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Pumnul la mijlocul secolului trecut: 
„Spuneți ungurilor, săcuilor si sași
lor că noi ii iubim ca pe frații noș
tri, cu care locuim intr-o țară. Spu- 
neți-le să urmeze și dînșii aceste 
principe, căci atunci vom fi frctfi pre
cum se cuvine și vom lucra dim
preună. după putere, spre înflorirea 
țării"; să evocăm admirabila efu
ziune lirică a ilustrului matematician 
maghiar transilvănean Bolyai Ianos : 
„Nimeni mai mult ca mine nu iubeș
te, nu stimează și nu sprijină națiu-

ai patriei, legionarii, au lovit 
crunt în interesele naționale, aducînd 
tara pe marginea prăpastie! — frus
trarea poporului român de cele mai 
elementare drepturi democratice s-a 
conjugat cu asuprirea și 
tarea naționalităților 
re, cu propagarea 
și rasismului. Arătînd 
zime și fermitate 
cii. indiferent de 
dușmanul lor este 
Partidul Comunist

persecu- 
conlocuitoa- 
șovinismului 

cu limpe- 
oamenilor mun- 
naționalitate, că 
unul și același. 

Român a izbutit

Toate avuțiile acestei țări, cîmpiile și pădurile, uzinele și fabricile, școlile 
și instituțiile de artă — toate aparțin în egală măsură tuturor fiilor patriei.

Cînd se desfășura lupta titanică pentru salvarea de sub planșeele de be 
ton prăbușite chiar și a celui mai plăpînd fir de viață, nimeni nu se în
treba de naționalitatea supraviețuitorului...

Umăr la umăr, o singură inimă într-un singur trup, fiii țării Iși pun ener
giile în slujba reconstrucției și progresului patriei comune.

A instiga la dislocarea unor populații cu rădăcini seculare în acest pă 
mint este cea mai cumplită neomenie.

istoric că, pe 
for- 

de

ale vieții noastre de zi cu zi. Tot ce 
există in această țară — cîmpiile și 
pădurile, resursele pămîntului și ale 
subsolului — ca și tot ce am con
struit și consțruim în anii noștri cu 
hărnicia mîinilor și ingeniozitatea 
gîndirii noastre creatoare — uzine și 
fabrici, și școli și centrale electri
ce. și institute științifice — apar
ține in egală măsură tuturor fi
ilor patriei, care sînt, toți deo
potrivă, producători și proprie
tari ai mijloacelor de producție, 

stăpîni ai întregii a- 
vuții sociale. Munci
tori. ingineri, tehni
cieni. scriitori, artiști, 
savanți. directori de 
întreprinderi sau con
ducători de unități 
centrale, activiști po
litici sau culturali, 
cetățenii României 
socialiste sînt apre- 
ciati nu după națio
nalitatea căreia îi a- 
parțin, ci exclusiv 
după capacitățile și 
contribuția lor la e- 
fortul comun de în
florire a patriei co
mune. după măsura 
în care se dăruiesc 
operei de însemnata»' 
te istorică a făuririi 
socialismului și co- 
pămîntul României,-

Terl au avut loc, In Capitală, ple
narele lărgite ale Consiliilor oameni
lor muncii de naționalitate maghiară 
și germană. Dacă ar fi să sintetizăm 
în citeva cuvinte întreaga desfășura
re a dezbaterilor, gîndurile și senti
mentele cărora li s-a dat glas au ex
primat, în limba maghiară sau ger
mană, aceeași idee pe care, în limba 
română, o formula atît de vibrant 
marele Delavrancea : „Patria nu e 
pămintul pe care trăim din intimpla- 
re, ci e pămintul plămădit cu sîn- 
gele și întărit cu 
oasele înaintașilor 
noștri. Părinții, mo
șii și strămoșii ne 
sînt patria noastră, 
ei care au avut ace
lași dor, aceleași su
ferințe și aspirați- 
uni...“. Sînt, de fapt, 
gîndurile și senti
mentele de care sînt 
pătrunși azi toți cei 
21 de milioane de 
cetățeni ai țării, sînt 
expresia unor reali
tăți politico-sociale 
ce definesc înfățișa
rea țării și destinele 
ponorului.

In întreaga sa po
litică, Partidul Co-. 
mum st Român a por
nit de la aceste rea
lități, de la adevărul
parcursul secolelor anterioare 
mării statului național, alături 
români, pe teritoriul țării noastre s-au 
așezat maghiari și germani și, într-un 
număr mai mic, alte naționalități. 
De-a lungul veacurilor — în pofida 
faptului că clasele exploatatoare au 
dus o politică de asuprire și învrăj
bire națională — între oamenii mun
cii români, maghiari, germani și de 
alte naționalități s-au statornicit re
lații de strînsă frăție și colaborare, 
destinele lor s-au împletit indisolubil, 
ceea ce a avut drept rezultat, pe plan 
economic, dezvoltarea forțelor de 
producție, progresul general al teri
toriilor locuite în comun, iar pe plan 
social "finirea forțelor în lupta împo
triva asupririi, pentru dreptate so
cială și națională.

Spirite luminate, personalități de 
seamă, atît din rîndurile românilor, 
cît și din cele ale naționalităților 
conlocuitoare, au reliefat cu tărie, în 
cele mai felurite împrejurări, stima 
reciprocă, sentimentele de dragoste și 
încredere mutuală, atașamentul co
mun față de marile idealuri ale liber
tății și înfloririi patriei comune. Să ci
tăm vibranta chemare adresată de 
marele cărturar și patriot român Aron

nea română, iar ca om ll iubesc pe 
român întocmai ca pe maghiar"; să 
subliniem faptul că remarcabilul mi
litant și om de cultură sas Stephan 
Ludwig Roth, care și-a jertfit viața 
pe altarul idealurilor revoluției de la 
1848, notase cu mînă fermă în jurna
lul său de tinerețe acest distih: „Nu 

■ pot o altă patrie s-aleg / Pămintul 
tot de-ar fi să mă îmbie"; să ne amin
tim de cuvintele rostite de unul din
tre eroii războiului de la 1877, sublo
cotenentul evreu Mauriciu Brociner, 
care l-a secondat pe căpitanul Val
ter Mărăcineanu la cucerirea redutei 
Grivița, fiind grav rănit în această 
crîncenă bătălie: „Sîntem fii ai unei 
și aceleiași mume: România!"; și 
cite alte mărturii nu ne aduce isto
ria mai îndepărtată sau mai apro
piată a acestor pămînturi în spri
jinul unui adevăr , devenit însuși 
fundamentul modului de a gîndi și 
de a acționa al tuturor fiilor 
acestor plaiuri, adevăr ce rezidă în 
apartenența lor cu trup și suflet la 
patria română ce i-a născut, i-a unit 
sub același cer și întru același destin.

In anii regimului burghezo-moșie- 
resc — mai ales în perioada de 
neagră amintire a dictaturii fasciste, 
cînd cei mai odioși vrăjmași

să contopească intr-un unic șuvoi 
toate forțele progresiste si democra
tice ale poporului român și ale națio
nalităților conlocuitoare pentru dobo- 
rîrea definitivă a fascismului, pentru 
înfăptuirea revoluției socialiste.

Este un uriaș merit al Partidului 
Comunist Român că, ținînd seama de 
realitățile tării și călăuzindu-se după 
concepția marxist-leninistă, revolu
ționară, in problema națională, a asi
gurat. in anii de după eliberare, li
chidarea pentru totdeauna a asupririi 
naționale, realizarea deplinei egalități 
în drepturi a tuturor oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționalitate 
sau rasă. Rezolvarea definitivă a 
problemei naționale se materializează 
în faptul că toate drepturile dobîn- 
dite revin in egală măsură tuturor 
cetățenilor tării: toti oamenii muncii 
din România, indiferent de naționali
tate, se bucură de dreptul Ia muncă și 
la retribuția potrivită cantității și cali
tății muncii depuse, de dreptul 
odihnă și la asigurare materială 
bătrinețe sau boală, de dreptul 
învățătură, de drepturile politice 
a alege și a fi ales, de a folosi liber 
limba maternă, de un șir de alte li
bertăți garantate prin Constituția sta
tului și care au devenit coordonate

la 
de
Ia 
de

munismului 
Ceea ce e 

mic și social . .... ......
sfințire și pe planul vieții spirituale. 
Este bine cunoscut faptul că. in anii 
socialismului. România a dobîndit 
succese de seamă în dezvoltarea în- 
vățămîntului de toate gradele, că au 
fost create un mare număr de teatre, 
așezăminte culturale, edituri, ziare și, 
reviste atît în limba română, cît și în 
limbile naționalităților conlocuitoare,, 
că a cunoscut o puternică înflorire 
creația cultural-artistică. S-a făurit, 
astfel, un patrimoniu spiritual comun, 
care îmbogățește și înnobilează pe 
toți cetățenii țării. Toate acestea 
nu 
de 
statornic și 
sia concepției 
nare și umaniste a partidului nostru 
potrivit căreia patria aparține in ega
lă măsură și cu egală îndreptățire tu
turor fiilor acestui pămînt.

Firește, conștiința acestei aparte
nențe. acestui statut civic, politic, so
cial. spiritual de fii ai patriei comune 
implică din partea tuturor cetățenilor

pe
valabil pe tărîm econo- 
își găsește deplină con

sînt înfăptuiri conjuncturale, 
moment, ,ci au un caracter 

durabil, fiind expre- 
profund revolutio-

Umanitarismul
nu poate fi niciodată
paravan al trădării

Tovarășul . Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, marți 
dimineață, delegația Partidului So
cialist Democratic Italian, condusă de 
Pier Luigi Romita, secretar general 
al partidului, care, la invitația C.C. 
al P.C.R.. face o vizită de prietenie 
în tara noastră.

La întrevedere au participat tova
rășii Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politie Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ion Stă- 
nescu. secretar al C.C. al P.C.R.

A luat parte, de asemenea. Siro 
Dessi. membru al C.C. al P.S.D.I.

Secretarul general al P.S.D.I. 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sentimente de solidaritate 
cu poporul român, greu încercat de 
cutremurul de la 4 martie, precum 
si întreaga admirație față de modul 
în care Partidul Comunist Român, 
întregul popor român au acționat în 
mod eficient și rapid pentru înlătu
rarea cît mai grabnică a urmărilor 
seismului.

■ Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru sentimentele de 
compasiune și solidaritate. pentru 
aprecierile la adresa partidului și 
poporului nostru.

In timpul întrevederii s-a procedat 
la o informare reciprocă asupra acti
vității si preocupărilor celor două 
partide, asupra situației politice și 
economice din cele două țări, asupra 
căilor de dezvoltare a relațiilor din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Democratic Italian, 
dintre România și Italia și a avut loc 
un schimb de vederi cu privire la 
unele probleme actuale ale vieții poli
tice internaționale, precum și ale lup-

te! popoarelor pentru democrație, 
securitate și pace, pentru o nouă 
ordine economică mondială.

Abordîndu-se probleme ale situa
ției din Europa, s-a subliniat de am
bele părți necesitatea de a se acțio
na în mod susținut în direcția trans
punerii în viață a înțelegerilor con
venite la Helsinki. în acest sens s-a 
relevat importanța unei bune pregă
tiri a apropiatei reuniuni de la Bel
grad care să constituie un prilej de 
dialog fructuos și nu de confruntări, 
menit să evidențieze interesele și 
punctele comune, cu respectarea 
dreptului fiecărui popor la o dezvol
tare independentă și suverană, fără 
nici un amestec din afară, să ducă 
la găsirea căilor și modalităților de 
întărire a păcii, securității și colabo
rării pe continent. S-a subliniat im
portanta ca la reuniune să se ajungă 
la înțelegeri privind căi de îmbună
tățire în viitor a cooperării econo
mice între țările europene, de redu
cere a bugetelor militare și a tru
pelor. mai buna cunoaștere și întă
rire a încrederii între toate popoarele 
continentului.

S-a relevat, totodată, că pentru 
întărirea păcii și securității mondiale 
o importanță deosebită o au lichi
darea fenomenului subdezvoltării, in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale, așezarea pe baze echi
tabile a raportului dintre preturile 
materiilor prime și cele ale produse
lor industriale.

In cadrul convorbirilor s-a apreciat 
că rezolvarea în interesul popoarelor 
a problemelor complexe ale vieții in
ternaționale. depășirea actualei crize 
economice și promovarea unor trans
formări economice și sociale înnoi
toare impun înțelegerea și conlucra
rea tot mai strînsă întife partidele

I

clasei muncitoare. între toate forțele 
de stingă, democratice, inclusiv creș
tini, pe baza unor programe conve
nite și cu respectarea identității și 
autonomiei fiecărui partid. S-a rele
vat, de asemenea, că soluționarea pro
blemelor păcii, colaborării și secu
rității. înfăptuirea aspirațiilor legi
time ale oamenilor muncii, ale 
popoarelor implică și acțiuni con
vergente pe scară internațională, 
dezvoltarea în acest sens a dialogului 
și prieteniei între partidele munci
torești, democratice, progresiste. între 
toate forțele iubitoare de pace, în 
conformitate cu căile cele mai cores
punzătoare condițiilor și tradițiilor 
politice din fiecare țară.

De ambele părți a fost subliniată 
hotărîrea de a acționa pentru dez
voltarea ascendentă a bunelor relații 
dintre România și Italia, pe plan po
litic. economic, tehnico-științific. cul
tural și în alte domenii, în interesul 
popoarelor român și italian, al cau
zei păcii, colaborării și înțelegerii In. 
Europa și în lume.

Subliniind convergența șl apro
pierea de poziții ale P.C.R. și P.S.D.I, 
în principalele probleme ale vieții 
internaționale și asupra căilor de în
tărire a păcii, securității și cooperării 
în Europa, a fost exprimată de am
bele părți dorința de a se continua 
schimbul de păreri, de a se lărgi co
laborarea între cele două partide pe 
baza respectului reciproc, ca o parte 
a dezvoltării în general a relațiilor 
româno-Italiene.

Secretarul general al P.S.D.I. a In
vitat o delegație a P.C.R. să facă o 
vizită de prietenie în Italia, invitație 
care a fost acceptată cu plăcere.

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

IN BĂTĂLIA 
RECONSTRUCȚIEI 
Șl DEZVOLTĂRII 

Puternică
concentrare de forțe, 

bună organizare

Realizări de prestigiu in industria județului Hunedoara

Intensificarea In ul
tima vreme a acțiuni
lor unor cercuri din 
Occident de atragere a 
specialiștilor din unele 
țări în curs de dezvol
tare — acțiuni învălui
te în pledoarii despre 
„drepturile omului" — 
incitările spre emigrări 
cu promisiunea unor 
condiții mai avanta
joase de viată și de 
muncă au reactualizat 
discuțiile ce se poartă 
de mai 
în jurul fenomenului 
postbelic de ..brain- 
drain". Impulsul l-a 
dat interpretarea — 
evident voit eronată — 
a.unor prevederi ale 
Actului final al Confe
rinței de la Helsinki. 
Dar întregul context 
al acestei probleme a- 
rată că ea nu are nu
mai aspecte asa-zis 
umanitare, ci si altele 
de ordin social, politic 
și moral.

De pildă, dată fiind 
penuria de personal 
medical existentă în 
majoritatea țărilor, in
diferent de gradul lor 
de dezvoltare, dome
niul acesta este tot mai 
mult afectat de proce
sul racolărilor și im
pulsurile spre emigra
re. La cererea unor sta
te membre. Organizația 
Mondială a Sănătății 
(O.M.S.) s-a ocupat 
mai ales de evidenta 
acestui fenomen, de 
implicațiile lui asupra 
activității de asistentă 
medicală și ocrotirea 
sănătății populațiilor. 
Cîteva date statistice 
recent publicate ilus
trează în mod clar 
complexitatea fenome
nului : în anii 1970— 
1972. în S.U.A.. 68 000
de medici străini pro
fesau medicina. în An- 

R. F. 
în 
în

mult timp

nialismului. Procentul 
ridicat al pierderilor 
raportat la numărul 
mic de cadre medicale 
existent in noile țări 
independente sublinia
ză și mai puternic ca
racterul nociv al exo
dului de cadre 
co-sanitare, 
repercutează 
nefavorabil 
dezvoltării 
sanitare 
din 
cat. 
sate 
de-a 
lor 
cate,
emigrări invocă

medi
care se 
profund 
asupra 

serviciilor
ale țărilor 

care s-a ple- 
Cercurile intere- 

i în obținerea 
gata a cadre- 

medicale califi- 
în incitarea la 

mo-

Acad.
Aurel MOGA

glia 21 000. în 
Germania — 6 000. 
Canada — 9 000.
Australia — 4 000. Ma
joritatea acestora pro
veneau din țările eli
berate în ultimul dece
niu de sub jugul colo-

tive de ordin „uma
nitar". Se pune insă 
întrebarea — cit este 
de umanitară frustra
rea unor populații de 
asistența medicală ca
lificată, de care au o 
atît de mare nevoie 7 

Considerentul uma
nitar nu poate fi ac
ceptat nici pentru cei 
induși în eroare și 
amagiți. Se știe că, 
dintre cei care și-au 
părăsit patria prea 
puțini au reușit să se 
ridice pe plan social 
în țările în care au 
ajuns să pribegească. 
Cei mai mulți se gă
sesc intr-o 
izolare 
adesea 
aprehensiune și 
preț de către 
de acolo. Am avut o- 
cazia să întîlnesc un 
fost student al meu, 
plecat cu aproape trei 
decenii în urmă în 
Franța. Mi-a spus, 
foarte sincer, că a a- 
vut posibilitatea să 
își dobîndească prin 
muncă o anumită no
torietate, dar că to
tuși i s-a refuzat pu
blicarea pe numele 
lui a unei lucrări de

stare de 
socială, fiind 
priviți cu 

dis- 
cOlegii

specialitate — de alt
fel, o sinteză remar
cabilă — punîndu-i-se 
condiția ca el să fie 
al doilea autor, iar 
primul — un specia
list din țara respecti
vă. Nici în ierarhia 
socială sau în învăță- 
mîntul superior me
dical nu a reușit să 
fie promovat, deși ar 
fi întrunit toate con
dițiile 
necesare 
didactic.

Or, se . 
pectele materiale sin
gure nu sînt suficien
te pentru a determina 
„calitatea vieții" o- 
mului : în definiția 
apesteia intră cu o 
mare pondere și ele
mente de bunăstare 
psihică și de satisfac
ție morală. Or, cali
tatea vieții acestora 
este profund afectată 
în condițiile, unei am
bianțe in care emi
grantul este și se va 
simți întotdeauna con
siderat ca 
un intrus, 
le lipsei 
sociale, de 
preciere a 
jur. Sentimi 
frustrare și, i 
instanță, 
litatea la noile condi
ții, înstrăinarea celui 
obișnuit ca să fie în
conjurat acasă cu căl
dură sufletească, toa
te acestea sînt de na
tură să afecteze pro
fund personalitatea 
umană. De aceea se 
și vorbește adeseori 
de o „patologie a e- 
migrantului" — îrțțe- 
legîndu-se prin a- 
ceasta traumatismele 
psihice ale dezrădăci
nării, traumatisme pe 
card nu le pot com
pensa ori elimina nici 
un fel de — proble
matice 1 — avantaje
materiale.

Corpul nostru me
dical a dat întotdea-

profesionale 
unui cadru

știe că as-

un străin, 
în condiții- 
de relații 
stimă și a- 
celor din 
iSntul de 
în ultimă 

inadaptabi-

(Continuare 
in pag. a IV-a)

(Continuare in pag. a V-a)
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Semânatul florii-soarelui pe ogoarele C.A.P. Siliștea, județul Teleorman

Oamenii muncii din județul Hune
doara au realizat suplimentar, în 
primul trimestru al anului, o produc
ție globală în valoare de peste 253 
milioane lei. Anunțînd această reali
zare. în telegrama adresată Comite
tului Central al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de Comitetul ju
dețean Hunedoara al P.C.R., se spu
ne. între altele : Sporurile de pro
ducție obținute se materializează, 
între altele, în 18 800 tone cărbune 
net. 66 milioane kWh energie elec
trică, 28 400 tone fontă, 4 000 tone 
cocs metalurgic, 17 300 tone oțel, 
11 000 tone laminate, 4 600 tone fier 
în minereu, 4 400 mc prefabricate 
din beton, 2 300 mc panouri mari, 
4 300 mc beton celular autoclavizat, 
7 200 mp dale mozaicate, 210 tone 
polistiren, 350 mc lemn pentru con
strucții, 7 600 tone otel-beton.

Rezultate bune s-au obținut și în 
ceea ce privește creșterea suplimen
tară a productivității muncii (cu 3,9

la sută față de plan). La export, pla
nul trimestrial a fost depășit cu 14 
milioane lei-valută. Sarcinile la total 
investiții pe luna martie au fost de
pășite cu 48 milioane lei. In agricul
tură s-au realizat sarcinile la fondul 
de stat au fost depășite efectivele 
de animale planificate, precum și 
producția de lapte. S-au realizat in
tegral sarcinile de livrare la fondul 
pieței.

In numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii hunedoreni — 
români, maghiari, germani — care 
muncesc în deplină unitate frățească 
pentru a spori rodnicia muncii lor, 
se spune în încheierea telegramei, vă 
asigurăm că vom acționa cu înaltă 
responsabilitate partinică pentru a 
înfăptui integral programul de mă
suri stabilit de recenta ședință co
mună a forurilor noastre supreme de 
partid și de stat, a indicațiilor si ho- 
tărîrilor conducerii partidului.

reșițai ||n succes al constructorilor de mașini
ma- 
sint 
pre-

Constructorii de 
șini din Reșița 
autorii unei noi 
miere a industriei 
noastre : ei au asimi
lat și realizat primul 
motor diesel de 8 400 
cp. destinat echipării 
navelor maritime de 
fabricație româneas
că. Efortul de gîndire 
tehnologică și munca 
asiduă depusă s-au 
concretizat într-o re
ușită de prestigiu, pri-

mul motor trecînd cu 
deplin succes comple
xul de probe și reali- 
zînd încă de la prima 
încercare toate per
formanțele prevăzute. 
Deosebit de important 
este faptul că noul 
produs deschide o ac
tivitate de performan
ță, prin asimilarea 
unei întregi familii de 
motoare de tracțiune 
navală, de puteri di-

ferite, în regim de 
funcționare lent și se- 
mirapid. Caracterizîn- 
du-se prin performan
țe tehnice și funcțio
nale la nivelul celor 
mai bune produse si
milare fabricate pe 
plan mondial, motorul 
se remarcă, totodată, 
prin consumul de com
bustibil deosebit de 
redus. (Nicolae Căta- 
nă).

I

Există în multe puncte ale 
lumii abuzuri împotriva li
bertății, opresiuni și constrîn- 
geri nejustificate, ulcerînd 
demnitatea personală, cobo- 
rînd 
serv 
însă 
tată 
face 
la fel de mare, descompunîn- 
d-o. Avînd o idee „absolută" 
despre această libertate, doc
trinarii ei nu-i cunosc limite. 
După ei. orice persoană care 
aparține sistemului lor de 
gîndire trebuie să fie liberă 
în mod total, și acest fel de 
libertate devine un steag în 
numele căruia sînt denigrați 
toți cei ce au o altă con
cepție.

