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Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C. C. al P. C. R. ÎN CAPITALĂ

Vineri, 8 aprilie, a avut loc, sub președinția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al P.C.R., ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut șl 
aprobat un program de măsuri pentru îm
bunătățirea sistemului de pensii și indem
nizații de asigurări sociale ale membrilor 
cooperativelor agricole de producție și pen
tru majorarea pensiilor acestora. Pensia 
cooperatorilor se va acorda in viitor in 
funcție de vechimea în producție, venitul 
realizat în cooperativă, participarea la'mun
că și caracterul sectorului in care lucrează. 
Se vor asigura astfel o mai mare cointere
sare a țăranilor cooperatori in dezvoltarea 
economică a unităților în care lucrează, in 
obținerea unor rezultate superioare în pro
ducție, cit și o mai justă stabilire a pensii
lor în funcție de contribuția directă a coo
peratorilor în perioada de muncă activă. De 
asemenea, au fost dezbătute și aprobate 
măsuri privind organizarea — pentru prima 
dată in țara noastră — a unui sistem de 
pensionare al agricultorilor din zonele ne- 
cooperativizate ale țării. Pensia acestora va 
fi stabilită în funcție de contribuția perso
nală la fondul de pensii și asigurări sociale, 
precum și după vechimea in muncă și va
loarea produselor livrate la stat. La consti
tuirea atit a fondului de pensii și indem
nizații de asigurări sociale pentru membrii 
cooperativelor agricole de producție, cit și 
a fondului pentru plata pensiilor agriculto
rilor din zonele necooperativizate, o contri
buție importantă se va acorda de la bugetul 
de stat.

Măsurile stabilite exprimă grija perma
nentă a partidului și statului pentru asigu
rarea unor condiții tot mai bune de viață 
țărănimii noastre, constituie o nouă dovadă 
a faptului că ridicarea nivelului de trai al 
tuturor oamenilor muncii de la orașe și sate 
este obiectivul fundamental al politicii 
Partidului Comunist Român, țelul suprem 
al operei de edificare a socialismului în 
patria noastră.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca 
măsurile privind îmbunătățirea sistemului 
de pensii și indemnizații de asigurări socia
le și majorarea pensiilor membrilor coope
rativelor agricole de producție, precum și 
organizarea sistemului de pensii al agricul
torilor din zonele necooperativizate să fie 
supuse spre dezbatere și adoptare Congre
sului consiliilor de conducere ale unităților 
agricole socialiste, al întregii țărănimi.

Comitetul Politic Executiv a luat apoi în 
discuție un raport privind stadiul acțiuni
lor întreprinse pentru lichidarea urmărilor 
cutremurului și normalizarea vieții eco- 
nomico-sociale din patria noastră. Comite
tul Politic Executiv a apreciat în mod deo
sebit activitatea organelor și organizațiilor 
de partid, a colectivelor din întreprinderile 
industriale și din celelalte sectoare de acti
vitate, a oamenilor muncii de la orașe și 

'sate pentru repunerea rapidă în funcțiune 
a obiectivelor economice avariate de cutre
mur și recuperarea daunelor materiale, a 
producției pierdute, precum și pentru refa
cerea fondului locativ, a unităților de învă- 
țămînt, sanitare și comerciale distruse sau 
avariate de cutremur, pentru intensificarea 
construcției de locuințe în vederea satisfa

cerii cerințelor cetățenilor sinistrați și ale 
întregii populații.

