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SUCCESE DE SEAMA 
ALE SIDERURGIȘTILOR

Datele centralizate la 
Ministerul Industriei 
Metalurgice, la Înche
ierea primului trimes
tru al anului 1977, 
ilustrează noi șl im
portante succese obți
nute de colectivele 
marilor unități side
rurgice in întrecerea 
socialistă, în eforturile 
pentru aprovizionarea 
economiei naționale cu 
cantități sporite de 
metal. Graficele au 
înregistrat astfel, su
plimentar prevederi
lor. o producție globa
lă evaluată la peste

443 milioane lei si o 
producție marfă de a- 
proape 325 milioane 
lei. Ca urmare a apli
cării unor măsuri de 
optimizare a procese
lor de fabricație si de 
îmbunătățire continuă 
a indicilor de uti
lizare a agregatelor, 
furnaliștii au produs 
peste plan mai mult 
de 71 000 tone fontă, 
cocsarii — 23 000 tone 
cocs metalurgic, iar 
laminatorii — peste 
56 000 tone laminate 
finite și 6 600 tone țevi.

Se remarcă în mod 
deosebit efortul depus 
de toate colectivele de 
siderurgisti in ultime
le două decade ale lu
nii martie, cind. pen
tru recuperarea pagu
belor materiale cauza
te de cutremur, la 
combinatele siderur
gice din Hunedoara si 
Reșița, la unitățile din 
Călan. Cimpia Turzii. 
Iași ș.a. au fost reali
zate producții medii 
zilnice mai mari cu 
8—12 la sută. (Ager- 
pres).

ÎN UZINE, PE ȘANTIERE
_______________________'___________ 8_________________ ____

Largă desfășurare 
de forțe in bătălia 

reconstrucției 
și dezvoltării

LAÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI GRELE DIN BUCUREȘTI

Pierderile de producție au fost recuperate,
planul se îndeplinește și se depășește

La întreprinderea de mașini grele 
din Capitală — una din cele mai pu
ternice și complexe unități indus
triale din țară — cutremurul a pro
vocat importante avarii. „Pulsul" 
producției a fost în bună măsură în
trerupt. In diferite faze ale ciclului 
de fabricație se găseau la acea dată 
turbine energetice, importante utila
je tehnologice destinate industriei 
metalurgice, chimice și materialelor 
de construcție.

In lumina sarcinilor clare, a indi
cațiilor precise date de secretarul 
general aii partidului cu prilejul vi
zitei de lucru făcute aici. întregul 
colectiv al întreprinderii, sprijinit în
deaproape de alte detașamente de 
oameni ai muncii, a trecut la refa
cerea instalațiilor deteriorate.

— Miile de lucrători ai uzinei noas
tre au răspuns toti ca unul la che
marea conducerii partidului pentru 
înlăturarea grabnică a stricăciunilor 
produse de cutremur și reluarea, în 
cel mai scurt timp posibil, a produc
ției — ne spune secretarul comitetu
lui de partid al întreprinderii, Sergiu 
Iliescu. Lucrînd necontenit, zi și 
noapte, bine organizat, cu o dăruire 
exemplară, colectivul nostru, care a 
simțit din plin solidaritatea con
structorilor bucureșteni de la 
I.C.S.I.M., a altor colective muncito
rești din tară, sprijinul permanent și

competent al specialiștilor 
trală și minister, a reușit 
martie să redea întreprinderii întrea
ga sa forță productivă.

Colectivul întreprinderii de mașini 
grele din București a trecut apoi la 
îndeplinirea unei alte sarcini majo
re : recuperarea pierderilor de pro
ducție cauzate de seism. Și de aceas
tă dată, forța de mobilizare a orga
nizației de partid, spiritul revoluțio
nar, înalta conștiință muncitorească 
și-au spus cuvîntul. Graficele de re
cuperare. prin care se stabileau sar
cinile fiecărei zile de muncă, ale fie
cărui atelier, au rămas... în urma 
faptelor de muncă. Bilanțul lunii 
martie a consemnat : depășirea pla- 
pului producției globale cu 5 milioa-

lucrătorilor întreprinderii este acela 
ca. odată cu onorarea riguroasă a 
contractelor prevăzute pentru luna a- 
prilie — ce includ mori de ciment 
pentru export, importante utilaje e- 
nergetice ș.a. — să fie recuperate și 
restantele de pînă acum. Muncitorii 
marii uzine bucureștene, consiliul oa
menilor muncii, organizația de partid 
cunosc și înțeleg bine faptul că de 
respectarea întocmai a obligațiilor a- 
sumate depinde intensificarea ritmu
lui de muncă pe importante șantiere 
ale chimiei și metalurgiei. Bătălia 
recuperării va fi considerată înche
iată aici numai atunci cind toate u- 
tilaje-le, fără excepție, a căror fabric 
cație a fost intirziată de iritrerupereă 

__ ______temporară a producției în luna mar-
neTei,*’âT"pr<>ductîelWmarfă* cu *16 ‘ mi* vor fi livrate beneficiarilor,
lioane lei și a sarcinilor de export cu 
2 milioane lei. Ritmul susținut de 
muncă din luna martie a asigurat rea
lizarea în avans a turbinei de 330 MW 
destinată termocentralei Turceni, a 
unor utilaje pentru șantierele meta
lurgiei și chimiei.

Cu toate aceste realizări meritorii, 
colectivul nu este pe deplin mulțu
mit. Deteriorarea unor hale, imposi
bilitatea funcționării unor poduri ru
lante au îngreunat respectarea ter
menelor de livrare a unor utilaje 
tehnologice. Iată de ce angajamentul

din cen- 
ca la 10

Concomitent cu realizarea sarcini
lor de plan și a angajamentelor asu
mate în întrecerea socialistă pe acesit 
an. în întreprindere se acționează e- 
nergic pentru consolidarea și reface
rea clădirilor afectate de seism. Po
trivit sarcinilor stabilite de secretarul 
general al partidului, soluțiile de re
construcție prevăd înlocuirea acope
rișurilor foarte grele, cum au fost 
cele de la hala de turboagregate, cu 
acoperișuri din materiale ușoare.

Dan CONSTANTIN

roșiori de vede : Case refăcute, case în construcție
Asigurarea unor condiții tempo

rare sau definitive de cazare 
pentru familiile rămase fără lo
cuință se află în continuare, ca 
obiectiv prioritar, pe frontul refa
cerii. și la Roșiori de Vede. Cu 
două zile în urmă au primit 
apartamente incă 7 familii. In 
acest fel. numărul familiilor ca
zate definitiv — în apartamente și 
garsoniere — se ridică la peste 100. 
Celelalte sînt adăpostite temporar 
In căminele școlare și de nefami- 
liști, în sate din apropierea orașu
lui sau la rude, prieteni și tovarăși 
de muncă din oraș. Alte 900 de fa-

milii s-au întors la casele părăsite 
parțial sau total și care, printr-un 
sublim spirit de întrajutorare, au 
redevenit locuibile in urma repara
țiilor.

...Vești bune și de pe frontul re
construcției. Șantierul I.C.M. Tele
orman este angajat cu toate forțele 
pentru a- scurta cu 3 luni termenele 
de dare în folosință a 160 de apar
tamente. Intre timp, veniti să ajute 
la refacerea acestui oraș, lucrătorii 
de la Trustul de construcții Argeș 
au deschis aici un larg front de 
lucru. Ei au început fundațiile la 6 
blocuri, iar pentru altele au preluat

amplasamentele. 300 din cele 600 
de apartamente, cite s-au anga
jat să construiască in total, vor 
fi gata pînă la sfirșitul anului. „A- 
cesta este angajamentul nostru și-1 
vom respecta 
gură șeful 
mitru. In 
concentra 
vom aduce

întocmai — asi
de șantier, Andrei Du- 
săptămina viitoare vom 
aici forte și mai mari, 
cei mai buni meseriași".

— Tot pentru săptămîna viitoare 
— arată șeful șantierului construc
torilor teleormăneni, inginerul 
M. Pascal — anunțăm recepționa- 
rea unui bloc cu 40 de apartamente, 
dacă întreprinderea din Doicești,

județul Dîmbovița, trimite cît mai 
urgent panourile și alte materiale 
restante.

La astfel de apeluri de pe frontul 
reconstrucției, nimeni nu va răs
punde cu întirziere.

Cind trimitem la tipar aceste rîn- 
duri, sosește o altă veste ce se cere 
consemnată : proiectanții de la 
I.S.G.C.L. București au venit din 
nou la Roșiori de Vede pentru a 
definitiva, în cel mult 10 zile, ma
cheta de sistematizare și de resiste- 
matizare a orașului. Reconstrucția 
va înainta apoi cu pași și mai re
pezi. (C. Priescu, foto : E. Dichi- 
seanu).

Solidaritatea activă 1977
a mișcării muncitorești, socialiste

cu răscoalele țărănești

La întreprinderea „Danubiana'* din Capitală — unitate puternic afectată de cutremur — întregul colectiv acționează 
energio pentru recuperarea pierderilor de producție și consolidarea clădirilor avariate. In fotografie : un aspect 

producția întreprinderii Foto ; E. Dichiseanudin secția vulcanizare, unde se finalizează

încă de 
mișcarea 
din România s-a afirmat cu putere pe 
arena vieții politice, ca forța cea mai 
înaintată a societății. Gindind asupra 
factorilor care au determinat influ
ența și prestigiul deosebit al mișcă
rii noastre socialiste incă din vremea 
începuturilor dezvoltării ei, va trebui 
să consemnăm. înainte de toate, in
tegrarea organică în realitățile tării, 
cuprinderea in sfera de preocupări a 
tuturor marilor probleme ale socie
tății românești, ale poporului.

Cind, In deceniul al 8-lea, Nicolae 
Codreanu, unul dintre primii socia
liști români, își punea întrebarea, ci- 
tîndu-1 pe Marx, dacă este potrivită 
România „pentru propovăduirea re
voluției sociale", avînd in vedere că 
în tara noastră proletariatul era încă 
puțin dezvoltat, el dădea un răspuns 
afirmativ privind spre realitățile din 
viața țărănimii române : „Țăranii ro
mâni... așteaptă să apară din nou un 
român revoluționar Vladimirescu, 
care să-i organizeze șl să-i conducă 
împotriva boierilor și ciocoilor".

Observația lui Codreanu — care a- 
vusese prilejul, ca medic de plasă, să 
cunoască viata țărănimii — era relua
tă și dezvoltată un deceniu mai tîrziu 
de Constantin Dobrogeanu-Gherea 
în studiul său programatic „Ce 
vor socialiștii români". Atît această 
scriere, cit și alte lucrări socia
liste, de mai tîrziu, apreciau că 
„opera împroprietăririi" din 1864,

la sfîrșitul secolului trecut, 
muncitorească și socialistă

progresistă în substanța ei, a fost 
„strimtată, denaturată in aplicarea 
ei", că „țărănimea a rămas prin alte 
legi, tot iobagă, tot fără carte și tot 
fără drepturi politice".

Tocmai pornind de la aceste rea
lități, socialiștii români au acordat, 
încă de la începuturile activității lor, 
o atenție specială problemei țărănești.

noastră 
tății de 
că. Manifestul Cercului muncitorilor 
din București, publicat în legătură cu 
răscoala din 1888. după ce arăta că 
toate clasele și păturile exploatatoare 
au adoptat o poziție potrivnică fată 
de țăranii răsculați, sublinia că „nu
mai voi (muncitorii — n.r.) știți ce-i

muncitorească în fața necesi- 
a adopta o atitudine practi-

• „Numai voi, muncitorii, care știți ce-i robia muncii, puteți 
să-i înțelegeți pe țăranii răsculați". • Conștiința vie a so
lidarității de interese dintre exploatații de la orașe și sate. 
® Apeluri înflăcărate ale organizațiilor socialiste: nu 
trageți în țărani I • Zorii alianței muncitorești-țărănești.

La congresele internaționale socialis
te (de la Bruxelles — 1891. Zurich — 
1893) socialiștii români arătau, pe 
baza concluziilor desprinse din expe
riența lor, că „una din datoriile cele 
mai de căpetenie pentru democrația 
socialistă din toate țările este de a 
organiza pe muncitorii agricoli, ca și 
pe muncitorii industriali și de a-i în
rola în rîndurile marii armate a so
cialismului internațional'1.

Dacă aprecierile din programul „Ce 
vor socialiștii români" aveau un ca
racter de studiu teoretic, răscoala ță
rănească din 1888 a pus mișcarea

N-"âm crezut niciodată în 
cenușă, nu m-am închinat 
decît soarelui verii, cimpiei 
galbene de griu și mării gre
le de sare și de 
N-am jurat decît 
fir de iarbă și pe 
grîu, pe palmele 
ale plugarilor și pe lumina 
din ochii copiilor. Cine tul
bură culorile, cine aprinde 
cerul și pămintul, nopțile si 
zilele, cine n-are urmași, 
cine nu are vecini și nici 
rude și nici ape curgătoare 
și nici munți, cine e făcut 
parcă din vînt. cine tulbură 
culorile lumii o să-i putre
zească lumina din priviri, și 
cenușa rămasă din el o s-o 
topească blinda apă curgă
toare și inocentă. Glorie voi 
aduce mereu doar devenirii, 
exploziei florilor, muncii 
sfinte si pașnice, solidarită
ții umane. Ne vom aminti 
totdeauna eroismul ostașilor 
români, căutind cu înfrigu
rare să salveze de sub dări- 
măturile cutremurului viața 
fraților și confraților noștri, 
nu vom uita acele lungi și
ruri de camioane pline cu 
pîine mcrgind spre București 
a doua zi după vinerea nea
gră. nu vom uita hotărirea 
întregului popor condus de 
partid de a reclădi și conso
lida ce secundele spelbe au 
distrus. Cineva mi-a 
tit cum la o mare 
din industria chimică 
tonii din schimbul de

albastru. 
pe sacrul 
spicul de 
bătătorite

poves- 
unitate 
munci- 
noapte

nu s-au pierdut cu firea fn 
fata cutremurului, au găsit 
imediat soluția ce trebuia 
găsită, au decis si au acțio
nat imediat, salvînd astfel 
miliarde si salvînd astfel. în 
primul rind. viata atitor oa
meni. Da. niște simpli oa-

unguri în acel schimb, erau 
germani. Ei toți au rămas la 
datorie. Ei toți au știut că 
au aceeași datorie. Ei toți au 
știut că sînt responsabili in 
fata lor și în fața orașului 
lor și în fața patriei lor. Da. 
în fata patriei, la bine si la

si-au datau muncit si uneori 
viata pentru ca noi, astăzi, 
să avem o limbă și o gra
matică și un tricolor suve
ran și o patrie independen
tă. România.

Iată ce apărăm, în ce cre
dem atunci cind nu putem

16 octombrie 1946. cind apă
rea in registru numele Abra
ham Goldemberg. tatăl cu
noștinței mele fusese de mult 
omorit și nu mai avea cum 
muri a doua oară. Spre ma
rea mea surpriză, descopăr 
că Abraham Goldemberg din

Patria se sprijină pe munca

si unitatea fiilor ei
D. R. POPESCU

meni, fără să facă apoi din 
gestul lor un act de eroism, 
considerind normal și firesc 
totul. Datoria lor, dreptul lor, 
de oameni, de muncitori si 
stăpini ai tării era să decidă 
și să acționeze prompt, nu să 
fugă, nu să dezerteze spe- 
riati. și au decis, in numele 
răspunderii lor' civice. Deși 
s-ar fi putut ca în cumpăna 
acelor secunde catastrofale 
răminerea lor la datorie să-i 
coste viața. Ei au rămas însă 
toți la datorie. Și erau ro
mâni în acel schimb, erau

greu, toți egali, toti gata să 
răspundă, au răspuns. Cum 
răspund mereu, activ, și per- 
fectionînd tot ce mal avem 
de perfecționat. Unitatea po- 

văzut 
în a- 
cursul 

zidit

porului nostru s-a 
încă o dată, pregnant, 
ceastă primăvară. In 
istoriei, românii n-au 
închisori și crematorii pen
tru alții de alt nume. Noi 
n-am crezut niciodată în 
moarte, noi am crezut în lu
mină și oameni, noi am cre
zut și credem în cei care de 
sute de ani, pe acest pămint.

uita ce a însemnat fascismul 
pentru oameni, pentru tară... 