Un om cuprins în acest sis
tem de libertate are drepturi 
nesfîrșite care nu se opresc 
nici măcar la limita semenu
lui său. Dacă dorește, e liber 
să se exhibe pe stradă sau în 
public într-un mod indecent, 
despuiat. Dacă îi face plăcere 
poate să se retragă în pădure 
sau cimpie cu clanul priete
nilor săi zile și săptămîni, să 
facă dragoste și să cînte beat 
din ghitară. Poate (sau pu
tea) intra în Luvru cu labele 
goale, străjui pe jos bordura 
din Trafalgar Square ori face 
demonstrații erotice întins pe

individul la rangul de 
sau de marfă. Există 
și o libertate manifes- 

abuziv intr-un sens care 
persoanei umane un rău

în numele libertății
steagul american, cum am 
văzut. Nimeni nu-i tulbură li
bertatea de a se ameți cu 
stupefiante, de a merge spre 
o lentă sinucidere. Sigur, co
merțul cu stupefiante e oprit, 
dar insul care le consumă e 
lăsat în pace. Nu e viata lui 7 
Nu-1 privește pe el. și exclu
siv pe el. ce face cu ea 7 
Dacă are poftă să se omoare 
dc ce să-l stingherim 7 Dacă 
are poftă să urle, să țină 
discursuri de orice fel, 
scrie sau să producă filme în 
orice gamă, lăsați-1 in pace, 
e liber. Dacă vrea să 
stea surd în apartamentul 
lui,
meni și de nimic, să zacă 
acolo, să consume acolo, să 
moară acolo zilnic într-un 
dispreț total al universului, 
ce putem să-i facem 7 Per
soana lui este inviolabilă. A- 
tîta vreme cît are un servi
ciu din care scoate bani sau 
o avere din care scoate bani, 
sau o avere din care scoate 
dividende și rentă, sau indi
ferent ce din care își scoate 
subzistenta, iar uneori luxul 
și dolce vita, nu ne intere
sează nimic, să fie sănătos, 
să moară sănătos, eventual 
să fure munca altora sănă
tos. Vrea, călătorind peste 
tot. să spurce cu năravurile 
si cu sifilisul lui alte țări,

să

să nu știe de ni-

de ce nu 7 e liber s-o facă. 
Vrea să facă pe Pinkerton 
cu toate fetele din lume, in 
special cu cele mai sărace la 
pungă si la duh 7 să pofteas
că ! Vrea să ia capodopere
le lumii și să le prefacă, să 
scoată rock-and-roll din 
Beethoven și boogie-woogie 
din Chopin? îi stau la dis
poziție ! doar pentru asta

singur. El are libertatea de 
a se asocia cu alții care-1 
sprijină foarte bine, uneori 
cu influenta, alteori cu pis
toalele. alteori cu răpirea sau 
exterminarea judecătorului 
care anchetează, și în multe 
alte feluri.

In privința convingerilor, 
ce să mai spunem 1 înainte 
era intolerantă religioasă.

de Paul EVERAC

s-au străduit ei. ca să dăn
țuiască libera gorilă! îi vine 
gustul să corespondeze în 
ziare. debitînd baliverne, 
presa liberă il primește 
cu onoare. Ii vine apă în 
gură să ticluiască opinii „li
bere" la radio luînd de sus 
nații sau oameni politici, mă 
rog. foarte frumos, nici o 
opreliște, orice 
cuvine, scatiul 
să ciripească.

In fine, orice 
„omul liber" 
său. Sigur, nu-i spune 
meni să-ti spargă mașina 
sau să-ti dea în 
de atita libertate, 
te îndemnat s-o 
pe asta. Mai ales

dorește 1 se 
n-are decit
vrea să facă 
e în dreptul 

ni-
cap ; dar. 
el se sim- 
încerce și 
că nu este

catolicii persecutau pe hu- 
ghenoți. anglicanii pe catolici 
ș.a.m.d. Acuma, cu excepția 
unor mici focare, rămase ire
ductibile. ești liber să crezi 
ce vrei și cînd vrei. Vrei să 
crezi în taina botezului, ori 
în celibat, ori în bigamie, 
ori în tremurat, ori în alt
ceva 7 Dacă ai destui bani 
iți poți edifica oricînd o fir
mă de credință, ca o firmă 
comercială, și funcționezi fără 
stinjenire. mergînd să faci 
prozeliți în orice loc al lumii 
pînă la epuizarea sau du
blarea capitalului. Ras în cap 
ori cu barba la brîu. poți să 
chemi orice Dumnezeu vrei, 
ba poți să și pretinzi că l-ai 
văzut tu, ori că s-a încarnat

în tine. Ești liber să te în
grozești și să bagi groaza în 
alții, să le descoperi viitorul, 
să le intermediezi conversa
ții cu spiritele celeilalte lumi, 
de unde marii ginditori sau 
filozofi vin să te sfătuiască 
ce mobilă să-ți cumperi ori 
în ce acțiuni să-ti bagi banii 
ca să renteze. Poți fonda, cu 
doi-trei alții, un institut spi
ritual sau psihedelic în care 
să dai consultații, să edifici 
o doctrină, să faci minuni. 
Ești liber să faci toate minu
nile. liber oricine să te crea
dă. Dacă mai ies și doi 
tari, cu atît mai bine.

E formidabilă această 
bertate pentru mucosul 
clasă, pentru Bulă rămas 
petent fie și la 
citește 
Pauli 
cu astm și singuratic poftește 
la plimbare la sfîrșit de săp- 
tămînă o jună de 16 ani, 
blondă și sportivă. ..ca să se 
simtă bine", și că doamna cu 
varice cheamă prin gazetă 
tineri consolatori. în același 
scop : și pe coloane nesfîr- 
șite acești tineri și aceste ti
nere se tot oferă, descriin- 
du-se cît mai complet la ta
lie, la bust și la moravuri, ca 
să fie preferați, și să aibă un 
week-end bun, mărindu-și 
contul. Ce libertate 1 zice re-

pi-
11- 

din 
re- 

Harvard, 
monitorul din San 

și vede că domnul

petentul, ce viată frumoasă, 
pasionantă, fără opreliști ! E 
cumva trafic de carne vie, 
specularea mizeriei sau a 
plictisului existențial ? Aș ! 
Este contract liber consimțit, 
libertate de amîndouă părți
le. Așa se simt oamenii bine, 
ce să-i faci 7 Descrii talia, 
piciorul, studiile și ești libe
ră să cazi. Și dacă partenerul 
nu e chiar Ramon Novarro, 
ei bine, cu puțină băutură se 
aranjează și asta, nu sînt 
probleme. Civilizația s-a gîn- 
dit la toate.

Această frumoasă civiliza
ție a libertății absolute îți 
îngăduie orice. Poți să faci 
pe teroristul, dacă îți trece 
prin cap. pe gangsterul, pe 
mercenarul în diverse cor
puri expediționare contra 
unuia sau contra altuia (de 
obicei contra celui mai opri
mat, a populației mai nedez
voltate). Dar. atențiune ! Și 
celălalt e liber să ți-o facă. 
Și dacă te întinzi cu liberta
tea pînă unde nu-i place lui, 
el vine cu clanul său. chiar 
cu Ku-Klux-Klanul său. și-ți 
face și el o mică bucurie, că 
doar e tot liber.

Vrei să faci pe 
tul, pe hitleristul 7 
vă rog ! Local

fascis-
Poftiți 
avem,

(Continuare în pag. a V-a)
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ORGANIZAȚIILE DE PARTID DIN CARTIERE, ÎN ACESTE ZILE

Oameni mai virstnici? Da, dar comuniști: 
CU INIMĂ TlNĂRĂ Șl UMĂR

DE NĂDEJDE LA REFACEREA ORAȘULUI
Pretutindeni, In Întreprinderi, pe 

șantiere se muncește intens pentru 
refacere și normalizare, pentru pro
ducții suplimentare care să compen
seze daunele dezastrului. Acestor ac
țiuni, conduse de comuniști, li se 
adaugă cele care marchează viața 
pe marile artere, pe străzi sau chiar 
în casele oamenilor și în care se 
simte prezența — nu mai puțin efi
cientă — a comuniștilor din cartiere.

Se știe că din organizațiile de 
partfd ale cartierelor fac parte, în 
genere, gospodine, pensionari — 
tovarăși care, după o activitate în
delungată pe diferite tărâmuri, 
șe bucură acum, la o vîrstă 
înaintată, datorită legislației profund 
umaniste a statului nostru so
cialist, de o odihnă binemeritată. 
Activitatea desfășurată de ei în pe
rioada de după cataclism — inte- 
grîndu-se organic muncii nobile a 
tuturor membrilor de partid, a în
tregului popor — demonstrează 
o dată în plus, cu forța faptelor vii, 
convingătoare, că adevăratul comu
nist, prin neodihna lui, n-are vîrstă, 
că pretutindeni unde bate o inimă 
de comunist se face simțită prezența 
partidului.

...Discutăm cu cîțiva secretari de 
organizații de partid din cartierele 
sectorului 3 : tovarășii Ecaterina 
Barat, de la organizația nr. 47, An- 
ghel Grigore — organizația 37. Con
stantin Jula — organizația 46, Isache 
Rădan — organizația 39 și aflăm, 
cum avea să se exprime unul dintre 
ei, că „după seism activitatea orga
nizațiilor a ieșit din așa-zisul anoni
mat în care unii ar fi putut să crea
dă că ele își desfășoară munca". 
N-a fost nevoie de convocatoare sau 
de întilniri la diferite sedii, de pre
gătirea acțiunilor prin diferite șe
dințe. Comuniștii cartierelor se cu
nosc bine între ei. Atrăgîndu-i pe 
deputat!, pe președinții și membrii 
asociațiilor de locatari, U comitete
lor de cetățeni, fără a mai aștepta 
sarcini speciale, acționind cu iniția
tivă și răspundere încă din noaptea 
cutremurului comuniștii au fost în 
primele rînduri, pretutindeni unde 
a fost nevoie. Au discutat cu oamenii, 
imprimîndu-le calm și spirit de or
ganizare, i-au ajutat pe cei mai 
grav loviți, au eliberat oa
meni de sub dărîmături, au stins 
chiar unele incendii, au pus umărul 
la scoaterea copiilor și bătrînilor din 
case, au identificat magazinele lo
vite ori cu vitrine sparte și, la fie
care, au postat oameni de încredere, 
pentru a asigura paza mărfurilor 
pînă la sosirea celor în drept.

Și cine ar putea să adune și să 
spună acum tot ceea ce au făcut 
atunci și de atunci încoace comu
niștii din organizațiile de partid 
din cartiere ? Un prim raport 
l-ar fi putut prezenta într-una din 
zile, cînd toți membrii birourilor or
ganizațiilor de partid din cartiere au 
avut o înt'îlnire-fulger cu primul 
secretar al comitetului de partid din 
sector. Atunci, ca și acum, s-a soco
tit că timpul este prea prețios, ast
fel că rapoartele urmează să fie 
prezentate altă dată. în schimb, le-au 
fost încredințate noi sarcini : să ve
gheze la starea de igienă a fiecărei

locuințe, a fiecărei unități comer
ciale ; să urmărească și să sprijine 
buna aprovizionare a magazinelor 
alimentare ; să-i mobilizeze pe toți 
cetățenii la activitățile de refacere, 
să-i ajute pe cei care simt cel mai 
mult nevoia să contribuie la menți
nerea unei atmosfere de ordine, calm 
și încredere. îndatoriri care stau și 
acum pe agenda lor de preocupări 
zilnice și pe care le îndeplinesc cu 
dăruire și ambiție.

Capacitatea de acțiune, de mobili
zare a organizațiilor de partid din 
cartiere a sporit mult în ultimul 
timp, activitatea acestora s-a inten
sificat, sfera de preocupări s-a lărgit 
considerabil potrivit necesităților 
apărute. în sectorul 5, unde o zonă

ficiente, de toate felurile — spune 
secretarul. Cetățenii le cumpără, își 
procură și scule. Dar nu toți se pri
cep să execute lucrări de reparații".

S-au schimbat păreri, s-au făcut 
propuneri. Pornind de la sprijinul 
primit din partea unora dintre co
muniștii din cartier, specialiști cu 
reputație ca dr. ing. Ion Manoliu, 
fost profesor la catedra de re
zistență a materialelor de la In
stitutul de construcții, recent pen
sionat, ing. Ion Grigorescu și 
alți cîțiva. care au făcut o pri
mă expertiză a unora din blocu- 
rile-turn din zona Floreasca, dînd 
explicații competente locatarilor , și 
asigurîndu-i de trăinicia construc
țiilor, . ■ prins contur o Idee im

• Cuvînt de ordine și calm în mobilizarea 
cetățenilor la refacere ® „Să nu așteptăm 
totul de la stat, am apelat la pensionarii 
constructori, ingineri, arhitecți" • „Urmărim 
obținerea materialelor de construcție, ajutăm 
pe locatari să-și repare apartamentele"
• Programe concrete de lucru pe străzi,

în ordinea urgențelor

Întinsă a avut de suferit, comuniștii 
din cele 64 de organizații de partid 
de cartier antrenează cetățenii lă 
consolidarea unor locuințe, după cum 
au atras numeroase comitete de pă
rinți, profesori pensionari la repa
rarea școlilor și grădinițelor ava
riate. în fruntea asociațiilor de lo
catari. a comitetelor de cetățeni, ei 
pot fi văzuți supraveghind distribui
rea nisipului, pus la dispoziție în 
mod gratuit de către primărie, par
ticipă Ia descărcarea materialelor de 
construcție la centrele și subcentrele 
nou înființate, urmăresc să nu lip
sească nici un sortiment din ceea ce 
este necesar, iar dacă acest lucru se 
mai întîmplă, comitetul de partid al 
sectorului este sesizat cu prompti
tudine pentru înlăturarea grabnică a 
neaj unsurilor.

...O clasă a Școlii generale nr. 15 
din sectorul 1. în sală, citeva zeci 
de cetățeni, femei și bărbați. Secre
tarul organizației de partid de car
tier nr. 29—30, tovarășul Gheorghe 
Niculescu, alți membri ai biroului 
poartă o discuție operativă cu unii, 
dintre cei 160 de comuniști din or
ganizație, cu membrii comitetului, 
de cetățeni. Subiectul care-i preo
cupă ? Cum să contribuie Ia repara
rea locuințelor care au avut de su
ferit, ușurîndu-se sarcinile întreprin
derilor de construcții, ale I.C.R.A.L.- 
urilor și cooperativelor de speciali
tate — suprasolicitate în momentul 
de față — și sprijinlndu-i pe cetățeni 
să-și rezolve reparațiile cu cheltuieli 
cit mai reduse. „Materiale sint su

portantă : organizația să inițieze ac
țiuni prin care să pună cit mai de
plin în valoare experiența bogată, 
cunoștințele și competența specialiș
tilor pensionari din cartiere, îndeo
sebi a acelora din domeniul con
strucțiilor. In același sens s-au for
mulai cerințe și față de meseriașii 
pensionari. „Putem rezolva operativ, 
cu ajutorul lor, repararea calcane
lor, a coșurilor, a unor ziduri inte
rioare și exterioare, a gardurilor" — 
s-a spus. Concluzia la care s-a ajuns 
a formulat-o pe loc tovarășul Bog
dan Bănățeanu, președintele comi
tetului de cetățeni : „Vom merge 
din casă în casă pentru a-i 
găsi pe meseriași și a-i solicita 
să se constituie în echipe, iar dacă 
vîrstă sau boala îi împiedică pe unii 
să lucreze, ei pot oricum să asigure 
asistență tehnică cetățenilor în toată 
perioada reparațiilor".

Discutăm și cu tovarășul Corneliu 
Dimitriu. secretarul organizației de 
partid nr. 33, sectorul 6 : „Au fost 
foarte binevenite pentru noi cele 
două scurte instruiri, la care comi
tetul de partid al sectorului a invi
tat și. birourile organizațiilor , din 
cartiere. Știm mai bine ceea ce;avem 
de făcut, în ce direcție trebuie să 
orientăm eforturile comitetelor -de 
cetățeni, ale comisiei de femei și 
celei de Cruce Roșie. Cu rezultate 
Concludente acționăm acum la repa
rarea locuințelor".

Intr-adevăr, cu autoritatea de care 
se bucură în cartier, cei 11 membri 
ai biroului au reușit să alcătuiască 
patru echipe formate din meseriași 
pensionari și locatari voluntari, care

desfășoară o muncă organizată de 
sprijinire a cetățenilor. Cunoscînd 
situația exactă a fiecărei locuințe, 
biroul organizației de bază a stabilit 
un program de lucru pe străzi, în 
ordinea urgențelor, trecindu-se apoi 
la înfăptuirea lui. Bilanțul primelor 
zile de muncă : au fost refăcute 
cinci imobile cu avarii mai mari, 
s-au reparat 36 de case cu defec
țiuni și avarii mici (coșuri, acoperi
șuri, calcane). Se continuă intenș 
înlăturarea rapidă a tuturor strică
ciunilor de acest tip. iar dacă alte 
organizații de partid, din cartiere li
mitrofe, vor solicita sprijin — ne 
asigură secretarul — acești oameni 
inimoși sint gata să-1 acorde.

în mod asemănător a organizat 
munca și organizația de cartier 46, 
sectorul 3. Membrii de partid de 
aici, între care numeroși meseriași, 
au format opt echipe de intervenție. 
Asistența de specialitate este acor
dată de inginerul constructor pen
sionar Nicolae Luca, iar în puținele 
sale ț>re libere — fiind tot construc
tor — și de inginerul Ion Păzdîrcă, 
din același cartier.

Și, în aceste zile, prin cîte fapte 
nu se remarcă comuniștii din car
tiere !

• In circumscripția 18 din secto
rul 5. comuniștii Gheorghe Vi- 
narschi. Elena Popescu, Dumitru Mi- 
halcea, Mihalache Gogoșilă, Gheor
ghe Caraiman și alții au împrumu
tat un tractor de la Administrația 
domeniului public și, timp de două 
zile, au scos și cărat tot molozul din 
curți și de pe străzi in zona șose
lelor Giurgiului și Olteniței.

• La îndemnul organizației de 
cartier 51 din același sector (secre
tar Marin Cristescu), comitetul de 
părinți — asemeni multor altor co
mitete din oraș — a participat, 
alături de profesori și elevi, la re
pararea Școlii nr. 165.

o Un mare număr de comuniste 
din cartiere, antrenînd alte gospo
dine și femei pensionare, lucrează 
la pregătirea apartamentelor din 
noile blocuri, atribuite celor ce au 
avut de suferit.

• Mii de cetățeni, în frunte cu 
comuniștii din cartiere, prestează 
nenumărate ore de muncă patrio
tică pentru curățirea și înfrumuse
țarea orașului, plantarea de pomi și 
flori.

★
Faptele la care ne-am referit — 

constituindu-se într-o experiență ce 
trebuie continuată și amplificată — 
demonstrează că organizațiile de 
partid din cartiere se afirmă ca o 
forță de seamă in opera de refa
cere a orașului, de reintrare în nor
mal. Au dovedit-o și o dovedesc mii 
de femei și bărbați, comuniști care, 
deși la vîrstă pensiei, depășind difi
cultățile fizice inerente anilor, își 
fac datoria cu modestie, uneori 
intr-un deplin anonimat, păstrind 
nealterate tinerețea sufletească, pu
terea de dăruire, capacitatea de a-i 
convinge și antrena pe cei din jur, 
devotamentul nețărmurit — intr-un 
cuvînt. înalta responsabilitate comu
nistă.

Maria BABOIAN

Modernul magazin „Bucovina” din Suceava

11b confruntare:
SCRISORI Șl RĂSPUNSURI

PE LITORAL

Sezon de tratamente balneare
La Eforie Nord' și Mangalia se 

asigură in această perioadă di
verse tratamente pentru afec
țiunile reumatismale, de circu
lație, ale căilor respiratorii și 
sistemului nervos. Unitățile res
pective dispun de instalații și 
aparatură modernă.

Solicitanților li se asigură ca
zare confortabilă, pensiuni com
plete. cu tarife convenabile. Se 
acordă reduceri pentru copiii 
pînă la 10 ani. Posesorii de bi
lete de tratament beneficiază de 
50 la sută reducere la transpor
tul pe C.F.R.

In stațiunile amintite, oaspeți
lor le stau la dispoziție cinema
tografe, biblioteci, aparate de 
radio și televizoare, jocuri dis
tractive, reprezentații artistice. 
Totodată, la Constanța pot par
ticipa la spectacole de teatru, 
operă, operetă și revistă.

Informații și înscrieri la filia
lele de turism din bd. Republi
cii nr. 4 și 68, bd. Bălcescu nr. 
35 și Calea Griviței nr. 140. Te
lefoane : 15 74 11 ; 14 08 00 ;
13 69 57.

Revenire 
la „înlăturarea 
poluării sonore"

Ziarul nostru a pu
blicat la 23 noiembrie 
1976, în cadrul acestei 
rubrici, un răspuns al 
Comitetului municipal 
Brăila al P.C.R. pri
vind măsurile luate 
pentru înlăturarea po
luării sonore într-o 
zonă situată în veci
nătatea întreprinderii 
„Laminorul". Ulterior, 
la redacție a sosit o 
nouă scrisoare, sem
nată de mai multi lo
catari, în care se re
latau necazurile pro
venite de la atelierele 
de reparații motoare 
electrice, rebobinaj, ta
pițerie auto și mobilă, 
de la centrul de tran
șare a cărnii. „...Noi 
ne-am bucurat cînd. 
am luat cunoștință de 
măsurile promise de 
edilii municipiului în 
„Scinteia", d.ar să știți 
că nu s-a făcut mai 
nimic".

Un nou răspuns de 
la Comitetul munici
pal Brăila al P.C.R. 
ne aduce la cunoștin
ță următoarele: Un 
colectiv, format din 
primul vicepreședinte 
al Consiliului popular 
municipal, vicepre
ședintele cu resortul 
economic, inspectorul- 
șef al Inspectoratului 
municipal al M.I., șe
ful Inspectoratului de 
protecția muncii, di
rectorul și secretarul 

partid- de la între
prinderea „Lamino
rul", a analizat minu
țios problemele, ridi
cate în scrisoare și a 
dispus luarea urmă
toarelor măsuri : în
treprinderea „Lamino
rul" va lucra perma
nent cu multă atenție 
la mînuirea utilajelor 
și manipularea țagle- 
lor, astfel incit acti
vitatea de producție să 
se desfășoare fără zgo
mote ; pentru crearea 
unei perdele antifoni
ce, se vor sădi pomi 
cu talie înaltă pe toa
tă lungimea gardului 
întreprinderii; utilajele 
vor fi menținute per
manent în stare per
fectă de funcționare, 
eliminîndu-se zgomo
tele reductoarelor prin 
reparații conform unor 
grafice săptămînale; 
cooperativa meșteșu
gărească „Tehnocasni- 
ca“ va reprofila ime
diat atelierele de ta
pițerie, bobinaj și re
parații frigidere, trans- 
formindu-le în spații 
de activitate fără po
luare sonoră; magazi
nul de tranșare și des
facere a cărnii va fi

reprofilat în magazin 
de desfacere a altor 
produse de larg con
sum.

în răspuns se arată 
apoi că, după ce s-a 
hotărît luarea acestor 
măsuri, s-a organizat 
o discuție cu locata
rii din zonă, cu care 
prilej s-au mai stabi
lit următoarele: ur
gentarea punerii în 
funcțiune a drumului 
național de centură, 
care va obliga mași
nile de mare tonaj să 
ocolească orașul; plan
tarea de pomi cu ta
lie înaltă in fața 
blocurilor, pentru a 
crea o perdea antifo
nică; miliția a primit 
sarcina să controleze 
permanent respecta
rea semnelor de cir
culație și să interzică 
parcarea autobuzelor 
în fața blocului F 2.

Toate măsurile ară
tate mai sus, se sub
liniază in încheierea 
răspunsului, vor fi 
duse la îndeplinire 
pînă la 30 aprilie 1977. 
Consiliul popular mu
nicipal are obligația 
să urmărească perma
nent respectarea aces
tor măsuri de către 
unitățile vizate, apli; 
cind sancțiuni atunci 
cînd se vor mai con
stata abateri.

Măsuri ferme, 
în spiritul 
legalității 

și disciplinei
De la Fabrica de 

cherestea Mînăstirea 
Neamț, județul Neamț, 
ne-a sosit o scrisoare, 
trimisă în numele u- 
nui grup de muncitori, 
prin care am fost se
sizați că, din dispozi
ția conducerii unității, 
se rețin, fără temei 
legal, diferite sume 
din retribuția angaja- 
ților.

Am adresat scrisoa
rea. spre verificare și 
luarea măsurilor ce 
se impun, Consi
liului județean al sin
dicatelor Neamț. Din 
răspunsul primit zilele 
acestea la redacție re
zultă că faptele rela
tate stau în realitate 
cu totul altfel de cum 
au fost înfățișate. A- 
flăm astfel că în 1976, 
la inventarul efectuat 
la depozitul de cheres
tea al fabricii, din cau
za unei greșeli de în
registrare, s-a declarat 
marfă în plus față de 
ceea ce era consemnat 
în acte. Conducerea 
fabricii. în Ioc să ia 
măsuri de înlăturare 
a erorii comise, a dis
pus întocmirea unor

acte fictive — bonuri 
de lucru — trecînd 
cantitatea de cheres
tea înregistrată în plus 
prin toate fazele de 
fabricație și manipu
lare. plătindu-se mun
citorilor din aceste 
secții, fără ca aceștia 
să presteze operațiile 
corespunzătoare, o 
sumă de peste 45 000 
lei.