Comitetul Politic Executiv a indicat să 
se acționeze în continuare cu toate forțele, 
atit în economie, cit și în construcții, în toa
te domeniile vieții economice și sociale, pen
tru lichidarea totală a urmărilor cutremu
rului, pentru recuperarea integrală a pier
derilor suferite în economie, pentru asigu
rarea realizării în cele mai bune condiții a 
prevederilor planului de dezvoltare a țării 
și ridicare continuă a nivelului de trai ma
terial și spiritual al celor ce muncesc.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut șl 
aprobat, de asemenea, raportul cu privire 
la acțiunile întreprinse de statul nostru 
pentru ajutorarea populației sinistrate și la 
activitatea de colectare a contribuției cetă
țenilor români la „fondul omeniei", precum 
și a ajutoarelor primite din străinătate. 
Analizînd modul în care s-au desfășurat ac
tivitatea de salvare a oamenilor de sub clă
dirile prăbușite, asistența medicală a răni- 
ților, cazarea persoanelor rămase fără adă
post și, în primul rînd, a celor ce și-au 
pierdut în întregime avutul personal, aju
torarea orfanilor și a familiilor care au su
ferit pierderi de vieți omenești, în general 
soluționarea tuturor problemelor legate de 
situația sinistraților, Comitetul Politic Exe
cutiv a dat o apreciere pozitivă activității 
desfășurate de Comitetul național de ajuto
rare, modului în care acesta a dus la în
deplinire sarcinile și indicațiile stabilite 
de conducerea de partid și de stat.

Comitetul Politic Executiv a hotărît ca 
persoanele accidentate de cutremur și care 
au rămas cu invalidități ce nu le mai per
mit să lucreze să primească pensie, pre
cum și un ajutor în bani la părăsirea spi
talului. S-a stabilit, de asemenea, acorda
rea unor pensii copiilor și tinerilor rămași 
orfani, inclusiv celor ai căror părinți nu 
erau în cîmpul muncii; orfanilor minori li 
se vor acorda ajutoare și li se va depune 
la C.E.C. o sumă de bani pe care o vor 
putea ridica la majorat. Totodată, se vor 
acorda ajutoare persoanelor sinistrate cu 
venituri mici care și-au pierdut o parte din 
avutul personal.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
modul în care se desfășoară colectarea aju
toarelor primite din străinătate. Au oferit 
poporului nostru ajutor în diferite forme 
popoare din 61 de țări, iar pe linie guver
namentală au fost făcute oferte de ajutor 
din 51 de țări. Ajutoarele oferite de guver
nele țărilor socialiste însumează circa 164 
milioane lei, iar cele primite din partea 
altor țări se cifrează la 312 milioane lei. 
In plus, au fost primite oferte de ajutor în 
utilaje și materiale din partea unor țări, 
precum și ajutoare din partea organizațiilor 
de Cruce Roșie, a organizațiilor internațio
nale din sistemul O.N.U. și altor organizații 
internaționale neguvernamentale, precum 
și din partea unor instituții, firme econo
mice și cetățeni particulari. Medicamentele 
și alimentele primite au fost repartizate 
spitalelor din zonele afectate de cutremur, 
unor creșe, grădinițe, cămine și cantine 
din localitățile care au avut de suferit, iar 
materialele, aparatura și utilajele au fost 
repartizate întreprinderilor care execută in

prezent lucrări de reparații și construcții 
de locuințe în zonele sinistrate. Unele ma
teriale au fost repartizate pentru refacerea 
unităților industriale și agricole avariate 
de cutremur.

Comitetul Politic Executiv exprimă încă 
o dată cele mai calde mulțumiri pentru 
actele de solidaritate manifestate față de 
poporul nostru de către guverne, instituții, 
organizații și persoane din alte țări, pentru 
sentimentele lor de compasiune și simpatie, 
pentru sprijinul acordat eforturilor depuse 
de întreaga noastră națiune în vederea so
luționării rapide a problemelor complexe 
create de calamitatea naturală de la 4 
martie.

Comitetul Politic Executiv a adoptat mă
sura, inițiată de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca unele 
comune unde au avut Ioc răscoale țără
nești în anul 1907 să fie sprijinite pentru 
a deveni într-un timp scurt centre urbane 
cu o bogată viață economică și socială. Vor 
beneficia de această hotărîre comunele 
Flămînzi — județul Botoșani, Belcești — 
județul Iași, Bîrla — județul Argeș, Puti- 
neiu — județul Ilfov, Plenița - județul 
Dolj, Pătulele — județul Mehedinți, Rado- 
mirești — județul Olt, Piatra - județul 
Teleorman. Pentru realizarea obiectivelor 
suplimentare necesare dezvoltării economi- 
co-sociale rapide a acestor localități în anii 
următori, s-a aprobat sporirea fondului de 
investiții cu aproape jumătate miliard de 
lei.