îmi amintesc de tatăl unui 
cunoscut de-al meu din anii 
studenției, Goldemberg. A 
murit intr-un lagăr fascist ; 
a fost ars și cenușa sa n-a 
mai ajuns niciodată nici mă
car să fie văzută de fiul său. 
ori de altcineva... O intîm- 
plare m-a făcut să descopăr 
intr-o revistă numele lui A- 
braham Goldemberg înscris 
in registrele crematoriului 
din Miinchen. Să fie tatăl cu
noștinței mele ? Imposibil. In

dimineața rece și plină de 
brumă a acelui octombrie de 
după război nu era altul de
cit fostul gauleiter Iulius 
Streicher, fondatorul ziarului 
„Der Sturmer", cel mai viru
lent organ de propagandă 
antisemită al Germaniei na
ziste. De altfel nici soldații 
aliați ce făceau în acea zi de 
serviciu la crematoriul mili- 

Bavarieitar din capitala
n-au știut cine se ascundea 
sub numele lui Abraham
Goldemberg, cum n-au știut 
nici că Georg Munger din re-

gis-tru nu era altul decit Her
mann Goering, și nici că cei
lalți inși înscriși în registrul 
acelei zile erau alți principali 
șefi naziști condamnați la 
moarte la 1 octombrie 1946 de 
Tribunalul internațional din 
Niirnberg. Iată deci o ironie 
a sorții : unul dintre crimi
nalii de război, antisemit no
toriu, după ce-a fost spinzu- 
rat la Nurnberg, piere pur- 
tind numele unui evreu. Au
toritățile aliate n-au vrut să 
se afle, in acel timp, unde 
aveau să-și termine cariera 
căpeteniile hitleriste ; și ast
fel mulți ani nu s-a știut câ 
cenușa acestor criminali de 
război a fost aruncată 
piriiaș ce străbatea 
parc .din Miinchen. 
dimineață. într-o apă 
tă s-a sfirșit drumul negru 
al celor care umpluseră Eu
ropa de moarte...

Să ne aducem aminte 
morții nevinovați muriți in 
acest război, numit al doilea 
mondial, să ne aducem amin
te de rudele, de prietenii, de 
consătenii noștri, să nu uităm. 
Literatura și istoria trebuie 
să se cheme din nou alături, 
ca aliați ce-au 
deauna, să se 
spună din nou 
fascismul 
România, 
uite nimic.

amarul, numai voi știti ce va să zică 
robia muncii, numai voi puteti să-i 
înțelegeți pe cei care, disperați de 
lipsă și nedreptate, s-au răsculat... 
Voi trebuie să strigați cind ea (țără
nimea — n.r.) c împușcată, datoria 
voastră e să ridicați glasul".

Crearea in 1893 a partidului politic 
al clasei muncitoare — Partidul So
cial-Democrat al Muncitorilor din 
România — a marcat intensificarea 
activității mișcării muncitorești pen
tru organizarea și educarea politică a 
țărănimii. în vederea atragerii ei, a- 
lături de proletariat, în lupta revolu
ționară. „Nouă, socialiștilor din Româ
nia, scria C. Z. Buzdugan în coloa
nele ziarului „Lumea 
impune mai mult decît 
țări căutarea unui chip 
la tară". Receptivitatea 
de ideea organizării lor în cluburi po
litice de tendință socialistă a stirnit 
entuziasm în rindul muncitorilor din 
partid. „Din experiență proprie, spu
nea tînărul muncitor I. C. Frimu, la 
Congresul din. 1898, știu că cea mai 
bună și mai rodnică propagandă so
cialistă se poate face la sate". Ac
țiunea de organizare a cluburilor 
socialiste la sate se materializa în 
activități educative, politice, de in
formare a țăranilor asupra Constitu
ției și drepturilor lor legale. Iuțeala 
cu care s-au constituit aceste cluburi 
— peste 300. marele ecou pe care l-au

nouă", ni se 
celor din alte 
de a străbate 
țăranilor față

avut problemele dezbătute Ia cluburi 
în conștiința țăranilor, dornici să par
ticipe activ la lupta pentru apărarea 
și cucerirea unor drepturi, inclusiv pe 
acela de a avea pămint de muncă — 
au alarmat clasele dominante, in pri
mul rînd moșierimea. Partidul con
servator, exponent al intereselor 
acesteia, a declanșat în iarna anilor 
1898—1899 o violentă campanie de 
presă împotriva socialiștilor și a clu
burilor. iar odată ajuns la guvern, a 
trecut la desființarea cu forța a tu
turor cluburilor țărănești, la arestarea 
a zeci de țărani și a unor socialiști, 
cunoscuți pentru participarea lor di
rectă la organizarea și activitatea clu
burilor de la sate. In unele locuri, ță
rănimea a ripostat (în județul Olt. de 
pildă) ceea ce a dus la împușcarea 
mai multor zeci de țărani, în iunie 
1899. la Slatina.

Desființarea cluburilor socialiste, 
judecarea și condamnarea țăranilor șl 
a unor membri ai partidului social
democrat pentru activitatea desfășu
rată în lumea satelor s-a produs în- 
tr-un moment cind forța partidului 
era slăbită prin părăsirea lui de că
tre unii conducători — așa numiți! 
„generoși". Cu toate acestea, poziția 
de principiu a partidului clasei mun
citoare, de a sprijini lupta țărănimii, 
a rămas aceeași. Ziarul „Lumea nouă* 
a editat în vara anului 1899 un supli
ment, grăitor prin însuși numele său — 
„Drepturile țăranilor". Sub titlul 
„Mergem înainte", I. C. Frimu scria 
despre necesitatea luptei comune a 
muncitorilor și țăranilor : „A fost de- 
ajuns a împinge sfera noastră de ac
țiune in afară de barierele orașelor 
pentru ca clasa stăpinitoare să-șl 
piarză capul. Propaganda la tară, în
cepută și dusă cu atîta foc, nu a în
cetat un moment și nu va inceta cu 
tot numărul de jandarmi pe care îl 
vor înmulți— însceneze procese, facă 
legi excepționale, umple pușcăriile cu 
noi — indărăt nu vom da. ci vom 
merge înainte, vecinie înainte"...

Crearea cluburilor politice la sate 
în 1898—1899 arată că, din punct de 
vedere istoric, partidul clasei munci
toare a fost primul partid politic din

N. COPOIU
(Continuare in pag. a Il-a)
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(Continuare in pag. a IlI-a)
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Ceferiștii din Pașcani ii eliberează pe țăranii răsculați
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depuiăiul raportează, „Putem gospodări și mai
alegăm decid: ^ae localitatea noastră"

Cu puțin timp în urmă, în cartie
rul „Filimon Sîrbu" din Constanța 
s-a întîlnit deputatul circumscrip
ției electorale cu alegătorii lui, pen
tru un dialog direct și deschis pri
vind gospodărirea orașului, îndepll- , ... .. . comun

făcute anul trecut de
car-

nirea hotărârilor luate de 
acord la precedenta întrunire.

înainte de a ajunge la sala unde 
urma să aibă loc întilnirea pentru 
prezentarea dării de seamă a depu
tatului in fața alegătorilor, cam pe 
la mijlocul arterei principale a car
tierului „Filimon Sirbu" din Con
stanta (zona veche), deputatul, tova
rășul ing. Ilie Georgescu, prim-vice- 
presedinte al comitetului executiv al 
consiliului popular, ne-a spus : „Am 
venit mai devreme, pentru că nu 
pot merge în fața alegătorilor fără 
să dau o raită pe la complexul co
mercial, pe la piață și pe strada 
școlii, unde trebuiau executate unele 
lucrări". Ca viceprimar, ca deputat 
știe că întilnirea. cu alegătorii nu-i o 
treabă formală.

11 însoțim prin cele două circum
scripții electorale. Tovarășul Ilie 
Georgescu este deputat și în consi
liul popular municipal, și în consiliul 
popular județean. La complexul co
mercial totul merge strună și e foar
te bine aprovizionat. în schimb, la 
piață deputatul e nemulțumit de sta
rea de curățenie: „Dacă și miine, cînd 
o să vin din nou, n-am să găsesc or
dine, chem toți oamenii din cartier 
să te judece ei" — se adresează res
ponsabilului. în calitatea sa de vice
primar trebuie să fie om de decizie, 
nu să stea la tocmeală cu cei care 
nu-și fac datoria. Strada ce duce 
spre școală îl obligă să scoată carne
tul și să noteze : „De stat de vorbă 
cu constructorul Lucrarea e făcută 
de mântuială".

La ora amintită. întilnirea a în
ceput direct, fără introduceri, „Avem 
datoria — a precizat deputatul — să 
vă informăm asupra tuturor proble
melor de care se ocupă, ca organ al 
puterii, consiliul popular. în acest fel, 
putem judeca mai bine și rezultatele 
obținute, dar și deficiențele activității 
noastre. Vom ști mai bine ce mai 
avem de făcut și unde e nevoie să 
punem cu toții umărul".

Alegătorii află că anul 1976 s-a în
scris și aici, ca în toată țara, cu rea
lizări dintre cele mai bogate în via
ța orașului și județului, a locuitorilor 
săi. S-au dat în folosință peste 5 000 
de apartamente, 70 de săli de clasă, 
700 locuri în grădinițe, 300 în creșe, 
2 săli de sport, numeroase terenuri 
și baze sportive simple. Tot în anul 
trecut s-a realizat cel mai mare vo
lum de lucrări edilitare de pină 
acum — extinderi de alimentări cu 
apă și canalizări, modernizări de 
străzi, sistematizări ale arterelor de 
circulație. Cartierul „Filimon Sîrbu" 
a beneficiat șt el de eforturile făcute 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale cetățenilor. Aici s-a dat in 
folosință, între altele, un mare com
plex comercial, s-au încheiat lucră
rile de canalizare pe 10 străzi și au 
început lucrări similare pe alte 12.

„...Avem datoria să vă informăm". 
Aceste cuvinte exprimă o realitate 
fundamentală : la noi. cetățeanul este 
un participant direct la actul con
ducerii, atît prin propunerile pe care 
le face și la realizarea cărora pune 
el însuși umărul, cit și prin contro
lul pe care-1 exercită, asupra orga
nului puterii de stat. Adunarea la 
care participăm este ea însăși o de
monstrație a acestei realități. „M-am 
interesat înainte de irvtîlnire — spu
ne Ion Vineș, pensionar, de valoarea

investițiilor 
către consiliul popular pentru 
tierul nostru. Ele se ridică la peste 
5 milioane lei. Constat că prin 
cheltuirea acestor fonduri multe din 
propunerile făcute la întilnirea ante
rioară au prins viață. Este o dovadă 
că spusele noastre nu rămîn vorbe-n 
vint". „E foarte bine că tovarășul

„Ca atare — iși întărește spusele ale
gătorul — pe unele străzi se circulă 
prin gropi, pe altele se ridică mor
mane de pămînt. în acest fel se iro
sesc bani și nici cartierul nu arată 
frumos".

Ideea de a gospodări mai bine bu
nurile create de societate, ca și pe 
cele create de cetățenii înșiși, re-

ÎNSEMNĂRI de la o adunare 
DIN CONSTANTA

Vineș s-a interesat de banii cheltuiți 
pentru dotarea cartierului —_ inter
vine un alt vorbitor,
Sînt banii poporului și toți tre
buie să răspundem 
cheltuirea lor, cit și
dul în care sînt gospodărite bu
nurile create cu acești bani. Dar 
oare ne asumăm

Paul Stancu.
atit pentru 
pentru mo-

noi întotdeauna 
această răspundere ?“ Cel care a pus 
întrebarea a făcut indirect o propu
nere pentru ca toți cei prezenți să-și 
spună părerea. Dar, în primul rînd, 
și-a spus-o el. Concret, s-a referit la 
faptul că. din cauza nesincronizării 
activității întreprinderilor de specia
litate, de îndată ce sînt 
unele lucrări edilitare, alți 
tori vin și sparg din nou

terminate 
construc- 

străzile.

vine frecvent în cuvântul multor ale
gători. „Avea dreptate tovarășul Vi
neș în legătură cu necesitatea unei 
coordonări mai bune a lucrărilor e- 
dilitare" — avea să spună Florea Pe- 
treanu, dar avea să mai adauge : 
„Oare n-am cerut noi ca primăria să 
ne canalizeze cartierul ? Am cerut ! 
De ce, atunci, unii dintre noi, în loc 
să-și racordeze casele la canalizare, 
continuă să arunce apa menajeră di
rect în stradă ?“ întrebarea nu 
mine fără replică. Este dată 
de următorul vorbitor.
noi înșine, care vedem asemenea lu
cruri — arată gospodina Elisabeta 
Zainea — nu intervenim imediat. 
Unii dintre noi cred — ba chiar au 
această mentalitate — că dacă trăim

ră- • 
chiar 

.Pentru că,

intr-un cartier mai vechi al Constan
tei și periferic avem dreptul să fa
cem rabat de la normele de conduită 
civică. In fața unor asemenea mani
festări trebuie să fim combativi și 
exigenți".

„Acesta, e și rostul intilnirii noas
tre — intervine deputatul. Să ne 
spunem deschis părerea și asupra 
treburilor bune și a celor mai puțin 
bune. Cind constatăm un nea juns, să 
nu trecem pe lingă el. ci să acționăm 
pentru a-1 înlătura. Eu mi-am notat 
în carnet observațiile referitoare la 
mai buna coordonare a lucrărilor 
edilitare și le voi aduce Ia cunoștința 
comitetului executiv al 
popular municipal, pentru 
șurile ce se impun".

„...Să fim combativi și
Să fim buni gospodari !“ Sînt replici 
care se constituie nu intr-un simplu 
îndemn. Ele vorbesc despre 
matur, responsabil, în care înțeleg 
cetățenii să-și exercite atît 
rile, cit și îndatoririle de alegători 
Deslușești în ele nu numai exigența 
cu care sînt formulate anumite ce
rințe pentru îndreptarea unor 
de lucruri, care depind de 
sau altul al administrației 
dar și 
asumă 
pentru

consiliului 
a lua mă-

exigenți.

modul
dreptu-

tv
PROGRAMUL I

S,00 Teleșcoală
10,00 Telecinemateca
11,40 Pe strune de vioară
11,55 Telex
15.10 Matineu da vacanță ; Bllndul Ben
16,00 Telex
16.05 Teleșcoală
16,35 Curs de limba franceză
17,05 Emisiune In limba germană
18.50 Tragerea Loto
19,00 Noi, femeile
19,20 '
19,30
19.50
20.10
20,43

1001 de seri 
Telejurnal 
Oameni și recolte 
Ancheta socială : „Acasă** 
Film artistic : „Rondul", producție 
a studiourilor franceze.

22,15 Pe teme internaționale : România, 
militantă activă pentru dezarmare 

22,25 Telejurnal
PROGRAMUL U

17,00 Portativ.
17,35 Imagini ale posibilului
18,00 Ecranizări din literatura clasică și 

contemporană, fabule, muzică 
ușoară

16,00 Radar pionlerese bucureștean
19,20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
19,50 ~ -------------  - --------

W.10
20,30
20.50
21,13
21,20
21.50

Reportaj TV : Itinerarul Indepen
denței
1877 — din mai pină in decembrie 
Blocnotes — informații utilitare 
Desene animate
Telex
Bijuterii muzicale
Creatorul și epoca ea : George 
Lesnea

(Urmare din pag. I)
România car.e a organizat și îndru
mat țărănimea in vederea luptei co
mune cu proletariatul de la orașe 
pentru eliberarea socială și progresul 
general al poporului muncitor.

Amintirea cluburilor socialiste de la 
sate avea să rămină vie in conștiința 
țărănimii și nu intinuplător. în timpul 
marii sale ridicări la luptă din pri
măvara anului 1907, cele mai bine or
ganizate răscoale au avut loc acolo 
unde ființaseră cluburi socialiste cu 
rfțiva ani mai Înainte.