Odată cu reluarea 
inventarului la depo
zitul de cherestea s-a 
stabilit că, de fapt, 
cantitatea declarată în 
plus constituia minus, 
iar controlul financiar 
intern al I.F.E.T. Pia
tra . Neamț a determi
nat pagubele materia
le cauzate în acest caz, 
precum și modalitatea 
de recuperare a lor. 
Astfel, s-au emis dis
poziții de imputare a 
sumelor încasate de 
muncitorii respectivi 
ca retribuție fictivă, 
în consecință, se sub
liniază în răspuns, re
ținerile sint făcute în 
conformitate cu preve
derile legale în vi
goare.

Așa stînd lucrurile, 
stirnește nedumerire 
faptul că, în loc să a- 
nalizeze principial. în 
conformitate cu etica 
muncitorească, proce
deul necinstit de a ac
cepta sume de bani 
nemunciți, din buzu
narul nostru, al tutu
ror, inclusiv al celor 
în cauză, aceștia tri
mit sesizări cum că li 
s-a făcut o mare ne
dreptate. Această opti
că a autorilor scrisorii 
denaturează trăsăturile 
morale, bazate pe cin
ste și corectitudine, 
care caracterizează co
lectivul de muncă al 
fabricii amintite.

De altfel. în răspuns 
se subliniază că orga
nizația de partid, co
mitetul sindicatului și 
conducerea U.F.E.T. 
Tg. Neamț au organi
zat o discuție cu mun
citorii fabricii, cu care 
prilej au fost înfierate 
faptele grave comise. 
De asemenea, pentru 
gravele abateri de la 
legalitatea socialistă 
s-au luat următoa
rele măsuri : destitui
rea din funcție a lui 
Octavian Manolescu, 
șeful fabricii, și Neculai 
Olaru, șeful depozitului 
de cherestea, precum 
și a directorului 
U.F.E.T. Tg. Neamț; 
sancționarea și retro
gradarea unor maiștri, 
punerea în discuția a- 
dunărilor generale și 
sancționarea. potrivit 
statutului, a membri
lor de partid implicați 
în acest caz.
Neculai ROȘCA

dat publicității proiectul LegiiDupă cum se știe, a fost

iității produselor și serviciilor. Un raid Aprins m 
tați ale cooperației meșteșugărești din județul Covasna pune în 
dență fapte și citeva opinii cu privire la măsurile necesare în sprijinul 
proiectului de lege amintit, menite să asigure creșterea calității servi
ciilor, diversificarea și răspunderea mai promptă a acestora la solici
tările populației.

CC- 
uni-
evi-

str. Ciucului 55. Ne uităm prin fe
reastra unității, poate zărim vreun 
meseriaș. Zadarnic. In schimb, 
servăm orarul pitit lingă tocul 
mului și ne lămurim : unitatea 
închisă după-amiaza. Lucrează 
dimineața. Toată săptămîna. 
căutat o altă unitate care e deschisă 
și după-amiaza. Mergem citeva case

ob- 
gea- 
este 
doar
Am

funcționează doar di- 
tîmplăria, nici atelie- 
aparate de uz casnic, 
nici tocilăria nu sint

unităților care 
mineața : nici 
rul de reparat 
nici tapițeria, 
deschise în nici o după-amiază a
săptămînii. Harnicii cooperatori de la 
„Hărnicia" s-au specializat in uni
cate : au în tot orașul — cu 32 000 lo
cuitori — un singur atelier de tapițe-

continua. în noul cartier „Ciucului" 
nu există nici o unitate meșteșugă
rească de prestări servicii, iar în cel 
mai mare cartier al orașului. Sime- 
ria, funcționează doar 6 ateliere de re
parații ; în schimb, cooperația a avut 
grijă să deschidă aici 4 magazine de 
artizanat și alte produse, magazine 
care nu prea au dever.
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Județul Covasna cunoaște în acești 
ani o dezvoltare economică deose
bită. Prefacerile înnoitoare din in
dustrie. din întreaga economie a ju
dețului determină în mod nemijlocit 
schimbări profunde și in viața so
cială, în îmbunătățirea condițiilor da 
muncă și de trai ale locuitorilor, in 
sporirea veniturilor, a solicitărilor da 
mărfuri 
în mod 
sectoarele de cel mai larg interes 
cetățenesc — cel al serviciilor meș
teșugărești — înregistrează la Co
vasna nu o creștere, ci ...o descreș
tere. în 1976, volumul prestațiilor 
meșteșugărești oferite populației, in 
loc să fie superior cu 25,9 la sută 
nivelului din 1975 (cit se planificase) 
a fost mai mic cu aproape 10 la sută. 
Deci. în loc de progres... regres. Cum 
a fost posibilă o asemenea „perfor
manță" ? Iată motivul pentru care 
am făcut un raid prin unitățile coo
perativei „Hărnicia" din Sf. Gheor
ghe — cooperativă care deține pon
derea în activitatea de prestări servi
cii a cooperației meșteșugărești din 
județ.

Sunăm la 1 23 81, la centrul de re
parat televizoare, unde ne răspunde 
șeful unității, tovarășul Levay :

— Degeaba insistați să vină cine;- 
va să vă repare aparatul. Meseriașii 
noștri nu se mai deplasează la do
miciliul clienților. Nu avem mașină.

— Dar nu-i nevoie de mașină, se 
pare că s-a ars doar o lampă...

— Cred că am fost clar — ne taie 
vorba meșterul. Nu venim acasă. 
Dacă vreți să vă reparăm televizo
rul, aduceți-1 la unitate.

Cum in Sf. Gheorghe mai există 
un atelier de reparat televizoare, am 
încercat și acolo, deplasîndu-ne la

și servicii, 
paradoxal,

Și totuși, 
unul din

CALITATEA SERVICIILOR PUBLICE
oglindă a calității muncii oamenilor

fața locului. Rezultatul a fost același: 
să aducem noi televizorul. La ieșirea 
din unitate ne-a reținut atenția un 
anunț lipit vizibil pe perete : „Co
operatori 1 Prețuiți timpul clienților, 
așa cum îl prețuiți pe al vostru".

— Interesant anunț — remarcăm 
noi cu glas tare.

— Sînteți colecționar de anunțuri ?
— replică meseriașul de la ghișeu.

Iată-ne ajunși și la unicul atelier 
de reparat aparate de uz casnic din 
Sf. Gheorghe. Cînd intrăm, șeful uni
tății tocmai termina o partidă de șah 
cu un ucenic (îl califica 7 1).

— Nu prea avem de lucru — se 
scuză șeful.

— Bine, dar aseară, cînd am soli
citat să vină cineva să repare frigi
derul. ni s-a spus că nu puteți.

— Da. Așa este. Pentru că nu avem 
cu ce să aducem obiectele la reparat. 
Trebuie să aduceți dv. frigiderul.

Cum aveam să aflăm ulterior, în 
orașul Sf. Gheorghe meseriașii nu se 
deplasează la clienți acasă — chiar 
dacă e vorba de o reparație măruntă
— pentru nici un fel de obiect de 
uz casnic, electrotehnic sau pentru 
reparat mobilă. ,

Ne continuăm raidul și dăm să in
trăm la atelierul de blănărie de pe

Cum răspund unitățile cooperației meșteșugărești 
din Covasna solicitărilor populației

mai încolo și dăm de un alt atelier 
de blănărie. Numai că, surpriză : și 
această unitate lucrează cu publicul 
tot dimineața. De altfel, în orașul Sf. 
Gheorghe se pare că este o modă a

rie, un singur atelier de reparat apa
rate de uz casnic, o singură tocilărie, 
un singur atelier de tricotaje, o sin
gură unitate de remaiat ciorapi, un 
singur atelier foto... și lista ar putea

Un ultim aspect urmărit în raidul 
nostru anchetă l-a constituit respec
tarea termenelor de executare a lu
crărilor solicitate de populație. Am 
luat, de aceea, prin sondaj, mai mul
te zeci de comenzi de la atelierul de 
încălțăminte nr. 44, atelierul de con
fecții nr. 1 și unitatea de spălat chi
mic nr. 67. Ce am constatat ? Pe 
lingă faptul că în cele mai multe 
cazuri nu se trece termenul de exe
cutare a comenzii, atunci cînd el se

înscrie totuși în bonurile de coman
dă ...nu se respectă întotdeauna. Din 
36 de cazuri analizate, în 11 situații 
termenul fusese depășit. Am citit în 
condica de sugestii și reclamații a a- 
telierului de încălțăminte nr. 44 
răspunsul din 20 I a.c. al conducerii 
cooperativei Ia o reclamație a unui 
client privind respectarea termenului 
de execuție. „Vă atragem atenția
— se nota în răspunsul cooperativei 
adresat unității — că pe viitor să 
organizați și să planificați munca în 
așa fel incit clienții să fie serviți 
exemplar".

— Ce măsuri ați luat înțre timp ?
— îl întrebăm pe responsabil.

— Păi, trebuia să luăm măsuri 7
— ni se răspunde.

In final am avut o discuție cu pre
ședintele cooperativei „Hărnicia", cu 
cadre de conducere de la uniunea 
județeană a cooperativelor meșteșu
gărești. Ni s-a dat de înțeles că as
pectele sesizate vor fi analizate de 
urgență și că, în plus, se vor lua o 
serie de măsuri organizatorice care 
să facă posibil ca în cel mai scurt 
timp meșteșugarii din Covasna să în
ceapă să-și realizeze sarcinile de 
plan. Se impune ca serviciile mește
șugărești din Covasna să se ridice 
la nivelul cerințelor populației și al 
dezvoltării de ansamblu a județului.

Mihai IONESCU

- OPINII, PROPUNERI
în aceste zile, factori de răspundere din cooperația meșteșugărească 

a județului Covasna au formulat, corespondentului nostru Tomori Geza, 
următoarele opinii cu privire la proiectul Legii calității produselor 
și serviciilor:

o LUCIA FEIER, vicepreședintă a uniunii județene a coopera
tivelor meșteșugărești : „Proiectul de lege privind calitatea pro
duselor și serviciilor a fost studiat cu atenție de personalul Uniunii 
județene a cooperativelor meșteșugărești Covasna. Conform opiniilor 
exprimate cu prilejul dezbaterii, noul act legislativ va asigura cadrul 
propice pentru ridicarea continuă a calității serviciilor la nivelul ce
rințelor mereu Crescînde ale populației. în acest context, cred că este 
necesar să ■ se sublinieze necesitatea întăririi controlului tehnic de ca
litate de la fiecare unitate. în ce ne privește, am hotărît ca în toate 
secțiile să fie afișate termenele de garanție ale reparațiilor, iar aceste

termene să fie trecute și pe bonurile de comandă (chitanță) ce se în- 
mînează clientului".

• ȘTEFAN PUȘCAȘ, președintele cooperativei „Hărnicia" din ora
șul Sf. Gheorghe : „Propunem ca. pe viitor, o serie de materii prime 
și materiale, ca de exemplu piele, box și lac în diferite culori, stofele 
de calitate superioară, să fie dirijate direct unităților de croitorie și 
nu numai prin comerțul cu amănuntul".

• PETER JAKAB, șeful unității de reparat radio și TV din orașul 
Sf. Gheorghe : „Pentru a asigura buna calitate a serviciilor, in cazul 
nostru a reparațiilor, este absolut necesar ca piesele de schimb pe care 
le primim prin I.C.R.M. să fie ele însele de bună calitate și să aibă 
termene de garanție. Or. acest lucru nu s-a realizat pînă acum, decît 
în cazul tuburilor cinescoape. O serie de alte piese se defectează, fără 
ca producătorul să-și asume răspunderea pentru aceste „neajunsuri".
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De mai multi ani, profesorul 
Petru Vacarciuc este dirijo
rul corului centenar din satul 
Roșiori (județul Satu Mare), un
de a funcționat, multă vreme, 
ca dascăl. Sofia sa, azi învăță
toare la o școală din Satu Mare, 
continuă — ca fiică a Roșiorilor
— să facă parte din corul satu
lui natal. De la un timp, con
tribuția familiei Vacarciuc la 
bunul mers al corului — dețină
tor al mai multor premii și 
lauri la concursuri republicane
— a sporit prin participarea fii
cei lor, Natalia, elevă in clasa 
a VIII-a a Liceului de artă din 
Satu Mare. Vădind o bună pre
gătire de specialitate si exce
lente aptitudini dirijorale, tatăl 
i-a încredințat, pentru început, 
pregătirea sopranelor, misiune 
pe care micuța dirijoare... ad
junctă o îndeplinește cu compe
tență și pasiune. Dovadă : as
cultarea pe care i-o acordă co
ristele, care nu ies nici cu o... 
notă de sub bagheta ei. Tatăl
— după cum ne-a mărturisit el 
însuși — nu se va supăra dacă 
in curind îl va înlocui la pupi
tru propria fiică. Dimpotrivă.

Cățelușa 
Molda

S-a întîmplat într-un sat din 
județul Prahova. La puțin timp 
după ce bătrinul I. C. a aprins 
focul în sobă, a adormit buș
tean. Lingă el, în odaie, se afla 
și cățelușa Molda. După o vre
me, înfundată, soba a inceput să 
emane gaze. Simțind pericolul, 
Molda a început să bată cu lă
buțele în ușă. Apoi, cu un salt 
de acrobată, a ajuns pînă la 
clanță și a reușit să deschidă 
ușa. Norii de fum din odaie în
cepuseră să se împrăștie. dar 
bătrinul — deși Molda îl tră
gea cînd de un picior, cînd de 
o mînă — tot nu se trezea. Ne
găsind o altă soluție, cățelușa 
l-a mușcat de... nas ! Bătrinul a 
sărit ca ars. Pe moment, s-a su
părat foc. dar cînd a văzut că 
i-a salvat viața...

Tot voia 
să meargă 
la spital

Un cetățean din comuna Seini 
(Maramureș), Victor P.. venise, 
la Baia Mare șă-și viziteze o 
rudă internată in spital. In drum 
spre spital i-a apărut in față un 
restaurant. După ce s-a cinstit 
cam peste poate, le-a spus ami
cilor de pahar :

— No. care din voi a citit 
deunăzi faptul acela divers in 
care se zicea că la grădina zoo
logică de aici s-ar fi născut doi 
pui de lei ?

— D-apoi cum ? I-am si vă
zut. No, că faini is I

— Atunci dau și eu o fugă să-i 
văd.

De cum a ajuns la grădina zoo
logică, omul din Seini, în loc 
să admire leii ca toți oamenii, 
a luat un băț și a inceput să-i 
întărite. Replica leului-tată a 
fost fulgerătoare. Rănit. Victor 
P. a fost grabnic internat la 
spital. E drept că tot la spital 
voia el să ajungă, dar ca vi
zitator, nu ca pacient.

S-a dat 
în... spectacol

Sala căminului cultural din 
satul Tărtăria, comuna Săliștea, 
județul Alba, era înțesată de 
lume. Oamenii asistau la o ma
nifestare culturală. La un mo
ment dat, printre spectatori s-a 
iscat mare forfotă. In ușa de la 
intrare își făcuse apariția un lo
calnic, loan Trifan, care înce
puse să țipe ca un apucat. Dar 
marea surpriză a spectatorilor 
care-l urmăreau pe cel care se 
dădea in... spectacol a fost că 
acesta nu venise singur, ci cu 
calul. Un cal blind și ascultător. 
Numai stăpînul nu asculta pe 
nimeni. Trifan a fost amendat 
cu 1 000 lei. Oamenii spun că s-a

afăcut de două parale. Si că 
sărit peste cal.

Singur s-a 
„încălțat**

Ștefan Lupu din comuna Ră- 
ducăneni (Iași) își făcea rondul 
obișnuit de paznic obștesc al 
satului. Liniștea așternută peste 
sat, la miezul nopții, l-a în
demnat pe Lupu să zăbovească 
mai mult prin preajma maga
zinului de încălțăminte. Aici 
văzuse niște gratii de la geam 
desprinse din perete. în loc să ia 
măsuri de siguranță, el a spart 
geamul, a pătruns în magazin, 
a golit sertarul cu bani și a 
luat cu el și cite ceva de încăl
țat. Dar 
paznicul 
pază.

a doua zi a fost și 
„încălțat" și luat sub

Cit un oraș!»
în activitatea doctoriței Maria 

Brașoveanu, șef de secție la Spi
talul județean din Slatina, s-a 
petrecut un eveniment care n-a 
putut trece neobservat de colegi. 
Si nu numai de ei. Doctorița 
Brașoveanu a asistat la venirea 
pe lume a celui de-al 50 000-lea 
copil din cariera sa. La mai 
multi ! Este o cifră care întrece 
populația actuală a Slatinei. E 
ceva !

Rubricd realizata da
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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în bătălia reconstrucției si dezvoltării

PUTERNICA CONCENTRARE DE FORTE, BUNA ORGANIZARE

Șeful de echipă Nicolae Albu și muncitorul Dumitru Grigore de la „Vulcan" (foto 1), muncitoarea Marioara Dumitru de la întreprinderea de mecanică fină 
(foto 2), iată trei dintre miile și miile de lucrători din industria Capitalei, care prin munca lor de zi cu zi au contribuit nu numai la recuperarea pierderilor 

de producție, dar si ia depășirea planului pe primul trimestru Foto : C. Dan

IN ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIALE

PRODUCȚII SUPLIMENTARE,
CALITATE, COSTURI REDUSE

LUCRĂRILE DE CONSOLIDARE 
A MARILOR IMOBILE 

SE DESFĂȘOARĂ DIN PLIN
• COLECTIVE DE SPECIALIȘTI Șl INGINERI DIN MARILE INSTI
TUTE DE PROIECTARE • ÎN DOUĂ SCHIMBURI, CU EFECTIVE 
SPORITE • 5000 DE CONSTRUCTORI BUCUREȘTENI DIN CADRUL 
CENTRALEI DE CONSTRUCȚII-MONTAJ REPARTIZAȚI PENTRU 

REPARAȚII

Cutremurul din 4 martie a provo
cat în orașul Plopeni din județul 
Prahova importante distrugeri. Din 
primele ore după seism, eforturile 
locuitorilor orașului — marea majo
ritate muncitori 
ai întreprinderii 
mecanice, imitate 
puternic afectată, 
și-au concentrat 
eforturile spre în
lăturarea efecte
lor cutremurului.

O deosebită în
semnătate pentru 
coordonarea ri
guroasă a amplei 
acțiuni de refa
cere și reintrare 
rapidă în func
țiune a întreprin
derii mecanice — 
unitate reprezentativă a Indus
triei constructoare de mașini — a 
avut-o prezența în mijlocul colecti
vului, in ziua de 7 martie, a 
tovarășului Nicolae Ceausescu. 
Secretarul general al partidului a in
dicat folosirea celor mai bune metode 
de consolidare a construcțiilor indus
triale. cerînd totodată colectivului de 
aici, organizației de partid să între
prindă măsurile necesare pentru ca, 
in paralel cu lucrările de reparații la 
clădiri și instalații, producția să se 
reia pretutindeni, cit mai grabnic, să 
fie recuperate cit mai curînd pa
gubele suferite.

Datorită abnegației, patriotismului 
și hotărîrii muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor întreprinderii — ce 
au lucrat neîntrerupt zi și noapte, 
oră de oră — primele capacități pro
ductive au fost repuse în funcțiune 
chiar in ziua de 7 martie. După alte 
două zile, uzina atinsese 90 la sută 
din capacitate, iar in ziua de 21 mar
tie a fost redată în exploatare în
treaga forță productivă a întreprin
derii. Colectivul constructorilor de 
mașini din Plopeni a simțit. în toată 
această perioadă, sprijinul tovărășesc, 
solidaritatea muncitorească ale colec
tivelor de la „Tractorul" și „Steagul 
roșu" din Brașov, „Balanța" din 
Sibiu, „Electromontaj" din Timișoa
ra. unități care au contribuit direct, 
cu specialiști și utilaje, la realizarea 
lucrărilor de refacere.

— O dată atinsă întreaga capacitate 

întreprinderea mecanică 

din Plopeni:

„Pînă la 20 aprilie 
pierderile vor fi 

recuperate"

productivă a unității — ne-a spus 
tov. Constantin Rizescu, secretarul 
comitetului de partid din unitate — 
s-au stabilit sarcini precise, pe sec
ții, echipe și locuri de muncă, pentru 

recuperarea pier
derilor de produc
ție. Ne-am anga
jat ca, pînă la 20 
aprilie — deci, 
înainte de 1 Mai, 
cum a subliniat 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — să 
recuperăm inte
gral pierderile de 
producție cauzate 
de seism.

Aceasta înseam
nă. în fapt, obți
nerea unei pro
ducții suplimen

tare de circa 1,1 milioane Iei in fie
care zi. Pînă acum s-a recuperat • 
producție de 11,4 milioane lei.

In secțiile de prelucrări mecanice 
și montaje se lucrează intens, în 
schimburi prelungite, pentru onora
rea tuturor contractelor, astfel încit 
în întreprinderile beneficiare — între 
care chiar „Tractorul" și „Steagul 
roșu" din Brașov — „pulsul" produc
ției să nu fie cu nimic perturbat. O 
atenție deosebită se acordă echipa
mentelor hidraulice pentru utilaje 
grele, excavatoare și autocamioane. 
Sînt demne de relevat eforturile de
puse de echipele de lăcătuși monta- 
tori, conduse de comuniștii Constan
tin Opriș, Alexandru Dobrin și Ere- 
mia Tudor, care finalizează în bună 
parte producția de echipament hi
draulic.

Dar, în paralel cu efortul depus în 
scopul recuperării restanțelor. în în
treprindere se acționează pentru 
efectuarea lucrărilor de consolidare 
a construcțiilor și secțiilor produc
tive. 10 echipe de constructori lu
crează pentru refacerea trainică, nu 
prin improvizații, a clădirilor care 
adăpostesc spații productive. Clarita
tea soluțiilor prevăzute d'> proiec- 
tanții de la institutele de profil din 
București și Brașov (I.P.C.M. și, res
pectiv, I.C.I.M.), buna organizare a 
muncii constructorilor dau garanția 
că aceste lucrări vor fi finalizate 
cit mai repede, în folosul produc
ției. al economiei naționale.

întreprinderea bucureșteană „Vul
can", Cutremurul din 4 martie a în
trerupt aici total activitatea produc
tivă, unitatea numărîndu-se printre 
întreprinderile industriale cele mai 
afectate de seism 
din Capitală. Mo
bilizarea exem
plară a colectivu
lui, avîndu-i în 
frunte pe comu
niști, a avut drept 
rezultat reintra
rea rapidă în 
funcțiune a uzi
nei. La 9 martie, 
„Vulcanul" pro
ducea Ia întreaga 
capacitate, miile 
de muncitori, in
gineri și tehni
cieni dovedind 
prin faptele lor de zi și noapte ata
șamentul față de cuvîntul dat, de 
angajamentul luat de a repune grab
nic unitatea în funcțiune. Și aici, 
ca șî în celelalte locuri vizi
tate, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat soluțiile cele mai bune, mai 
eficiente pentru reconstrucția halelor 
afectate și recuperarea grabnică a 
pierderilor de producție.

— Prezenta în mijlocul colectivului 
nostru a secretarului general al parti
dului a dus la o și mai amplă mobi
lizare a forțelor, la cristalizarea unor 
măsuri practice de natură să accele- 

întreprinderea „Vulcan** 

din București:

„Lucrăm la întreaga 
capacitate, livrăm 
economiei utilajele 
de care are nevoie"

reze reintrarea în normal a întregii 
activități a uzinei — ne spunea se
cretarul comitetului de partid din în
treprindere, ing. Oprea Popescu.

Drept urmare, deși pierderile de 
producție au fost importante, deși nu
meroase utilaje și instalații tehnolo
gice au suferit avarii, printr-o muncă 
organizată și bine condusă. întreprin
derea „Vulcan" și-a îndeplinit și de
pășit planul pe luna martie și trimes
trul I la toți indicatorii. Astfel, bi
lanțul primului trimestru arată că 
producția globală a fost realizată în 
proporție de 101,1 la sută, producția 
marfă de 100,3 la sută, productivita
tea muncii de 101,1 la sută, planul de 
export fiind depășit cu 20,2 la sută.

Depășirile s-au concretizat în pro
duse intens solicitate de economia na-

țională, între care, utilaje tehnologice 
pentru industria chimică, unități de 
pompaj, cazane energetice, circuite 
pentru sala turbinelor de la termo
centralele Rogojelu și Turceni.