Comitetul Politic Executiv a hotărît ca 
Congresul consiliilor de conducere ale uni
tăților agricole socialiste, al întregii țără
nimi — care se va desfășura, pentru prima 
dată în țara noastră, în zilele de 18—20 
aprilie a.c. — să se instituționalizeze, ur- 
mînd să se întrunească periodic pentru 
dezbaterea problemelor generale ale poli
ticii agrare a partidului și statului nostru, 
a măsurilor menite să ducă la dezvoltarea 
și modernizarea continuă a agriculturii 
noastre. S-a stabilit, de asemenea, să se 
constituie, ca organ permanent al congre
sului, Consiliul Național al Agriculturii din 
Republica Socialistă România, care, o dată 
pe an, să dezbată modul de îndeplinire a 
sarcinilor prevăzute în planul de stat în 
domeniul agriculturii și de soluționare a ho- 
tărîrilor adoptate de Congresul țărănimii. 
Consiliul Național al Agriculturii — care 
va avea un Birou executiv — va cuprinde 
exponenți ai tuturor organelor și organis
melor care au atribuții în domeniul activi
tății agricole, reprezentanți ai țărănimii.

Aceste măsuri reprezintă un nou pas 
Înainte în dezvoltarea și perfecționarea 
continuă a democrației socialiste in patria 
noastră, o nouă formă, superioară, de par
ticipare a țărănimii la soluționarea proble
melor agriculturii, de participare a între
gului popor la conducerea statului, a socie
tății.

în continuare, Comitetul Politic Execu
tiv a soluționat o serie de probleme curente 
ale activității de partid și de stat din țara 
noastră.

Se lucrează intens la refacerea 
clădirilor avariate, 

la construcția noilor locuințe
Peste 

cîteva săptămîni, 
peste cîteva zile...
Folosind cu eficiență sporită tim

pul de lucru, organizindu-și cit mai 
bine întreaga activitate, constructorii 
de pe șantierele Capitalei sint hotă- 
rîți să-și concentreze sistematic toate 
forțele pentru a înfăptui, în mod 
exemplar, sarcina încredințată de 
conducerea partidului, de a înlătura 
cit mai repede urmele seismului, de 
a devansa darea in folosință a unui 
număr cit mai mare de apartamente. 
Ziua și noaptea, ei lucrează la con
solidarea și redarea grabnică în fo
losință a edificiilor publice și sociale 
care au avut de suferit în urma cu
tremurului de la 4 martie, pentru 
ridicarea într-un termen cit mai scurt 
a noi și trainice blocuri de locuințe. 
Iată cîteva secvențe din această in
tensă activitate pentru refacere și re
construcție.

...SPITALUL DE URGENȚA iși 
recapătă cu fiecare zi, tot mai mult, 
imaginea sa de dinainte de seism. 
Aici sint mobilizate forțe Însemnate 
— peste 300 de lucrători de la 
I.C.R.A.L.-Vitan, I.C.R.A.L. Colentina 
și cooperativa „Instalatorul1* — 
pentru ca această importantă unitate 
spitalicească să-și reia cit mai repede 
integral activitatea.
— La multe dintre clădirile spita

lului, lucrările sînt într-un stadiu a- 
vansat — ne spunea inginerul Ion 
Micu, șeful șantierului. Bunăoară, la 
corpul C-2, care a fost cel mai se
rios afectat de cutremur, s-au demo
lat zidurile fisurate și au fost refă
cute la loc. s-a trecut la executarea 
operațiilor de finisaj la etajele 
5 și 6.

