliniat că scopul confe
rinței este de a elabora „o alterna
tivă constructivă la politica energe
tică dusă de monopoluri și concerne".

Uniunea Tineretului Co
munist din Austria 3 d3t DU- 
blicității o declarație în care cere in
terzicerea activității organizației neo
fasciste „Noua dreaptă", ai cărei 
membri au dezlănțuit in ultima peri
oadă atacuri împotriva organizațiilor 
progresiste.

Un ciclon care s_a abătut ,n 
ultimele zile ale săptămînii trecute 
asupra unor regiuni, din Bangladesh 
a provocat moartea unui număr de 
aproximativ 500 de persoane și răni
rea mai multor mii.

Dr. Hofmann menționează că, din 
punctul de vedere al dreptului inter
national. răspunderea revine guver
nelor S.U.A. și R.F.G.. dat fiind că 
cele două posturi de emisie funcțio
nează cu aprobarea evidentă și cu 
sprijinul unor organisme de stat din 
aceste țări. Dar responsabilitatea ce
lor două guverne menționate nu se 
limitează la aceasta, precizează dr. 
Hofmann. Chiar dacă implicate ar fi 
numai organisme private. în virtutea 
normelor in vigoare ale dreptului in
ternațional. statele trebuie să împie
dice orice activitate a unor persoane 
morale sau fizice, naționale sau străi
ne, care contravine angajamentelor 
lor internaționale.

în studiul său, dr. Hofmann sem
nalează în primul rind două violări 
flagrante ale normelor dreptului in
ternațional. Prima constă în faptul 
că cele două posturi nu emit decit 
pentru țări străine, in limba țărilor 
respective, cu scopul evident de a 
exercita din exterior o acțiune de 
propagandă, de a defăima condițiile

Manifestări consacrate centenarului
stat a României
artă, pe arta, literatura si cultura 
românească. Au făcut comunicări 
acad. prof. Constantin C. Giurescu, 
acad. prof. Emil Condurachi. acad, 
prof. Stefan Pascu, prof. dr. Zoe 
Dumitrescu Bușulenga. col. dr. Ilie 
Ceaușescu, prof. dr. Virgil Cândea, 
dr. Aurel Ghibatiu. Au participat 
diplomats profesori universitari, 
oameni de cultură, studenți, mem
bri ai coloniei române din New 
York, ziariști.

în Franța, la Centrul de studii și 
cercetări marxiste al P.C.F. — de 
la Universitatea „Paris VI" — si la 
Școala superioară de arhitectură din 
Paris, prof. Pavel Apostol, membru 
al Academiei de Științe Sociale Și 
Politice, a conferențiat despre iden
titatea culturală românească.

și cooperării In Europa
comentariu — se încadrează în prin
cipiile ce și-au găsit o deplină afir
mare la Helsinki și demonstrează po
litic și material valoarea documentu
lui Conferinței pentru securitate șl 
cooperare în Europa.

„Odată cu schimbul instrumente
lor de ratificare, care coincide in 
timp cu pregătirile intense pentru 
reuniunea de la Belgrad. Iugoslavia 
și Italia inaugurează o epocă a cola
borării de largă amploare, aducind o 
contribuție comună la eforturile per- 
tru stabilizarea condițiilor și consoli
darea securității, păcii si colaborării 
în Europa", se relevă in încheiere.

Activitatea oficinelor de propagandă „Europa 
liberă" și „Radio libertatea" este contrară 
principiilor dreptului internațional, spiritului 

Actului final de la Helsinki 
Concluziile unui studiu întocmit de un jurist vest-german

Juristul vest-german dr. Emil Hofmann, Intr-o lucrare intitulată 
„Despre incompatibilitatea activității posturilor de radio „Europa liberă" 
și „Libertatea" cu normele dreptului international", pe care a pregătit-o 
și a trimis-o guvernelor statelor participante la Conferința pentru secu
ritate și cooperare in Europa, relevă că existenta și funcționarea celor 
două stații de radio sînt ilegale.

sociale șl politice din aceste state, 
de a submina increderea populației 
din aceste țări față de ordinea so
cială și de stat si față de politica 
guvernelor lor legale, inclusiv în sfe
ra informării interne. Cea de-a doua 
este că stațiile respective funcționea
ză cu concursul unor cetățeni sau 
foști cetățeni ai țărilor vizate, re
crutați de către serviciile de spionaj 
străine sau care întrețin contacte cu 
ele.