In luna aprilie, 
colectivul de la 
„Vulcan" este con
centrat asupra li
vrării la termen 
a unor importan
te produse : pre- 
încălzitorul de aer 
pentru cazanul de 
1035 tone abur/oră, 
destinat termo
centralei Turceni; 
vaporizatorul pen
tru cazanul de 
525 tone abur/oră, 

șute de tone utilaj tehnologic 
pentru industria chimică, unități de 
pompaj pentru instalații petroliere, 
instalații de tratare a apei, filtre 
pentru cazane ș.a.

Hărnicia colectivului, aproviziona
rea bună cu materiale, startul bun 
luat în primele zile din aprilie dau 
certitudinea realizării în bune condi
ții a sarcinilor din această lună, din 
Întregul an și cincinal.

Dan CONSTANTIN

Acțiunea de consolidare și readucere in stare de funcționare nor
mală a marilor imobile din Capitală avariate de seism se află în plină 
desfășurare, toți cei angajați la realizarea ei — specialiști cu înaltă 
calificare, profesori universitari, ingineri proiectant! și constructori — 
străduindu-se să acționeze în ritm rapid și, în același timp, cu cea 
mai mare răspundere pentru nivelul calitativ al construcțiilor conso
lidate, durabilitatea și siguranța lor in exploatare.

La ora actuală, la 275 de edificii 
înalte dintre cele 420 analizate de 
comisiile de expertiză a fost termi
nată lucrarea preliminară de spriji
nire a clădirii. Totodată, într-o primă 
etapă, dictată de gradul de avariere, 
precum și de necesitatea readucerii 
în vechile locuințe a familiilor eva
cuate, la 102 edificii urmează să în
ceapă. pe măsura sosirii proiectelor, 
acțiunea propriu-zisă de consolidare. 
Aceasta a și fost demarată la un 
număr de 11 imobile la care proiec- 
tanții au predat constructorilor pri
mele proiecte de consolidare. Este 
vorba, printre altele, de blocurile din 
bd. Magheru 43. str. Nikos Beloian- 
nis 8, bd. Dinicu Golescu 23—25, 
blocurile 16 din bd. Armata Poporu
lui și 13 din bd. Păcii. Elaborarea 
proiectelor de către colective de spe
cialiști și ingineri din marile institute 
de proiectare bucureștene este coor
donată de institutul „Proiect1' Bucu
rești care, ca un adevărat „stat-ma- 
jor“ al proiectanților, acordă asis
tență tehnică și totodată avizează, 
în ședințe zilnice de analiză, din 

La blocurile 6, 9 șl 10 de pe șoseaua Pantelimon 
acționează, alături de aproape 100 de constructori, și 
echipe alcătuite din muncitori de la uzinele „23 Au
gust". „Republica". „Postăvăria română" și „Metalo- 
globus". După repararea zidurilor neportante de la eta
jele superioare ale acestor imobile, s-a trecut la exe
cutarea lucrărilor de cămășuire a diafragmelor la sub
solul și parterul acestor blocuri. Ritmul de muncă este 
condiționat însă de rezolvarea a două probleme impor
tante : asigurarea de către constructori a unui număr 
mai mare de mașini de găurit betonul — ținînd seamă 
de faptul că, de exemplu, numai la o singură scară

a unuia dintre blocuri trebuie făcute cîteva mii de 
găuri în beton — și livrarea de către furnizori a ră
șinilor pentru închiderea fisurilor, la cerințele de ca
litate corespunzătoare.

La blocul Magheru 43, peste 120 de muncitori ai 
Centralei bucureștene de construcții-montaj. sprijiniți 
de militari ai forțelor noastre armate, muncesc în 2 
schimburi la consolidarea stîlpilor de beton armat 
afectați și la demolarea părții de clădire avariată, 
în vederea resistematizării acestei porțiuni din Piața 
Romană.

Foto î S. Cristian

punct de vedere calitativ, fiecare do
cumentație întocmită. Trebuie preci
zat că etapa de proiectare a lucră
rilor de consolidare reprezintă cen
trul de greutate al acestei acțiuni, 
tocmai prin aportuil hotăritor al spe
cialiștilor și proiectanților la asigu
rarea siguranței în exploatare a 
acestor imobile.

— Pentru a nu pierde nici un ceas 
favorabil desfășurării în ritm intens 
a acțiunii de consolidare, elaborarea 
proiectelor se face în paralel cu exe
cutarea lucrărilor — ne-a pus în 
temă ing. Dan Gheorghe, director 
tehnic al Centralei de construcții- 
montaj a Capitalei. In această lună 
și la începutul lunii mai. în cazul 
celor 102 imobile mari, stabilite pen
tru prima urgență, proiectarea tre
buie terminată. Nu este o operație 
ușoară, deoarece întocmirea docu
mentațiilor cere un anumit timp și, 
mai ales, o mare atenție la verifica
rea structurilor de rezistentă a clă
dirilor, descoperirea și inventarierea 
tuturor avariilor. Pentru sporirea rit
mului de proiectare, colective de 

specialiști au fost detașate pe șan
tierele de consolidare unde, direct 
la fața locului, dau o serie de so
luții tehnice și indicații privind mo
dul de lucru al constructorilor.

Și constructorii centralei bucu
reștene sînt pregătiți să facă față 
acestui ritm intens. Măsurile luate 
vorbesc de la sine : aproximativ 
5 000 de constructori bucureșteni din 
cadrul centralei de construcții-montaj 
sînt repartizați la aceste lucrări și 
sînt gata să intre în acțiune în mo
mentul în care va sosi și restul pro
iectelor. Această puternică mobilizare 
de forțe umane este dublată și de 
concentrarea unui număr mare de 
mijloace tehnice : utilaje de execuție 
și de transport. Acolo unde există 
front de lucru deschis se muncește 
în două schimburi, cu efective spo
rite, ca, de pildă, la blocurile din 
bd. Magheru 43, Nikos Beloiannis 8 
ș. a.

S-au început, de asemenea, lucră
rile la unele edificii social-culturale, 
cum sînt : un corp al Spitalului Fun- 
deni, Liceul nr. 8 din Berceni, ur- 
mînd ca pe măsura primirii proiecte
lor să demareze activitatea și la Spi
talul de urgență, clinica de ortope
die a Spitalului Colentina, hotelurile 
„Modern", „Dorobanți", „Union", 
„Capitol" șl altele.

Cristian ANTONESCU

Timpul s-a încălzit, temperatura solului este în creștere

ACUM, TOATE MIJLOACELE-LA SEMĂNATUL PORUMBULUI
Lucrările agricole de primăvară se desfășoară pe un front larg.' 

în zonele situate în nordul țării se însămînțează ultimele suprafețe 
cu culturi din prima epocă — în special sfeclă de zahăr — iar în 
sud. la ordinea zilei este semănatul florii-soarelui. Pînă ieri au fost 
însămînțate 1 200 000 hectare cu diferite culturi. Timpul se menține în 
continuare frumos, temperatura solului crescînd simțitor. In aceste 
condiții începe semănatul porumbului — principala cultură cerealieră 
a țării — care va ocupa în acest an circa 2,8 milioane de hectare. La 
teleconferința care a avut loc marți seara la Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare cu direcțiile agricole s-a indicat trecerea din 
plin la semănatul porumbului. In scopul obținerii unor recolte mari 
la hectar, ministerul de resort a trasat ca sarcină specialiștilor din 
agricultură să ia măsuri ferme, astfel îneît în fiecare unitate agricolă, 
pe fiecare tarla să se respecte cu cea mai mare rigurozitate normele 
tehnice la pregătirea terenului și semănat. In legătură cu însămințarea 
porumbului, cercetătorii de la Institutul de cercetări pentru cereale 
și plante tehnice Fundulea — Ilfov au făcut unele recomandări, care 
trebuie adaptate condițiilor specifice din fiecare unitate agricolă. Care 
sint. aceste recomandări și cum trebuie aplicate ? Iată ce RECOMANDA
CERCETĂTORII.

Pregătirea șl 
fertilizarea solului

Dr. Cristian Hera, director ad
junct: în condițiile climatice din 
această primăvară se impune ca lu
crările de pregătire a terenului să 
se execute cu cea mai mare răspun
dere. Ca regulă generală, trebuie să 
se asigure o bună afînare și nive
lare a solului, mărunțirea resturilor 
vegetale, toate acestea avînd ca scop 
atit păstrarea apei, cît și crearea u- 
nui bun pat germinativ pentru se
mințe. în legătură cu pregătirea te
renului se detașează trei situații de 
care este bine să se țină seama.

Terenurile arate în vară și. devre
me. în toamna anului trecut : pe a- 
ceste suprafețe se execută 1—2 lu
crări cu grapa cu discuri în agregat 
cu grapa reglabilă, iar înainte de se
mănat •— o lucrare cu combinato
riii.Terenurile arate toamna tîrziu, sau 
In cursul iernii, cu grad de nivelare 
redus și care au resturi vegetale : în 
asemenea situații se organizează 
strîngerea manuală a resturilor ve
getale. iar apoi se execută una-două 
lucrări cu grapa cu discuri în agre
gat cu grapa reglabilă. în preajma 
semănatului se face o ultimă lucra
re cu grapa cu discuri în agregat 
cu grapa reglabilă sau cu combina
toriii.

Terenurile arate in primăvară t a- 
cestea se lucrează cu grapa cu 
discuri. în agregat cu grapa stelată, 
urmărindu-se o ușoară așezare a so
lului. iar înainte de semănat, peste 
acesta se trece cu grapa cu discuri 
sau cu combinatoriii.

FERTILIZAREA. Pe o bună parte 
din suprafețele destinate porumbului 
au fost împrăștiate din vreme îngră
șăminte cu fosfor. în acest caz, îngră- 
șămintele cu azot se aplică la pregă
tirea terenului pentru semănat sau o- 
dată cu semănatul în proporție de 
50—70 la sută din doza medie reco
mandată pentru fiecare tarla. în ca
zul cînd nu s-au executat lucrările 
de fertilizare, îngrășămintele cu fos
for și o parte din cele cu azot se ad
ministrează pe rînd. odată cu semă
natul. în acest scop, se folosesc se- 
mănătorile echipate cu dispozitive 
pentru aplicarea îngrășămintelor. în 
toate cazurile, restul de îngrășămin
te azotate se vor aplica în cursul 
vegetației, concomitent cu prășitul, 
avîndu-se în vedere cantitatea de apă 
rezultată din ploi sau cea administra
tă prin irigare. Folosind această me
todă. coeficientul de utilizare a 
fosforului și azotului crește sub
stanțial, iar dozele de îngrășăminte 
pot fi reduse cu 25—40 la sută la 
hectar față de metoda clasică prin 
împrăștiere.

Alegerea celor mal 
potriviți hibrizi ‘

Ing. Octavian Cosmin, cercetători 
Alături de buna pregătire a terenului, 
alegerea celor mai corespunzători hi
brizi pentru fiecare zonă ecologică 
constituie un factor important de spo
rire a randamentului la hectar. Pen
tru fiecare zonă naturală de cultură 
a porumbului sînt omologați cel pu
țin 3—4 hibrizi din fiecare categorie 
de maturitate. Alegerea celui mai po
trivit hibrid pentru fiecare unitate de 
producție se face pe baza rezultatelor 
experimentale obținute la stațiunile 
de cercetări agricole din zonă, cît și a 
celor din unitatea agricolă în anii 
precedenți. Hibrizii omologați în pre
zent și larg răspîndiți în producție au 
dovedit că posedă o mare capacitate 
de producție, o bună adaptare la di
versitatea condițiilor ecologice, rezis
tență la principalii agenți patogeni, 
la cădere, frângerea tulpinilor la ma
turitate și alte însușiri valoroase. Pen
tru ca în fiecare unitate agricolă de 
stat sau cooperatistă să se obțină re
colte mari, trebuie să se asigure ale
gerea judicioasă a celor mai cores
punzători hibrizi pentru condiții pe
doclimatice specifice și folosirea unei 
tehnologii cît mai corecte de cultiva
re. Este recomandabil ca fiecare uni
tate agricolă de producție să cultive 
2—4 hibrizi, care se diferențiază prin 
lungimea perioadei de vegetație, to
leranță la condiții nefavorabile de 
mediu (frig, secetă, arșiță),

SEMĂNATUL. în condițiile climati
ce ale acestei primăveri, caracterizate 
prin precipitații reduse și regim ter
mic mai ridicat, semănatul porumbu
lui poate fi declanșat. Se impune ca 
lucrările să înceapă imediat ce se în
registrează 8—10 grade la adîncimea 
de 10 cm. timp de 3—4 zile. Grăbirea 
semănatului se impune și datorită 
faptului că. în unele zone din țară, 
rezerva de umiditate din sol este mai 
mică decît normal. Se recomandă ca 
semănatul să înceapă cu hibridul cel 
mai timpuriu și să se încheie cu cel 
mai tardiv. în cadrul aceleiași grupe 
da maturitate se vor semăna mai în- 

til hibrizii dubli și apoi cel simpli, 
care sînt mai exigenți la asigurarea 
temperaturii optime de germinație. în 
zonele colinare din Moldova și Tran
silvania, semănatul va începe pe te
renurile cu expunere sudică, unde 
încălzirea solului este mai rapidă de
cît pe pantele cu expunere nordică.

DENSITATEA. De regulă, in pro
ducție se neglijează realizarea desi
mii optime pentru fiecare hibrid. De 
aceea, densitatea lanurilor de po
rumb este mult sub cea normală, 
încă de la semănat trebuie luate mă
suri ca, in funcție de particularitățile 
hibridului, de tehnologia aplicată 
(doze de îngrășăminte, teren irigat 
sau neirigat, zona de cultură ș.a.) să 
se asigure desimea optimă. Pentru 
garantarea unei densități optime, a- 
vînd în vedere calitatea seminței, se 
va urmări ca la semănat să se dea o 
cantitate mai mare. Astfel. în cazul 
cînd germinația seminței este sub 80 
la sută, cantitatea de sămîntă va fi 
mărită cu 5 la sută pentru fiecare 
diminuare a germinației de 10 la 
sută. Institutul nostru a stabilit de
simea optimă a plantelor în funcție 
de hibrizii folosiți, recomandări care 
au fost puse la dispoziția unităților 
agricole. De asemenea, au fost adop
tate norme privind suplimentarea 
densității minime a plantelor de po
rumb. în funcție de rezerva de ană 
și aprovizionarea solului cu elemente 
nutritive. Astfel, în solurile bine a- 
provizionate cu elemente nutritive, 
cu apă la capacitatea de cîmp. densi
tatea poate fi suplimentată cu 15 la 
sută, iar pe solurile cu aport freatic 
și în culturi irigate — cu 25 la sută. 
Prin urmare, trebuie acționat cu cea 
mai mare răspundere în vederea asi
gurării. încă de la semănat, a densi
tății optime de plante la hectar, o 
primă condiție de care depinde obți
nerea unor recolte mari.

★
Este necesar ca organele și organi

zațiile de partid, comandamentele lo
cale și conducerile unităților agricole 
să acționeze energic în vederea res
pectării normelor tehnice la pregăti
rea terenului și semănat, pentru exe
cutarea acestor lucrări în limitele 
timpului optim.

Terenul bine pregătit, garanție a unei bune recolte
BUZĂU. După Încheierea însămin- 

țării culturilor din prima epocă, în 
unitățile agricole din județul Buzău 
pregătirea terenului pentru semănat 
concentrează în aceste zile atenția 
mecanizatorilor și specialiștilor. In 
consiliile intercooperatiste Ziduri, 
Rîmnicu Sărat, Poșta Cilnău, Mihăi- 
lești, Glodeanu Siliștea și altele se 
lucrează intens cu toate forțele, astfel 
că suprafețele de teren pregătite pînă 
acum se înscriu între 1 600—2 500 hec
tare, ceea ce va permite un demaraj 
bun la semănatul porumbului. Pe an
samblul unităților agricole de stat și 
cooperatiste din județ, terenul pre
gătit însumează peste 32 000 hectare. 
Specialiștii controlează solul de mai 
multe ori pe zi făcînd comparații a- 
supra evoluției temperaturilor. (Mihai 
Bâzu).

BRĂILA. In unitățile din consiliile 
intercooperatiste Bărăganu, însurăței, 
Movila Miresii, Viziru, precum și al
tele din județul Brăila a început în- 
sămînțatul porumbului. Concomitent, 

Lucrări de sezon pe ogoarele județului Ilfov t pregătirea terenului pentru porumb la cooperativa agricolă Călugărei

în această zonă se lucrează inteps 
pentru terminarea însămînțării florii- 
soarelui. în legumicultura si la între
ținerea altor culturi, activitatea de 
cea mai mare actualitate fiind înche
ierea pregătirilor pentru punerea în 
stare de funcțiune a instalațiilor de 
irigare pentru ca toate terenurile din 
cadrul sistemelor amenajate să pri
mească la timp întreaga cantitate de 
apă necesară. La întreprinderile agri
cole de stat „Dunărea" și „Siliștea", 
precum și in alte unități s-a trecut 
la irigarea culturilor, apa fiind diri
jată cu prioritate la legume, butașii 
de sfeclă de zahăr și la lucerna. 
(Agerpres).

DOLJ. Lucrătorii ogoarelor din ju
dețul Dolj au de însămînțat cu po
rumb o suprafață de aproape 170 000 
ha, cu 11 950 ha mai mult decît în 
1976. După ce au încheiat însămînța- 
rea culturilor din prima epocă, coo
peratorii și mecanizatorii au trecut cu 
forțe sporite la pregătirea terenului 

pentru culturile din epoca a Il-a. 
Pînă la această dată s-au încheiat lu
crările pregătitoare pe 75 544 ha, din 
care aproape 6 000 ha pentru porumb, 
urmînd ca într-o zi-două să înceapă 
și însămințarea. Așa cum ne spunea 
ing. Dinei Ștefănescu, director gene
ral adjunct al direcției agricole, ime
diat ce va începe însămințatul porum
bului se va lucra grupat, se vor face 
mișcări de forțe din nord în. sudul 
județului și se va organiza lucrul în 
schimburi prelungite, astfel îneît a- 
ceastă lucrare să se încheie în peri
oada optimă. (Nicolae Băbălău).

TELEORMAN. Vremea bună din 
ultimele zile a permis ca în coope
rativele agricole din județul Teleor
man să se lucreze intens la pregăti
rea patului germinativ pentru semă
natul porumbului. în cursul zilei de 
ieri, cooperativele agricole „Cetatea" 
— Turnu Măgurele și Siliștea-Purani 
au semănat primele suprafețe cu po
rumb. (Ion Toader).
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Festivalul national
1

forță de bază a progresului social
O trăsătură definitorie pentru dez

voltarea societății românești — mai 
ales în ultimele două secole — o re
prezintă faptul că întotdeauna ade
vărata intelectualitate a fost alături 
de masele largi ale poporului, susți- 
nîndu-le interesele, făcindu-se ecoul 
înflăcărat al aspirațiilor lor celor 
mai arzătoare. Acest adevăr își 
găsește temeinică confirmare și in 
poziția adoptată de spiritele lumi
nate ale vremii față de marile 
răscoale țărănești de acum șapte de
cenii. In fața solidarității forțelor re- 
acțiunii burghezo-moșierești s-a fău
rit o puternică solidaritate a tuturor 
forțelor democratice, progresiste.

înainte de răscoală. în timpul dez
lănțuirii și desfășurării ei. în zilele 
negre ale represiunii, învățătorii, cei 
mai apropiati de viata și durerile ce
lor oropsiți — și. totodată, pătura in
telectuală cea mai 
fost trup și suflet 
me. Faptul era pe 
deplin explicabil, 
deoarece atît ori
ginea și situația 
lor socială, cit și 
tratamentul neo- 
menos și umilin
țele la care erau 
supuși din partea 
moșierilor, admi
nistratorilor și au
torităților îi apro
piau, de multe 
ori îi identificau 
cu lupta și aspi
rațiile celor mulți. 
învinuirea de „in
stigatori". cu care 
erau calificați în
vățătorii de mo
șieri și arendași, 
prefecți 
mari, miniștri și 
comandanți mili
tari, viza întrea
ga învățătorime. 
pentru a justifi
ca măsurile represive. Dacă stră
dania de a lumina poporul, de 
a-1 sooate din întunericul neștiin- 
ței. de a-i dezvălui cauzele mizeriei 
în care trăia pot fi socotite „instiga- 
ții", atunci, pe drept cuvînt și spre 
cinstea lor, învățătorii au fost „insti
gatori".

Din numărul mare de asemenea fi
guri de luptători cu cuvîntul. cu con
deiul și cu fapta 
ce merită adînca 
cei 12 învățători 
alți cărturari 
Sadoveanu și 
temeiat foaia 
din Botoșani;
Gheorghe Vasilescu. redactorul revis
telor „Țărăncuța" și „Vorbe bune" ; 
învățătorul argeșean, colaborator al 
„României muncitoare", I. C. Vissa
rion. autor de romane, drame și poe- 

, zii ; învățătorul Stan Crudu din Vlaș- 
ca. scriitor de talent, care se adresa 
astfel țăranilor: „sînt țăran ca și 
voi, din părinți ce au murit cu gura 
în pămint, muncind".

Pentru a fi contribuit la sprijini
rea morală și materială a răscula- 
ților in luna martie a anului 1907, 
un mare număr de învățători au fost 
arestați, bătuți și schingiuiți. Avea 
deplină dreptate ziarul „Cronica" a- 
tunci cind, descriind „convoiul trist 
al invățătorilor", care „treceau 
cu spinarea încovoiată sub dure
rea loviturilor de bici și de trăgă
tori, printre șiruri de soldați, ca să 
înfunde pușcăriile", cerea să înceteze 
„urgia contra apostolilor pierdut! în 
întunericul satelor".

Mulți intelectuali de vază ai țării 
și-au exprimat deschis adeziunea în
flăcărată la cauza țărănimii chiar in 
zilele răscoalei. Se cuvine remarcat, 
inainte de toate, puternicul răsunet 
literar al răscoalelor din 1907.

N. D. Cocea și Tudor Arghezi 
criticat în mod vehement starea 
oprimare și mizerie în care era

numeroasă — au 
alături de țărăni-

nută țărănimea din România, moti- 
vînd răscoala pentru a-și face singură 
dreptate. Constantin Miile, in „Scri
sorile" sale către țărani și în „Paști 
triste", articol de mare forță coro- 
zivă, sfătuia pe țărani să ia neîntîr- 
ziat în stăpînire pămînturile arenda
șilor și moșierilor.

Dintre publiciștii transilvăneni. 
Partenie Cosma dezvăluie racilele din 
societatea vremii, justificînd, astfel, 
răscoalele ; Gh. Pop de Băsești, pre
ședintele Partidului Național Român, 
lansează un apel călduros pentru aju
torarea țăranilor răsculați : scriito
rul Dimitrie Birăuțiu se situează ho- 
tărit în apărarea țăranilor 
„Răscoalele țărănești", iar 
torii ziarului „Lupta", ce 
Budapesta, acționează din 
pă ca apărători ai țărănimii răsculate.

înaltul patriotism, spiritul de adîn- 
că compasiune față de soarta țărăni
mii, revolta împotriva politicii clase-

în broșura 
colabora- 
apărea la 

prima cli-

Nu întîmplător autorul articolului a 
fost condamnat pentru crimă de „in- 
știgație împotriva claselor avute".

Pe fundalul ecoului amplu al răs
coalelor în conștiințele lucide și înse
tate de adevăr ale intelectualilor 
celor mai reprezentativi ai epocii 
se datașează fermele luări de pozi
ție ale marelui cărturar Nicolae 
lorga. încă din 1906, anul expoziției 
jubiliare — 40 de ani de domnie a 
lui Carol I — Nicolae lorga a avut 
revelația stărilor jalnice din tară, 
înfățișate cu mare forță în articolul 
„Ascundeți țăranii". Cînd a izbucnit 
răscoala, cu un curaj patriotic și o 
indignare- nereținută. lorga a îndem
nat îndeosebi intelectualitatea Ia so
lidaritate cu țărănimea răsculată, ex- 
primîndu-si nădejdea că „nici intre 
funcționari, nici intre soldați nu se 
vor găsi ucigași ai celor sărmani și 
nedreptățiți ce pier de foame, in țara 
lor, în brazdă străină". Reprimarea

și pri-
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„Ne însuflețește bucuria muncii 
și creației libere..."