Avansate sînt lucrările si la cele
lalte clădiri ale .,Urgenței*'. La corpul 
A. bunăoară, după repararea ziduri
lor și instalațiilor, au fost terminate 
și tencuieiile la etajele doi si trei, 
acum lucrîndu-se la etajul 1 ; la 
corpurile B și C-l ale spitalului se 
lucrează Ia toate etajele : se refac 
zidurile, se muncește intens la refa
cerea instalațiilor, se tencuieste și se 
pune din nou faianța. Reținem cîteva 
nume de constructori fruntași : Stan 
Nicolae. Petre Popescu. Ioan Sas. 
Costin Spinu. Ei și echipele Pe care 
le conduc nu pregetă nici o clipă 
pentru ca lucrările de pe acest șan- • 
tier să fie grabnic terminate.

— Laboratorul central și o capaci
tate de 180 de paturi vor fl gata pină 
Ia 1 Mal — ne relata tovarășul 
Gheorghe Boiangiu, directorul adjunct 
economic al spitalului. Secțiile spita
lului își vor reîncepe activitatea în 
etape, pe măsura terminării lucrări
lor. Precizez că, in prezent, in cadrul 
spitalului funcționează secția de to
xicologie, precum și toate camerele 
de gardă, in spatiile neafectate de 
seism, pentru chirurgie, ortopedie, 
medicală, laborator și radiologie.

...La MAGAZINUL „EVA" — cu
noscută unitate comercială a Capita
lei — activitatea se desfășoară nor
mal. Cumpărătorii pot observa însă 
că toate raioanele magazinului au 
fost mutate Ia parter. La etaj, mun
citorii Grupului de șantiere hr. 2 din

București lucrează In ritm susținut 
pentru a înlătura urmele lăsate de 
cutremur. Pină in prezent au fost 
terminate lucrările de susținere, iar 
acum se verifică și se reface fiecare 
din părțile clădirii afectate de seism.

— Sîntem îndeaproape ajutați do 
beneficiar, dispunem de tot ce avem 
nevoie si trebuie să terminăm cit mai 
repede lucrările — ne spunea șeful 
de echipă Nicolae Dogaru.

Prin bună organizare 
- ritm înalt de lucru

...Intensă mobilizare de forte șl pe 
ȘANTIERELE NOILOR BLOCURI 
DE LOCUINȚE. Rezultatele ?

— în trimestrul II trebuie să ter
minăm 482 de apartamente in bd. 
Nicolae Titulescu și cartierul Feren
tari — ne relata șeful șantierului 
nr. 1, Ovidiu Toma. Dintre acestea, 
88 de apartamente vor fi predate 
beneficiarului cu două luni mai de
vreme, iar 185 cu o lună înainte de 
termenul planificat.

Notăm că. în acest scop, conduce
rea șantierului a efectuat o analiză 
temeinică, la fața locului, a posibi
lităților concrete de care dispune 
pentru intensificarea lucrărilor. Pe 
această bază, au fost întocmi
te grafice-program. cu termene 
și responsabilități precise, de na
tură să asigure o repartizare ju
dicioasă a sarcinilor de produc
ție pe echipe și meserii, fo
losirea rațională a mijloacelor teh
nologice si a timpului de muncă. 
Practic, lucrările sînt astfel progra
mate incit ele să se execute într-un 
flux continuu.

— Ne-am organizat bine munca, 
pentru a lucra repede și fără nici o 
abatere de la prevederile proiectului, 
preciza șeful de lot. Dumitru Udescu.

La toate obiectivele șantierului, 
utilajele funcționau din plin, atelie
rele mobile se deplasează zilnic de 
la un loc de muncă la altul, asigu
rând asistența tehnică necesară. De 
asemenea, pe șantier, zilnic pot fi 
intilniți, in mijlocul constructorilor, 
șefii de proiecte Viorica Frătilă, Vic
tor Nedriță, arhitecta F. Rill. ingi
nerul Dragoș Badea, șeful atelieru
lui de rezistentă, toți din cadrul in
stitutului „Proiect** București.

Aici, ca și pe celelalte șantiere ale 
Capitalei, constructorii și proiectanțli 
sînt animați de o unică hotărîre : 
lucrări de calitate, trainice. în ritmul 
nevoilor actuale ale populației.