Presa organizațiilor muncitorești și 
wcialiste de ia începutul veacului 
iost.ru nu a încetat să dezvăluie si- 
uația grea a țărănimii, să exprime 
ncrederea în capacitatea ei de luptă. 
Țăranul român, scria gazeta „Româ
na muncitoare" in 1902, „miine poate 
i cel mai năpraznic luptător și inăl- 
ător al steagului roșu", motiv pentru 
are „noi, socialiștii, prindem cel mai 
oare dor de muncă pentru realizarea 
lezrobirii târănești".
Prevestind iminența unor răscoale 

e aveau să fie reprimate cu gloanțe, 
lișcarea socialistă s-a adresat cu o 
izincă revoluționară soldaților : „Te- 
ile in pămint sau in pieptul călăi- 
>r... căci nimeni nu vă poate impune 
i ucideți și să deveniți asasinii pro- 
riilor voștri părinți și tovarăși". A- 
Nistă lozinci avea să fie reluată in

hotărîrea cu care ei 
răspunderea de a 
rezolvarea lor.

stări 
un organ 
de stat, 
înșiși își 

acționa

Constantin PRIESCU

ir

Un variat program 
de excursii și drumeții 

întreprinderea de turism, ho
teluri și restaurante București 
organizează, cu prilejul zilelor de 
1 și 2 Mai, 20 de programe pentru 
excursii pe trasee pitorești, cu 
autocare sau microbuze confor
tabile, precum și 10 programe 
de drumeții spre cabanele Ban- 
loc, Poiana secuilor, Gîrbova, 
Diham. Căminul alpin (Buș
teni), Gura Diham, Piatra arsă, 
Babele, Piscul ciinelui. Gura 
riului. Prețurile excursiilor sint 
între 181 și 459 lei ; plata se 
poate face și în rate.

Consultarea programelor, în
scrieri, informații — zilnic, intre 
orele 8 și 20 iar sîmbătă de la 
9 la 13 la filialele de turism din 
bd. N. Bălcescu nr. 35, bd. Re
publicii nr. 4 (et. I). bd. Repu
blicii nr. 68, Calea Griviței nr. 
140.

LA SEMĂNATUL PORUMBULUI

Lucrări de bună calitate,
prin respectarea strictă

a normelor tehnice
A început semănatul porumbului — principala cultură cerealieră 

a țării. In vederea obținerii unor recolte mari la hectar. Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare a indicat conducerilor de unități 
agricole și specialiștilor să asigure aplicarea recomandărilor tehnice 
făcute de Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice re
feritoare la pregătirea terenului și semănat. In mod deosebit se cere 
ca terenul să fie astfel pregătit incit să se mențină umiditatea in sol 
și. totodată, să rezulte un bun pat germinativ pentru semințe. De ase
menea, trebuie să se aleagă cei mai potriviți hibrizi pentru fiecare 
zonă și. încă de la semănat, să se asigure densitatea optimă de plante 
la hectar. Cum se respectă aceste cerințe ? Iată constatările făcute cu 
prilejul unui raid-anchetă în județul Olt.

Unitățile agricole din' județul 
Olt au acumulat o experiență va
loroasă în cultura porumbului, rezul
tatele din 1976 fiind edificatoare in 
această privință. Și in acest an în- 
sămînțările au fost declanșate indată 
ce în sol s-a atins temperatura op
timă. Se lucrează din plin în unitățile 
care fac parte din consiliile intercoo- 
peratiste Bucinișu. Corabia. Ștefan 
cel Mare, Olari. Vișina ș.a. Trebuie 
menționat că mecanizatorii au pre
gătit din vreme toate cele 730 semă
nători. astfel incit să se realizeze vi
teza zilnică planificată la semănat. 
In scopul folosirii eficiente a utila
jelor și creșterii productivității mun
cii, la toate semănăitorile s-au mai a- 
dăugat cite două secții, fiecare încor
porând sămința pe cite 8 rinduri deoda
tă. „Specialiștii din unitățile agricole 
urmăresc ca la fiecare hibrid să se 
asigure desimea optimă — ne spu
nea ing. Vasile Ciuciu, directorul di
recției agricole. Pentru aceasta, 
înainte ca o semănătoare să intre în

brazdă este verificată încă o dată pe 
bancurile de probă, pentru a constata 
efectiv modul de funcționare, canti
tatea de sămință ce o administrează 
pe unitatea de suprafață". Intr-ade
văr, la S.M.A. Vișina, ca și la S.M.A. 
Rusănești, Stoenești, Caracal, Olari 
ș.a., toate semânătorile pentru po
rumb au fost reverificate.

Direcția agricolă județeană a luat 
măsurile pentru mai buna și judicioasa 
repartizare, pe zone, a celor peste 
2 000 tone sămință de porumb. Astfel, 
în zonă I (sudul județului) se cultivă 
16 la sută hibrizi timpurii, 16 la sută 
— semitimpurii și 68 la sută tîrzii. 
In zona a doua (mijlocul județului) 
hibrizii timpurii cuprind 37 la sută, 
în schimb, in nordul județului (zona 
a treia) 52 la sută sint hibrizi din 
grupele 100 și 200, iar restul — cei 
din grupa 300. O astfel de repartizare 
permite o mai bună eșalonare a re
coltării, o mai bună rotație a cul
turilor. împreună cu cercetătorii de 
la stațiunea experimentală agricolă

Caracal, specialiștii de la direcția a- 
grlcolă județeană ați stabilit pentru 
fiecare hibrid in parte desimea op
timă, pe zone, separat pentru irigat 
și neirigat, astfel incit recolta de po
rumb din acest an să fie superioară 
celei din 1976.

în unitățile agricole se acordă 
maximum de atenție stabilirii den
sității optime a culturii. „Asigurăm 
la semănat o cantitate mai mare de 
semințe pentru a putea rămîne în 
cultură numărul de plante recoltabile 
stabilit pentru fiecare hibrid în 
parte — ne spune tov. Ion Florea. 
președintele consiliului intercoopera- 
tist Vișina. Toate 
nători din dotare 
și verificate îneît 
conform regulilor 
Din 8 200 hectare prevăzute a se cul
tiva cu porumb în unitățile de pe 
raza de activitate a S.M.A. Vișina, am 
și însămînțat, pină la data de 6 apri
lie, peste 900 hectare". Se muncește 
intens și in multe alte unități, între 
care Grădinari, Strejeștii de Sus, Gă- 
neasa, Teslui, Oporelu etc. Cu forța 
mecanică de care dispune agricultura 
județului Olt se poate realiza un ritm 
mediu zilnic de peste 8 000 hectare, 
ceea ce va permite ca în 15—16 zile 
bune de lucru să se încheie semă
natul porumbului pe toate cele peste 
100 000 hectare prevăzute a se cul
tiva în cooperativele agricole.

Emilian ROUĂ
corespondentul „Scîntei!"

cele 50 de semă- 
sînt astfel reglate 
distribuie sămința 
tehnice stabilite.

DIVERS
Cei nouă din
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Dacă ar vorbi I
Olt).
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lucrător, chimiștii din Tîrnăveni au realizat supli- 
15 zile din luna martie, peste 1 000 tone carbid, 
de sodiu, 380 tone sulfat de aluminiu, 75 tone car- 
tone produse din gresie etc. (Alexandru Ganea,

cu bătrinul 
alcătuit o formație de 
nelipsită de la mani- 
cultural-artistice, mult 
de toți locuitorii Țării

• Sătenii din comuna Botenl — Argeș și-au
încheiate cu statul, livrind recent cantitatea de 8 720 
peste 5 000 kg carne de tineret bovin. (Ion Ghinescu, activist cultural).
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este din comuna

bucătărie, soția lui 
Chivitu din Eforie

• Prin mai buna organizare a activitătn- prin munca 
harnică a fiecărui 
mentar, în numai 
50 tone bicarbonat 
bonat de bariu. 32 
muncitor, Combinatul chimic Tîrnăveni, județul Mureș).

• Edilii Sinaiei au uitat — inexplicabil cum — de circulatul 
drum ce duce de la hotelul și restaurantul castelului Peleș spre oraș, drum 
care — din cauza denivelărilor și gropilor — a devenit impracticabil 
nu numai pentru vehicule, dar, Intr-o mare măsură, și pentru pietoni. 
De jur împrejurul drumului se desfășoară tot felul de acțiuni de con
strucție și renovare, iar in mijlocul lor o atit de importantă arteră tu
ristică arată cum nu mai arată astăzi nici drumurile de țară. 
Albu—profesor).

• Simplă neglijență ? Nu 1 Lipsă de râspundere față 
avutul obștesc. Numeroase panouri metalice, care nu au fost 
întrebuințate, stau de circa 8 luni pe un spațiu verde din apropierea 
spitalului TBC din Drobeta — Tr. Severin. Dacă cei care le-au arun
cat acolo la voia tntimplării nu mai au nevoie de ele, poate se va găsi 
acum cineva să le dea întrebuințarea cuvenită. (Ion Marinescu, teh
nician, șantierul naval).

• în sectorul legumicol al cooperativei agricole de pro
ducție Coteana — Olt s-au repicat, pină în prezent, peste un milion 
fire de roșii timpurii ce vor fi plantate in solarii acoperite cu folii din 
material plastic. In sera înmulțitor a cooperativei s-a pregătit, de ase
menea, răsadul necesar în vederea plantării celor 140 ha, planificate 
pentru acest an. (Vasile Tonu, comuna Coteana, județul

® Așteptăm din Partea organelor comunale de resort să În
treprindă măsurile corespunzătoare pentru amenajarea 
leagă satul Burdea de centrul comunei Căldăraru — Argeș. Pentru ca 
acest drum să devină cit mai curind practicabil, sătenii sînt gata să 
participe prin muncă patriotică la repararea lui. (Un grup de săteni, 
comuna Căldăraru, județul Argeș.).

® Circa 10 000 duzi de telie ,naItă vâr fi s00?1 din Mna 
inundabilă a Dunării din comuna Gogoșu, județul MehCdinț1, 
spre a fi folosiți pentru plantarea perdelelor de protecție a canalelor 
de irigații din zona marilor sisteme : Devesel, Gogoșu, Jiana, Gruia, 
Cujmir, Vinju Mare, Burila Mare și Vinjuleț. Alte 40 ha (in comunele 
Isverna, Balta, Ponoarele, Bala, Obirșia — Cloșani și în orașul Baia de 
Aramă) vor fi împădurite cu plantații de rășinoase, în vederea conso
lidării verșanților muntoși și creșterii valorii de agrement a punctelor 
turistice. (Gheorghe Ploștinaru, Consiliul popular județean Mehedinți).

® Solicităm Consiliului popular al comunei Vidra (Vrancea) 
să interzică unor unități de pe raza localității, cum ar fi spitalul, cen
trul de preindustrializare a legumelor și fructelor, restaurantul, depo
zitarea gunoaielor menajere pe marginea șoselei care face legătura cu 
comuna Vizantea — Livezi. S-ar preveni, în acest fel. poluarea atmosfe
rei și degradarea terenului. (Prof. Victor Herchea, 
— Livezi, județul Vrancea).

Pe terenurile stațiunii didactice Belciugateie, a institutului agronomic „Nicolae 
Bălcescu", se lucrează de zor la semănatul ultimelor hectare cu sfeclă de 

zahăr (fotografia de sus) și la erbicidarea terenului (fotografia de jos).
Foto : Ilie Pândele, student I
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Liteni si cu
9

bătrinul zece
Dumitru Poenaru din locali

tatea Liteni, județul Suceava, 
are nouă feciori. „Ca brazii" — 
cum se mîndrește el. Tatăl lor 
e un neîntrecut cintâreț 
fluier. cum așchia nu 
departe de trunchi, toți 
nouă frați Poenaru (unul 
fesor, iar ceilalți — muncitori, 
țărani cooperatori și elevi — 
doinesc și ei alături de tatăl și 
„învățătorul" lor. din același 
milenar instrument. Asa se face 
că toți nouă și 
zece au 
fluierași, 
festările 
îndrăgite 
de Sus.

oglinjoara...
Dacă oglinjoara fermecată din 

poveste ar fi întrebată cine este 
cea mai harnică și mai talenta
tă dintre zecile de fetițe' care 
frecventează cercuJ „Miini in- 
demînatice" de la Casa pionie
rilor din Satu Mare, ea ar răs
punde fără ezitare: „Toate sînt 
harnice și talentate, dar nimeni 
n-o întrece pe fetița cu miini 
de aur, Adriana Rațiu, pionieră 
in clasa a V-a a școlii gene
rale nr. 1". Argumente? Sute 
și mii de obiecte confecționate 
de fetiță incepind din clasa I, 
de cind frecventează Casa pio
nierilor, sub conducerea profe- 
soarei-maistru Zenovia Matus: 
jucării, cusături, zgărdane oșe- 
nești din mărgele, covorașe în 
broderie persană, flori artifi
ciale — și cite altele! Unde se 
află aceste frumoase suveni
ruri? In expoziția permanentă 
a cercului. în școli, în casele 
multor sătmăreni. Dacă aveți 
drum prin Satu Mare, treceți și 
pe la magazinul școlarilor, unde 
nu se poate să nu vă îmbie 
creațiile fetiței cu miini de aur.

V. Alexandru și soția 
Floarea, s-au prezentat la jude
cătoria din Zalău pentru desfa
cerea căsătoriei. Văzindu-i pe 
cei doi oameni ajunși la res
pectabila virstă de 70 de ani, 
judecătorului nu i-a venit să-și 
creadă urechilor, iar asistența _ 
urmărea cu sufletul la gură să 
audă motivul invocat. Iată-l: 
„Sintem despărțiți în fapt șl 
vrem să fim despărțiți și legal". 
De cind erau cei doi despărțiți 
in fapt? Nu de ieri, de alaltă
ieri, ci de— 40 de ani!

Dar „lovitura" de teatru abia 
acum urmează. La prima înfă
țișare, instanța i-a cerut piritu- 
lui s-o arate, dintr-un grup de 
femei, pe aceea care i-a fost 
cindva soție, și de care vrea 
acum să se despartă. Bătrînelul 
s-a scărpinat la ureche, s-a 
uitat cind la una. cînd la alta, 
după care a grăit: „D-apăi Știu 
ea, onorată instanță, care o mai 
fi? Că de 40 de ani am trăit 
in sate diferite și întimplarea 
a făcut să nu ne mai intilnim 
niciodată"...

Norocosul

Scriam de curind în rubrica 
noastră despre o mioară năzdră
vană din județul Harghita, care 
dăduse viață deodată la 5 miei 
dolofani. Iată că tot corespon
dentul nostru I. D. Kiss, din ju
dețul Harghita, ne aduce ves
tea unui nou record din lumea 
■șeptelului. De data aceasta este 
vorba despre o joiana cu 3 vi
ței ! Toți frumoși si viguroși. 
Norocosul gospodar se numește 
Ion Filip si 
Bilbor.

cunoscutul manifest adresat „către 
concediați și rezerviști", publicat 
chiar in timpul răscoalei de „Româ
nia muncitoare". Intr-un alt docu
ment al mișcării socialiste din timpul 
răscoalei — manifestul „Către lucră
tori și țărani, către studenți" — justi- 
ficindu-se izbucnirea răscoalei, se sub
linia că din toate mijloacele de luptă.

ceștl exploatați, le vor da același 
ideal și vor constitui același mare 
partid al muncii**.

In mai multe localități, unde țăra
nii intraseră în orașe, au avut loc ac
țiuni directe de alăturare a munci
torilor grupurilor de țărani pentru a-i 
sprijini în fața autorităților. Așa s-a 
intimplat, de pildă, la Buhuși, unde

Refuzul unei companii din regimen
tul 5 Vlașca de a executa ordinul de 
a trage în țăranii din Stănești a fost 
popularizat de organizațiile muncito
rești, iar presa muncitorească a mili
tat ulterior pentru amnistierea sol- 
daților condamnați.

Toate aceste manifestări constituiau 
rezultatul ridicării nivelului conștiin-

ganizațiilor sindicale au fost devas
tate și închise, gazeta „România mun
citoare" confiscată. Cu toate acestea, 
clasa muncitoare, la prima sa confe
rință pe țară, convocată nu întimplă- 
tor la numai trei luni după răscoală, 
și-a ridicat din nou glasul în spriji
nul țărănimii, declarindu-se, printr-o 
moțiune specială, „solidară cu cere-

Solidaritatea activă cu răscoalele țărănești
țăranii au ales revoltele „pentru că ei 
nu au Ia îndemînă un altul. Toate 
mijloacele legale de luptă — întruniri, 
presă, alegeri — nu există pentru ță
rani...**.