Plastica cea mai valoroasă a vremii 
se inspira, ca și literatura, din viața 
aspră, răscolitoare a țărănimii. Idila 
rustică din pînzele mai vechi ale lui 
Nicolae Grigorescu este acum depă
șită printr-o viziune mai realistă a 
vieții satelor. EI surprinde adînca mi
zerie în care erau 
satelor 
de 
în
Luchian 
și .. _ porumbului", 
„Sfîrșit 1907". Suita de pînze, de 
mare forță sugestivă, a lui Oc- 
tav Bănciiă, cel mai viguros și 
curajos demascator al tragediei țără
nimii din anul 1907. reprezintă o ade
vărată istorie a răscoalei : „înainte 
de 1907", „Prevestirea răscoalelor", 
„1907", „Recunoașterea". „Inmormîn- 
tarea". „Lecția de istorie" etc.

Oamenii de știință din diferite do
menii, membri ai 
Academiei și pro
fesori universi
tari, mulți dintre 
ei savanți de re
putație mondială, 
și-au manifestat 
sentimentele de 
adincă indignare 
față de politica re
gimului burghezo- 
moșieresc. Dintre 
istorici, A.D. Xe
nopol, în comu
nicarea sa la A- 
cademie intitula
tă „Evoluție și is
torie" și în bro
șura „Mijloace de 
îndreptare a stă
rii țărănimii ro
mâne", susținea 
că societatea ro
mânească era fră- 
mîntată de ideea 
dreptății și că a 
fost nevoie de 

ca țăranii să

în tabloul 
altminteri, și 
„Casa de 

in 
acuarele.

ținuți locuitorii 
„Bordeiele" ca.

Ion Andreescu 
ciurari" sau Ștefan 

mai multe tablouri 
ca „La împărțitul 
„Durerea", „1907",

Puternicul răsunet al răscoalelor
țărănești in conștiința intelectualității
• Urgia împotriva învățătorilor, „apostolii pierduți în întunericul sa
telor" ® „Ei vor și pămînt. si omenie" ® Cu condeiul, penelul 

Caragiale, Viahuță, Arghezi, To- 
Luchian, Bănciiă; lorga, Xenopol, 
Istrati - alături de cauza dreaptă 
obijduite.

„Ei vor și pămînt, și omenie" 
sau cuvîntul, Coșbuc, Sadoveanu, 
pîrceanu; Grigorescu, Andreescu, 
Cantacuzino, Babeș, Spiru Haret, 

a țărănimii

se desprind unele 
noastră cinstire : 
care. împreună cu 
seamă, ca Mihailde

Artur Gorovei. au în- 
„Răvașul poporului" 
învățătorul din Balș,

au 
de 
ți-

PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală

10,00 Teatru TV : „Volpone44. Adaptare 
de Mihnea Gheorghiu, după Ben 
Jonson.

11,35 întrebări și- răspunsuri. Emisiune 
în ajutorul lectorilor, propagandiș
tilor și cursanților din învațămîn- 
tul politico-ideologic de partid 

12,05 Telex
12.10 închiderea programului
15.10 Matineu de vacanță
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală.
16.30 Fotbal : România—Polonia. Trans

misiune directă de la stadionul ,,23 
August44. în pauză : La volan

18,20 Tragerea Pronoexpres
18.30 Telecronică pentru pionieri
18,50 O operă remarcabilă în dezvoltarea 

gîndirii marxiste din România ;

cinema
• 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 — 11,15; 
13,15; 16; 18; 20, VICTORIA — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,15.
• Program de vacanță : FAVORIT
— 9.15.
• Desene animate : DOINA —*
9.30.
<j Cartea junglei : DOINA — 11,15; 
13; 16,45; 18,30.
• Taina muntelui de aramă : 
DOINA — 14,45; 20,15.
• Al doilea start : BUZEȘTI — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15.
q Profesorul Fabre — 9,45; 11,45, 
Tatuatul — 14, Izvorul fecioarei — 
16,15, Mirii anului doi —- 18,30; 
20,30 : CINEMATECA (sala Union). 
O 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 — 11; 16; 19.
• Șatra î FERENTARI — 9,30; 
11,30; 13,30; 15,30; 17.30; 19,30, FLO- 
REASCA — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 
20.
• Solitarul de la Fortul Humboldt: 
PACEA — 10; 12; 14; 16; 18; 20, 
ARTA — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20.
• Actorul și sălbaticii : COTRO- 
CENI — 10; 13; 16; 19.
• Lumea circului : MELODIA — 
9; 12.15; 15,30; 18,30. AURORA — 
9; 11,45; 13; 16; 19.

A

lor dominante se vădesc cu deosebi
tă forță în scrierile lui Ion Luca 
Caragiale — corespondența purtată 
din exilul său voluntar de la Berlin 
cu Paul Zarifopol. amintirile, poe
ziile și. mai ales, memoriul lui po
litic „1907, din primăvară pină în 
toamnă", publicat mai intîi în revista 
vieneză „Die Zeit". Finalul broșurii 
dezvăluie fără cruțare trista realita
te : „Dedesubt, in adine clocotesc 
aproape cinci milioane de creaturi 
umane, suflete ofensate de prea 
lungă obijduire... Acolo, in adine, o 
lume care știe mai bine ce înseamnă 
a muri ca vitele, decit ce va să zică 
a trăi ca oamenii, scrâșnește : „Noi 
vrem acum nu doar pămînt... Vrem 
fi pămint și omenie !“

Vasile Kogălniceanu, fiul marelui 
om politic Mihail Kogălniceanu. a 
fost unul din cei mai dîrji apărători 
ai țărănimii prin scrierile și prin ac
tivitatea sa publică. Broșura sa „Isto
ricul chestiunii țărănești" a fost 
răspîndită de „studenți". de învăță
tori și Rreoți prin. sate, contribuind 
la alimentarea stării de revoltă a ță
rănimii. Socotit „instigator", el a fost 
arestat și judecat. Influența sa — care, 
în bună’ parte, se datora si presti
giului de care se bucura amintirea 
luminoasă a tatălui său ca apărător 
al intereselor țărănimii — explică 
creațiile folclorice ce-1 ridică pe pie
destalul eroului popular.

Cunoscutul istoric loan Lupaș a 
publicat în acea perioadă. în gazeta 
„Țara noastră", articolul „Toate plu
gurile umblă", articol ce a avut un 
larg ecou, foaia sibiană fiind deose
bit de răspîndită în mediul sătesc, 
atit în Transilvania cit și în Vechiul 
Regat. Țăranii l-au înțeles ca pe o 
pledoarie în favoarea lor. ca o justi
ficare a răscoalei, prin ascuțișul în
dreptat împotriva „bogătanilor", 
care „nu știu decit să-i adape cu ve
ninul asupririi lor și să-i îngrămă
dească cu săgețile disprețului lor.''

răscoalei a declanșat teribila revoltă 
a lui lorga. care a scris cu acest pri
lej cele mai incendiare cuvinte ce 
s-au rostit în timpul răscoalei.

Spre cinstea scriitorilor români, n-a 
fost mînuitor mai de seamă al con
deiului care să nu fi vibrat la unison 
cu marea răscoală a plugarilor împo
triva nedreptăților și neomeniei. 
Paul Bujor, în schița „Măcar o la
crimă". înfățișează durerea tatălui în 
fața trupului fiului său răpus de 
gloanțe ; Mihail Sadoveanu, socotit 
la rindul său „instigator" și suferind, 
de aceea, percheziții polițienești, își 
dezvăluie revolta în scrisorile adre
sate lui St. O. Iosif, în schitele „în. 
ziua aceea de martie 1907“ și „Un 
instigator" ; I.I. Mironescu creează 
ph personaj, care a intrat în istorio
grafie ca figură reală, prin Furtună 
veteranul, eroul de la 1877 ucis la 1907.

Solidaritatea neabătută cu 
cauză a răsculaților și, 
timp,

marea 
_ ________ în același
indignarea plină de mînie 

împotriva sîngeroasei reprimări au 
făcut să vibreze lira celor mai 
inspirați poeți ai vremii. Cunoscuta 
poezie a lui George Coșbuc „Noi 
vrem pămînt", răspîndită la sate 
îndată după primele semne ale ridi
cării țărănimii, a jucat un rol mobi
lizator de mare forță, deoarece 
fiecare țăran se regăsea în versurile 
pline de revoltă. Alexandru Vlahuță, 
în poezia „1907“. denunță cu vigoare 
minciuna și lingușirea ce stau cu re
gele la masă. Replica la poezia lui 
Vlahuță a venit din partea lui Geor
ge Topîrceanu care, în poezia „1908“, 
își exprimă credința că jertfa țăra
nilor nu va fi zadarnică. Valorosul 
critic G. Ibrăileanu, George Ra- 
netti. Elena Farago de la Craiova, 
bucovineanul George Rotică, Șt. O. 
Iosif, Panait Cerna, transilvănenii 
Emil Isac. Octavian Goga. Zaharia 
Birsan și mulți alții își pun condeiul 
lor înaripat în slujba marii ridicări a 
țăranilor.

„Neoiobăgia*4 de C. Dobrogeanu- 
Gherea.

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Reflector
20,15 Telecinemateca. Ciclul „Mari ecra

nizări44. Filmul artistic ,,Liubov 
Iarovaia44. O producție a studiouri
lor sovietice. Premieră TV.

21,55 Ritm intens pe șantierele reface
rii — reportaj

22,05 Vedete ale cintecului la București
22.20 Telejurnal

Programul II
19.50 Eroi îndrăgiți de copii ; Heidi
20,15 Emisiune de știință
20,40 Desene animate
21.05 Telex
21,10 Consultații juridice
21.30 Arii din opere de Richard Wagner
21.50 Un izvor pururi reintineritor. Co

mori ale folclorului românesc, 
obiceiuri din străbuni, frumuseți 
ale portului, creații artizanale, sur
prinse pe pelicrțlă de cineamatori

• 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 „Dinamo44) — 18; 
20.
• îngerașii negri : GLORIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Accident ; MUNCA — 10; 12; 14; 
16; 18; 20, COSMOS — 9; 11; 13; 
16; 18; 20.
• Albă ca zăpada și cei 7 pitici t 
FLACARA — 9.30; 11.30; 13,30.
• Rîul de aur : FLACARA — 
16; 18; 20.
• Pîine și ciocolată : EFORIE — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Peripețiile bravului soldat 
Svejk — 19, (sala mică) : Părinții 
teribili — 19.
• Filarmonica „George Enescu44 
(Ateneul Român): „Cîntarea Româ
niei44. Ciclul „J. S. Bacii — mnzi- 
cianul-poet44. Integrala Sonatelor 
pentru violoncel și continuo — 20.
• Opera Română : Bărbierul din 
Sevilla — 11, Traviata — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Grădina Icoanei) ; 
A 12-a noapte — 19,30.
• Teatrul Mic : Oamenii caverne
lor — 19,30.
• Teatrul Giulești : Regele loan 
— 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă
nase44 (sala Victoria) : Deschis 
pentru renovare — 19.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Ne-am pus dorurile-n 
cîntec — 19,30.
o Teatrul ,.I. Vasilescu44 : Adam 
și Eva — 19.30.
o Teatrul „Ion Creangă44 : Nota 
zero la purtare — 17.
• Circul București : Spectacol 
prezentat de Circul mare din Var
șovia — 19,30.

Umanitarismul 
nu poate fi 

niciodată paravan 
al trădării

(Urmare din pag. I)
una numeroase dovezi de înalt pa
triotism șl umanitarism, care au fost 
din nou puse la încercare cu ocazia 
cutremurului din 4 martie. Sint 
calități care îi vor împiedica să 
cadă în cursele ce li se întind. A- 
cestea se datoresc școlilor în care 
s-au format și educației patrioti
ce primite în anii noștri. Școlile 
românești de medicină au fost inte- 
meiate de oameni care, deși în marea 
lor majoritate au fost nevoiți, dato
rită condițiilor de atunci, să-și facă 
studiile în țări străine au revenit 
totuși în țară tocmai pentru a-și pune 
pregătirea și experiența dobîndite în 
slujba poporului român. Ce altceva 
decit sentimentul patriotic l-a deter
minat pe Victor Babeș să renunțe la 
catedra pe care o ocupa în capitala 
vechii Ungarii și să vină să contri
buie la dezvoltarea lnvățămîntului și 
științei medicale românești ? Și ace
lași lucru se poate spune despre Emil 
Racoviță, care a părăsit situația, de 
invidiat, într-un institut de oceano
grafie din Franța, pentru a întări 
noua facultate de medicină din Cluj 
în 1919. Și același lucru se poate spu
ne despre Ion Cantacuzino, Gheorghe 
Marinescu, Francisc Rainer și nume
roși alți maeștri ai medicinei româ
nești. Ei ar fi putut face strălucită 
carieră academică în țările in care 
și-au făcut studiile, dar patriotismul 
i-a determinat să înfrunte condițiile 
grele ale oricărui început, pentru a 
crea școli medicale spre binele po
porului lor, al țării în care s-au năs
cut. Dacă înaintașii noștri au trebuit 
să înfrunte greutățile pionieratului 
pentru a ne lăsa moștenire o tradiție 
de prestigiu a școlii medicale româ
ne, noi, cei de astăzi, sîntem cu atît 
mai îndatorați să veghem ca nici o 
umbră să nu știrbească acest presti
giu, atît pe plan profesional, cit și 
social sau moral. Avem obligația 
profesională și morală de a veghea 
aici, în patria noastră, asupra sănă
tății poporului nostru. Orice abatere 
de la această îndatorire înseamnă 
mai mult decit o dezertare, înseam
nă un act de trădare morală. Și este 
cunoscută expresia, formulată chiar 
de unul din cei mai specifici expo
nent! și amatori ai practicilor dela
țiunii : „iubesc trădarea, dar detest pe 
trădători !■“.

Și, intr-adevăr, aceștia sint întot
deauna detestați. Și așa vor fi, ori- 
cind și oriunde, pe orice meridian al 
globului.

lectiv din Plopeni, al spectacolului 
oferit de Casa de cultură a sindica
telor. intitulat „Odă eroilor" (scena
riu și transpunere scenică maestrul 
coregraf Gheorghe Ștefan). Apariții 
meritorii au avut apoi formațiile 
Casei de cultură din Cîmpina. între
prinderii „Dorobanțul". întreprinderii 
„1 Mai“-Ploiești și Școlii populare 
de artă.

O mențiune aparte se cuvine să fa
cem și despre... viitorii artiști ai for
mațiilor de dans tematic ploieștene. 
Deocamdată, ca o frumoasă promi
siune, copiii din cercul de balet al 
Casei de cultură a sindicatelor. în
drumați de maestrul coregraf Alex. 
Mihailovici, au îneîntat publicul cu 
un spectacol plin de prospețime, de
dicat patriei cu calda urare : „La 
multi ani, Românie !“.

Comeliu ȘERBAN

Sub semnul acestor Înalte simță
minte s-a desfășurat, la Ploiești, tre
cerea în revistă a celor mai bune 
formații de dans tematic de pe me
leagurile Prahovei. Faza județeană 
rezervată acestui gen cu mari re
surse educative, cu o puternică forță 
de expresie a reunit 11 colective ar
tistice din Ploiești. Plopeni. Cîmpina, 
Filipeștii de Pădure. Participarea la 
etapa de masă a adus însă în scenă 
și formații din alte localități. Căci 
aici, în județul Prahova, se poate cu 
îndreptățire vorbi, la această oră, 
despre statornicirea unei adevărate 
tradiții a montărilor coregrafice 
avînd la bază librete și scenarii de 
dans cu temă.

Nu peste mult timp, în zilele de 9 
și 10 aprilie. Casa de cultură a sin
dicatelor din Ploiești va găzdui cea 
de-a IlI-a ediție a Festivalului inter- 
județean de dans tematic „Bucuria 
muncii", la care și-au anunțat parti
ciparea peste 40 de formații din 26 
de județe ale țării. Inițiativa praho
veana a organizării unei asemenea 
confruntări a cunoscut, încă de la de
butul din 1975, un larg ecou în miș
carea artistică de amatori si s-a bu
curat de o bună primire din partea 
publicului. Această manifestare a 
fost însoțită, de fiecare dată, de fer
tile dialoguri pe teme de specialitate 
ale animatorilor culturali și dansa
torilor din formațiile de dans tema
tic cu oameni de artă profesioniști. 
De asemenea, pe plan local au exis
tat constante preocupări de îmbogă
țire și diversificare a repertoriului. 
Centrul județean de îndrumare a 
creației populare și a mișcării artis
tice de masă a tipărit culegerea de 
librete și scenarii „Ritmurile mun
cii", iar ziarul „Flamura Prahovei" 
și Comitetul județean de cultură și 
educație socialistă au venit, la fel, în 
sprijinul formațiilor artistice de ama
tori prin publicarea unor noi librete 
de dans cu temă. S-a creat, astfel, 
un climat intr-adevăr stimulator, a 
crescut numărul colectivelor de dans 
tematic din județ — 53 în momentul 
de față — precum și al spectacole
lor susținute de acestea.

în chip firesc deci, montările co
regrafice ale. formațiilor promovate 
la faza județeană au fost așteptate 
cu interes și. în același timp, urmă
rite cu exigenta cuvenită unei etape 
superioare. Demn de relevat, din 
acest punct de vedere, este faptul 
că înșiși instructorii și membrii for
mațiilor. deși s-au pregătit în con
diții dificile în ultima perioadă, au 
recunoscut că mai au de muncit pen
tru finisarea spectacolelor, propu- 
nîndu-și să desfășoare o activitate 
susținută și în perioada care ur
mează. Admirabil exemplu de dă
ruire au demonstrat în această pri
vință membrii formației de dans te
matic a întreprinderii mecanice din 
Plopeni, care și-au efectuat repeti
țiile ultime în sala Raifinăriei Plo
iești. așezămîntul cultural din orașul 
lor fiind distrus de cutremur.

Sub aspect tematic, toate colecti
vele participante la această etapă a 
Festivalului au realizat spectacole de 
un vibrant patriotism, depunînd lău
dabile strădanii pentru ca, prin mij
loacele specifice acestui gen, să 
evoce lupta de veacuri a poporului 
român pentru libertate și dreptate 
socială, să omagieze centenarul In
dependenței de stat a României și 
marile înfăptuiri ale prezentului so
cialist, să exprime dragostea fier
binte față de patrie și partid, bucu
ria muncii și creației libere — sen
timent pe care îl trăim cu toții în

Competiția 
formațiilor prahovene 

de dans tematic
drumul nostru spre viitorul comunist 
al patriei.

Desigur, juriul și spectatorii au 
reținut că în tratarea acestor teme 
atît de generoase unele formații de 
dans tematic au reușit să se ridice 
la un nivel artistic realmente remar
cabil. Este îndeosebi cazul dan
sului cu temă „Sîntem aici dintot- 
deauna" (libret și coregrafie Du
mitru Pîrvu), prezentat de formația 
Palatului culturii din Ploiești, al 
montării coregrafice „Sergentul" (li
bret artistul emerit Vladimir Be- 
dea. coregrafie Nicolae Chiri ță), 
realizată de vechiul și inimosul co

Corul „Madrigal" la Zimnicea
La liceul din Zim

nicea (una din rarele 
clădiri rămase întregi 
în greu încercatul oraș 
de pe malul Dunării), 
pe o estradă improvi
zată la repezeală și cu 
ștergare de podoabă 
bătute în cuie pe zid, 
corul „Madrigal" a 
cîntat, în haine obiș
nuite de stradă, în 
fața oamenilor adu
nați în curtea școlii. 
Era poate pentru pri
ma oară cind Marin 
Constantin preceda 
gestul dirijoral cu a- 
nunțul de crainic, si- 
lindu-se (și nu prea 
izbutind) să-și ferece 
pe dinăuntru emoția. 
Cam la fel se în- 
tîmpla cu poetul Ni- 
culae Stoian, cînd 
umplea interludiile 
muzicale cu recitări 
din creația lui. Căci 
programul a început 
(și s-a încheiat) cu 
un cîntec dedicat de 
muzician și poet ora
șului ce va să renască

împletit iarăși cu ver
sul, în ritual de cea 
mai adincă omenie, 
prelungită dincolo de 
solemnitatea eveni
mentului. Căci corul 
„Madrigal" a pecetluit 
trainică prietenie cu 
localnicii, făgăduind 
să ajute ca în Ale
xandria să crească, 
trainică, puternică 
dragostea de muzică 
înfiripată de coriștii 
amatori.

întrebîndu-1 pe Ma
rin Constantin ce-1 
îndeamnă la aceste 
neașteptate e.scale, 
mi-a răspuns : „Sim
țim că trebuie să fim 
prezenți acolo unde 
există nevoie de mu
zică, de înălțare sufle
tească".

Vor fi fost ele mu
zele închipuite în 
Par nas ; dar de trăit 
aievea, pe pămint 
trăiesc.

în frumusețile arhi
tecturii de mîine. O 
oră și mai bine, cîntul 
îngemănat cu versul 
— cind mingîios, cind 
plin de Îmbărbătare, 
cind moale ca măta
sea, cînd răscolitor de 
dirzenii — s-au re
vărsat peste orașul 
care moralmente nu 
s-a dat bătut. N-a fost 
ceea ce, în mod obiș
nuit, se numește un 
concert ; a fost un 
mesaj de artă, de bi
nefăcătoare omenie, 
care s-a îngemănat 
cu efortul construc
ției, dominînd o frân
tură de timp excava
toarele. sădind în oa
menii strânși laolaltă, 
în trecătorii opriți !a 
întîmpiare, în școlarii 
aflați la virata arit
meticii sa» algebrei 
bucuria muzicii.

Corul și-a continuat 
drumul și după vreo 
trei ore era la Ale
xandria. Intr-o sală 
arhiplină, cintul s-a

re- 
cu- 

ce 
in 
Și 

i ce

voluții pentru 
cerească dreptatea și drepturile

Rosetti, 
sătenii 
.Pentru 

demon- 
socială 

dacă nu 
cauze —

li se cuvin ; Radu 
lucrările : „Pămîntul,
stăpînii în Moldova" și 
s-au răsculat țăranii", 
strat profunda 
a răscoalelor, 
vor fi înlăturate adevăratele 
mai ales exploatarea moșierească ce 
a împins țărănimea la capătul răb
dării — se vor produce noi explozii.

In același sens s-au manifestat mari 
figuri ale lumii medicale, ca I. Can
tacuzino și Victor Babeș, chimistul 
C. I. Istrati și „Societatea de științe 
sociale". Matematicianul Spiru Ha- 
ret, ministru al instrucțiunii publice, 
era socotit de conservatori drept unul 
dintre vinovății principali ai răscoa
lelor : „vina" lui Haret consta în 
faptul că dezvăluise cu curaj stările 
de lucruri ale societății românești de 
atunci, în care peste 1 milion de ță
rani posedau mai puțin de 3 mili
oane de hectare, în timp ce 1000 de 
moșieri erau proprietari a peste 
4 milioane hectare.

★
Atitudinea adoptată de cei mai 

înaintați reprezentanți ai științei și 
culturii românești în 1907 — mărturie 
a patriotismului înflăcărat, a legăturii 
lor strînse cu poporul — constituie 
un titlu de cinste pentru intelectuali
tatea noastră, pentru întregul popor 
român. Ea a înscris o nouă filă lu
minoasă în. istoria bogatelor tradi
ții patriotice și progresiste ale inte
lectualității române ce aveau să fie 
ridicate pe o treaptă superioară în 
anii revoluției și construcției socia
liste. cînd intelectualitatea, în strînsă 
unire cu clasa muncitoare si țărăni
mea. și-a consacrat întreaga capaci
tate de creație măreței opere de fău
rire a noii orînduiri.

a
justificare 

afirmînd că

Acad. Ștefan PASCU

Ritmuri 
pionierești 
la lumina 

reflectoarelor
Duminică dimineața. Parcul tineretului din Capitală 

a fost luat cu asalt de coloanele pionierești, de cîn- 
tecele și exuberanta a mii de copii bucureșteni. re
uniți la Palatul sporturilor și culturii în două ipos
taze : de spectatori și interpreți.

...Sub lumina reflectoarelor, spațiul scenei s-a în
suflețit succesiv prin impresionante secvențe artistice, 
evocînd gloriosul centenar al Independenței, evocînd 
împlinirea a șapte decenii de la răscoala țăranilor din 
1907, totul exprimînd dragostea nemărginită a copiilor 
pentru partid, angajarea lor de a-și dărui toată ener
gia realizării idealurilor socialismului și comunismului 
pe acest pămînt de baladă. Alături de pionieri și 
uteciști. s-au putut distinge, atît pe scenă cit și în 
sală, chipurile dragi tuturor ale membrilor organiza
ției „Șoimii patriei".