In două schimburi, 
rapid și economic
In această perioadă, Întreprinderile 

producătoare de materiale de con
strucții au cunoscut adevărate „vîr- 
furi" de activitate, colectivele lor lu
crează necontenit, ziua și noaptea. 
Este firesc. Șantierele Bucureștiului, 
ale altor localități lovite de cutre
mur au nevoie de mari cantități de 
materiale de construcții, diverse și 
de bună calitate, pentru refacerea și 
reconstruirea edificiilor înalte, pen
tru construcția de locuințe, pentru 
reclădirea unor părți din unitățile 
economice.

Și el, producătorii materialelor de 
construcții nu precupețesc nici un 
efort pentru a-și face datoria, a în
deplini și depăși planul. Bunăoară, 
în județul Mureș se detașează în a- 
ceastă bătălie pentru „mai mult și 
mai bine** colectivele unităților indus
triale a căror producție este solici
tată de șantierele zonelor sinistrate, 
colective care în ultima lună a tri
mestrului și în zilele ce au trecut 
din aprilie au Înscris depășiri de 
6—17 la sută față de plan. Au fost 
furnizate astfel economiei naționale, 
în primul trimestru al anului, 4,3 
milioane cărămizi și blocuri cera- 
mioe, 1100 mc cherestea, 67 000 mp 
plăci aglomerate din lemn. 150 000 mp 
geamuri, 2 000 km conductori pentru 
izolații. La tindul său, harnicul co
lectiv al Combinatului de lianți și 
azbociment din Bicaz a expediat su
plimentar pe „frontul** refacerii 10 000 
tone de var, 18 000 mp de plăci din 
azbociment ș a.

Cum se lucrează concret, in aceste 
zile, la întreprinderea „Granitul** din 
Capitală ?

— La prefabricatele din beton ar
mat, pină in prezent, planul a fost 
Îndeplinit în proporție de 110,5 Ia 
sută, la elementele prefabricate — de 
101 la sută, iar la trepte și contra- 
trepte — de peste 103 la sută, ne-a 
spus tov. Valeriu Locusteanu. de la 
compartimentul plan al unității.

Am mai reținut că aici se lucrea
ză permanent în două schimburi, 
producția sporind zi de zi. Fruntași ? 
Nicolae Marinache. cu secția de be
toane „Ecaterina Teodoroiu**. Ion 
Ghiță împreună cu colectivul său de 
la balastiera Copăceni. ing. Dorin 
Miclea și secția sa de prefabricate, 
în imaginea de sus : una din secțiile 
de producție ale întreprinderii „Gra
nitul". (Ilie Ștefan, Petre Nedelcu).

PLANUL DE ÎNSAmINȚARI 
ESTE LEGE!

Trebuie luate toate măsurile necesare 
pentru însămînțarea întregii 

suprafețe planificate

C.A.P. Berezeni, județul Vaslui. Inginerul-șef al cooperativei agricole, 
Gabriel Popovici, și Constantin Dumbrâveanu, directorul S.M.A. Fâlciu, 
asigură prin prezența permanentă în cimp calitatea ireproșabilă 

a semănatului Foto : A. Papadiuc
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NU, NU SE POATE 
UITA

Personajul de tristă amin
tire ce se numea Goebbels 
declarase la procesul lui Di
mitrov — celebra înscenare 
anticomunistă a fascismului 
nazist : „Ori de cite ori aud 
de cultură, îmi vine să scot 
revolverul". El și amicii lui 
întru genocid nu s-au sfiit 
să scoată acel revolver. în- 
dreptindu-1 spre milioane de 
oameni pe care i-au ucis 
fără milă, cu un cinism pe 
care istoria atit de insinge- 
rată a omenirii .nu l-a mat 
cunoscut niciodată. E adevă
rat. fasciștii și-au scos re
volverul și au apăsat pe tră
gaci nu numai atunci cînd au 
auzit sau au avut de-a face 
cu oameni de cultură. Dacă 
gindesc bine — și nu cred să 
greșesc — atentatul lor cri
minal împotriva omenirii 
este în fond un atentat îm
potriva culturii umane, căc; 
una din cuceririle ei se ca
racterizează tocmai în desco
perirea. pe cit de simplă, pe 
atit de capitală, că oamenii, 
fie ei germani sau evrei, po
lonezi sau români, unguri sau 
italieni, sint fiii aceleiași 
mari familii a spetei umane, 
egali intre ei.