Solidarizarea clasei muncitoare cu 
țărănimea răsculată a fost puternic 
exprimată printr-o serie de întruniri, 
cum a fost cea de la București, la 
care au participat peste 5 000 de mun
citori ; militantul socialist M. Gh. Bu
jor arăta cu acest prilej că răscoa
lele „pe lingă alte urmări vor avea 
și pe aceea că vor dezvolta conștiința 
solidarității de interese ce există în
tre exploatatul de la orașe și cel de 
la sate, vor stringe legăturile între a-

citeva sute de muncitori textiliști 
s-au alăturat țăranilor, iar la Paș
cani ceferiștii i-au eliberat pe țăra
nii arestați, forțind ușile vagoanelor 
în care erau transportați. In general, 
acțiunile de solidarizare ale ceferiști
lor au provocat spaima guvernului, 
care s-a grăbit să facă mobilizări spe
ciale în vederea înlocuirii ceferiștilor 
cu militari.

Prih gazetele „România muncitoa
re", „Dezrobirea", „Viitorul social", 
mișcarea muncitorească a condamnat 
cu vehemență represiunile sălbatice 
dezlănțuite de clasele dominante. U- 
nele efecte ale propagandei socialiste 
•-au văzut și în rîndurile soldaților.

ței politice a muncitorimii, expresia 
afirmării tot mai puternice a poziției 
ei de aliat al țărănimii răsculate. 
Pentru prima oară în istoria luptelor 
țărănimii, a răscoalelor s-au manifes
tat momente și acte directe de cola
borare și solidaritate activă in luptă 
ale muncitorimii eu țărănimea, pre
vestind zorii alianței muncitorești- 
țărănești — după cum apreciază, pe 
bună dreptate. Programul partidului 
nostru.

Poziția mișcării muncitorești și so
cialiste de solidarizare cu răscoala ță
ranilor a provocat numeroase acte de 
persecuție din partea autorităților. 
Sediile cercurilor socialiste și ale or-

rea țăranilor de a Ii se acorda drep
turi politice și pămînt**, protestind, 
totodată, „in contra reprimării sălba
tice a răscoalelor țărănești**.

încă din toamna anului 1907. cînd 
guvernanții discutau in parlament 
„legiuirile" ce trebuiau făcute pentru 
țărani — dintre care nici una nu a- 
tingea fondul problemei — proprieta
tea moșierească — revista „Viitorul 
social", organul teoretic al mișcării 
socialiste, punea în dezbaterea opi
niei publice punctul de vedere socia
list : exproprierea forțată a marii 
proprietăți, „singura soluție" pentru a 
duce „pină la capăt reforma începută 
in anul 1864 și lăsată neisprăvită".

Partidul clasei muncitoare a fost, 
de fapt, singura forță politică din 
România care a preconizat și a militat 
cu consecvență pentru exproprierea 
marii proprietăți moșierești. El are 
meritul că, pregătind masele și ridi- 
cindu-le la luptă, a impus cu ajutorul 
acestora realizarea reformei agrare 
de la sfîrșitul primului război mon
dial, legiferată de clasele dominante 
prin teama de revoluție și spre a îm
piedica unirea luptei muncitorimii cu 
a țărănimii. „Cind în 1931 sau 1932, 
scria M. Gh. Bujor, cu indignare, po
liticienii noștri au stat la taifas in 
Cameră asupra subiectului : cui revine 
meritul reformelor ? ei l-au atribuit 
firește lor sau regelui Ferdinand. Dar 
nimeni... n-a spus un cuvînt despre 
meritul cel mare și inițial al mișcării 
noastre vechi și noi. care cu prețul 
atitor jertfe... a făcut posibilă reali
zarea lor de mai tîrziu".

I-a revenit Partidului Comunist 
Roman meritul istoric de a fi dezvol
tat aceste tradiții înaintate, de a fi 
făurit, in focul luptei pentru reforma 
agrară din 1945, alianța muncitoreas- 
că-țărănească, uriașa forță socială 
care s-a dovedit factorul decisiv în 
asigurarea victoriei revoluției popu
lare și instaurarea orânduirii noi. a 
dreptății sociale pentru toți cei ce 
muncesc.
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Intrind în
Dumitru _____  __ _____
Nord a dat un țipăt de spaimă, 
înăuntru se afla un individ care 
i-a făcut semn să tacă. întrucit 
e urmărit de miliție. în clipa 
următoare, s-a făcut nevăzut. 
Femeia i-a spus imediat soțu
lui său întîmplarea, iar acesta 
a pornit glonț in căutarea „mu
safirului" nepoftit, avînd și 
semnalmentele acestuia: blond, 
pletos, cu o geantă pe umăr și 
cu o valiză in mină. Pină să 
ajungă soțul femeii la miliție, 
hop că-1 zărește pe „musafir" 
intr-un autobuz care mergea 
spre Constanța. S-a urcat „din 
mers", apoi i-a șoptit ceva 
șoferului, iar acesta a făcut 
prima stație chiar in fața... mi
liției. Aici, „El Fugitivo" a fost 
imediat identificat in persoana 
lui Costel Petru Rusu, autorul 
unui furt de la un oficiu poștal 
din Slatina. Cu banii sustrași 
de acolo voia să-și reinceapă 
sejurul pe litoral. Dar înainte 
de a începe scăldatul, a intrat 
la apă.

A adormit
la volan

Zi de sfîrșit de martie, la ore
le primului. De la Miercurea 
Ciuc pornise spre Întreprinderea 
minieră Bălan o autoutilitară. 
La volan — F. Ambruș. Cind 
mai erau doar cițiva kilometri 
pină să ajungă la Bălan, auto
utilitara s-a tamponat violent 
de un autocamion care venea 
din sens opus. In accident, șo
ferul F. A. și-a pierdut viața.

Din primele cercetări rezultă 
victima adormise la volan.că

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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„l/bm munci fără preget 
pentru reconstrucție, pentru continua 

dezvoltare a patriei"
TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R„

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Tntr-o telegramă adresată Comite

tului Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae Ceaușeseu, 
colectivele de oameni ai muncii din 
județul Caraș-Severin — români, 
germani,. sirbi, maghiari și de alte 
naționalități — raportează realizarea 
pe primul trimestru al anului a unei 
producții globale suplimentare în va
loare de 119,3 milioane lei. Acest spor 
important se materializează în urmă
toarele produse fizice livrate peste 
sarcinile stabilite : 4 078 tone cărbune 
brut, 31 712 tone fontă, 7 150 tone la
minate finite. 1 220 kW motoare elec
trice. 5 motoare diesel de 2 100—2 500 
CP. 187 tone utilaj metalurgic. 7 
macarale-turn. 9 MW turbine hidrau
lice, 2 667 mc cherestea de rășinoase 
și fag. 48 257 mp plăci aglomerate din 
lemn, mobilă în valoare de 1,4 mi
lioane lei. în același timp, sarcinile 
la producția pentru export au fost

depășite cu aproape 8,2 milioane lei- 
valută.

Relevînd că oamenii muncii din 
Caraș-Severin acționează cu înalt 
spirit patriotic, revoluționar și răs
pundere comunistă pentru a da viață 
chemării adresate întregii națiuni, de 
secretarul general al partidului de a 
face totul pentru recuperarea grab
nică a pierderilor pricinuite de seis
mul de la 4 martie, telegrama reflectă 
hotărirea acestora de a participa la 
reconstrucția orașului Zimnicea. unde 
în momentul de față constructorii 
județului pregătesc înălțarea a 200 de 
apartamente cu forțe materiale pro
prii, precum și hotărirea de a depune 
în acest an în contul omeniei suma 
de 73 milioane lei.

Comuniștii, oamenii muncii din ju
dețul Vîlcea au hotărît să-și mobi
lizeze toate forțele, să pună în va

loare întreaga capacitate de creație, 
astfel incit pînă la sfîrșitul anului să 
realizeze o producție globală supli
mentară în valoare de 197 milioane 
Iei. într-o telegramă adresată Comi
tetului Central a! Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu, se arată, in același timp, 
că oamenii muncii vîlceni, acționînd 
în spiritul solidarității umane și al 
întrajutorării tovărășești, au hotărît 
să contribuie la contul omeniei cu 
suma de 57,5 milioane lei.

In telegramă se exprimă sentimen
tele de înaltă prețuire și fierbinte 
recunoștință ale oamenilor muncii de 
pe meleagurile vilcene față de 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu, față de 
activitatea sa neîntreruptă în fruntoa 
partidului si stațului, adeziunea de
plină la politica științifică internă și 
externă a țării noastre. închinată bu
năstării și fericirii poporului.

„CONTUL OMENIEI"
TELEGRAME ADRESATE 

TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU 
membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 

președintele Comitetului national de ajutorare
Prin telegrame adresate tovarășei 

Elena Ceaușeseu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Comitetului na
țional de ajutorare, noi colective de 
oameni ai muncii din țară anunță 
hotărirea lor de a contribui la con
tul omeniei. Țăranii cooperatori din 
județul Brăila vor contribui la con
tul omeniei, pină la finele anului, 
din veniturile proprii cu suma de 
5,5 milioane lei și 200 tone cereale, 
iar din fondurile unităților coopera
tiste cu 970 mii lei și 520 tone ce
reale. Totodată, s-au angajat să li-

★
• Muncitorii, inginerii și tehnicie

nii Trustului de construcții Cluj de
pun în contul omeniei retribuția 
unei zile de muncă în fiecare lună 
pînă la sfîrșitul anului, ceea ce re
prezintă 6 400 000 lei.

• Angajații de la Combinatul chi
mic din Tîrnăveni au înscris în con
tul omeniei suma de 3 300 000 lei.

• Oamenii muncii din orașul 
Miercurea Ciuc au hotărît să depu
nă în Contul 1977 peste 10 000 000 lei.

• Angajații de la întreprinderea 
de prefabricate din beton celular au- 
todavizat Constanța s-au înscris cu 
suma de 200 000 lei, reprezentind gra- 
tifioațiile cuvenite pe 1976, la care se 
adaugă o parte din retribuție.

• Minerii de la întreprinderea de 
bauxită din Dobrești, județul Bihor, 
au hotărît să contribuie cu 1 100 000 
lei.

• Muncitorii, Inginerii și tehnicie
nii de la întreprinderea „Industria sir- 
mei“ din Cimpia Turzii au hotărît să 
subscrie în beneficiul sinistraților și 
în sprijinirea operei de reconstruc
ție cu suma de 5 500 000 lei, repre
zentind contribuția unei zile de mun
că pe lună pînă la sfîrșitul anului.

• Angajații de la întreprinderea de 
transporturi auto Vrancea contribuie 
cu peste 1 200 000 lei la constituirea 
fondului de întrajutorare, iar munci
torii, inginerii și tehnicienii de la 
întreprinderea județeană de construc
ții și montaje Vrancea — cu 1 100 000 
lei.

• Pentru constituirea contului o- 
meniei și solidarității. Marina mili
tară contribuie cu suma de 3 936 587 
lei.

• Cetățenii comunei Iara, județul 
Cluj, au subscris la Contul 1977 
cu suma de 1 600 000, mai bine de ju
mătate din această sumă fiind do
nată de către angajații de la exploa
tarea minieră și de la alte unități 
economice de pe raza comunei.

vreze suplimentar la fondul central 
al statului 1 000 tone griu, 2 500 tone 
porumb, 5 300 tone sfeclă de zahăr, 
500 tone cartofi, 3 000 tone legume, 
2 000 tone struguri, 50 tone carne șl 
2 090 hectolitri lapte.

Membrii C.A.P. din comuna Dăeni, 
județul Tulcea, s-au angajat să de
pună în contul omeniei suma de 
114 000 Iei și 30 tone cereale.

Membrii cooperatori din comuna 
Jurilovca același județ au hotărît ca 
din fondurile proprii să participe la 
contul omeniei cu suma de 105 000 
lei și 15 tone cereale.

*
• Angajații de la întreprinderea 

balneară și de turism Băile Hercula- 
ne au hotărît să depună în ajutorul 
sinistraților și în sprijinul operei de 
reconstrucție suma de 750 000 lei.

• Prin donarea retribuției pe o zi 
din lună pînă la sfîrșitul anului, an
gajații întreprinderii de prelucrare a 
lemnului din Satu Mare contribuie 
la contul omeniei cu suma de 
2 388 000 Iei.

• Lucrătorii de la întreprinderile 
agricole de stat din județul Mehedinți 
contribuie cu 1 600 000 lei, iar cei din 
.stațiunile de mașini agricole din a- 
!celași județ cu 1 389 000 lei.

• Muncitorii, tehnicienii si ingi
nerii de la întreprinderea metalur
gică Aiud, județul Alba, au hotărît 
să contribuie la contul ajutorării cu 
1 764 000 lei. reprezentind retribuția 
unei zile de muncă din fiecare lună 
pînă Ia sfîrșitul anului. Din același 
județ sintem anunțați că textilistele 
de la întreprinderea de tricotaje din 
Sebeș-Alba au destinat ajutorării ce
lor care au avut de suferit de pe 
urma seismului retribuția unei zile 
de muncă din fiecare lună pînă la 
finele anului 1977. însumind peste 
1 600 000 lei.

• Angajații de la întreprinderea 
textilă din Arad au hotărît să doneze 
pină la sfîrșitul anului în contul 
omeniei suma de 4 700 000 lei. iar lu
crătorii din cooperația meșteșugă
rească, in afară de cei peste 300 000 
lei depuși pînă acum în contul ome
niei. vor mai contribui cu echiva
lentul unei retribuții lunare (cadrele 
de conducere) și a unei zile din re
tribuția din fiecare lună a acestui an 
(ceilalți angajați), sumă ce urmează 
să se ridice la peste 4 000 000 lei.

• Locuitorii comunei Poiana Mare, 
județul Dolj, și-au propus să’con
tribuie la contul solidarității și al 
reconstrucției cu 800 000 lei. iar ce
tățenii din comunele Bucovăț și Be

chet vor depune la același cont 
443 000 și, respectiv. 365 000 lei.

• Mecanizatorii de la S.M.A. Cărei, 
județul Satu Mare, subscriu 300 000 
lei în contul omeniei, sumă provenind 
din retribuții și gratificații.

• Țăranii cooperatori din județul 
Bacău contribuie cu peste 2 000 000 lei, 
La care se adaugă importante produse 
agricole. între care 213 tone de griu. 
2 300 kg fasole, aproape 5 000 kg de 
came și alte produse.

• Pionierii buzoieni au depus in 
contul omeniei peste 100 000 lei. sumă 
realizată din acțiuni cultural-artistice 
și sportive, din colectarea și valorifi
carea deșeurilor.

• Țăranii cooperatori din comuna 
Roșiile, județul Vîlcea. și-au adus 
contribuția Ia constituirea fondului 
solidarității, depunind importante 
cantități de produse agroalimentare, 
precum și cu suma de 250 000 lei.

• Mecanizatorii din cadrul trustu
lui județean S.M.A. Vaslui au luat 
hotărirea de a subscrie la contul o- 
meniei cu suma de 248 000 lei' din 
gratificațiile ce li s-au cuvenit pe 1976 
și cu remunerația unei zile de muncă 
în fiecare lună pînă la finele anului.

• Țăranii cooperatori din Bodești, 
județul Neamț, contribuie la consti
tuirea fondului omeniei cu diferite 
produse agricole în valoare de aproa
pe 80 000 lei.

• Lucrătorii din domeniul sanitar 
din județul Vaslui subscriu la contul 
omeniei cu suma de 1 524 660 lei. pro
venită din . retribuția unei zile de 
muncă pe lună pînă la sfîrșitul anu
lui curent.

• Din valorificarea către stat a u- 
nor produse agricole, numeroși țărani 
cooperatori din județul Sălaj au de
pus, pină în prezent, in Contul 1977 
suma de 188 986 lei.

• Din încasările provenite de la 
manifestările cultural-sportive orga
nizate în ultimele zile in județul Să
laj, au fost depuși în contul omeniei 
90 000 lei.

• Cooperatorii meșteșugari din ju
dețul Vaslui au hotărît să contribuie 
la Contul 1977 cu retribuția unei zile 
de muncă pe lună pină la sfîrșitul a- 
cestui an, în sumă de 1 426 000 lei.