Promotorii acestui vibrant spectacol cultural-artistic, 
purtînd însemnele primăverii lui 1977, sînt pionierii și 

. uteciștii Casei pionierilor și ai școlilor sectorului 5 a' 
Capitalei. Sumele realizate din acest spectacol au fost 
depuse de către purtătorii cravatei roșii cu tricolor din 
sectorul 5 în „Contul omeniei — 1977", adăugîndu-se 
astfel celor peste 6 milioane lei care reprezintă con
tribuția organizației pionierilor, pină la 31 martie a.c„ 
la acest fond al solidarității umane.

Mihai NEGULESCU

Augustin SANDU

Formațiile artistice ale elevilor 
in etapele finale ale concursului

După ampla desfășu
rare de forte artistice 
și de creație ale ele
vilor. din fazele de 
masă și județene ale 
Festivalului național 
„Cîntarea României" 
— la care au partici
pat zeci de mii de pio
nieri și uteciști, frun
tași la învățătură — 
cele mai reprezentati
ve formații artistice 
școlare se află acum 
în ultimele etape ale 
marii competiții: pe 
zone și finală. Iată 
citeva date privitoare 
la desfășurarea între
cerilor care încep 
astăzi, în prima zi a 
vacanței școlare de 
primăvară.

Etapa de zonă se va 
desfășura între 6—9 a- 
prilie 1977, in 6 centre: 
Cluj-Napoca — pentru 
județele Satu Mare, 
Maramureș, Mureș, 
Harghita, Bistrița-Nă- 
săud. Sălaj, Cluj. Bi
hor ; Piatra Neamț — 
pentru județele Iași,

Botoșani, Suceava, 
Neamț, Vaslui, Bacău, 
Vrancea, Buzău ; Con
stanța — pentru jude
țele Tulcea, Constanța, 
Ialomița, Brăila. Ga
lați. Ilfov ; Pitești — 
pentru județele Dîm
bovița, Prahova. Te
leorman. Argeș. Olt, 
Dolj. Gorj, Mehedinți, 
Vîlcea : Deva — pen
tru județele Hunedoa
ra, Timiș, Arad, Caraș- 
Severin, Alba. Brașov, 
Sibiu, Covasna : Bucu
rești — pentru elevii 
din municipiu. Fiecare 
județ va prezenta în 
fața juriilor — formate 
din personalități re
prezentative ale vieții 
cultural-artistice a tă
rii, cadre didactice u- 
niversitare, precum și 
reprezentanți ai Mi
nisterului Educației și 
lnvățămîntului, ai or
ganizațiilor de tineret, 
ai părinților și elevi
lor înșiși — două pro
grame susținute de 
pionieri din învăță-

mîntul primar si gim
nazial, precum și de 
uteciști din învăță- 
mintul liceal și pro
fesional. Aprecierile 
vor viza atît nivelul 
interpretării artistice, 
cit si originalitatea 
creației elevilor pre- 
zenți în concura, re
pertoriul formațiilor în 
privința promovării 
creației românești, a 
folclorului autentic etc. 
Situația bună la in- 
vățătură a artiștilor a- 
matori elevi reprezintă 
o condiție obligatorie a 
participării lor la 
Festival. Concomitent, 
elevi prezenți la con
curs vor mai sus
ține unele programe 
artistice in întreprin
deri și instituții locale, 
iar la încheierea tre
cerii în revistă, forma
țiile care s-au distins 
in mod deosebit vor 
prezenta spectacole 
publice, fondurile rea
lizate fiind depuse în 
„Contul omeniei".

Etapa finală a con
cursului, ce va avea 
loc între 12—16 aprilie, 
la București, va reuni 
peste 7 000 elevi ar
tiști amatori și se va 
desfășura pe genuri : 
formații corale, gru
puri vocale, montaje 
literar-muzicale, for
mații de teatru, reci
tatori, prezentatori, 
brigăzi artistice ; for
mații muzicale, or
chestre. soliști vocali 
și instrumentiști, fan
fare ; formații folclori
ce. coregrafice, tara
furi, soliști de muzică 
populară ; formații ale 
școlilor și liceelor de 
artă. Festivitatea de 
premiere a formațiilor 
cîștigătoare și un spec
tacol de gală vor 
marca încheierea com
petiției formațiilor ar
tistice școlare.

Flori ca 
DINUEESCU
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„CONTUL OMENIEI" SOSIREA PREȘEDINTELUI PARTIDULUI SOCIALIST 
POPULAR DIN SPANIA

• Contribuția marelui detașament 
de chimiștl de la Combinatul de fire 
și fibre sintetice din Săvinești la 
constituirea fondului omeniei a ajuns 
pînă în prezent la peste 5 000 000 lei. 
La rîndul lor. angajatii întreprinderii 
județene Neamț de industrie locală 
au donat din retribuția lunară pentru 
Contul omeniei suma de 1 000 000 lei.

• Minerii Văii Jiului contribuie la 
Contul omeniei cu peste 3 000 000 lei, 
iar minerii bazinului carbonifer al 
Baraoltului au hotărît să depună gra- 
tificațiile cuvenite pe 1976 si o parte 
din retribuții, suma totală depășind 
1 750 000 lei.

• Biserica ortodoxă română s-a 
angajat să contribuie la ajutorarea 
sinistraților cu suma de 17 353 510 lei.
• Oamenii muncii de Ia Combina

tul de prelucrarea lemnului din ora
șul Sfintu Gheorghe au hotărît să 
depună în Contul omeniei o parte 
din retribuție, în sumă de 700 000 lei.

Muncitorii, inginerii si tehnicienii 
de la întreprinderea de reparat ma
terial rulant din Pașcani subscriu în 
Contul omeniei suma de 1 500 000 lei.

• Cu 1 400 000 lei. reprezentînd re
tribuția unei zile de muncă pe lună 
pînă Ia sfîrșitul acestui an. au sub
scris la Contul omeniei muncitorii, 
inginerii și tehnicienii de la Combi
natul de celuloză și hîrtie Letea din 
Bacău. Lucrătorii din cooperativele 
meșteșugărești din Bacău au donat 
în același cont suma de 2,2 milioane 
lei. reprezentînd gratificația pe 1976 
și contravaloarea retribuției unei zile 
de muncă din fiecare lună pînă la 
finele anului.

o Personalul din comandamentul 
marii unități în care muncește colo
nelul Vergiliu Popa. împreună cu cel 
din unitățile subordonate, s-a înscris 
pînă în prezent la Contul omeniei cu 
suma de 1 588 205 iei. In același cont 
vor fi donați încă 60 000 lei obținuți 
din încasările de la unele manifes
tări cultural-artistice și sportive.

• Angajații de la Combinatul da

Manifestări ale solidarității internaționale
Din diferite zone ale lumii conti

nuă să sosească știri privind sprijinul 
acordat poporului român pentru în
lăturarea urmărilor cutremurului.

Recent, la sediul Ministerului Re
lațiilor Externe al Ecuadorului a a- 
vut loc ceremonia donării ajutorului 
în medicamente oferit statului român 
de guvernul ecuadorian. în alocuțiu
nea rostită cu acest prilej, ministrul 
de externe ecuadorian a relevat strin- 
sele legături de prietenie și colabo
rare statornicite intre Ecuador și 
România și a subliniat că poporul 
tării sale se află alături de poporul 
frate român în aceste clipe grele, 
sprijinindu-1, pe măsura posibilități
lor. în opera de reconstrucție.

Guvernul peruan a hotărît să vină 
in sprijinul țării noastre prin do
narea a opt tone de conserve de peș
te si a două tone de medicamente.

Societatea de Cruce Roșie din Re
publica Federală Germania a depus 
la Organizația Mondială a Sănătății, 
în contul Societății de Cruce Roșie 
din tara noastră, suma de 150 000 do
lari pentru procurarea de aparatură 
medicală.

Din Olanda, firmele „Juned" și 
„Raket" pregătesc expedierea in țara 
noastră a 4 aparate pentru tăiat be
ton. iar firma „Wiersum" a oferit 10 
tone orz de sămînță.

Din Anglia. Societatea regală pen
tru protecția animalelor a expediat 
in România o cantitate de 3 tone 
nutrețuri concentrate, precum și cir
ca 200 kg medicamente veterinare.

In cadrul acțiunilor de ajutorare 
organizate în Finlanda, firma „Par- 
tek“ a făcut o donație de 5 vagoane 
vată minerală pentru construcții.

Băncile elvețiene „Credit Suisse" și 
„Sociâte de Banque Suisse" au ho- 
tărit să doneze pentru ajutorarea fa
miliilor sinistrate din tara noastră 
cite 20 000 franci elvețieni.

Numeroase mărturii ale solidarită
ții cu poporul român continuă să în
registreze, de asemenea. „Contul 
1 000“ al Băncii Române de Comerț 
Exterior. Dintre donațiile efectuate in 
acest cont, in ultimele zile, mențio
năm : în S.U.A. — firmele „Cook In
dustries" și „Island Creek Cool Co.“
— cite 25 000 de dolari ; „American 
Pharmaceutical Ltd." — 10 000 dolari ; 
„Raleigh Manufactures", „South A- 
merican Shoe Corp" și banca „Morgan 
Guaranty Trust" — cite 5 000 dolari ; 
„Lipe Rollway Corp." și „Internatio
nal Commodities" — cite 2 500 de 
dolari ; Biserica Creștină Apostolică
— 25 000 dolari ; in R.F. Germania 
firma „Carol Cola" — 18 000 mărci ; 
în Olanda firmele „Bontekoning", 
„Lijnco". „Simex", „Morres" — cite 
5 000 de florini ; diferite instituții și 
persoane particulare, peste 50 000 de 
florini ; in Austria firmele „Fed- 
muhle" — 200 000 șilingi ; „G.F.M.", 
„Metallwerk Plansee A.G." și „GEM 
Gesellschaft fiir Fertigungstechnik U. 
Maschinenbau" — cîte 100 000 șilingi, 
„Rauch" — 50 000 șilingi; „Joseph 
Bertsch" — 25 000 șilingi ; „Leiner" și 
„Bensdorf" — cîte 20 000 șilingi ; „E- 
rich Glupetzky". „Adria", „Alois Zeil- 
berg" — cîte 10 000 șilingi ; Organi
zația Partidului Comunist din loca
litatea Kapfenberg — 9 500 șilingi ; 
firma „Ebner" — 7 000 șilingi ; firma 
„Bruno Welchart", primăria orașului 
Zwetl și un grup de profesori 
și studenti de la Institutul de roma
nistică din Viena cîte 5 000 șilingi ; în 
Brazilia, firma „Prodeta" — 13 000 
cruzeiros ; firmele „Planev". „Unica
te", „Rio Doce Cafe". „Cafe Soluvel 
Brasilia". „Tristao", „Macafe" — cîte 
10 000 cruzeiros ; cetățeni brazilieni 
de origine română 40 500 cruzeiros ; 

prelucrarea lemnului din Oradea au 
depus pînă acum în Contul omeniei 
suma de 1 277 000 lei.

• Lucrătorii de la Uniunea jude
țeană a cooperativelor de consum 
Argeș și cei ai Uniunii județene a 
cooperativelor meșteșugărești contri
buie la Contul omeniei cu 1 200 000 
lei și. respectiv, cu 1 801 920 lei.

• Muncitorii, inginerii și tehnicie
nii de la I.P.R.S. Băneasa contribuie 
la Contul omeniei cu 1 250 000 lei. an
gajatii de la Institutul de cercetări și 
proiectări din industria lemnului — 
1 000 000 lei, iar cei de la Institutul 
de tehnică de calcul — 545 000 lei.

• Ceferiștii de Ia Depoul de loco
motive din Arad au hotărît să contri
buie, pînă la sfîrșitul anului, cu re
tribuția pe o zi din fiecare lună, în 
sumă de peste 1 000 000 lei, la care se 
adaugă și 88 000 lei depuși la C.E.C. 
din donații individuale.

• De la întreprinderea textilă „Ar
deleana" din Satu Mare sîntem anun
țați că angajatii de aici donează 
1 200 000 lei.

• Angajații de la Direcția jude
țeană de poștă și telecomunicații 
Vîlcea au hotărît să contribuie la 
„Contul 1977“ cu suma de 892 000 lei, 
sumă ce reprezintă retribuția pe o zi 
în fiecare lună pînă la sfîrșitul aces
tui an.

o Țăranii cooperatori, cadrele di
dactice, angajații unităților economi
ce și ai altor instituții social-admi
nistrative din comuna Tîmboiești- 
Vrancea au depus pînă acum în 
„Contul 1977“ suma de 438 808 lei, iar 
cei din comuna Urecheștî — 412 000 
lei.

o Angajații și membrii cooperatori 
din comuna Cavadinești, județul Ga
lați, subscriu în Contul omeniei suma 
de 280 000 lei.

» Cu peste 250 000 lei se înscriu în 
Contul omeniei locuitorii din comuna 
Cernat, județul Covasna.
• Lucrătorii de la întreprinderea 

în Grecia, omul de afaceri M. Scalis- 
tiris a donat 15 000 dolari ; firmele 
„Senker și Siaae" și Asociația femei
lor de știință — cîte 10 000 drahme ; 
firma „Proodos" — 20 000 drahme ; 
Frank și Takis Sarakakais. oameni 
de afaceri, 200 000 drahme ; alte fir
me. organizații și persoane particu
lare — 188 000 drahme ; in Spania, fir
ma „Jose Munoz Suarez" — 100 000 
pesetas ; alte firme și persoane par
ticulare — 430 000 pesetas ; în Anglia 
firma „General Producer Ltd." — 
2 500 lire ; Societatea Evanghelică Eu
ropeană — 2 000 de lire ; în Costa 
Rica, firmele „Capris" — 2 500 dolari; 
„Hering" — 4 000 dolari; în Nicaragua 
— firma „Paisa" — 1 000 dolari.

în tară continuă să sosească, de a- 
semenea, diverse ajutoare constînd în 
medicamente, aparatură medicală, a- 
limente. îmbrăcăminte, textile, obiec
te de uz casnic, materiale de con
strucții și alte produse. în ultimele 
zile astfel de ajutoare s-au primit din 
Austria. Bangladesh, Bulgaria. Ceho
slovacia. Canada. R.D. Germană, R.F. 
Germania. Grecia. India. Israel. Ita
lia, Japonia, Polonia. Spania. Suedia.

★
Personalități artistice și instituții 

culturale din diverse țări sînt. la rîn
dul lor. alături de poporul român în 
eforturile pe care acesta le face pen
tru înlăturarea urmărilor dezastruosu
lui seism.

Astfel. Comitetul venezuelean de 
solidaritate cu poporul român, consti
tuit în cadrul Universității Centrale 
a Venezuelei, a organizat în marea 
sală de concerte „Aula Magna" o ma
nifestare culturală. Și-au dat con
cursul soliști și formații artistice de 
prestigiu din această tară, precum și 
o serie de interpreti din alte țări 
latino-americane aflati în Venezuela. 
Manifestarea, la care au participat 
2 000 de spectatori, s-a bucurat de un 
deosebit succes, constituindu-se în- 
tr-o vibrantă și elocventă dovadă a 
legăturilor trainice de prietenie sta
tornicite între poporul venezuelean și 
poporul român. încasările obținute 
cu acest prilej vor fi depuse în „Con-

(Urmare din pag. I)

centuri avem, diagonale, pistoale, 
zvastici, tot ce trebuie, s-or găsi in 
orice suiper-oraș de milioane citeva 
sute de oameni bucuroși de această 
joacă cu principiile rasis-te. cu exal
tarea omului alb, arian, liber și civi
lizat. doritor ca toti cei ce nu sînt ca 
el să piară, eventual în cuptoare. Si
gur că deocamdată e u>n posthiflerism 
cu tiribombe și bere, ca să imite tra
iectoria celuilalt, pînă la singe și 
bombe mai e puțin, deși nu lipsesc 
nici atentatele în plină stradă. E deo
camdată, în cele ce am văzut, un hit- 
lerism cu insigne, cu inscripții „teri
bile" pe bluze, pe bluzele pe care 
mai an-țărț scria „iubește-mă" sau 
„hai să facem dragoste". Dar ce nu 
se poate scrie pe bluze cînd ești 
liber ?

în definitiv și vegetarienii iși pot 
face bluze pe care să scrie : „nu 
mincați decît păpădie". însă e totuși 
o deosebire, și nu mică, între a scrie 
„mincați numai păpădie" și a scrie 
„mincați oameni de vii". Nu e deloc 
același lucru, asta o simte oricine, 
deși vine din același sens al libertă
ții. Dacă le face plăcere ?! par a zice 
gazdele. Au plătit chirie cinstit, au 
plătit impozite cinstit, au plătit toată 
recuzita, sînt la punct, pot să se 
distreze. Aici e pămîntul libertății, 
unde să se ducă bieții oameni ?

Au și ei mișcarea lor, au și ei doc

agricolă de stat Cotnari, Județul Iași, 
au depus în Contul omeniei suma de 
350 000 lei, reprezentînd o parte din 
gratificații și valoarea retribuției unei 
zile de muncă din fiecare lună pînă 
la sfîrșitul anului.

• Cu 270 000 lei contribuie la Con
tul omeniei și solidarității gospoda
rii din comuna Salcea, județul Su
ceava.
• Angajații și membrii cooperatori 

din comuna Fundeni, județul Galați, 
contribuie cu suma de 329 000 lei, 
sumă ce reprezintă o zi din retribu
ția lunară a angajaților pînă la fi
nele anului, două norme convențio
nale de fiecare cooperator și gratifi- 
cațiile cuvenite cadrelor didactice și 
lucrătorilor stației C.F.R. pentru ac
tivitatea din anul trecut.

• Angajații unităților din rețeaua 
direcției sanitare a județului Botoșani 
au hotărît să doneze retribuția unei 
zile pe lună pînă la sfîrșitul anului, 
în sumă de 2 000 000 lei.

• Contribuția Școlii generale nr. 4 
Satu Mare se ridică la 75 000 lei.

• Angajații spitalului orășenesc 
din Mangalia contribuie la Contul 
omeniei cu 200 000 lei, cei din unită
țile economice din comuna Ovidiu- 
Constanța — cu 1 482 000 lei, iar cei 
din comuna Ostrov cu 659 000 lei.

• Elevii și cadrele didactice din 
cele 11 licee ale județului Vîlcea au 
depus în Contul omeniei și solidari
tății peste 200 000 lei.

• Personalul medico-sanitar și ad
ministrativ al spitalului din orașul 
Gherla, județul Cluj, au subscris în 
folosul sinistraților peste 200 000 Iei.

• Cadrele didactice din școlile ju
dețului Constanța vor depune pînă la 
sfîrșitul anului suma de 3 447 590 lei 
provenită din contribuția cadrelor 
didactice, din manifestări cultural- 
artistice ale elevilor, precum și din 
acțiuni de muncă patriotică pentru 
colectarea de deșeuri, sticle goale, 
ambalaje și altele.

tul 1 000“ al Băncii române de comerț 
exterior. Comitetul și-a propus or
ganizarea și a altor acțiuni in spri
jinul tării noastre, intre care un spec
tacol al formațiilor artistice studen
țești, diverse manifestări culturale 
dedicate aniversării centenarului 
independenței de stat a României.

Sub înaltul patronaj al Marelui 
Duce Jean și al Marei Ducese Char
lotte, cunoscuta formație luxembur- 
gheză „Madrigal" a susținut un con
cert în clădirea Teatrului nou din 
Luxemburg, suma încasată urmînd a 
fi donată pentru ajutorarea celor ce 
au avut de suferit de pe urma cutre
murului de la 4 martie.

Direcția teatrelor și orchestrelor 
Zentraler Biihnennachweis din R. D. 
Germană a elaborat un plan de ma
nifestări artistice inițiate în folosul 
sinistraților din tara noastră. Prima 
manifestare de acest gen a avut loc 
la Berlin. încasările rezultate — de 
aproximativ 10 000 de mărci — au 
fost depuse în „Contul 1 000“. La 
Casa de cultură din Potsdam (R. D. 
Germană) a fost organizată o seară 
culturală românească, participanții la 
această acțiune hotărind să doneze 
suma de 600 de mărci în beneficiul 
sinistraților din țara noastră.

Renumita pianistă daneză Ellen 
Gilberg a susținut, recent, un con
cert în cadrul acțiunilor organizate 
de Societatea de Cruce Roșie din Da
nemarca pentru ajutorarea sinistra- 
tilor din România.

Alte personalități muzicale din 
străinătate au comunicat Agenției 
Române de Impresariat Artistic — 
A.R.I.A. — intenția lor de a susține 
o serie de concerte și recitaluri în 
România, în scopul ajutorării sinis- 
tratilor. Printre aceștia se află violo
nistul Henryk Szeryng din Mexic, 
pianiștii Annie Fischer și Zoltan 
Kocsis din Ungaria. Rudolf Kerer din 
U.R.S.S., basul Nicola Nicolov și so
prana Raina Kabaibanska din Bulga
ria. precum și solista de muzică ușoa
ră Sarolta Zalatnay din Ungaria. îm
preună cu formația sa.

(Agerpres)

trina loc, au și ei dreptul la opinie, 
la propagandă, ca oricine.

E foarte aparte să vezi atunci un 
individ liber, care vine și îi apune 
semenului său. tot liber : — Cum 
te-aș mai băga în cuptor ! Și semenul 
său care își amintește că. oricît de 
ciudat ar fi. părinții săi, sau rudele 
sale, chiar au fost băgate in cuptor 

în numele libertății
și arse acolo, după ce li s-a luat pie
lea și aurul, nu mai e în stare să 
înțeleagă cu seninătate această nevi
novată distracție, pentru care s-au 
plătit toate taxele legale, și începe 
să tremure de amintire și de indig
nare. Fiindcă, deși la stadiul inscrip
ției pe pulover, germenele e acolo. 
Și deși e deocamdată adăpat cu bere, 
se simte sîngele.

Asemenea libertăți circulă în lume 
cu prea puțină stinjeneală. Opune
rea vine de la mințile neadormite ale 
acelora care au simțit desfăsurîn- 
du-se sub ochii sau pe pielea lor tot 
tacîmul programului fascist, vine mai 
ales dinspre lumea noastră, dinspre

Marți seara a sosit în Capitală 
Enrique Tierno Galvan, președintele 
Partidului Socialist Popular din Spa
nia, care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân. face o vizită de prietenie în 
tara noastră.

SOSIREA ÎN CAPITALĂ A DELEGAȚIEI
■

ADUNĂRII REPUBLICII PORTUGHEZE
La invitația Marii Adunări Na

ționale a Republicii Socialiste Româ
nia, marți seara a sosit în Capitală 
delegația Adunării Republicii Por
tugheze. condusă de Vasco da Gama 
Fernandes. președintele adunării 
(Partidul Socialist).

Din delegație fac parte Antonio 
Jose Sanches Esteves, membru al 
Comisiei pentru problemele constitu
tionale (Partidul Socialist). Carlos 
Jorge Ramalho dos Santos Ferreira, 
vicepreședinte al Comisiei pentru 
asistentă socială și sănătate (Partidul 
Socialist), Alfredo Pinto da Silva, 
deputat (Partidul Socialist). Francisco 
Barbosa da Costa, membru al Comi
siei parlamentare pentru organizarea 
Adunării (Partidul Social-Democrat). 
Joas Antonio Matelo de Oliveira, 
membru al Comisiei pentru proble

Intilnire la Ambasada 
R. P. Ungare

Ambasadorul R.P. Ungare la Bucu
rești, Gyorgy Biczo, a organizat, 
marți, o intilnire prietenească cu pri
lejul celei de-a XXXII-a aniversări 
a eliberării Ungariei de sub domina
ția fascistă.

Au participat Dumitru Turcuș, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe și Ministerului A- 
pârării Naționale.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați în 
țara noastră, alți membri ai corpu
lui diplomatic. (Agerpres)

SPORT • SPORT O SPORT • SPORT

Azi, dublă intilnire între echipele 
de fotbal ale României și Poloniei
© La București: România 

Polonia —
Astăzi, pe stadionul „23 August", 

cu începere de la ora 16,30, lotul re
prezentativ de fotbal al țării noastre 
va susține un joc amical în compa
nia reprezentativei secunde a Polo
niei. Meciul constituie o verificare a 
fotbaliștilor noștri în vederea parti
dei cu echipa Spaniei (16 aprilie, la

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Pe stadionul „1 Mai“ din Timi

șoara s-a disputat ieri după-amiază 
partida internațională amicală de 
fotbal dintre echipa locală „Poli
tehnica" și cunoscuta formație iu
goslavă „Partizan" ‘Belgrad. La ca
pătul unui joc de bun nivel tehnic, 
fotbaliștii români au cîștigat cu 2—1 
(2—0). încasările de la acest meci 
au fost depuse în „Contul omeniei".