Sint lucruri care nu se not 
uita, sint lucruri care te obli
gă la aducere aminte, uitarea 
fiind- mai mult decit un pă
cat. o greșeală cu urmări in
calculabile. Nu pot uita mul-- 
te lucruri din adolescenta 
mea. între care ororile fas
cismului După atîtea dece-

SZASZ lânos

nli. somnul meu este Încă 
tulburat de acele coșmaruri 
Toate rudele familiei mele 
au căzut victime ale fascis
mului. Am văzut legionar, 
ucigind oameni pe stradă 
Horthyștii i-au deportat pe 
unchii și verii mei. O viată 
întreagă am fost preocupai 
de a demasca, a stigmatiza 
a Înfiera fascismul. Erou) 
principal al trilogiei mele 
„Cei dinții si cei din urmă" 
se prezintă ca voluntar pe 
frontul antifascist in anul 
1344. Am luptat Împotriva 
fascismului in rindurile 
U.T.C.-ului, fncă din anul 
1943. Am scris nenumărate 
studii despre poeții mei iu

biți care au fost uciși de fas
ciști. despre Federico Garcia 
Lorca șl Radnoti Miklos. 
Fundoianu și Salamon Erno. 
Am antologat si prefațat 
flori legii din opera poeților 
antifasciști. Am scris eseuri 
despre publicistica antifas
cistă a lui Thomas Mann și 
despre operele magistrale, 
demascatoare ale ..ciumei 
brune", scrise de Bertolt 
Brecht. Nu.1 nu se poate uita!

Am fost odată în fostul la
găr de exterminare de la 
Sachsenhausen. Păstrez o 
bucată de zgură din cremato
riul acesțui, lagăr. îmi arunc 
orivirea pe această bucățică 
de suferință pietrificată și 
cerul memoriei mele este a- 
coperit de fumul hecatombe
lor. Cum se poate uita, cum 
se poate ierta genocidul ? Nu 
numai generația noastră, dar 
nici o generație de după noi 
nu are dreptul și nu poate 
uita crimele fascismului. Unii 
filozofi occidentali — cu 
deosebire Theodor Adorno — 
au susținut că după Ausch- 
witi nu se mai poate 
scrie poezie, nu se mai poate
(Continuare în pag. a IV-a)

„Fram“ nr.
De pe banda de montaj a între

prinderii mecanice Bumbești-Jiu a 
ieșit frigiderul „Fram“ cu numărul 
de fabricație 2 000 000. Cunoscutul 
„Fram**. al cărui prim exemplar a 
fost produs în urmă cu 18 ani. timp 
în care a cunoscut modificări sub
stanțiale în direcția modernizării și 
diversificării, este astăzi mult apre
ciat de cumpărători. In această pe
rioadă au fost îmbunătățite tehno
logiile de fabricație, a crescut pro
ductivitatea muncii. Intre altele, aici

2 000 000
au fost instalate o bandă completă 
de montaj, care permite asamblarea 
zilnică a unui număr de frigidere de 
30 de ori mai mare față de cel reali
zat în prima lună de asimilare, un 
conveier aerian pentru transportul a- 
gregatelor. s-a înlocuit o parte în
semnată din tablă și profilele me
talice cu mase plastice, reducîndu-se 
astfel la jumătate consumul de me
tal și greutatea, au fost ridicate sim
țitor caracteristicile tehnico-funcțio- 
nale ale produsului. (Agerpres).