• La Pitești a început faza interju
dețeană a Festivalului național „Cin- 
tarea României" pentru pionieri și e- 
levi din învățămintul liceal, profesio
nal și postliceal. care reunește forma
ții artistice reprezentind județele Gorj, 
Teleorman, Prahova, Dîmbovița, Dolj, 
Mehedinți, Olt, Vîlcea și Argeș. Con
fruntarea artistică, programată să se 
desfășoare pe scena Teatrului „Ale
xandru Davila" și la Casa de cultură 
a sindicatelor, se va încheia în ziua de 
9 aprilie cu un spectacol de gală pre
zentat de formațiile calificate pen
tru etapa finală, urmînd ca încasă
rile obținute să fie virate integral in 
contul omeniei și al solidarității.

Manifestări ale solidarității internaționale
J

„Consacram întreaga noastră 
putere de muncă ocrotirii 

sănătății poporului" 
TELEGRAMĂ ADRESATĂ

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Cu prilejul Zilei sănătății din Re

publica Socialistă România, zi închi
nată triumfului vieții și sănătății, 
conducerea Ministerului Sănătății a 
adresat tovarășului Nicolae Ceaușeseu 
o telegramă în care exprimă recu
noștința adîncă a personalului sani
tar fată de secretarul general al 
partidului pentru grija deosebită și 
sprijinul permanent pe care partidul 
și statui nostru le acordă dezvoltării 
și perfecționării ocrotirii sănătății. 
Telegrama exprimă adînca emoție a 
întregului personal sanitar pentru 
înalta apreciere pe care secretarul 
general al partidului, președintele re
publicii, a acordat-o muncii și com
portamentului. pregătirii profesionale 
și felului deosebit în care acesta și-a 
îndeplinit îndatoririle față de popor, 
relevînd că această apreciere repre
zintă în același timp o și mai mare 
obligație pentru perfecționarea con
tinuă a asistentei medicale, pentru 
aplicarea fermă în viață a principiilor 
medicinii preventive, pentru ca toate 
cadrele 
trăiască 
morale 
liste.

Referindu-se la vizitele întreprinse 
de tovarășul Nicolae Ceaușeseu și 
tovarășa Elena Ceaușeseu în unități
le sanitare, la patul celor aflati in 
suferința — victime ale cutremurului 
de la 4 martie — telegrama relevă 
că acest lucru a mobilizat personalul 
sanitar din patria noastră, crescut și 
educat de partid, să pună în valoare 
cele mai bune tradiții ale școlii me
dicale românești, să intervină cu 
competență. operativitate și înaltă 
conștiință cetățenească și profesiona
lă pentru a reda familiilor lor și so

sanitare să muncească și să 
în spiritul înaltelor principii 
ale societății noastre socia-

Din partea Sinodului

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Am primit căldurosul mesaj de felicitări pe care Excelența Voastră a 
binevoit să mi-l adreseze cu ocazia Zilei naționale a țării mele și vă rog 
să primiți viile mele mulțumiri, precum și urările mele de sănătate și feri
cire personală pentru dumneavoastră si de prosperitate pentru tara dum
neavoastră.

CONSTANTIN KARAMANLIS
Prim-ministru al Republicii Elene

Primire la primul ministru al guvernului
cietății pe cei salvați de sub dărîmă- 
turi. „însuflețite de acest minunat 
exemplu — se arată in telegramă — 
cadrele sanitare. în frunte cu comu
niștii. sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, și-au mobi
lizat toate forțele pentru salvarea 
vieților, pentru prevenirea epidemii
lor. pentru a asigura participarea 
tuturor oamenilor muncii, in deplină 
sănătate, la acțiunile de reconstruc
ție".

Relevînd hotărirea personalului 
medical de a respecta întocmai pre
țioasele indicații date cu prilejul a- 
cestoc vizite, de a-și consacra întrea
ga viată și putere de muncă îndepli
nirii sarcinilor trasate de partid pen
tru apărarea sănătății poporului, te
legrama subliniază că prin constitui
rea si activitatea desfășurată de Co
mitetul național de ajutorare, condus 
de tovarășa Elena Ceaușeseu. s-a 
manifestat incă o dată înaltul spirit 
al solidarității umane, al întrajuto
rării frățești ce caracterizează sufle
tul poporului român, trăsăturile no
bile ale națiunii noastre socialiste, 
tipul noilor relații promovate de par
tid. Cadrele sanitare, împreună cu 
întregul popor, au contribuit Ia spri
jinirea celor afectați de cutremur și 
la procesul de reconstrucție econo
mică, subscriind în unanimitate Ia 
contul omeniei.

în încheiere, în telegramă se ex
primă adeziunea 
personal sanitar 
continuă înflorire 
liste, profundul 
politica partidului, angajamentul de 
a acționa cu întreaga capacitate pen
tru sănătatea și fericirea poporului.

totală a întregului 
la programul de 
a României socia- 
atașament față de

Bisericii ortodoxe române
adresată pre- 

Socialiste Româ- 
Ceaușescu,

într-o telegramă 
ședintelili Republicii 
nia. tovarășul Nicolae 
Justin Moisescu. locțiitor de patriarh 
al Bisericii ortodoxe române, mitro
politul Moldovei și Sucevei, exprimă 
mulțumirile clerului și credincioșilor 
Bisericii 
prezenta la funeraliile 
Justinian Marina a delegatului trimis 
de șeful statului, pentru condolean- 
țele transmise, precum și pentru în
țelegerea manifestată și înlesnirile

ortodoxe române pentru
patriarhului

acordate cu acest prilej. Adine re
cunoscători pentru această înaltă so
licitudine, arătată de Domnia-Voastră 
și în această tristă împrejurare 
clerului și credincioșilor Bisericii or
todoxe române, se arată in tele
gramă, membrii Sfîntului Sinod și 
noi personal. în calitatea ce ne-a re
venit de locțiitor de patriarh, vă 
rugăm să primiți, stimate domnule 
președinte, expresiunea sentimente
lor de profundă gratitudine și sta
tornic devotament.

- Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Manea Mănescu, a primit, joi 
după-amiază. pe Lumir Hanak, am
basadorul Republicii Socialiste Ceho

slovace La București, la cererea 
acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire desfășurată într-o atmosferă 
caldă, tovărășească.

Vizita delegației
Adunării Republicii Portugheze

Delegația parlamentară condusă de 
Vasco da Gama Fernandes, pre
ședintele Adunării Republicii Portu
gheze, care se află in țara noastră 
la invitația Marii Adunări ‘ Naționale, 
a vizitat, joi. Combinatul petrochi
mic de la Brazi-Ploiești și întreprin
derea de stofe din Brașov.

în cursul aceleiași zile, oaspeții au 
avut o întîlnire cu Virgil Trofin. pre
ședintele Consiliului popular al ju-

Cronica
Ministrul afacerilor externe. Geor

ge Macovescu, a primit o telegramă 
de mulțumire din partea ministrului 
afacerilor externe al Greciei. Dimitri

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 9, 

10 șl 11 aprilie. In țară : Vremea va de
veni instabilă, inceplnd din vestul ță
rii. Cerul se va înnora treptat în toate 
regiunile țării. Vor cădea ploi care vor 
avea și caracter de averse, mal frec
vente în norcl-vest.nl țării. Vint cu in
tensificări de scurtă durată — 40—50 
km pe oră. Temperatura va scădea 
ușor in a doua parte a intervalului. Mi
nimele vor fi cuprinse între 2 și 12 
grade, Izolat mai coborite, iar maxi
mele intre 12 șl 22 dc grade, local mai 
ridicate in sud-eștul țării. In București: 
Vremea va deveni instabilă în a doua 
parte a intervalului. Cerul va prezenta 
înnorări mai accentuate și va ploua. 
Vint moderat.. Temperatura in creștere 
la început, apoi în scădere.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT & SPORT ® SPORT © SPORT

JUDO: Azi încep 
campionatele 

balcanice

FOTBAL: Echipa Spaniei pentru meciul cu România

dețului Brașov. Cu acest prilej, par
lamentarilor portughezi le-au fost 
prezentate aspecte ale dezvoltării e- 
conomice și sociale a județului, ala 
activității organelor locale de stat.

Delegația a fost Însoțită de Ilie 
Șalapa, președintele Comisiei pentru 
industrie și activitatea < 
financiară a Marii Adunări

zilei

economico- 
i Naționale.

(Ager-pres)

Bitsios, pentru felicitările 
cu ocazia Zilei naționale a 
Elene.

«dresate
Republicii

De la C. E. C
Economisirea disponibilităților 

bănești La C.E.C. oferă depună
torilor pe lingă alte drepturi și 
avantaje, cum ar fi garanția sta
tului asupra sumelor depuse, 
secretul depunerilor și al. opera
țiilor efectuate, cîștiguri în bani 
și obiecte etc. și importante do- 
binzi anuale care sporesc su
mele economisite.

Unitățile C.E.C. din întreaga 
tară efectuează înscrierea dobîn- 
zilor cuvenite depunătorilor pen
tru sumele păstrate la C.E.C. în 
anul 1976 pe libretele de econo
mii cu dobindă „La vedere" și 
„pe termen", pe libretele de eco
nomii cu dobîndă și ciștiguri. cu 
dobîndă și cîștiguri în 
risme. pe libretele de 
pentru cumpărarea de 
proprietate personală și
tele de economii pentru turism.

înscrierea dobinzilor se efec
tuează in tot cursul anului de 
către toate sucursalele si filialele 
C.E.C., precum și de agențiile 
C.E.C. autorizate, pentru libre
tele emise de ele. La cererea 
expresă a depunătorilor, sucursa
lele și filialele C.E.C. pot în
scrie dobinzile cuvenite pe anii 
precedenți și în libretele de eco
nomii a . căror eyi^epță se ține 
de alte sedii contabile. Unitățile 
C.E.C. înscriu dobinzile atit la 
cererea depunătorilor, cît și cu 
prilejul efectuării 
de depuneri sau 
sume pe Libretele

autotu- 
economiî 
locuințe 

pe libre-

Astăzi începe" cea de-a treia ediție 
a campionatelor balcanice de judo, 
competiție care reunește sportivi 
din Bulgaria. Grecia, Iugoslavia, 
Turcia și România. Timp de trei 
zile, în sala sporturilor de la 
Floreasca judocanii din aceste țări se 
vor întrece pentru obținerea titluri
lor balcanice. Reuniunile sînt progra
mate în fiecare zi de la orele 9 și 16.

A

l

în vederea meciului pe care echipa 
de fotbal a Spaniei îl va susține la 
16 aprilie la București cu echipa 
României în preliminariile campio
natului mondial, Federația spaniolă 
a selecționat r 17 jucători provenind 
de la următoarele cluburi : Real Ma
drid : Miguel Angel, Benito, Pinri șl 
Camacho ; Atletico Bilbao : Villar, 
Churruca, Rojo ; Atletico Madrid ; 
Capon, Leal, Ruben Cano ; Salaman- 
oa : Juainjo și Lancha ; C.F. Barce
lona : Ramos și Asensi ; Real Socie- 
dad : Arconada și Satrustegui ; Bur
gos : Juanito.

Cei doi jucători de la Salamanca 
sint selecționați pentru prima oară 
in echipa reprezentativă. Pe de altă 
parte, după cum relatează corespon- 

.•dșatuUjageațiej.- France Presse, ^«-ar-jp. 
putea ca atacantul central ■aj lui 
Atletico Madrid, Ruben Cano, Să nu 
poată fi utilizat, întrucît el a fost 
selecționat și a jucat în echipa de 
juniori a Argentinei. Jucătorul res
pectiv afirmă că nu a evoluat sub 
culorile argentinene, dar mai mulți 
martori susțin contrariul — arată co
respondentul A.F.P.

operațiunilor 
restituiri de 
menționate.

C
A

E
A

RI D RI
CARNET

• Competiția internațională de gim
nastică desfășurată la Riga s-a în
cheiat cu finalele concursului special 
pe aparate. Un frumos succes a ob
ținut tînărul sportiv român C. Szilier, 
învingător in proba de sărituri cu 
18,95 puncte. L-au urmat Jorge Roche 
(Cuba) — 18,75 puncte și Aleksandr 
Agafonov (U.R.S.S.) — 18,65 puncte.

în concursul. feminin, gimnasta 
româncă Gabi Gheorghiu s-a clasat 
pe locul doi la sol, cu 18,80 puncte.

Iată ceilalți cîștigători ai concursu
lui pe aparate: masculin: sol: Alek
sandr Tkacev (U.R.S.S.) — 19 puncte; 
inele : Kim Gvan Zin (R.P.D. Coreea
nă) — 19,30 puncte ; cal cu mînerej 
Philippe Delesal 
puncte ; paralele : 
(U.R.S.S.) — 18.95 
Vladimir Tihonov 
puncte ; feminin : 
Iudina (U.R.S.S.)

(Canada) - 19,23
Vladimir Tihonov 

puncte ; bară : 
(U.R.S.S.) — 19,50 
sărituri : Liubov 
— 18,97 puncte;

paralele : Steffi Kreker (R. D. Ger
mană) — 19.05 puncte ; birnă : Maria 
Filatova (U.R.S.S.) — 19.20 puncte ; 
sol : Liubov Iudina (U.R.S.S.) — 18,90 
puncte.

• La Osaka a început tradiționalul 
turneu feminin de tenis pentru pro
ba de dublu. în partida de deschi
dere, cuplul Billy Jean King — Rose
mary Casals a învins cu 6—1, 6—2 
perechea Kristien Shaw, Valerie 
Ziegenfus. Alte rezultate : Franr;oise 
Durr, Virginia Wade — Terry Holla
day, Kathy May 7—6, 6—1 ; Betty 
Stove, Martina Navratilova — Janet 
Newberry, Joanne Russel 6—2, 6—3.

Perechea Virginia Ruzici (Româ
nia), Mima Jausovec (Iugoslavia) va 
tntîlni, astăzi, cuplul Ann Kiyomura, 
Sue Barker.

• Activitatea automobilistică con
tinuă în această lună cu desfășurarea

primei faze a campionatului național 
de viteză in coastă. întrecerile sint 
programate pe șoseaua Sibiu — Păl
tiniș în zilele de 23 și 24 aprilie și 
sint rezervate posesorilor licențelor 
„avansați".

• La Saint Quentin (Franța) a în
ceput un turneu preliminar de bas
chet pentru junioare din cadrul cam
pionatului european, care va avea loc 
în cursul acestui an în Bulgaria. Pri
mele rezultate : Italia — Irlanda 73— 
50 ; Franța — R. D. Germană 57—44. 
Alte asemenea două turnee prelimi
narii contînd pentru aceeași compe
tiție vor începe săptămîna viitoare în 
Finlanda și la Oradea. La turneul de 
la Oradea vor participa echipele Aus
triei. Israelului. Scoției și României. 
Primele două echipe clasate vor ob
ține dreptul de a participa la turneul 
final din Bulgaria.

(Urmare din pag. I)

tn semn de solidaritate cu poporul 
român, angajat cu toate forțele în 
vasta acțiune de înlăturare a urmă
rilor cutremurului de la 4 martie și 
de recuperare a gravelor pierderi 
provocate de seism, din diferite zone 
ale globului continuă să sosească 
știri despre sprijinul internațional 
acordat tării noastre.

într-o telegramă adresată tovarășei 
Elena Ceaușeseu, președinta Comite
tului național de ajutorare, de firma 
olandeză „Oxide". în numele condu
cerii grupului de companii „Lisauer" 
se exprimă profunda compasiune 
pentru marile pierderi de vieți și 
bunuri cauzate poporului român de 
recentul și puternicul cutremur și se 
aduce la cunoștință hotărirea grupu
lui de a contribui la recuperarea pa
gubelor materiale prin depunerea 
sumei de 2 000 mărci vest-germane 
In „Contul 1 000“ al Băncii române 
de comerț exterior.

Expresie a solidarității cu poporul 
român și cu mișcarea pentru pace 
din țara noastră. Comitetul din 
Basel al Mișcării elvețiene pentru 
pace a donat suma de 5 000 de franci 
elvețieni.