• în cadrul tradiționalului concurs 
international de lupte greco-romane 
desfășurat la Budapesta, sportivii 
români s-au numărat printre prota
goniști, cucerind trei victorii prin 
Constantin Alexandru (48 kg), Nicu 
Gingă (52 kg) și Ștefan Rusu (68 kg), 
clasați pe primul loc la categoriile 
respective. La categoria 62 kg, lup
tătorul român Ion Păun a ocupat lo
cul trei.

• Cea de-a 34-a ediție a campiona
telor mondiale de tenis de masă do
minată de sportivii din țările Asiei, 
care au cîștigat 6 din cele 7 titluri 
puse în joc și avînd ca principali 
protagoniști pe sportivii din R.P. Chi

noi. care nu prea Înțelegem o ase
menea libertate, fiind în privința asta 
destul de pățiți între cele două 
războaie. Noi nici nu credem că e 
libertate, ci un fioros abuz.

Evident că în condițiile unei piețe 
„libere", ale unei concepții sau concu
rente „libere", ale unei îmbogățiri li
bere și ale tuturor celorlalte libertăți, 

e liberă și degenerescenta morală, și 
tirania banului, și programul revan
șard. cel puțin în teorie. Fiindcă în 
practică sînt lucruri care nu sînt 
chiar așa de libere. Deja unele gu
verne apusene au trecut la limitarea 
obscenității, la profilaxia toxicoma
nilor. la controale severe și cenzură, 
semn că „libertatea" nu e chiar atît 
de absolută pe cit se spune. S-a tre
cut în țări „libere" la boicotul țigă
rilor. la interzicerea avorturilor, ba 
a început să se umble și la podoaba 
capilară. Desculții n-au mai fost ad
miși în muzee, despuiatii în biserici.

Pe acest fond de limitare a „liber
tății" absolute sau. mai exact, a abu

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele spaniol a fost întimpinat 
de tovarășii Ilie Verdeț. membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Mircea Malița, 
membru al C.C. al P.C.R.. de acti
viști de partid.

mele muncitorești (Partidul Social- 
Democrat). Jose Manuel Macedo Pe
reira, membru al Comisiei pentru 
economie. finanțe și planificare 
(Centrul Democratic și Social). Victor 

, Henrique Louro e Sa, președintele 
Comisiei pentru agricultură si pescuit 
(Partidul Comunist Portughez).

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
oaspeții au fost întîmpinati de 
Nicolae Giosan, președintele Marii 
Adunări Nationale. Virgil Teodorescu. 
vicepreședinte al M.A.N.. Margareta 
Hauser, secretar al M.A.N.. Ilie 
Șalapa. președintele Comisiei pentru 
industrie și activitatea economico- 
financiară.

Au fost prezenti Antonio Novais 
Machado, ambasadorul Republicii 
Portugheze la București, membri ai 
ambasadei.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 7,

8 și 9 aprilie. în țară : După o răcire 
de scurtă durată, vremea se va Încălzi 
din nou. Cerul va fi variabil. Ploi izola
te vor cădea In sudul țării. Vint slab 
pînă la potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 1 șl plus
9 grade, Izolat mai coborîte In primele 
nopți în Moldova și Transilvania, unde 
local se va produce brumă. Tempera
turile maxime vor oscila între 10 șl 20 
de grade, izolat mai ridicate în ultima 
zi. In București : După o răcire de 
scurtă durată, vremea se va încălzi din 
nou. Cerul va fi variabil, favorabil ploii 
de scurtă durată. Vînt slab pînă la 
moderat.

— Polonia B • La Plocke: 
România B

București), din preliminariile cam
pionatului mondial.

★
Tot astăzi, în orașul polonez Ploc

ke. echipa secundă a țării noastre va 
juca in compania reprezentativei Po
loniei.

neză și R.P.D. Coreeană, Învingători 
în 4 și. respectiv două probe, s-au 
încheiat aseară la Birmingham cu 
disputarea celor cinci finale indivi
duale. Iată rezultatele înregistrate : 
simplu femei : Pak Yung Sun (R.P.D. 
Coreeană) — Chang Li (R.P. Chineză) 
3—0 (21—15, 24—22. 22—20) ; simplu 
bărbați : Mitsuru Kono (Japonia) — 
Kuo Yao-hua (R.P. Chineză) 3—1 
(17—21, 21—9, 21—19, 21—13) ; dublu 
femei : Pak Yong Ok (R.P.D. Co
reeană). Ian lin (R.P. Chineză) — 
Vei Li-cieh, Ciu Șian-iun (R.P. Chi
neză) 3—1 (21—18, 26—24, 16—21.
21—13) ; dublu bărbați : Li Cen-șih, 
Lian Kuo-lian (R.P. Chineză) — 
Huan Lian. Lu Iuan-șen (R.P. Chi
neză) 3—0 (22—20, 21—18. 21—11) ; 
dublu mixt : Claude Bergeret. Jac
ques Secretin (Franța) — Sachiko 
Yokota. Takio Tasaka (Japonia) 3—0 
(21—17, 21—14, 21—17).

După cum s-a anunțat, probele pe 
echipe (bărbați și femei) au fost 
cîștigate de selecționatele R. P. 
Chineze.

zului de libertate, povestea cu fas
ciștii nu mai are un prea solid spri
jin teoretic. Adică să nu intrăm in 
biserică desculți, dar să ne exaltăm 
apetitul pentru arderea concetățea
nului !? Să nu dăm pas obscenității, 
să lăsăm numai canibalismul să trea
că 1? Să nu luăm droguri, să luăm 
numai îndemnuri la segregație rasia
lă ? Și încă ceva : să zicem da cînd 
„reînvie" Hitler, dar să zicem nu 
cînd țări din Africa își cer indepen
dența ? Nu- se prea potrivește. E 
foarte curios să vezi cum fac abuzuri 
împotriva libertății tocmai campionii 
abuzului de libertate !..,

Orice abuz e respins de firea ome
nească. Orice abuz care atentează la 
această fire, care nu o lasă să se 
dezvolte într-o direcție multilaterală, 
să se cuprindă de cit mai multă o- 
menie, să dea roade omenești. Opre
siunea nu face oameni, abuzul de li
bertate și mai puțin.

Libertatea e un echilibru dinamic 
între ins și societatea lui, limitat de 
mairjle aspirații ale acesteia și de 
respectul pentru condiția și viata se
menului. N-a spus nimeni că există 
societăți perfecte. Dar tine de sănă
tatea societății viitoare pe care toți 
o dorim perfectă și pentru care mun
cim. ca factorii de disolutie ai mo
ralului speciei noastre să fie barați, 
și eradicați, chiar atunci (și cu atît 
mai mult) cînd ei ies dintr-un exces 
abuziv de libertate.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Am onoarea de a vă exprima sincere mulțumiri pentru felicitările 
transmise cu ocazia realegerii mele în fruntea Consiliului de Stat al Republicii 
Guineea-Bissau.

Am plăcerea să vă reafirm dorința noastră de a întări excelentele legături 
de prietenie și cooperare existente intre popoarele și guvernele noastre.

Cu foarte înaltă și frățească considerație,

LUIS CABRAL
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Guineea-Bissau

ÎNTOARCEREA delegației romane din r. p. congo
Marți după-amiază s-a înapoiat în 

Capitală delegația condusă de to
varășul Emil Bobu. membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, care a participat

A apărut „ERA SOCIALISTA
în deschidere, revista publică ar

ticolele : „Pentru mersul ferm înainte 
pe calea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate !“, „Tăria de 
neclintit a economiei noastre socia
liste" și „Umanismul revoluționar în 
acțiune".
. Rubrica „1907—1977. Țărănimea șl 
progresul social" conține articolele 
„Țărănimea cooperatistă — partici
pantă activă la edificarea noii orîn- 
duiri", „Spirit militant în conducerea 
agriculturii", „Semnificația istorică a 
marii răscoale", „Starea țărănimii în 
ajunul cooperativizării și astăzi". 
„Primăvara din valea Fîntînilor". La 
rubrica „Consultații" este inserat ar-

BACĂU

Se diversifică rețeaua
în ultima vreme au fost mo

dernizate aproape 30 de restau
rante, bufete și cofetării de pe 
principalele trasee turistice și 
din zona centrală a municipiu
lui. Bufele și restaurante care 
pînă de curind vindeau doar 
băuturi și țigări au fost trans
formate in unități care pun la 
dispoziția consumatorilor un sor
timent bogat de preparate, se- 
mipreparate și produse de bu
cătărie. Printre acestea se nu
mără restaurantele „Dinamo", 
„Nord". „C.F.R." ș.a. Au fost 
organizate, totodată, unități lac- 
tovegetariene, pensiuni, restau
rante cu autoservire, unități tip 
„Gospodina". In noul cartier de 
locuințe „Cremenea" și „Corni
șa Bistriței" au fost deschise 
complexe mari de alimentație 
publică care servesc pe loc și 
pentru acasă preparate și semi- 
preparate, dulciuri, răcoritoare, 
produse lactate și de patiserie 
etc. La ora Actuală, în fiecare 
cartier al orașului funcționează

Toți cetățenii României 
sînt fiii patriei

(Urmare din pag. I)
țării obligația esențială de a pune 
umărul cu întreaga energie și capaci
tate, de a-și dărui toată puterea de 
muncă și creație efortului gene
ral de ridicare a României în rîn
dul țărilor avansate ale lumii. A- 
ceastă operă solicită din plin pu
terea brațelor și a minții tuturor ce
tățenilor tării, neexistind bucurie mai 
mare pentru orice om și cetățean 
demn de acest nume, fără deose
bire de naționalitate, decît aceea de 
a pune cărămida sa la temelia măre
țului edificiu al patriei de azi și de 
miine 1

O puternică afirmare a profundei, 
indisolubilei unități „in cuget și-n 
simțiri" dintre țară și fiii ei de toate 
naționalitățile a prilejuit-o greaua 
încercare la care ne-a supus seismul 
de la 4 martie : după cum partidul, 
statul, patria au luptat cu toate for
țele, pînă la limitele incredibilului, 
pentru a salva de sub planșeele de 
beton prăbușite chiar și cea mai infi
mă speranță de viață — și nimeni nu 
s-a întrebat nici o clipă de ce națio
nalitate este cel ce urma să fie sal
vat 1 — după cum societatea a găsit 
mijloace să-i cazeze pe sinistrati. să 
le dea ajutoare, fără să-i în
trebe de naționalitate, tot așa fiii 
ei, români, maghiari, germani, 
evrei, de alte naționalități, nu 
și-au precupețit forțele pentru a re
cupera daunele provocate de cutre
mur, au muncit în schimburi prelun
gite, și-au adus contribuția la „Con
tul omeniei", au făcut, intr-un cu- 
vînt, tot ce le stătea în putință pen
tru a răspunde cum se cuvine che
mării partidului, secretarului său 
general, de a readuce cit mai re
pede viața pe făgașul ei normal.

E pe deplin firească, in acest con
text, profunda indignare cu care ma
rea familie de 21 de milioane a na
țiunii noastre socialiste, toți fiii de
votați ai patriei, resping încercările 
de a crea fisuri între cetățeni pe 
motive de naționalitate, a disloca 

la Brazzaville la funeraliile pre
ședintelui Comitetului Central al 
Partidului Congolez al Muncii, pre
ședintele Republicii Populare Congo, 
Marien N’Gouabi. (Agerpres).

nr. 7/1977
ticolul „Dialectica procesului de cu
noaștere", la rubrica „Centenarul in
dependentei de stat a României" este 
cuprins articolul „Premise diploma
tice ale cuceririi independentei sta
tale". Articolul „Munca și creația ar
tistică în slujba formării omului nou" 
este publicat la rubrica „Festivalul 
național «Clntarea României»". In 
continuare sînt publicate articolele 
„Cinematografia în contextul culturii 
noastre socialiste". „Educația prin 
știință" și „Carta revoluției socialiste 
malgașe". Revista se încheie cu ru
bricile „Cărți și semnificații". „Re
vista revistelor", „Cuvîntul citito
rilor".

de alimentație publică
unități specializate în desfacerea 
produselor de tip „Gospodina", 
cofetării, patiserii etc. Alte 15 
unități vor fi reprofilate și mo
dernizate pînă la finele anului, 
în cartierele „Miorița", „Creme
nea III", ea și în centrul orașu
lui vor fi date' în folosință noi 
complexe de alimentație publică 
cu unități specializate. După 
cum am fost informați de di
rectorul I.C.S. Alimentația pu
blică din localitate, Emilian Ru
su, paralel cu modernizarea re
țelei. conducerea întreprinderii 
este preocupată să ofere consu
matorilor sortimente culinare 
într-o gamă variată și de bună 
calitate. în acest scop au fost 
asimilate în ultima vreme 32 de 
sortimente noi de preparate din 
carne de pasăre, legume și zar
zavaturi. ouă, orez — multe 
dintre ele tradiționale, specifice 
moldovenești — pentru a asigu
ra preparate culinare de calita
te superioară. (Gheorghe Baltă).

populații cu rădăcini seculare în 
acest pâmînt. ca și instigațiile 
perfide, veninoase la care se dedau, 
în ura lor furibundă față de socia
lism, cercurile reacționare din Occi
dent, în frunte cu elementele fascis
te și neofasciste și în strânsă alianță 
cu indivizi declasați și corupți, gata 
șă-și vîndă sau să-și calomnieze tara 
pentru un blid de linte. Trebuie s-o 
spunem răspicat că aceia care defăi
mează și împroașcă cu noroi tara ce 
i-a născut se situează ei înșiși în a- 
fara fiilor ei.

Aceste instigați! urmăresc scopuri 
criminale, urmăresc să smulgă în
tregi familii din căminele lor liniș
tite, de la o viață de muncă și îm
pliniri, de continuă ridicare a bunăs
tării, de respect al demnității uma
ne, azvîrlindu-le pe drumurile pri
begiei, pradă exploatării și nesiguran
ței zilei de mîine, șomajului și mize
riei. Cu atît mai monstruoase apar a- 
ceste instigatii — minate de interesul 
josnic de a obține mină de lucru ief
tină — cu cît, ca o culme a cinis
mului, se invocă, pentru propagarea 
lor, nici mai mult nici mai puțin 
decît drepturile omului!

Drepturile omului, da. sînt acelea 
pe care le-a cucerit poporul nostru, 
sub conducerea partidului, în anii 
construcției socialiste și pe care el 
este decis să le păstreze și să le a- 
pere ca pe lumina ochilor ; sînt drep
turile la muncă, libertate și o viață 
mai bună, la un trai civilizat, ome
nesc, 6Înt toate acele binefaceri și a- 
vantaje pe care le dobîndim înfăp
tuind politica P.C.R. de edificare a 
noii orânduiri. în numele și sub sem
nul acestor drepturi și libertăți, care 
au intrat ca un element firesc, con
stitutiv, în viața noastră cotidiană, 
determinînd — cu un termen mult 
utilizat în aceste zile — „structura ei 
de rezistentă", oamenii muncii din 
România socialistă, indiferent de na
ționalitate, sînt hotărîti să transfor
me in faptă vie Programul partidului 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

o PERSPECTIVELE E- 
NERGIEI SOLARE. Intr un 
studiu publicat săptămîna tre
cută de către „Worldwatch In
stitute", specializat în analiza
rea resurselor mondiale, se 
apreciază că Soarele va putea 
furniza 40 la sută din nevoile 
energetice ale omenirii în vii
torul sfert de veac, și 75 la sută 
in următorii 50 de ani. Autorii 
studiului propun să fie utilizate 
toate metodele cunoscute de 
captare a energiei solare, inclu
siv transformarea fotoelectrică a 

' radiațiilor solare in electricita
te și utilizarea fenomenelor at
mosferice avînd drept sursă 
Soarele. Cheltuielile relativ ri
dicate pentru crearea echipa
mentului necesar captării ener
giei solare se justifică — consi
deră autorii studiului — dacă 
se ține seama că producția 
mondială de petrol și gaze na
turale va atinge apogeul în 
cursul anilor 1990, după care

rezervele mondiale existente
vor începe să se epuizeze.

O RARITATE BOTA
NICĂ Pareul castelului
Pillnitz de lingă Dresda (R. D. 
Germană) se află o raritate bo
tanică : o camelie în virstă de 
peste 200 de ani, care în aceste 
zile a înflorit, împodobindu-se 
cu mii de flori roșii. Această 
raritate botanică a fost adusă în 
Europa din Orientul îndepărtat 
in anul 1775. Arbustul, înalt de 
nouă metri și cu o circumferin
ță de 20 metri, este protejat in 
timpul iernii de o structură mo
bilă din sticlă și oțel.

G CASIERUL-AUTO-
Electroniștii niponi au 

construit un aparat care execu
tă un mare număr de operațiuni 
bancare migăloase. El sortează, 
calculează și împachetează 
bancnotele, identifică banii de 
hirtie falși, îndepărtează exem
plarele uzate sau murdare. In
tr-un minut, automatul sor

tează 600 de bancnote, iar 
într-o oră face două sute de 
pachete de cîte o sută de 
bancnote fiecare.

• „PROIECTUL TI
GRU". Acțiunile de prote
jare a tigrilor indieni, specie 
considerată pe cale de dispari
ție, au avut un efect salutar. 
Ele s-au materializat într-o 
creștere sensibilă, în ultimii ani, 
a numărului acestor animale ce 
populează jungla indiană sau 
trăiesc în rezervații. După pa
tru ani de la lansarea „Proiec
tului tigru", numărul acestor 
feline a crescut de la 1 827 în 
1973, la 2 500 la începutul anu
lui în curs. Proiectul a benefi
ciat de ajutor financiar din 
partea Fondului mondial pentru 
protecția, animalelor sălbatice.

® TRANSFUZIE DE 
SÎNGE LA CÎINI. ciinele 
polițist Bruno, din localitatea 
britanică Kidderminister, era a- 
menințat de o moarte sigură ca

urmare a unei puternice hemo
ragii interne produse de înghi
țirea unei dozg de otravă desti
nată șoarecilor, Un medic vete
rinar a avut însă o idee salva
toare : el i-a administrat prin 
transfuzie un litru de sînge pre
levat de la alți cinci cîini cio
bănești, Bruno fiind astăzi din 
nou un ajutor activ în lupta po
liției locale împotriva răufăcă
torilor.

© FESTIVALUL SPA
ȚIULUI. Un adevărat centru 
internațional al spațiului a fost 
organizat recent în Franța. Au 
fost expuse machetele unor 
nave spațiale din cele mai rare, 
din care unele în mărime na
turală, transportate cu trenuri 
speciale. Această manifestare 
de popularizare a tehnicii și ști
inței a beneficiat de aportul 
unor instituții de prestigiu cum

sînt Centrul național francez de 
studii spațiale, Agenția ameri
cană N.A.S.A., Centrul de bio
logie spațială de la Moscova, 
Agenția spațială europeană și 
altele.

• CĂLARE, DIN AR
GENTINA ÎN SPANIA. 
Argentineanul Alberto Barreta 
a pornit călare din patria sa 
pînă în Spania. El a străbătut 
13 țări de pe continentul sud- 
american și o parte a teritoriu» 
lui S.U.A., pînă la New York. 
Un vapor l-a transportat, cu cal 
cu tot, pe coasta spaniolă, de 
unde și-a reluat călătoria, pînă 
în piața centrală a Madridului. 
El a declarat că a dorit să de
monstreze că vechiul drum al 
conchistadorilor mai poate fi 
efectuat și astăzi călare, folo
sind un exemplar din rasa de 
cai adusă de spanioli în Ameri

ca Latină cu cinci secole în 
urmă. Dar cu ce efort : 22 000 
kilometri, străbătuți călare timp 
de 5 ani și 7 luni I

® „CLUBUL GEME
NILOR". în capitala Poloniei 
a avut loc nu demult o întîlnire 
a gemenilor. La neobișnuitul 
carnaval, organizat din inițiati
va ziarului „Express Wiec- 
zorny", au participat 200 de pe
rechi de gemeni. Un interes 
deosebit au stîmit, cu acest 
prilej, o foto-vitrină umoristică, 
precum și spectacolul cu piesa 
lui Shakespeare „Comedia ero
rilor", avînd drept protagoniști 
două perechi de... gemeni. La 
sfîrșitul carnavalului s-ă hotă
rît, în unanimitate, să se creeze 
la Varșovia un club al gemeni
lor...

® DESCOPERIRE AR
HEOLOGICĂ. Pentru Pri
ma oară, arheologii sovietici au 
descoperit în Crimeea, la o a- 
dincime de 5 metri în pămint,

oase de mamut. Din cercetările 
întreprinse a reieșit că animalul 
a trăit acum 10 000 de ani. Luînd 
drept bază scheletul, experții 
au calculat că mamutul a avut 
o înălțime de 3,5 metri și o 
greutate de aproximativ 7 tone.

• POD DE 20 KM. 
Danemarca își propune să rea
lizeze una din cele mai impre
sionante construcții modeme : 
un pod de cale ferată și rutier 
peste strâmtoarea Beltul Mare, 
cu o lungime totală de 20 km. 
în zona răsăriteană a strîmtorii, 
pe unde trec liniile internațio
nale de navigație, partea caro
sabilă a podului se va înălța la 
75 metri deasupra apei, pentru 
a permite vaselor să treacă 
nestînjenite pe dedesubt.

o AUTOMOBIL E- 
LECTRIC BULGAR. sPe- 
cialiștil bulgari au construit o 
autocamionetă electrică destina
tă întreprinderilor comerciale

și efectuării unor servicii pen
tru populație. Capacitatea de 
transport — 2 500 kg, viteza 
maximă — 50 km pe oră. Au
tomobilul este înzestrat cu un 
sistem electronic de reglare a 
vitezei. Cu bateriile încărcate, 
vehiculul poate parcurge pînă 
la 100 km.

o O CENTRALĂ E- 
LECTRICĂ MOBILĂ, ™ 
capacitatea de 2 500 kW, a fost 
experimentată recent de firmele 
vest-germane Siemens și Klock- 
ner-Humboldt-Deutz. Centrala 
este destinată a fi folosită în 
cazuri de defectare a echipa
mentului energetic dintr-o loca
litate cu pînă Ia 20 000 locuitori 
sau pentru aprovizionarea cu 
electricitate a unor regiuni lo
vite de calamități. întregul a- 
gregat cintărește numai 25 de 
tone, dispune de o turbină cu 
gaz și poate fi transportat, ln- 
tr-un container propriu, pe șo
sele, căi ferate sau cu vaporul.
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ITALIA

Pentru crearea unui front unit 
al tuturor forțelor democratice

Sarcinile comuniștilor italieni expuse de președintele P.C.I.
ROMA 5 (Agerpres). — Sarcinile 

comuniștilor italieni în lupta pentru 
înlăturarea crizei economice și poli
tice a tării constituie obiectul dez
baterilor ce se desfășoară în cadrul 
conferințelor federațiilor regionale 
ale P.C.I.

Luînd cuvîntul la conferința des
fășurată în Lombardia, președintele 
P.C.I., Luigi Longo, s-a pronunțat în 
favoarea creării unui front unit al 
tuturor forțelor democratice din tară, 
capabil să se cpntrapună încercă
rilor forțelor reacționare de a crea 
în Italia o situație; de încordare și

ORIENTUL MIJLOCIU
O Convorbiri americano-egiptene • Regele Iordaniei se 
pronunța pentru restabilirea drepturilor poporului palestinean 

® Declarația secretarului general al O.N.U.
WASHINGTON — Președintele 

S.U.A., Jimmy Carter, și președintele 
R. A. Egipt, Anwar El Sadat, au avut 
convorbiri consacrate diferitelor as
pecte ale situației din Orientul Apro
piat.- După cum precizează o declara
ție a Casei Albe, cei doi președinți 
și-au concentrat atenția asupra mo
dalităților de continuare a procesului 
de negocieri în Orientul Apropiat șl 
au fost de acord că' timpul este pro
pice pentru un efort major de telua- 
re a acestor negocieri. Ei au arătat 
că vor acționa pentru reluarea lucră
rilor Conf erinței de la Geneva în cea 
de-a doua jumătate a anului 1977, 
președintele Carter exprimînd hotă- 
rîrea sa de a ajuta țările arabe și 
Israelul în soluționarea conflictului.