Din acest motiv, conchide dr. Hof
mann. existenta și activitatea postu
rilor de radio „Europa liberă" și „Li
bertatea" contravin principiilor ad
mise ale dreptului international in 
vigoare. în primul rind principiului 
neamestecului în treburile interne ale 
statelor, stipulat de articolul 2 al Car
tei O.N.U.. dispozițiilor Declarației a- 
supra principiilor dreptului interna
tional privind relațiile de prietenie 
Si cooperare între state, adoptată in 
1970 de către Adunarea Generală a 
O.N.U., precum și spiritului Și lite
rei Actului final al conferinței de la 
Helsinki.

DE PRETUTINDENI
• CONCERT INEDIT 

DINU LIPATTI. ° inter
pretare inedită a unui concert 
de Bach, descoperită cu doi ani 
în urmă la Amsterdam, a fost 
transpusă pe disc de către o 
casă de specialitate din Elveția. 
Concertul, înregistrat la timpul 
respectiv la Amsterdam, in 
sală, de către un iubitor de mu
tică, fusese dirijat de Edouard 
von Beinum. Discul mai con
ține trei piese de Chopin inter
pretate de Dinu Lipatti la Zu
rich în ziua de 7 februarie 1947 
— ultimul concert al marelui 
pianist român, răpit de o boală 
necruțătoare. în cronica dedi
cată acestui eveniment, cotidia
nul „Tribune de Geneve" scrie 
că trecerea lui Dinu Lipatti pe 
firmamentul muzicii mondiale, 
deși scurtă, a lăsat o urmă de 
neșters.

• UN TRIST RE
CORD. Pentru prima dată 
în ultimii zece ani, la Detroit, 
considerat „orașul crimei" hu 
s-a înregistrat nici un asasinat 
in decurs de o săptămină, a a- 
nunțat poliția locală, subliniind 
aceasta ca un eveniment deose
bit. Euforia autorităților a luat 
însă repede sfirșit. La scurt 
timp după această perioadă, 
ziarele au anunțat o crimă ori
bilă. uciderea sălbatică a unul 
om prin loviri repetate cu un 
drug de fier, in timp ce urca 
scările unei locuințe. Cu aceas
ta numărul crimelor comise pe 
primul trimestru la Detroit a 
atins 107 — un trist și inuman 
record.

• PIRAMIDA DE PE 
FUNDUL OCEANULUI. 
Misterele din „Triunghiul Ber- 
mudelor" au revenit în actuali
tate, după cum s-a mai relatat, 
la sfirșit.ul săptămînii trecute, 
cind scriitorul și exp,oratorul 
Charles Berlitz a anunțat, des
coperirea in această zonă a unei 
piramide de 200 de metri înăl
țime, cufundată la o adîncime 
de nouă sute de metri, în apele 
Atlanticului. „Nu este vorba de 
o glumă sau de o păcăleală de 
1 aprilie — a declarat Berlitz 
la Ciudad de Mexico. Piramida 
are un unghi identic celui al 
piramidei lui Keops și se află, 
curios, situată la aceeași latitu
dine cu piramida egipteană. 
Dacă vom reuși să determinăm 
exact natura acestei piramide, 
vom putea dovedi existența 
unei civilizații înfloritoare, car» 
a dispărut".

• PENTRU CALMA
REA NERVILOR. Specia
liștii în domeniul alimentației 
au observat că ridichea de iarnă 
are calitatea de a stimula secre
ția biliară, care este atît de sen
sibilă la stările cauzate de su
părări și enervări. Pornind de 
la aceasta, o societate de asigu
rări din R.F.G. recomandă cli- 
enților ei mai irascibili să con
sume în cantitate mai mare 
valoroasa legumă...

CÎT DE DULCE E PÎINEA EMIGRANTULUI?

Supraprofiturile monopolurilor - din supraexploatarea forței de muncă ademenite de pe meleaguri străine
în anii postbelici, un șir de țâri occidentale au beneficiat, o pe

rioadă de timp, de o conjunctura favorabilă, realizînd o creștere 
economlcâ sensibilă. Ceea ce a fost definit de unii drept „miracol 
economic" s-a datorat in fapt unui șir de factori economici cunos- 
cuți, între care un rol deosebit au avut: demararea in cursa expan
siunii economice de la nivelul relativ inalt atins încă inainte de război; 
înnoirea capitalurilor fixe; o ridicare sensibilă a productivității mun
cii ca expresie și rezultat al revoluției tehnico-știlnțifice contem
porane. La acești factori s-a adăugat încă unul, cu o deosebită pon
dere în determinarea respectivei creșteri economice : EXPLOATAREA 
CRiNCENA A MUNCITORILOR STRĂINI.