OMENIA NOASTRĂ 
SE ÎMPOTRIVEȘTE

De multe am avut noi par
te, poporul român, in istoria 
acestor ultime patru decenii. 
Și de bine, și de râu. și de 
biruințe absolute, și de greuri 
nefaste. Am dat oameni jertfă 
in război și ne-am bătut cu 
forțele adverse dinlăuntrul 
țării. Ne-am pus inima și su
doarea la temelia refacerii de 
după război a tării, nu ne-am 
înfricoșat de seceta și foamea 
care-i bucurau pe dușmani. 
Chiar și cind s-a greșit, s-a 
greșit in numele mitologiei 
care ne cerea să ne zidim pe 
noi înșine în ziduri de mî- 
năstire. Peste timp, și împo
triva timpului, care nu de pu
ține ori ne-a fost ostil, am 
primit de la străbuni carta de 
legi care a impămintenit aici, 
pentru vecie. România. S-au 
năpustit și puhoaie peste noi. 
noi le-am stat puhoaielor în 
față și nu ne-am lăsat pieriți. 
S-a cutremurat și pămintul 
sub fericirile noastre mărun
te, și pe multe le-am cules 
de sub dărîmături numai praf 
și pulbere. Dar există o pa
săre Phonix românească, re
înviind mereu din propria ce
nușă. Că ni s-a așezat pe su
flet o umbră de amar și că

n-avem atîta lacrimă pentru 
a ne plînge ultimii dispăruți, 
nu-i îndoială. Dar poporul a- 
cesta n-a stat niciodată sub 
semnul fatalității : nici o vic
torie și nici o conștiință a du
ratei nu se ciștigă in ge
nunchi. Va trebui să ne in
terim energiile : hotărîre de

Laurenfiu FULGA

neclintit a poporului Întreg. 
Cunoscînd foarte bine că a- 
cestui destin ii sîntem datori, 
celui care privește vatra 
noastră de moșie și apele 
noastre de la începuturi, bu- 
ne-rele cum vor fi fost și cum 
vor fi. cu acest destin ne și 
înfruntăm pentru a-1 supune. 
De ni s-a întins o mină fră
țească de ajutor, indiferent 
de pe ce meridiane, cu atit 
mai convingător devine pen
tru demnitatea și prestigiul 
de care ne bucurăm in lume. 
Prietenul la nevoie se cunoaș
te — zice o străveche vorbă 
românească — și unor aseme
nea prieteni, care s-au ară
tat către noi oameni, ușa ca

sei noastre le va sta perma
nent deschisă. Mai mult decit 
atit, anume vom fi bucuroși 
de oaspeți, la ora cicatrizării 
rănilor și a socotelilor noas
tre încheiate cu sfînta natură, 
pentru a constata cu ochii lor 
că nu întîmplător se pune 
semn de egalitate între ge
niul creator românesc și pa
rafa de miracol. Dar. deopo
trivă, sîntem nevoiti să luăm 
seama și la fata ascunsă a 
lucrurilor din afară. Deoarece 
sînt și unii care încearcă să 
ne strecoare veninul stării lor 
de spirit. A poziției lor poli
tice. de mai multe decenii, 
profund și statornic dușmă
noasă la adresa României de 
azi. Pretinzindu-se a fi tn 
fruntea „comunității români
lor din Franța", să nu uităm 
că aceștia sînt in realitate 
vărsătorii de singe ai rebeliu
nii legionare din *40 și diri
guitorii din umbră ai întregii 
camoanii de ură furibundă 
împotriva a tot ce gîndește și 
face România aici, la ea a- 
casă. Un cuvînt de dreptate, 
de laudă și respect n-au avut 
pentru țarina din care s-au
(Continuare în pag. a IV-a)
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CU Cir ClNTĂREȘTE MAI MULT 
SPIRITUL GOSPODĂRESC -CU A TlT

SE REDUCE CONSUMUL DE
întreprinderea de armături din fon

tă și otel din Zalău a fost criticată, 
la un moment dat, pentru faptul că 
nu realizează unul dintre indicatorii 
planificați — „tone armături din fon
tă și otel". Rămînerile in urmă pă
reau inexplicabile dacă se avea in ve
dere că planul era îndeplinit la toate 
sortimentele de armături.

Totuși, cum se explică restantele de 
care aminteam ? Buni gospodari, oa
menii întreprinderii au desfășurat o 
amplă acțiune de reproiectare a pro
duselor. S-au lansat în fabricație o 
serie de produse noi și modernizate, 
cu un consum de metal mai scăzut. 
Cum era și firesc, produsele noi. mai 
suple — dar și mai rezistente — cîn- 
tăreau mai puțin ; iar această „cură 
de slăbire" aplicată tuturor produse
lor a influențat negativ indicatorul 
global „tone armături din fontă si 
otel".