AMMAN. — într-un Interviu acor
dat televiziunii franceze, regele 
Hussein al Iordaniei a declarat, între 
altele, că țara sa va continua să ac
ționeze pentru depășirea actualelor

DIN LUMEA CAPITALULUI

SECVENȚE ALE CRIZEI ECONOMICOSOCIALE
Crește continuu rata Inflației

ITALIA — Ritmul actual al infla
ției din Italia, apreciat oficial în jur 
de 20 la sută, va spori în perioada 
următoare dacă nu vor fi luate mă
suri de stopare a creșterii preturilor, 
se apreciază într-un studiu consacrat 
economiei acestei țări de Organizația 
pentru Cooperare Economică si Dez
voltare (O.E.C.D.).

SPANIA — în ianuarie costul vie
ții a crescut în Spania cu 3 Ia sută, 
iar în februarie, potrivit unor date 
estimative, cu 2,9 la sută. Potrivit 
cotidianului „Le Monde". în cazul în 
care această tendință se va menține

în țările O.E.C.D. — 7 milioane de tineri șomeri
Potrivit ultinielor date pu

blicate de O.I.M., in țările 
O.E.C.D. 7 milioane de tineri 
pînă la 25 de ani nu pot găsi 
de lucru. Ei reprezintă aproxi
mativ 40 la sută din totalul 

violentă, de a submina regimul re
publican. Numai unitatea maselor 
largi populare, a tuturor forțelor de
mocratice din tară, a declarat el, 
oferă posibilitatea ieșirii din actua
la criză.

Participant^ la conferință au sub
liniat necesitatea consolidării conti
nue a alianței clasei muncitoare cu 
alte detașamente ale oamenilor mun
cii din tară. Ei au supus unei aspre 
critici încercările guvernului de a 
soluționa problemele crizei econo
mice italiene pe seama oamenilor 
muncii.

dificultăți care împiedică realizarea 
păcii în Orientul Apropiat.

Pe de altă parte, șeful statului ior
danian a afirmat că poporul palesti
nean trebuie să fie reprezentat la 
Conferința de la Geneva pentru pace 
în zonă. In context, regele Hussein 
a subliniat necesitatea restabilirii 
drepturilor poporului palestinean în 
conformitate cu rezoluțiile 242 și 338 
ale Consiliului de Securitate.

PARIS — „Conferința de la Gene
va în problema Orientului Mijlociu 
ar putea începe înainte de toamna 
acestui an. dacă va fi găsită o solu
ție în chestiunea participării Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei și 
va fi realizat un acord de fond, în
deosebi in ceea ce privește crearea 
unui stat palestinean" — a declarat, 
la sfîrșitul unei întrevederi pe care a 
avut-o marți cu președintele Franței. 
Valery Giscard d’Estaing. secretarul 
general al O.N.U.. Kurt Waldheim.

si în lunile următoare, rata Inflației 
în Spania va putea atinge 30 la sută, 
față de 19,7 la sută în anul trecut.

MAREA BRITANIE — Guvernul 
laburist condus de James Callaghan 
a reușit să obțină, datorită abținerii 
deputaților liberali, o majoritate de 
9 voturi în Camera Comunelor asu
pra uneia din cele mai controversate 
prevederi din proiectul de buget. De
putății au aprobat majorarea prețu
lui la benzină cu 5,5 pence per galon, 
majorare care va Intra in vigoare 
marțea viitoare.

șomerilor sau 22 la sută din 
populația activă a țărilor res
pective. In țările membre ale 
C.E.E., în armata de 5 milioa
ne de șomeri, fiecare al treilea 
•re virsta sub 25 de ani.

MANIFESTĂRI CONSACRATE ANIVERSĂRII CENTENARULUI 
INDEPENDENTEI DE STAI A ROMÂNIEI

în diferite țări ale lumii au avui 
loc noi manifestări legate de sârbă- ■ 
torirea centenarului independentei 
de stat a României.

Televiziunea peruană a difuzat o 
emisiune in cadrul căreia a fost 
relevată semnificația acestui eve
niment in istoria tării noastre. Tot
odată, au fost înfățișate realizările 
poporului român in activitatea de 
edificare a noii societăți.

Poetul peruan Winston Orrillo 
a relevat bogatul tezaur cultural al 
poporului român, scoțînd în eviden

BRAZZAVILLE

Precizări privind atribuțiile Comitetului militar
Constituirea noului guvern congolez

BRAZZAVILLE 5 (Agerpres). —
Marți a fost dat publicității la Braz
zaville „Actul fundamental", docu
ment semnat de colonelul Joachim 
Yhombi-Opango, președintele Comi
tetului militar al Partidului Congo
lez al Muncii, șef al statului — in
formează postul de radio din capi
tala congoleză.

In baza „Actului fundamental". 
Comitetul militar al Partidului Con
golez al Muncii deține conducerea 
statului, sub președinția colonelului 
J. Y. Opango. „Comitetul militar — 
se precizează — deține depline pu
teri, inclusiv atribuțiile rezervate de 
către vechea constituție Consiliului 
de Stat și Adunării Legislative".
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agențiile de presă transmit:
Întrevedere.După cum infor" 

mează agenția A.D.N.. Erich Honec
ker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului da 
Stat și al Consiliului Apărării Națio
nale ale R. D. Germane, a primit, la 
Berlin, delegația militară a Republicii 
Socialiste Vietnam, condusă de Vo 
Nguyen Giap. membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Comunist 
din Vietnam, viceprim-ministru al 
guvernului și ministrul apărării na
ționale al R.S. Vietnam. Au fost 
discutate probleme referitoare la edi
ficarea socialismului în cele două 
țări și s-a exprimat speranța că po
poarele și armatele lor își vor extin
de cooperarea.

Un comunicatal Prczldi^Ia' 
Adunării Populare a Republicii Popu
lare Socialiste Albania anunță că la 
alegerile pentru consiliile populara 
și pentru asesorii populari, care s-au 
desfășurat la 3 aprilie, participarea 
alegătorilor a fost de sută la sută. 
Comunicatul difuzat de agenția 
A.T.A. precizează că în favoarea can- 
didaților Frontului Democratic au vo
tat 99,99 la sută dintre alegători. A- 
ceastă victorie, subliniază agenția 
citată, reprezintă o garanție sigură a 
înaintării poporului albanez pe calea 
înfăptuirii hotărîrilor celui de-al 
VII-lea Congres al Partidului Mun
cii din Albania.

tă trăsăturile esențiale ale culturii 
sale socialiste.

In capitala Danemarcei a fost 
deschisă o expoziție și a fost pre
zentată o gală de filme înfățișînd 
momente importante din lupta po
porului și a armatei române pen
tru independentă.

La Helsinki a avut loc o ma
nifestare, in cadrul căreia au fost 
donate bibliotecii Parlamentului fin
landez volume cuprinzind lucrări 
românești din diverse domenii.

Primul ministru al Republicii Popu
lare Congo, Sylvain Goma, a anunțat 
marți formarea unui nou guvern — 
informează postul de radio Brazza
ville. Noua echipă guvernamentală 
cuprinde 15 miniștri. Premierul Syl
vain Goma deține și portofoliul pla
nului.

în ce privește repartizarea celor
lalte principale portofolii, Denis 
Sassou Nguesso a devenit ministru 
al apărării, căpitanul Franțois Xavier 
Katali a preluat conducerea Ministe
rului de Interne, iar Henri Lopes 
a fost numit ministru de finanțe, 
Theophile Obenga își păstrează și în 
noul guvern funcția de ministru al 
afacerilor externe.

In favoarea legalizării 
P. C. din Spania. Pe stadionul 
„San Bias" din Madrid a avut Iod 
marți un mare miting în favoarea 
legalizării Partidului Comunist din 
Spania. Manifestații similare au avut 
loc la Orense, Granada, Bilbao și 
Barcelona.

Convorbiri sovieto-tuni- 
siene. ^°sc°va au avut '°° 
marți convorbiri între Aleksei Ko- 
sîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.. și Hedi Nouira, 
primul ministru al Republicii Tuni
siene. care se află în Uniunea Sovie
tică într-o vizită oficială. După cum 
informează agenția T.A.S.S.. au fost 
discutate probleme ale colaborării 
sovieto-tunisiene, precum si proble
me internaționale actuale de interes 
reciproc, o atenție deosebită fiind 
acordată situației din Orientul Apro
piat.

Comunicat pakistaneza* 
cehoslovac. Pakistanul ?> Ceh°* 
slovacia se pronunță în favoarea res
tructurării relațiilor economice inter
naționale pe baza egalității si echită
ții între state, se spune în comuni

Plenara C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea

PHENIAN 5 (Agerpres). — La Phe
nian au început lucrările unei plenare 
a C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, prezidată de Kim Ir Sen. secre
tar general al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea.

Pe ordinea de zi a lucrărilor se află 
probleme referitoare lg. desfășurarea 
unei puternice lupte pentru combate
rea secetei, printr-o mobilizare gene
rală a partidului, armatei și a între
gului popor, precum și la îndeplinirea 
deciziilor asupra muncii în domeniu] 
transporturilor.

Plenara C. C.
al P. C. din Danemarca

COPENHAGA 5 (Agerpres). — La
Copenhaga s-au desfășurat lucrările 
plenarei C.C. al Partidului Comunist 
din Danemarca consacrate examină
rii situației politice interne a tării, 
în rezoluția adoptată la încheierea 
plenarei se subliniază că politica e- 
conomică promovată de actualul gu
vern contravine intereselor funda
mentale ale clasei muncitoare. Refe- 

»ritor la hotărîrea guvernului de a 
devaloriza moneda națională, rezolu
ția relevă că această măsură va ge
nera o nouă creștere a preturilor și 
o intensificare a dependentei eco
nomice a țării față de alte state ca
pitaliste.

Plenara a adresat oamenilor mun
cii apelul de a-și intensifica acțiuni
le în lupta pentru modificarea actua
lei politici economice a tării, pentru 
democrație și progres.

catul comun dat publicității la înche
ierea convorbirilor de la Islamabad 
dintre miniștrii de externe ai celor 
două țări, Aziz Ahmed si Bohuslav 
Chnoupek.

Alegeri anticipate în Tur
cia. Par'amentu' turc s_a pronunțat 
marți tn ’ favoarea organizării de 
alegeri legislative cu patru luni îna
inte de termenul prevăzut în mod 
constituțional, Data scrutinului a fost 
fixată astfel pentru 5 iunie, ca ur
mare a cererii exprimate în acest 
sens de Partidul Dreptății și Partidul 
Republican al Poporului.

Satelitul „Meteor".în Unl- 
unea Sovietică a fost lansat pe o or
bită circumterestră satelitul artificial 
pentru cercetări meteorologice „Me
teor", In vederea obținerii de infor
mații operative pentru serviciile de 
prevedere a stării atmosferice.

în deșertul Nevada dln 
S.U.A. a fost efectuată marți explo
zia subterană a unei bombe cu hi
drogen, a cărei putere a fost de 150 
kilotone nițrotoluen, informează a- 
genția U.P.i, Șocul exploziei a fost 
resimțit de locuitorii din Las Vegas, 
precizează aceeași sursă.

Convorbiri sovieto-cubaneze
MOSCOVA 5 (Agerpres). — La 

Moscova a avut loc marți o întîlnire 
între Leonid Brej nev. secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., și Fidel Cas
tro, prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, președintele Consiliului de 
Stat și al Consiliului de Miniștri ale

încheierea convorbirilor dintre delegațiile 
de partid și de stat ale R. D. G. și Cubei

BERLIN 5 (Agerpres). — în co
municatul dat publicității la înche
ierea convorbirilor dintre delegația de 
partid și de stat a R.D. Germane, 
condusă de Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G., președin
tele * Consiliului de Stat, și delegația 
de partid și de stat a Cubei, con
dusă de Fidel Castro Ruz. prim-secre
tar al C.C. al P.C. din Cuba, pre
ședintele Consiliului de Stat și al 
Consiliului de Miniștri, este eviden
țiată dorința celor două părți de a 
dezvolta și pe viitor colaborarea în 
toate domeniile construcției socialis

Ziarul francez „Le

0 afacere abominabilă: Coreea de sud
vinde Ia export mii de copii

Șeful regimului sud-coreean recunoaște faptele
Presa internațională 

a dezvăluit existența 
pe lista de exporturi 
a regimului sud-co
reean — care în fața 
deficitului balanței de 
plăți mizează cu fer
voare pe comercializa
rea a tot ceea ce poate 
să plaseze pe piață 
— a unei rubrici, de-a 
dreptul monstruoase : 
negoțul cu nou-născuți. 
Precizăm că este vor
ba de un export masiv 
de copii încă în fașă. 
Începînd din 1968. a- 
nual 5 000 de copii sud- 
coreeni abia născuți 
sînt vîndiuți, mai ales 
pe piața americană și 
suedeză.

Oare negoțul acesta 
oribil a fost practicat 
clandestin, fără știrea 
autorităților? Nu, căci, 
așa cum aflăm din 
ziarul „Le Monde", 
la Seul funcționează 
patru agenții interna
ționale care se ocupă 
cu „afaceri de adop
tare". sub directa o- 

blăduire a guvernului. 
Negoțului monstruos i 
s-a pus eticheta uma
nitară — „înfiere" — 
dar și ultimul cui ru
ginit care a mai ținut 
această firmă a ples
nit recent cind — 
scrie „Le Monde" — în 
S.U.A. s-a dezvăluit 
sumbra afacere a vîn- 
zării, de către Coreea 
de sud, de fetuși în 
condiții de viață — 
care au depășit trei 
luni în evoluția lor in
trauterină — destinați 
laboratoarelor armatei 
americane pentru ex
periențe în materie de 
război bacteriologic. 
Un ziar nipon a scris 
recent că de șase ani 
Coreea de sud expe
diază — prin Japonia 
— Statelor Unite 4 000 
de fetuși anual, la 
prețul da 25 dolari 
bucata.

Exportul de sugari 
și de fetuși — afacere 
de o monstruozitate 
de-a dreptul incredibi

Republicii Cuba. A avut loc un 
schimb de păreri asupra problemelor 
legate de întărirea și extinderea re
lațiilor sovieto-cubaneze. precum și 
asupra unor probleme actuale ale si
tuației internaționale privind necesi
tatea adîncirii procesului de destin
dere, informează agenția T.A.S.S.

te. Comunicatul relevă, ca un re
zultat al luptei statelor socialiste, al 
luptei tuturor forțelor ce se pronun
ță pentru pace și progres social, fap
tul că a putut fi realizată o cotitu
ră de la războiul rece la coexistență 
pașnică, de la confruntare la destin
dere. R.D.G. și Cuba salută rezulta
tele pozitive obținute în înfăptuirea 
prevederilor Actului final al Conferin
ței de la Helsinki. Ele apreciază că 
viitoarea reuniune de la Belgrad tre
buie să aducă o contribuție construc
tivă. utilă la consolidarea securității 
în Europa și în lume.

Monde'* dezvăluie

lă — a stîrnlt legitima 
indignare a opiniei pu
blice mondiale. Ca ur
mare. oficialitățile din 
Coreea de sud au fost 
nevoite să dea unele 
explicații și să ia 
„măsuri". Și s-au luat 
măsuri. S-a hotărît — 
și această hotărîre a 
fost anunțată chiar de 
șeful regimului de la 
Seul, Pak Cijan Hi — 
că de acum încolo... 
exportul de copii se va 
reduce anual cu 20 la 
sută. Deci, în 1977 se 
vor vinde numai 4 000 
de copii, iar în 1978 — 
3 200. S-a mai promis 
că, într-un viitor ne
precizat, exportul de 
copii va înceta. Pînă 
una, alta, însă, rubrica 
vînzăril de sugari a 
rămas în programul 
schimburilor comer
ciale sud-coreene. Cu 
gir oficiat

e: p.

W, NEOFASCISTUL NU ESTE UN „PERICOL ILUZORIU"!
Să nu uităm lecțiile istoriei: morile greșeli ale trecutului au fost toleranța, pasivitatea, minimalizarea

Așa după cum se știe, partidul nostru, care, din primul moment, 
s-a ridicat cu târie împotriva fascismului, denunțîndu-l ca pericolul 
cel mal grav la adresa omenirii, cheamâ in permanență la vigilență 
fațâ de tendințele de reactivizare a cercurilor fasciste ce se ma
nifestă în unele țări occidentale. Pornind de la experiența istorică 
ce a dovedit că orice atitudini de toleranță și pasivitate față de ase
menea fapte pot avea consecințe Incalculabile, este de datoria tu
turor popoarelor, a tuturor forțelor democratice șl progresiste să 
acționeze cu cea mai mare fermitate pentru combaterea oricăror ma
nifestări de recidivă a fascismului, a oricăror recrudescențe ale 
neonazlsmului. Este o îndatorire la care cheamă Interesele supreme 
ale cauzei păcii și colaborării Internaționale, interesele întregii uma
nități.

La defilare, vechii naziști... ...și recruții neofascismului

Un șir de fapte relatate, îndeosebi 
în ultimul timp, de presa internațio
nală atestă, din păcate, puternice 
tendinfe de reactivizare a unor gru
pări fasciste în diferite țări occiden
tale. Așa cum este și firesc, aceste 
tendințe trezesc o justificată neli
niște in rîndurile opiniei publice in
ternaționale, fiind în mod evident în
dreptată împotriva procesului fragil 

De vînzare, otrava lui Hitler, Goebbels, 
Alfred Rosenberg...

al destinderii, Împotriva creșterii 
forțelor de stînga, democratice pe 
care voința popoarelor respective le 
impun tot mai insistent la conduce
rea statului.

Pe lingă organizații fasciste vechi, 
existente de pe timpul lui Hitler, cum 
ar fi „Uniunea britanică" a lui O. 
Mosley sau „Mișcarea rexistă" din 
Belgia, pe lîngă grupările cu carac-

ter militar-fascist, cum ar fi socie
tățile de „Ajutor mutual ale S.S.-iș- 
tilor" din R.F.G., Belgia, Austria și 
alte țări vest-europene, in ultimii 
ani au fost create noi organizații de 
tip fascist, oare nu se deosebesc cu 
nimic de primele, ca exemple în 
acest sens putîndu-se cita „Mișcarea 
socială italiană" (M.S.I.), partid re
prezentat și în parlamentul tării, și 
„Partidul national-democrat" (N.P.D.) 
din R.F.G. Alături de acestea, în ță
rile respective acționează un însem
nat număr de organizații extrapar
lamentare cu program fascist și care 
folosesc metode fasciste de acțiune 
(cum ar fi organizațiile de tineret 
ale celor două partide amintite mai 
sus : „Frontul universitar de acțiune 
națională", „Tinăra Italie" ale M.S.I. 
și „Junge National Demokraten" și 
„Deutsche Jugend des Ostens" ale 
N.P.D.), formațiuni paramilitare, alte 
organizații, ca, de pildă, „Ordinea 
nouă", „Ordinea neagră", „Mișcarea 
democratică majoritară". „Fascia de 
acțiune", „Echipele de supraveghere 
anticomunistă", „Unitățile de acțiune 
mussoliniană", câre propagă cultul 
fostelor căpetenii naziste și fasciste, 
își instruiesc aderenții în tabere mi
litare izolate, pregătesc și desfășoară 
acțiuni teroriste și de subminare. 
După calapodul celor două partide 

menționate au fost create mișcări 
neofasciste cu forme mai mult sau 
mai puțin similare de organizare Și 
în alte țări ale lumii.

Nu pot fi trecute, desigur, cu vede
rea nici organizațiile de emigranți 
grupind componența coloanei a V-a 
din anii celui de-al doilea război 
mondial, precum și alți transfugi. A- 
ceste organizații nu recunosc rezulta
tele celui de-al doilea război mon
dial, ridică pretenții teritoriale revan
șarde, in special la adresa ță
rilor socialiste, desfășoară o furibun
dă propagandă anticomunistă cu 
scopul de a învenina "climatul in
ternational.

Activitatea grupărilor și organiza
țiilor neofasciste nu se limitează doar 
la teritoriile respectivelor state, ci cu
noaște o continuă întărire a conlu
crării pe plan internațional. Nu o 
dată s-a vorbit, astfel, în ultimii ani, 
de asociații internaționale ca : „Miș
carea socială europeană". „Partidul 
național european", „Ringul Europei 
de Nord". „Uniunea mondială a na- 
țional-socialiștilor" — reunind forțele 
extremiste de dreapta, grupuri de 
emicranți fasciști, anticomuniști și 
rasiști. După recenta arestare a 
lui Renato Vallanzasca — banditul 
cel mai căutat din Italia și membru 
al organizației neofasciste „Ordinea 

nouă" — șl a unui alt fascist. Luigî 
Concutelli, care în iulie 1976 l-a asa
sinat pe judecătorul antifascist Vitto
rio Occorsio, ministrul de interne 
italian, Francesco Cossiga, arăta că 
„existenta unei -Internaționale ne
gre- este acum un fapt cert". între 
asasinarea avocaților democrati din 
Madrid și uciderea unor magistrali 
italieni, între jefuirea băncii din Nisa 
și răpirile unor persoane din diferite 
țări politia italiană a stabilit o le
gătură directă — și anume „Interna
ționala neagră" a neofasciștilor din 
Europa occidentală.

Dincolo de formele și metodele con
crete de manifestare a diferitelor or
ganizații neofasciste, tuturor le sînt 
comune țelurile pe care le urmăresc, 
ca și cercurile care le inspiră și le 
stipendiază : sferele cele mai agresi
ve ale capitalismului monopolist, 
care tînjesc după epoca „războiului 
rece", neconvenindu-le destinderea 
intervenită în relațiile dintre statele 
lumii și lupta maselor populare din 
diferite țări occidentale pentru drep
turi și libertăți democratice. „Cen
trala care finanțează activitățile neo
fascismului italian — se sublinia în
tr-o broșură publicată la Roma — se 
găsește la -Continental Illinois Bank
din Cicero, Illinois, care canalizează 
capitaluri enorme furnizate in cea 

mai mare parte de industria de ar
mament americană".

Planul cercurilor neofasciste este de 
a stopa sau frîna procesele noi spre 
destindere și înțelegere în Europa, 
de a lovi in instituțiile democratice, 
de a contracara forțele ce militează 
pentru socialism în țările capitaliste, 
îndeosebi în țările unde există parti
de comuniste puternice, care acțio
nează în alianță cu alte forțe de stîn
ga. de a crea neliniște și haos, care 
să paralizeze viața normală, să răs- 
pîndească frica și neîncrederea. 
„Haosul este pentru noi situația. care 
ne stă cel mai mult la inimă" — de
clara cu cinism liderul neofasciștilor 
italieni. Giorgio Almirante. în acest 
scop, neofasciștii nu se dau în lă
turi de la crimele cele mai abjecte, 
grăitoare fiind șirul de acțiuni tero
riste, asasinate politice, omucideri în 
plină stradă, după „clasicul" model al 
hitleriștilor, organizate, de pildă, în 
Italia, in ultimii ani : atentatul din 
Piața Fontana din Milano, atentatul 
din Piața Loggia din Brescia, atenta
tul asupra trenului „Italicus" — care 
s-au soldat cu zeci și sute de morți 
și răniți. La acestea se adaugă 
atacuri împotriva activiștilor de stin
gă, a sediilor partidelor si ziarelor 
democratice, răpiri de persoane, tra
fic cu arme, atacuri banditești, cărora 

le cad victimă conducători ai mișcă
rilor democratice, oameni ai legii, ma- 
gistrați. Iar acest lucru este valabil 
nu numai pentru Italia, ci și pentru 
Spania. R. F. Germania și alte țări 
occidentale.

în vederea atingerii țelurilor lor, 
organizațiile neofasciste dispun de un 
mare număr de publicații, care apar 
în tiraje uriașe (numai în R.F.G. ti
rajul lor săptămînal se apropie de 
250 000), și care. în unele țări, au in
vadat, practic, librăriile și centrele de 
difuzare a presei, prin acest torent 
de literatură imundă propagîndu-se 
ideologia fascistă, anticomunismul 
deșănțat.

Sînt fapte care atestă că activitatea 
cercurilor neofasciste prezintă un 
pericol real, care trebuie demascat 
fără cruțare. Riposta fermă dată 
oricăror manifestări ale fascismului, 
dușmanul cel mai sîngeros al cauzei 
libertății popoarelor, al progresului și 
păcii mondiale, se înscrie, de aceea, 
ca o cerință arzătoare a actualității, 
corespunzînd întru totul spiritului 
prevederilor Actului final de la Hel
sinki, aspirațiilor națiunilor europene 
și ale întregii lumi de edificare • 
unui viitor pașnic și prosper.

Radu BOGDAN
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