Fenomenul „mîgrațiel" spre țările 
occidentale dezvoltate nu a apărut 
de la sine, stihinic, nu s-a datorat 
unor mobiluri „filantropice", de a- 
jutorare a unor categorii paupere — 
cum au pretins unii apologeți ai ca
pitalismului: el a fost REZULTATUL 
UNEI VASTE ACȚIUNI DE ATRA
GERE A MILIOANE DE OAMENI 
PRIN AMAGIREA ȘI STIMULA
REA PE TOATE CAILE A EMI
GRĂRII FORȚEI DE MUNCA DIN 
ALTE ȚARI. „O uriașă capcană a 
istoriei" — cum a spus chiar fostul 
premier francez Pierre Messmer.

In. mai puțin de 15 ani. procesul 
de migrație a forței de muncă a cu
prins circa 30 MILIOANE — italieni 
din Mezzogiorno (sudul subdezvoltat 
al tării), portughezi, spanioli, greci, 
turci, concomitent cu muncitori din 
țări subdezvoltate din Asia si Afri
ca. In cele 9 țări ale Pieței comune 
se găseau. în perioade conjunctura - 
le de virf. o armată de muncitori 
străini, cu un efectiv de 12—15 MI
LIOANE. dobindind In totalul forței 
de muncă din țările respective o pon
dere tot mai mare — în medie de 
15—20 LA SUTA.

în condițiile în care clasa munci
toare din unele țâri occidentale dez
voltate dobîndea — ca urmare a u- 
nor aspre bătălii de clasă — impor
tante cuceriri sociale și sindicale, 
recurgerea la „importul" masiv de 
muncitori străini a reprezentat pen
tru patronat un important instrument 
de presiune asupra tuturor oameni
lor muncii, urmărind creșterea ne
măsurată a plusvalorii, intensificarea 
exploatării. înăsprirea concurentei pe 
piața muncii, divizarea celor ce mun
cesc prirf ridicarea „naționalilor" îm
potriva „străinilor". îngroșarea „ar
matei industriale de rezervă" — to
tul în folosul capitalului, in goană 
după profitul maxim.

Enorme beneficii sînt realizate de 
eapitaliști. înainte de toate, prin dis
criminarea practicată în ce privește 
salariul ; muncitorul imigrant este 
constrins. prin însăși condiția sa. să 
accepte un salariu care, la muncă 
egală, este CONSIDERABIL MAI 
MIC decit al muncitorului autohton.

Supraexploatarea acestei categorii 
de proletari își găsește, de asemenea. 

expresie în sporirea continuă, cvasi- 
nejimitată. a duratei și intensității 
muncii. Săptămină de muncă a imi-

Iată cum arată 

După o zi de muncă extenuantă, spre cartierele de cocioabe rezervate 
imigranților la periferia marilor metropole

grantului la unele întreprinderi me
talurgice din R.F.G. sau Elveția a- 
junge uneori la 80 de ore ; drept ur
mare a lipsei măsurilor de protec
ție. numărul accidentelor de muncă, 
inclusiv mortale, printre muncitorii 
străini este DE DOUA ORI MAI 
MARE.

Aceasta în cazurile puțin frecven
te cind muncitorii străini efectuea
ză aceleași munci ca autohtonii : 
dar caracteristic pentru exploatarea 
imigranților este faptul că în covir- 
șitoarea lor majoritate aceștia sînt 
ocupați în munci necalificate, degra
dante, periculoase ; îndeplinirea a- 

paradisul promis

• In ultimul deceniu, în țările Europei occidentale, 
s-au obtinut prin exploatarea imigranților PROFITURI 
SUPLIMENTARE de peste 20 MILIARDE DE DOLARI.

® SALARIUL muncitorilor străini este, în medie, cu 
20—30 LA SUTĂ mai mic decît al celor autohtoni; în 
construcții — cu 40 LA SUTĂ.

® în decurs de 10 ani, au cîștigat de pe urma 
mîinii de lucru calificate importate din țările în curs de 
dezvoltare : STATELE UNITE - 30 MILIARDE, CANADA 
- 10 MILIARDE, MAREA BRITANÎE - 3,5 MILIARDE 
DE DOLARI.

cestor munci,. care le-a atras pe 
drept cuvint imigranților denumirea 
de „SALAHORII EUROPEI OCCI
DENTALE", permite patronatului să 
realizeze economii considerabile în 
ce privește cheltuielile de repro
ducție.