Din diverse țări continuă să soseas
că ajutoare constind în medicamen
te. aparatură medicală, alimente. îm
brăcăminte. materiale și utilaje pen
tru construcții. în alte produse. Ast
fel. din U.R.S.S. s-au primit 3 va
goane țevi zincate. 2 vagoane placaj. 
26 autobasculante Gaz. 7 autocamioa
ne „ZIL 130", 4 autocamioane Gaz 53; 
din R.P.D. Coreeană s-a expediat și 
restul de 575 tone oțel beton, din 
cele 1 000 tone oferite de această 
tară ca ajutor pentru refacerea con
strucțiilor avariate de cutremur ; din 
R. S. Cehoslovacă au sosit 8 000 bu
căți prefabricate din asbociment. iar

din Pakistan 6 000 kg orez; diverse 
firme din Elveția au oferit medica
mente in valoare de 263 100 franci 
elvețieni, un seismograf. 3,5 tone ca
bluri și 5,8 tone alimente pentru co
pii ; Societatea de Cruce Roșie din 
Grecia a expediat 25 000 litri ulei 
comestibil; diferiți cetățeni din 
Canada au donat 3 040 kg lapte 
praf, iar din Peru s-au primit 
8 051 kg conserve din pește ; din Bul
garia s-au trimis 100 tone piatră de 
construcție de Vraja, iar din partea 
Societății Caritas din R. F. Germania 
2 300 bucăți schele metalice pentru 
construcții, două mașini pentru in
jectat beton, 115 bucăți bile pentru 
construcții și alte utilaje din acest 
domeniu ; firma finlandeză „Sul-My 
Oy“ a donat 5 tone ciment special.

Importante cantități de bunuri ma
teriale s-au primit în ultimele zile și 
din Austria, Franța, R. D. Germană. 
Italia, Japonia. R. P. Mongolă.

în „Contul 1 000“ al Băncii române 
de comerț exterior continuă, de ase
menea, să se înregistreze numeroase 
mărturii ale solidarității cu poporul 
român.

Dintre donațiile efectuate în ulti
mele zile în acest cont, de diferite 
firme, organizații sau cetățeni, men
ționăm : în Elveția, Consiliul de Stat 
al cantonului Geneva — 200 000
franci ; firma „Migros" — 100 000 
franci ; Consiliul orașului Geneva — 
50 000 franci ; firma .,Jager Zolikon" 
— 20 000 franci: firma „Sinpro- — 
7 500 franci ; firma „Relhor" — 5 000 
franci ; Consiliul orașului Chaux de 
Fond — 3 000 franci ; firmele „Lasic" 
și „Luchi Negri" — cite 1 000 de 
franci ; în Anglia, parohia din Pinner 
a Bisericii anglicane — 300 de lire 
sterline și episcopul de Fulham și 
Gibraltar Satterthwaite — 200 lire

sterline ; un grup de soliști vocali ai 
teatrului „Metropol" din Berlin au 
donat suma de 600 mărci ; cetățenii 
venezueleni de origine română Isaac 
Feller și Michael Pintea au depus 
1 000 de bolivari și, respectiv. 300 de 
dolari ; un grup de tineri etiopieni 
care au studiat în România au înscris 
în cont suma de 950 de dolari ; cetă
țeanul australian R. G. A. Debray 
— 200 dolari australieni.

Personalități artistice, oameni de 
știință, instituții culturale din diverse 
țări sînt. la rindul lor. alături de 
poporul român în greaua sa încer
care. Astfel, prof. Fr. Thiriet. de Ia 
Universitatea din Strasbourg, și prof. 
Robert Muchembled. de la Universi
tatea din Lille, și-au manifestat do
rința ca drepturile de autor ce li se 
cuvin pentru colaborarea la revista 
editată de Institutul de studii sud- 
est europene din București să fie do
nate pentru ajutorarea familiilor si
nistrate.

în Belgia a fost creat un Comitet 
de ajutorare a sinistraților din 
România. Comitetul, care are ca pre
ședinte pe Edmond Leburton, mi
nistru de stat, a fost creat din ini
țiativa directorului companiei Tran- 
suivair. Andrei Popovici. El are 
ca membri pe Albert Parisis, 
vicepreședinte al parlamentului. 
Roland Gillet, vicepreședinte al 
grupului parlamentar Belgia—Româ
nia. dr. Maurice 
universității din 
Lola Bobescu și 
personalități ale

Welch, rectorul 
Liege, violonista 
alte importante 

vieții publice și
culturale. Comitetul își propune 
strîngerea de fonduri ce urmează a 
fi donate în folosul celor ce au avut
de suferit de pe urma seismului, prin 
diverse acțiuni culturale.

(Agerpres)

îl văd într-o fotografie 
pe mareșalul Goering mîn- 
cind la o cantină a închiso
rii : privește în gamelă ma
reșalul, pieptănat, tăcut. A 
slăbit treizeci și cinci d- 
kilograme, din lipsă 
morfină. Da. mareșalul se 
află la cantina din fotogra
fie. învață ce e cantina. Dar 
ciți oameni au pierit în ur
ma ordinelor sale de mare
șal ? Nu, fascismul n-a fost 
un rău metafizic, sau ano
nim. avea o ideologie cla
ră, avea mareșali, avea la
găre de concentrare, avea 
crematorii. Literatura lui 
Kafka l-a prefigurat. Dar 
acolo Iosef K. era supus 
unei amenințări anonime, 
unui pericol anonim. Fas
cismul insă avea mareșalii 
săi. pericolul ce amenința 
lumea avea o ideologie pre
cisă și o mașină de război 
pusă la punct, avea merce
narii săi și acționa după 
planuri îndelung studiate. 
Fasciștii erau desigur niște 
nebuni. dar niște nebuni 
care știau să-și organizeze 
perfect viciile. Cum am 
putea numi altfel decît ne
bunie uciderea atîtor oa
meni nevinovați, cum am 
putea numi altfel omorirea 
lui Iorga de către smintiții 
verzi ? Cum s-ar putea 
numi altfel rugurile unde 
au ars cuvinte, unde au 
pierit în flăcări cărți, cine 
vrea să ucidă gîndurile și 
cuvintele omului ce e alt
ceva decît un nebun ? 
„Creanga de aur" a lui Sa- 
doveanu a fost pusă pe foc. 
au fost arși frații Jderi, is
toria noastră a fost pusă pe 
foc. au fost arse Vitoria Li
pan. Miorița, au fost arse 
in această dementă cărțile 
lui Iorga. Ștefan cel Mare 
al Moldovei a fost pus pe 
foc. Mihai Viteazul, istoria 
și geografia noastră și cu
vintele limbii române au 
fost puse pe foc — dar nu-

de 
de

mai niște demenți nu știau 
că verbele și adverbele și 
substantivele nu pot 
în foc, numai niște 
menți nu știau tăria 
viatelor și a istoriei, 
mai niște demenți nu 
că Stefan cel

muri 
de- 
cu- 
nu- 

știau 
Mare 

Alexandru cel Bun nu pot 
pieri pe nici un rug...

Actele acestor barbari au 
fost jigniri aduse poporului 
român. „Jignirile cele mai 
grele sînt acelea care se

Și

de morfină și al cărui ca
davru a fost incinerat pur- 
tind un nume fals, mareșa
lul care le-a interzis co- 

’ acuzaților să spună vreun 
cuvînt de rău despre Hitler 
și care în cursul audiențe
lor stătea implacabil 
boxa sa ca și cum tot 
se petrecea în jurul 
nu-1 interesa, mareșalul a- 
cesta morfinoman purta în 
timpul procesului ochelari 
negri și. cum era primul

în 
ce 

său
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aduc poporului", spune 
Iorga.

Am în 
mareșalului Goering 
cind la cantină alături 
ideologul numărul unu 
fasciștilor, Rosemberg. 
nu se fi gîndit ei niciodată 
că n-au nici un drept să 
oblige atîția oameni să facă 
ce vor ei, să moară pentru 
ei ? Subtitlul articolului 
despre „Agonia seniorilor 
celui de-al treilea Reich" 
arată cum au ajuns in fața 
morții „călăii responsabili 
de moartea a milioane de 
oameni". Un gazetar îi a- 
seamănă cu niște rechini 
bătrini așteptindu-și cu 
căștile la ureche sentința, 
care era sentința istoriei. 
Și care va fi întotdeauna 
pentru cei care vor păși 
pe urmele lor o sentință a 
istoriei. Fiindcă nu ne pu
tem îngădui ca sentințele 
istoriei să fie uitate.

Mareșalul ce slăbise în 
închisoare din cauza lipsei

față fotografia 
mîn- 

de 
al 

Să

din primul rînd al băncii 
judecăților, stătea rezemat 
cu cotul dreptei de 
ginea de lemn probabil 
țarcului in care erau 
puși, stătea deci 
odihnindu-se, 
negri pe nas. ca 
rească ochii 
proiectoarelor, cum susți
nea, stătea rezimat. impa
sibil la tot procesul inten
tat fascismului, stătea ne
mișcat și sub ochelarii 
negri de soare ținea ochii 
închiși, da. ținea ochii în
chiși. dar nu de rușine, și 
nici din cauza luminii re
flectoarelor, nici 
dormea. Cineva a zis 
semăna cu un rechin 
ochelari, că dormea ca un 
rechin, lucru ce m-a mirat, 
fiindcă rechinii nu 
niciodată 
dorm doar 
doar atunci 
lor spălate 
o cantitate 
apă. Dar

cu
de

mar- 
a 

ex- 
rezimat, 
ochelari 

să-i fe- 
lumina

vorbă : 
că 
cu

dorm 
nemișcați, ci 
în mers, căci 

pot fi bronhiile 
și curățate cu 

suficientă de 
iată că ultime

cercetări spun că un soi 
de rechini care trăiesc in 
ape mai puțin adinei se 
odihnesc uneori pe fundul 
mării, .în peșterile din re
cife... Dar ce-i face să 
caute aceste oaze de liniș
te pe acești barbari ai ape
lor ce nu se ascund de ni
meni și nu se tem de ni
meni ? Cercetările au ară
tat pină la urmă că apa 
din aceste peșteri are un 
grad mai mic de salinitate 
decît apa de mare și con
ține un procent sporit de 
oxigen, că aici pătrunde 
prin niște canale subterane 
apă dulce... înmulțirea gru
părilor neofasciste din u- 
nele țări ale lumii arată că 
sint locuri unde prin căi 
obscure sau mai puțin, sau 
deloc obscure urmașilor ce
lor care 
uropa li 
cu apă 
seamănă 
mult decît vîntul și 
oferă ozonate 
rechinilor s-ar 
culeagă furtună, după 
aceștia își fac siesta i 
dreg toaleta și glasul.

Dar istoria știe că 
există piriiașe bucolice 
calme ce pot duce la vale 
risipind urmele mareșali
lor cu ochelari neșri.

Istoria : adică noi. oa
menii de aci și de pretu
tindeni care moștenim în
vățămintele istoriei și avem 
datoria, in numele valorilor 
umaniste ale civilizației, de 
a nu uita, fie și prin to
lerantă, pasivitate sau mi
nimalizare, ce a însemnat 
fascismul, ce înseamnă ne- 
ofascismul, cu noii săi in
stigatori la violență, crime, 
trădări. Interesele supreme 
ale cauzei păcii și colabo
rării. adevăratele drepturi, 
libertăți și datorii ale u- 
manității intregi sînt ace
lea care ne cer să veghem 
ca nimeni, nicăieri să nu 
mai poată oferi neofascis- 
ipulpi golfuri cu apă 
dulce...

E-
golfuri 

cine 
mai 
cine 

dormitoare 
putea

au îndoliat 
se oferă 
dulce. Dar 
vint culege

să 
ce 

Și-Și
mai

Și

• BIHOR. în cadrul Festiva
lului național „< 
niei", la Muzeul 
lor" din Oradea 
expoziție de artă 
cată centenarului 
de stat a României. Expoziția 
cuprinde peste 50 de lucrări de 
pictură, grafică, sculptură și ar
tă decorativă executate de 37 ar
tiști bihoreni. (Aurel Pop), • 
IAȘI. Cel mai tinăr colectiv tea
tral de pe meleagurile moldo
vene — Teatrul popular din Hîr- 
lău — a inclus în repertoriul său 
o lucrare originală inspirată din 
evenimentele din 1877 : poemul 
patriotic „Eroii din Florești", în 
care autorul, Paul Iancu, direc
torul teatrului, înfățișează erois
mul țăranilor locali în lupta pen
tru cucerirea independenței, pie
rind de la fapte consemnate de 
istorie. (Manole Corcaci). VÎL
CEA. Renumiți ceramiști din 
Horezu. Slătioara și Vlădesti 
și-au 
poziția 
gurată 
O altă 
politică.
tică. dedicată 
dependentei, 
într-una din 
județene de la Rm. Vîlcea. Bri
găzile artistice, formațiile de 
dans, orchestrele și interpreții 
de muzică populară din stațiu
nile balneare de pe Valea Ol
tului s-au confruntat pe scena 
Casei de cultură din Govora în 
cadrul fazei județene a Festiva
lului național „Cîntarea Româ
niei". (Ion Stanciu). • SĂLAJ. 
Dansatorii din Giurdelec, cunos- 
cuți prin virtuozitatea și frumu
sețea mișcărilor și costumației, 
s-au prezentat și la faza jude
țeană a Festivalului „Cîntarea 
României" în formația completă 
de 70 de oameni, Intîlnindu-s» 
pe scenă trei generații. (I. Mu- 
reșan). •> BACĂU. La Casa de 
cultură din municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej a avut loc o 
sesiune de comunicări și refe
rate pe tema „100 de ani de 
la independenta de stat a Româ
niei", organizată de filiala din 
localitate a Societății de științe 
istorice. La galeriile de artă 
din Bacău s-a deschis o expo
ziție cu lucrări de pictură și gra
fică realizate, în cadrul Festiva
lului național „Cîntarea Româ
niei", de membrii filialei artiș
tilor plastici din localitate. Lu
crările au ca tematică centena
rul independenței de stat, evo
carea răscoalei din 1907 și rea
lizările de pe aceste meleaguri. 
(Gh. Baltă). • HUNEDOARA. 
în cadrul Festivalului național 
„Cîntarea României", în comuna 
Dobra a fost deschisă expoziția 
documentară ..Lupta de veacuri 
a țărănimii pentru libertate și 
dreptate socială".

,Cintarea Româ- 
l „Țării Crișuri- 
i s-a deschis o 

plastică dedi- 
independenței

Slătioara
expus creațiile în ex- 

de artă populară inau- 
la muzeul 

expoziție.
socială si

județean, 
de carte 

beletris- 
centenarului in- 

a fost deschisă 
sălile Bibliotecii
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VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
Dezbaterile din Comitetul pentru dezarmare

Este imperios necesară adoptarea 
onor măsuri eficiente pentru eliminarea 

armelor de distrugere in masă
Intervenția reprezentantului României

GENEVA 7 (Agerpres). — In ca
drul ședinței Conferinței Comitetului 
pentru dezarmare de la Geneva, șeful 
delegației României, ambasadorul 
Constantin Ene. a expus unele con- 
siderațiuni ale tării noastre în legă
tură cu interzicerea noilor tipuri și 
sisteme de arme de distrugere in 
masă și interzicerea armelor chi
mice.

Referindu-se la prima temă, am
basadorul român a subliniat utilita
tea adoptării unui acord internatio
nal de interzicere a noilor arme, ca 
o măsură menită să prevină extin
derea cursei înarmărilor la noi do
menii în care descoperirile recente 
ale științei pot fi folosite în scopuri 
militare. Exprimînd atitudinea pozi
tivă a delegației române fată de ini
țiativa ■ U.R.S.S. în acest domeniu, 
reprezentantul tării noastre a subli
niat rolul Comitetului de dezarmare 
ca factor activ de mobilizare a voin
ței politice a statelor in scopul reali
zării acestui acord. în același timp 
a arătat că examinarea problemei 
interzicerii noilor arme nu trebuie 
să distrasă atenția comitetului de la 
responsabilitățile sale de a adopta 
măsuri eficiente pentru eliminarea 
armelor de distrugere în masă, deja 
existente, in principal, celor nucleare.

Ca măsură destinată să întărească 
încrederea intre state, acordul rela
tiv la noile arme trebuie să aibă un 
loc bine definit in cadrul perspecti
vei negocierilor de dezarmare și nu 
trebuie să împiedice sub nici un mo
tiv cercetările tehnico-știintifice in 
scopuri pașnice și utilizarea lor in 
scopul dezvoltării economice, in spe
cial a țărilor în curs de dezvoltare.