Avantaje materiale considerabile 
decurg pentru întreprinderi și din 
faptul că, în cazul muncitorilor 
străini, ii primesc, cum se spune, 
„gata formați", nu trebuie să finan
țeze nici creșterea și întreținerea lor 
pînă la o anumită vîrstă ; că, în ge
nere, ele nu suportă cheltuieli de ca
lificare, se pot eschiva, prin diferite 
tertipuri, de Ia plata cotelor de asi
gurări sociale, a pensiilor.

Negoțul cu „sclavii moderni" adu
ce profituri nu numai din exploata
rea lor in producție, dar și prin con
dițiile grele in care aceștia trăiesc. 
O parte din veniturile derizorii ale 
emigranților sînt absorbite de chi
riile plătite pentru locuințe insalu
bre, în așa-numite „cămine sălbati
ce", aparținînd întreprinderilor sau 
„negustorilor de somn".

întreg acest mecanism de SUPRA- 
EXPLOATARE a muncitorilor' imi
granți a permis întreprinderilor capi
taliste. monopolurilor, societăților su
pranational să realizeze SUPRA- 
PROFITURI enorme : in ultimele de
cenii. numai în Europa occidentală, 20 
MILIARDE DOLARI. Or. s-a calculat 
că. prin alocarea timp de cîțiva ani 
doar a unei părți din aceste profituri 
în scopul lichidării subdezvoltării, s-ar 
fi putut crea în țările slab dezvoltate 
un număr de locuri de muncă egal 
cu acela al tuturor muncitorilor 
străini. Dar, după cum se știe, preo
cuparea monopolurilor nu s-a îndrep
tat în această direcție pozitivă, ci, 
dimpotrivă, în aceea de a pompa 
forță de muncă din țările nedezvol

tate. inclusiv cadre specializate, „fur
tul de creiere" dovedindu-se pe ■ cit 
de rentabil pentru marile monopo

luri, pe atît de dăunător pentru ță
rile în curs de dezvoltare respective.

Dacă supraprofiturile realizate de 
pe urma forței de muncă străine au 
stimulat crearea acelei conjuncturi 
înalte care a persistat vreme de ci- 
teva decenii in unele țări dezvoltate, 
emigrația a contribuit în schimb la 
perpetuarea sărăciei și subdezvoltării 
nu numai in regiunile vitregite afro- 
asiatice, ci și în țările europene fur
nizoare de emigranți. „Factorii eco
nomici care determină opulența la 
Dusseldorf (R.F.G.) sau Stockholm 
(Suedia) sînt aceiași care antrenează 
sărăcia la Messina (Sicilia) sau Cor
doba (Spania)" — scria publicația en
gleză ..Monthly Review".

Cu toate că reprezintă o sursă din 
cele mai fecunde de profituri, imi
granții sînt privați de drepturi ele
mentare. nevoiți să trăiască în con
diții de „depresiune umană și dispe
rare socială" — după cum se ex
prima chiar un ziar american. 
Iar în momentul cînd economia ca

Mizerie, înjosire, promiscuitate

Fotografia de mai sus, reprodusă ca șl cea alăturată din săptămînalul britanic „Observer", constituie un zguduitor 
document acuzator la adresa condițiilor de trai ale muncitorilor ademeniți

pitalistă. cu variațiile ei ciclice. înre
gistrează faze de recesiune, imigran
ții devin victimele cele mai grav lo
vite ale conjuncturii în scădere. După 
1973, odată cu apariția fenomenelor 
actualei crize economice, ei au fost 
primii pe listele de concediere, dis
criminările s-au accentuat, măsuri 
draconice au fost introduse spre a 
determina reducerea numărului lor. 
„Vidul care i-a absorbit a devenit o 
pompă care îi expulzează" — a scris 
ziarul londonez „Times".

Drama muncitorilor dezrădăcinați 
din patriile unde s-au născut și for
mat, rupți în cele mai multe cazuri 
de familiile lor, ajunși să trăiască țn- 
tr-un climat național și social ostil 
storși de vlagă și aruncați ca obie»f.’ 
inutile cînd nu mai sînt „rentabile 
constituie unul din cele mai teribil 
acte de acuzare la adresa capitalis
mului contemporan.

I. FINTÎNARU
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