Referindu-se în continuare la exa
minarea in cadrul comitetului a pro
blemei interzicerii armei chimice, 
vorbitorul a prezentat punctele de 
vedere ale tării noastre privind sfe
ra de cuprindere a convenției, nece
sitatea delimitării obiectului ei în 
termeni clari și cit mai preciși. obli
gația fermă de a continua negocie
rile privind eliminarea tuturor agen- 
tilor chimici, stabilirea unui echili
bru judicios în diferite etape de pu
nere în aplicare a convenției, a ra
portului dintre interzicerea armei 
chimice și utilizarea în scopuri paș- 

■faice a cercetărilor științifice in do
meniul chimiei. Eforturile pentru 
eliminarea armei chimice, a arătat 
vorbitorul, trebuie să fie puse în 
directă- legătură cu acțiunile mai 
largi de interzicere a tuturor arme
lor de distrugere în masă.

ÎNCHEIEREA NOII RUNDE 
DE CONVORBIRI 

INTERCIPRIOTE
VIENA 7 (Agerpres). — La Viena 

s-a încheiat joi noua rundă de con
vorbiri intercomunitare asupra vi
itorului politic și constituțional al Ci
prului.

Un comunicat oficial dat publicită
ții precizează că Tassos Papadopoulos 
— conducătorul delegației ciprioților 
greci — și Suleiman Onan — condu
cătorul delegației ciprioților turci — 
nu au reușit să reducă distanta „con
siderabilă" care separă, în prezent, 
cele două comunități în ceea ce 
privește, îndeosebi, problemele con
stituționale. Comunicatul eviden
țiază că, pentru realizarea unei 
apropieri a punctelor de vedere, la 
Nicosia vor avea loc convorbiri ex
ploratorii la mijlocul lunii mai. Cu 
acest prilej ar urma să fie puse la 
punct și detaliile privind organizarea 
unei noi runde de negocieri interco
munitare la Viena.

Congresul S.U.A. a aprobat o lege 
privind acordarea unui ajutor României

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
Congresul Statelor Unite ale Ameri- 
cii a dezbătut și aprobat o lege care 
prevede un ajutor de 20 milioane do
lari pentru înlăturarea urmărilor cu
tremurului care a afectat România 
la 4 martie. Proiectul legii a fost de
pus de senatorii Edward Kennedy și 
Jacob Javits, fiind sprijinit de gu
vern printr-o declarație prezentată 
în Comitetul pentru afaceri externe 
al Camerei Reprezentanților. Ca
mera Reprezentanților a aprobat

proiectul marți, iar Senatul l-a *- 
doptat miercuri prin vot deschis.

Potrivit prevederilor legii, ajutorul 
urmează să fie folosit pentru con
struirea de spitale. înzestrarea uni
tăților spitalicești cu aparatură și_u- 
tilaje medicale, precum și pentru a- 
chiziționarea de echipament și uti
laje necesare lucrărilor de construc
ții. Legea a fost înaintată spre sem
nare președintelui Statelor Unite ale 
Americii. Jimmy Carter.

„Țelul nostru rămine construirea societății 
socialiste in Congo"

Declarațiile noului președinte al R. P. Congo

LISABONA

Festivalul internațional al cărții și discului
9 Viu interes pentru standul României • O lucrare speciala 
consacrată eforturilor poporului român de înlăturare a 

urmărilor cutremurului
LISABONA 7 (Agerpres). — în

tre 1 și 7 aprilie a avut loc la Li
sabona Festivalul internațional al 
cărții și discului, la care au expus 
numeroase case editoriale din Por
tugalia. țări socialiste. Angola șt 
Mozambic. precum și edituri pro
gresiste din țările occidentale. Stan
dul României s-a bucurat de un 
deosebit succes.

Lucrarea cea mai solicitată a fost 
culegerea de articole și cuvintări 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu 
„România pe drumul construirii so
cietății socialiste multilateral dez
voltate".

în cadrul festivalului a fost pre
zentată publicului cartea „România 
— numai pămintul s-a cutremurat",

scrisă de ziaristul portughez Antu- 
nes Ferreira, trimis special la Bucu
rești al cotidianului „Diario de 
Noticias".

Volumul scoate in evidentă acti
vitatea neobosită a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, conducerea 
nemijlocită a lucrărilor de salvare, 
hotăririle pline de umanism luate 
de conducerea Partidului Comunist 
Român pentru asigurarea unor con
diții de viață deosebite celor care 
și-au pierdut bunurile de pe urma 
cutremurului.

Veniturile provenite din vinzarea, 
în zilele de 6 și 7 aprilie, a acestei 
cărți au fost depuse pentru ajuto
rarea sinistraților din România.

DELHI; Reuniunea Biroului de coordonare 
al țărilor nealiniate

DELHI 7 (Agerpres). — In capitala Indiei s-a întrunit joi Biroul de 
coordonare al țărilor nealiniate la nivelul miniștrilor afacerilor externe 
ai celor 25 de state membre ale biroului. Participă, de asemenea, obser
vatori din alte țări nealiniate.

Un apel al O.M.S.
Cu prilejul aniversării, la 7 a- 

prilie, a Zilei internaționale a 
sănătății. Organizația Mondială 
a Sănătății a făcut un apel la 
intensificarea acțiunilor de imu
nizare a copiilor față de mala
diile infantile. în apelul O.M.S, 
se arată că din cei 80 milioane 
de copii care se nasc anual în 
țările în curs de dezvoltare cir
ca 5 milioane pier din cauza 
unor boli ca difteria, tetanosul, 
tuberculoza, poliomielita. Din 
totalul copiilor născuți în aceste 
țări numai circa 4 milioane sini 
vaccinați contra unor astfel de 
boli.

NEAPOLE

BRAZZAVILLE 7 (Agerpres). — 
Noul șef. al statului congolez. Joa
chim Yhombi-Opango. președintele 
Comitetului militar al Partidului 
Congolez al Muncii, a depus jură- 
mintul. miercuri, iii fața Curții su
preme a țării.

Luind cuvintul la ceremonia depu
nerii jurămîntului, președintele a a- 
rătat că țara sa va continua să ur
meze principiile marxism-leninismu- 
lui. care au stat la baza politicii pro
movate de președintele Marien 
N’Gouabi. Construirea societății so
cialiste în Congo continuă să rămînă 
telul nostru, a subliniat vorbitorul. 
Șeful statului congolez a chemat pe 
toți membrii Partidului Congolez al 
Muncii, care reprezintă forța condu
cătoare în stat, să întărească și mai 
mult unitatea partidului, să stringă 
legăturile cu masele de oameni ai 
muncii.

Politica externă a Republicii Popu
lare Congo, a declarat șeful statu
lui. va rămîne și ea neschimbată. 
Congo va continua să lupte împo
triva imperialismului, colonialismu
lui. neocolonialismului și rasismului, 
să dezvolte legăturile sale cu țările 
socialiste, să desfășoare o politică de 
coexistentă pașnică și de bună ve
cinătate cu toți care doresc aceasta 
în Africa și în alte regiuni ale lumii. 
Toate tratatele internaționale în
cheiate de Republica Populară Con
go rămîn valabile, iar Republica 
Populară Congo rămîne fidelă prin
cipiilor O.N.U.. O.U.A. șl ale mișcă
rii țărilor nealiniate.

Pe planul dezvoltării interne, gu
vernul va promova creșterea rolu
lui sectorului de stat în interesul dez
voltării producției industriale și agri
cole.

Plenara C. C. al Partidului 
Muncii din Coreea 

si-a încheiat lucrările
PHENIAN 7 (Agerpres). — La Phe

nian s-au încheiat lucrările plenarei 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea. prezidată de Kim Ir Sen. secre
tar general al C.C. al partidului. 
Plenara a dezbătut măsurile concre
te de mobilizare a partidului, arma
tei și întregului popor în lupta pen
tru prevenirea pagubelor secetei sur
venite într-o serie de regiuni ale tă
rii. precum și noile sarcini de dez
voltare a activității în transporturi, 
adoptînd decizii corespunzătoare, re
levă agenția A.C.T.C.

Primul ministru al Indiei, Morarji 
Desai, deschizînd reuniunea, a re
afirmat adeziunea țării sale la miș
carea țărilor nealiniate, relevind, de 
asemenea, că India luptă împotriva 
inegalității crescînde manifestate în 
relațiile economice și comerciale. 
„Problemele noastre trebuie să ni le 
soluționăm singuri, pentru a nu de
pinde de actele de caritate ale altora" 
•— a arătat Morarji Desai.

Premierul indian a relevat apoi 
faptul că în anumite zone ale glo
bului se menține discriminarea ra
sială și s-a referit, de asemenea, la 
încercările Africii de Sud de a crea 
în Namibia un regim fantomă. în ce 
privește Orientul Mijlociu, vorbitorul 
a subliniat că există semne Încuraja
toare care permit să se manifeste în
crederea că anul acesta va putea

avea loc o conferință in vederea so
luționării echitabile a situației din 
zonă.

în prima ședință a reuniunii 
au fost alese organele de conducere 
a lucrărilor. Ministrul indian al afa
cerilor externe. Atal Bihari Vajpayee, 
a fost ales președinte al reuniunii, 
iar vicepreședinți — reprezentanții 
Guyanei, Iugoslaviei și Liberiei. Re
prezentantul Siriei a fost numit ra
portor general.

Reuniți în ședință plenară, parti- 
cipanții la lucrările Biroului de coor
donare al țărilor nealiniate au de
semnat două comitete însărcinate cu 
problemele politice și. respectiv, eco
nomice. Comitetul politic va fi pre
zidat de reprezentantul Cubei, iar 
comitetul economic — de reprezen
tantul Nigeriei.

In sprijinul organizării unei întîlniri la nivel înalt 
a tarilor in curs de dezvoltare

DELIII 7 (Agerpres). — Shah Na
waz Khan, trimis special al premie
rului pakistanez, Zulfikar Aii Bhutto, 
a fost primit la Delhi de primul mi
nistru al Indiei, Morarji Desai, că
ruia i-a remis un mesaj din partea 
premierului pakistanez. în cadrul

unei oonferințe de presă, trimisul 
pakistanez a arătat că printre proble
mele pe care Ie-a abordat cu pre
mierul și ministrul de externe ai In
diei a fost aceea privind eventuala 
organizare a unei reuniuni la nivel 
înalt a țărilor în curs de dezvoltare.

Tînăr militant socialist 
răpit de neofasciști

ROMA 7 (Agerpres). — La Neapole 
a fost răpit, de persoane necunoscute, 
Guido de Martino, secretar al Fede
rației provinciale Neapole a Partidului 
Socialist Italian, fiul lui Francesco de 
Martino, fost secretar al P.S.I.. fost 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Italiei. Din ordinul ministru
lui de interne au fost inițiate de ur
gentă cercetări.

Responsabilitatea pentru această 
răpire și-au asumat-o eunoscuta or
ganizație neofascistă „Ordinul ne
gru" — care revendică eliberarea 
unor elemente fasciste arestate în ul
tima vreme pentru acte de terorism 
împotriva unor personalități cu ve
deri democrate — și organizația te-, 
roristă' ce se autointitulează „Nucleele 
armate proletare" (N.A.P.).

Condamnind acest act terorist, de
putatul comunist Pietro Ingrao, pre
ședintele Camerei Deputatilor. s-a 
pronunțat pentru asigurarea secu
rității tuturor cetățenilor tării, pentru 
desfășurarea liberă și democratică a 
vieții politice, pentru înfruntarea or
ganizațiilor criminale neofasciste care 
au scopuri distructive. în același spi
rit s-au pronunțat președintele Sena
tului. Amintore Fanfani. lideri ai 
partidelor politice democratice și alte 
personalități politice italiene.

în semn de protest fată de răpirea 
lui Guido de Martino, la chemarea 
tuturor partidelor politice si a orga
nizațiilor sindicale din Italia, in 
întreaga regiune Neapole a avut loc 
joi o grevă generală.
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MOSCOVA

Întîlnire intre 1. Brejnev 
si Yasser Arafat•

MOSCOVA 7 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc o întîlnire între 
Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., și Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, care se află într-o vizită de 
prietenie in Uniuapa Sovietică. Ar, 
fost discutate probleme legate de 
situația din Orientul Mijlociu, în
deosebi de posibilitățile realizării 
unei păci juste și trainice în zonă, 
informează agenția T.A.S.S. S-a sub
liniat necesitatea reglementării glo
bale a situației din Orientul Mijlo
ciu, a recunoașterii drepturilor legi
time ale poporului palestinean la 
autodeterminare, inclusiv a dreptului 
de a-și crea un stat independent.

La Moscova a avut 10c’ tatre 
5 și 7 aprilie, o consfătuire a adjunc- 
ților miniștrilor afacerilor externe 
din Bulgaria, Cehoslovacia. Cuba, 
R.D.G., Mongolia, Polonia, România, 
Ungaria și U.R.S.S., în cadrul căreia 
au fost examinate probleme de drept 
internațional.

Cele trei, mori centrale 
sindicale italiene — c.g.i.l., 
C.I.S.L. și U.I.L. — întrunite într-o 
reuniune comună de lucru, au cerut 
o revizuire aprofundată a politicii 
agricole a Pieței comune. Participan
ts la reuniune s-au pronunțat pentru 
aplicarea de urgentă a unei reale po
litici de dezvoltare regională pe plan 
agricol.

Comitetul de dezvoltare 
și cooperare caraibiană a 
aprobat o rezoluție, intitulată „Actul 
de la Santo Domingo", care prevede 
colaborarea între țările participante 
la lucrări în stabilirea unor prețuri 
echitabile pe piața internațională a 
zahărului. De asemenea, sesiunea, în 
cadrul căreia a fost examinat stadiul 
cooperării între statele caraibiene. a 
decis ca experți din Surinam. Cuba,

Antilele Olandeze. Haiti și Republica 
Dominicană să treacă la studierea 
posibilităților legate de eventualita
tea alăturării țărilor menționate la 
Comunitatea economică a Caraibilor 
(CARICOM).

La invitația guvernului 
R. P. Chineze, ^oi a sosit la Pe- 
kin. intr-o vizită oficială, liderul Par
tidului conservator din Marea Brita- 
nie. Margaret Thatcher, relatează 
agenția China Nouă. în aceeași zi 
au avut loc convorbiri intre Mar
garet Thatcher și Huan Hua, minis
trul afacerilor externe al R.P. Chi
neze.

Inaugurarea campaniei 
electorale în Turcia,în vede_ 

-rea. alegerilor generale anticipate 
programate să aibă loc la 5 iunie, a 
fost anunțată de Comisia electorală 
a Adunării Naționale a acestei țări.

Forțele represive ale re
gimului rasist rhodesian au 
lansat o operațiune masivă de stră
mutare a 17 000 negri în așa-numi- 
tele „localități protejate". în reali-

tate „adevărate lagăre de concen
trare". S-a relevat că pentru aduce
rea unora in aceste locuri se folo
sește forța. Actuala operațiune se 
desfășoară în valea Honde din estul 
Rhodesiei. .

Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a avut 
joi, la Paris, convorbiri cu ministrul 
de externe al Franței, Louis de Gui- 
ringaud, fiind examinate o serie de 
probleme privind situația economică 
și politică internațională.

Firme franceze vor particlpa 
la instalarea în Ciad a unei stații de 
telecomunicații prin satelit, in baza 
unui acord semnat la Paris.

In Consiliul de Securitate
Dezbateri în legătură cu ata
cul unui grup de mercenari 

asupra capitalei Beninului
Consiliul de Securitate al O.N.U. 

s-a întrunit pentru a dezbate plîn- 
gerea Beninului în legătură cu atacul 
lansat de un grup de mercenari asu
pra capitalei țării. Cotonou, la 16 
ianuarie a.c. Un raport al misiunii 
speciale a O.N.U. arată că pagubele 
pricinuite economiei țării, de pe urma 
atacului menționat, se situează în 
jur de 23—24 milioane dolari.

în cadrul dezbaterilor au luat cu
vintul ambasadorii Beninului, Tho
mas Boya, și al Gabonului, Leon 
N’Dong. Ambasadorul Republicii Pa
nama, Jorge Enrique Illueca, șeful 
misiunii O.N.U., a cerat membrilotf 
consiliului să acționeze pentru preț 
venirea unor atacuri similare.

DE PRETUTINDENI

Transformarea Baltanilor într-o tonă a păcii 
și colaborării - componentă a securității europene

România acordă o atenție deosebită dezvoltării colaborării 
și cooperării bilaterale și multilaterale în Balcani. Țara noastră 
este hotărîtă să-și aducă în continuare contribuția la intensifi
carea schimburilor și cooperării pe plan economic, ca și în dome
niile telinico-științific, politic, cultural și artistic dintre toate țările 
balcanice, fără deosebire de orînduire socială, pentru transfor
marea Balcanilor într-o zonă a bunei vecinătăți, păcii și coope
rării, într-o regiune lipsită de arme nucleare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Conturind viziunea largă, profund 

constructivă a României socialiste 
asupra modului de a se acționa pen
tru înfăptuirea consecventă a princi
piilor și măsurilor înscrise în Actul 
final semnat la Helsinki, Expunerea 
prezentată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta reuniune co
mună a forurilor supreme de partid 
și de stat a reliefat din nou însem
nătatea și necesitatea unor eforturi 
stăruitoare pentru extinderea cola
borării intre țările balcanice. în con
sens cu cerințele făuririi unei secu
rități trainice pe continentul euro
pean.

înseși experiența istoriei. învăță
mintele propriei evoluții au sădit în 
rindurile popoarelor din Balcani con
știința puternică a unor interese fun
damentale comune, au întărit voința 
lor de a trăi in pace și bună vecină
tate, de a-și dezvolta colaborarea în 
fglosul reciproc.

O trăsătură comună majoră de 
natură să stimuleze apropierea între 
țările din Balcani o constituie sta
diile în care se află, interesele comu
ne în ce privește accelerarea cursului 
de dezvoltare, toate propunîndu-și im
portante obiective pe linia propășirii 
lor, a creșterii forțelor de producție 
și ridicării nivelului de civilizație și 
bunăstare. De aici decurge interesul 
profund al popoarelor din zona noas
tră geografică de a trăi în bună ve
cinătate, de a intensifica cooperarea 
pe plan bi și multilateral, de a crea 
în spațiul geografic al Balcanilor o 
regiune a păcii, securității și încre
derii, pentru a-și putea consacra 
toate energiile activității constructi
ve. în același timp, vecinătatea geo
grafică acționează ca un puternic 
factor de eficiență economică, per- 
mițînd fructificarea avantajelor ce 
decurg din apropierea teritorială, re
ducerea distanței transporturilor, 
concomitent cu caracterul comple
mentar al economiilor naționale.

Este Incontestabil că. actionînd pe 
toate căile pentru valorificarea co

respunzătoare a acestor condiții priel
nice. popoarele balcanice vor facilita 
materializarea a însăși vocației lor 
pașnice, pentru că obiectivele urmă
rite. natura relațiilor preconizate co
respund in esență cerințelor funda
mentale ale securității pe continentul 
european în ansamblu.

Este un adevăr axiomatic că secu
ritatea continentului rezidă în secu
ritatea fiecăreia din zonele sale — 
acestea constituindu-se la rîndul lor ca 
părți componente organice ale secu
rității Europei in întregul ei. Deose
bit de expresiv demonstrează acest 
adevăr Peninsula balcanică, zonă 
despre care s-ar putea spune că re
flectă, într-un fel, la o scară redusă, 
configurația politico-socialâ a între
gului continent. Or, viața a demon
strat și demonstrează cu prisosință 
că nici deosebirile de orînduire so
cială. nici apartenența la organizații 
economice și politico-militare diferite 
nu pot și nu trebuie să constituie 
un impediment în calea dezvoltării 
relațiilor de prietenie dintre țările 
balcanice.

Formulând încă cu multi ani în 
urmă inițiativa transformării Balca
nilor într-o zonă a bunei vecinătăți, 
partidul și statul nostru au pornit 
de la interesele generale comune, de 
la realitățile social-politice, econo
mice și istorice, ca și de la tradițiile 
existente pe linia conlucrării în in
teresul tuturor popoarelor din Bal
cani. Este cunoscut că încă înainte de 
război au ființat un șir de organisme 
balcanice, care își propuneau pro
movarea colaborării în diferite sfere 
ale activității politice și sociale ; tot
odată, personalități de seamă din a- 
ceste țări au luat poziție hotărîtă în 
favoarea unui asemenea curs.

Tocmai din dorința de a duce mai 
departe aceste tradiții, pentru a 
transforma această parte a lumii 
într-o zonă a păcii și colaboră
rii, România socialistă a avan
sat numeroase propuneri și ini
țiative constructive. Sînt astfel

cunoscute propunerile înaintate. încă 
cu ani in urmă, guvernelor statelor 
din zonă privind întărirea păcii, 
denuclearizarea Balcanilor. dezvol
tarea colaborării economice si tehni- 
co-ș<tiințifice. Rapoartele prezentate 
la Congresele IX, X și XI ale parti
dului. la Conferința Națională din 
1972. multiple documente de politică 
externă ale statului nostru au reluat 
și îmbogățit necontenit aceste propu
neri. în același timp, unind, cum 
s-ar spune, vorba cu fapta, țara 
noastră a acționat cu deosebită per
severență pentru materializarea pro
punerilor respective, a desfășurat o 
bogată activitate concretă, practică, 
în acest sens.

Poporul român constată cu satis
facție că activitatea stăruitoare a ță
rii noastre pe acest tărîm a dat re
zultate rodnice — care, de altfel, 
au fost evocate șl în recenta Ex
punere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Cunosc o evoluție mereu 
ascendentă raporturile României cu 
R.S.F. Iugoslavia. materializate în 
întărirea continuă a prieteniei, 
solidarității și colaborării. în o- 
biective realizate în comun și 
încheierea unor noi documente pri
vind amplificarea cooperării. Se 
extind și se adincesc continuu 
relațiile prietenești româno-bulgare, 
concretizate în dezvoltarea largă a 
colaborării pe toate planurile. în ho- 
tăririle și măsurile în vederea în
făptuirii unor proiecte de certă im
portantă pentru economiile țărilor 
noastre. S-au înregistrat, de aseme
nea, progrese în dezvoltarea relații
lor dintre România și Albania și e- 
xistă posibilități reale pentru lăr
girea lor în continuare. Totodată, re
lațiile României cu Grecia și Turcia 
se caracterizează prin spirit priete
nesc, înțelegere reciprocă, prin ex
tinderea conlucrării reciproc avan
tajoase în cele mai diferite domenii.

Cele peste o sută de documente 
politico-juridice bilaterale cu țările 
balcanice, cuprinzind totalitatea do

meniilor activității sociale — politic, 
economic, tehnico-științific. cultural, 
turistic și altele — oferă imaginea 
concludentă a conlucrării rodnice 
dintre poporul român și celelalte po
poare din zona noastră geografică.

O elocventă expresie a consec
ventei cu care România militează 
pentru dezvoltarea unui climat de 
pace și conlucrare în Balcani oferă 
activitatea vastă desfășurată pe acest 
tărîm de secretarul general ai 
partidului, președintele republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Pro
blema colaborării în Balcani a fost 
abordată in cadrul contactelor care, 
după cum se știe, au o frecventă 
deosebită și un caracter sistematic 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășii Iosip Broz Tito și Todor 
Jivkov, ca și cu prilejul întîlnirilor 
la nivel înalt, al convorbirilor pur
tate cu factorii de conducere din 
Grecia și Turcia, documentele semna
te, măsurile adoptate mareînd. de fie
care dată, noi contribuții la impul
sionarea conlucrării interbalcanice.

Un important pas pe linia afirmă
rii năzuințelor de pace si bună 
vecinătate ale popoarelor din zona 
noastră l-a reprezentat reuniu
nea desfășurată la Atena la înce
putul anului trecut privind coo
perarea economică și tehnică multi
laterală în Balcani — reuniune 
apreciată pe bună dreptate ca o 
primă materializare a prevederilor 
Actului final al Conferinței general- 
europene. Acordând o mare însemnă
tate reuniunii, rezultatelor sale pozi
tive, România a subliniat încă de a- 
tunci că vede în aceasta începutul 
unui proces care, în evoluția sa, este 
menit să materializeze inițiativele și 
propunerile existente în diverse pro
iecte de cooperare (ca, de pildă, 
prospectarea și punerea în valoare a 
unor zăcăminte din zona balcanică, 
construirea în comun de obiective 
economice, crearea de societăți mix
te, cooperarea pe terțe piețe, extin
derea cooperării în sectorul drumu
rilor, transporturilor fluviale și ma
ritime ș.a.), de natură să contribuie 
la accelerarea progresului țărilor din 
regiune, la crearea unui climat de 
destindere și înțelegere.

Pornind de la experiența existen
tă, exprimînd hotărârea României de 
a-și aduce în continuare contribuția 
la dezvoltarea schimburilor și coope
rării între toate țările balcanice, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat în expunerea sa recentă nece
sitatea organizării unei noi reuniuni 
economice între țările din zonă, în
semnătatea ținerii cu regularitate a 
unor asemenea consfătuiri. In ace

lași spirit, ținind seama de experien
ța deosebit de pozitivă de pînă acum, 
țara noastră se pronunță pentru in
tensificarea activității organismelor 
de colaborare interbalcanică existen
te, ca și pentru crearea altora noi, in 
vederea dezvoltării cadrului de con
lucrare în această zonă.

Nu încape Îndoială că asemenea 
acțiuni ar constitui contribuții de 
seamă la materializarea prevederilor 
Actului final al Conferinței general- 
europene, evidențiindu-se astfel, încă 
o dată, că instaurarea unor relații 
noi în Balcani, dezvoltarea colabo
rării multilaterale intre țările din 
zonă nu numai că nu este în detri
mentul nimănui, nu ar putea să a- 
fecteze interesele vreunei țâri sau 
grup de țări, ci se înscrie ca un 
aport de seamă la promovarea cau
zei păcii, conlucrării și securității in 
Europa și in întreaga lume.

Desigur, este adevărat că intre 
unele state din această zonă mai 
există unele probleme in suspensie. 
Dar este convingerea fermă a Româ
niei că asemenea probleme nu tre
buie să împiedice dezvoltarea colabo
rării. Dimpotrivă, ele își pot găsi 
condiții mai favorabile de rezolvare 
prin intensificarea colaborării inter
balcanice, prin statornicirea unui cli
mat de bunăvoință și înțelegere reci
procă în spațiul geografic al Pe
ninsulei balcanice.

Așa cum se subliniază in Expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în perspectiva reuniunii de la Bel
grad și pentru a-i asigura acesteia o 
pregătire corespunzătoare se cuvine 
să se acționeze în mod consecvent pe 
linia aplicării Actului final. Pornind 
de la stadiile atinse, de la condi
țiile prielnice existente pentru dez
voltarea colaborării din Balcani, țara 
noastră consideră că realizarea de noi 
acțiuni de colaborare interbalcanică 
ar putea aduce o contribuție substan
țială la o asemenea pregătire, ceea 
ce ar fi în deplină conformitate cu 
obiectivele documentului de la 
Helsinki.

în spiritul politicii sale profund 
constructive, reafirmate în mod stră
lucit in Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care a dat expre
sie intereselor și năzuințelor majore 
ale întregii noastre națiuni, România 
va acționa și de aici înainte cu a- 
ceeași fermitate în vederea transfor
mării Balcanilor într-o zonă a păcii, 
colaborării și bunei vecinătăți, ceea 
ce corespunde aspirațiilor vitale 
ale poporului român ca și ale tutu
ror popoarelor din această regiune, 
intereselor păcii și colaborării in 
Europa, în întreaga lume.

Al. CAMPEANU

• MATEMATICA - IN 
MALADIILE CARDIOVAS
CULARE. O echipă de medici 
britanici a pus la punct o metodă 
matematică simplă, prin care un 
doctor poate calcula in ce măsură 
pacienții săi de vîrstă mijlocie ris
că să sufere de afecțiuni corona
riene serioase. Formula, elaborată 
de trei statisticieni de la Școala 
națională de medicină din Țara 
Galilor și publicată de „British 
Medical Journal", implică înmulți
rea a patru numere corespunzând 
la patru variabile de risc corona
rian : vîrsta, tensiunea arterială 
Sistolică, nivelul colesterolului și 
numărul țigărilor fumate zilnic. 
Furnizîndu-se aceste date unui 
minicalculator, se poate stabili ris
cul relativ al pacientului respectiv 
in mai puțin de un minut. Aceasta 
va ajuta medicul curant să reco
mande reducerea nivelului de co
lesterol, a tensiunii arteriale, a fu
matului. sau a tuturor.

• SCARA RICHTER RE
VIZUITĂ. Existența unor instru
mente de înregistrare mai precise, 
ca și îndelungatele studii asupra 
fenomenelor telurice au făcut ca, 
pentru prima oară de la crearea sa, 
în 1935, scara Richter, care permite 
stabilirea intensității unui seism, 
să fie revizuită recent de către sa- 
vanții Institutului tehnologic din 
California. Studierea multora din 
marile cutremure înregistrate de-a 
lungul istoriei a dus la constatarea 
că unele din ele au fost mai puțin 
violente decît se credea, iar altele, 
dimpotrivă, au avut intensități mai 
mari. Potrivit sistemului revizuit, 
seismul din Chile, din 1960, cel mai 
mare înregistrat vreodată, este a- 
preciat a fi avut amplitudinea de 
9.5 grade, și nu de 8,9 cum se a- 
pnecia pînă acum. în timp ce cu
tremurul care a distrus orașul San 
Francisco în 1906 se consideră a fi 
atins numai 7,9 grade, nu 8,2.

• AUTOCAMIOA
NE AMFIBII. Specialiști so
vietici au pus la punct un autoca
mion amfibiu care ușurează simți
tor descărcarea navelor in locurile 
unde adincimea apei nu permite a- 
propierea lor suficientă de țărm. 
Norii autocamion are aspectul unei 
ambarcațiuni și plutește perfect pe 
apă. Totodată, el este prevăzut cu 
roți ca.re-i permit să se deplaseze 
pe uscat. Capacitatea sa de încăr
care este de 10 tone. Utilitatea a- 
cestui vehicul se va dovedi îndeo
sebi de-a lungul litoralului din Ex
tremul Nord și Extremul Orient, 
unde navele costiere urmează să 
fie înzestrate cu „autocamioane 
plutitoare".

• BICICLETĂ SUPER-
UȘOARĂ. ..Boom“-ul 
lui cu biciclete, generat

comerțu-
de criza

carburanților, stimulează imagina
ția fabricanților vest-germani. în
decursul ultimilor ani ei au vîndut
375 000 de biciclete în valoare to
tală de 60 milioane mărci, realizînd 
mari profituri. Intrat în angrenajul 
unei concurențe tot mai dure, unul 
din fabricanți a anunțat că va lan
sa pe piață un nou tip de bicicletă, 
net superioară predecesoarelor 6ale. 
Confecționată din aluminiu, noul 
vehicul pe două roți va cîntări ma
ximum 1 kilogram. Firma garan
tează că această bicicletă va dura
pînă in anul 2000 1

Un oraș în agonie
Ca urmare a prelun

gitei recesiuni econo
mice, in Franța. Ca și 
in alte țări capitalis
te. tot mai multe în
treprinderi își închid 
porțile, mii și mii de 
muncitori ingroșînd 
rindurile șomerilor. 
Micile întreprinderi 
sint primele ce cad 
victimă depresiunii sau 
concurentei marilor 
concerne și companii 
multinaționale. Un e- 
xemplu elocvent îl o-

feră orășelul Somain, 
din nordul Franței. 
Din 1962, asupra ora
șului s-au abătut efec
tele nemiloase ale cri
zei și concurentei ca
pitaliste. Rind pe rind 
s-au închis cele două 
mine de cărbuni din a- 
propiere și cinci mici 
întreprinderi din oraș, 
lipsind de cel mai e- 
lementar drept al o- 
mului — dreptul la 
muncă — peste 2 200 
salariați. Luna trecută

s-a închis ultima uni
tate economică din lo
calitate — o fabrică de 
cărămidă —concediind 
pe toți cei 550 mun
citori. Unul dintre a- 
ceștia. Charles Garlier, 
se simte prea bătrîn la 
cei 55 de ani ai săi să 
părăsească orașul na
tal pentru a căuta de 
lucru aiurea. El pri
vește cu disperare 
imaginea Somainului 
care moare.
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