O influentă statistică negativă, dar 
care din punctul de vedere al efici
enței devine... pozitivă. Așa că. pînă 
la urmă, in loc de critică, harnicului 
colectiv al întreprinderii din Zalău i 
s-au adus... laude.

— Pornind de la indicațiile date de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu pri
lejul vizitei pe care a făcut-o în în
treprinderea noastră in luna octom
brie anul trecut, am luat și am anali
zat critie produs cu produs, reper cu 
reper în vederea reproiectării și re-1 
ducerii consumului de metal. Pri
mele rezultate au fost încurajatoare. 
Astfel, în ultimele luni ale anului 
trecut și în primele luni din acest 
an, respectînd aceeași structură a 
producției, am reușit să reducem 
consumul de laminate cu peste 1 000 
de tone și consumul de alte mate
riale metalice cu peste 2 000 de tone.

Precizările aparțin directorului în
treprinderii, tovarășul loan Albu, care 
ne-a înfățișat o serie de măsuri prac
tice, aplicate cu maximă operativita-

Oala de condens șl înlocuitorul 8âu — separatorul termodinamic. Noul 
produs, fabricat la Zalâu, are caracteristici tehnice superioare și o greutate 

de 6 ori mai mied fațâ de vechiul produs

PLANUL DE INȘĂMINTĂRIE LEGEI
Acum trebuie asigurată însămințarea cu sfeclă, orzoaică 

și plante furajere a tuturor suprafețelor planificate 
CONSTANȚA;

Mecanizatorii insămințează; 
cine stringe insă resturile vegetale?’

Dln analiza făcută ieri de coman
damentul central rezultă că cea mai 
mare parte din suprafețele destinate 
culturilor din prima epocă a fost în- 
sămînțată în limitele timpului optim, 
iar calitatea lor este superioară celor 
din anii precedent!. Totodată, a re
ieșit că în unele județe nu s-a ac
ționat cu energie pentru a se folosi 
din plin timpul favorabil in vederea 
însămintării la termenele stabilite a 
fiecărei culturi de primăvară, iar în 
unele cazuri s-au produs abateri de la 
planul stabilit. Astfel, mai sînt de ln- 
sămîntat 11 000 hectare cu sfeclă de 
zahăr — suprafață localizată mai ales 
in județele Neamț, Satu Mare. Sălaj, 
Sibiu. Brașov ; 12 000 hectare orzoai- 
că — în județele Satu Mare. Sălaj, 
Cluj,. Harghita, 23 000 hectare in pen
tru fibră — în județele Buzău, Neamț, 
Suceava, Satu Mare, precum și supra
fețe însemnate cu plante furajere. 
Trebuie luate măsuri ca in toate uni
tățile agricole să fie respectată rigu
ros planificarea făcută și toate supra
fețele stabilite pentru fiecare cultură 
să se realizeze fără nici o abatere, 
fără nici o restanță. Planificarea în 
agricultură, ca în întreaga noastră e- 
conomie, este lege și trebuie făcut 
totul pentru realizarea exemplară a 
suprafețelor stabilite, la fiecare cul
tură în parte, pentru a se obține ast
fel producțiile prevăzute.

însumînțarea floril-soa- 
IGlui 8 £ost declan?ată încă de 13 
începutul acestei luni. în unele ju
dețe — Mehedinți. Buzău. Tulcea, 

La CAP. Gâgești, județul Vaslui, imediat dupâ încheierea însâmînțdrii florii-soarelui s-a trecut cu toaîe forțele 
la semânatul porumbului Foto: A. Papadiuc

te șl eficiență în producție. Numai 
la un singur reper — tija robinetu
lui cu sertar — prin reproiectarea 
tehnologiei de execuție consumul de 
alamă a fost redus cu 40—50 la sută, 
pe ansamblu obținîndu-se o econo
mie de 30—40 de tone din acest aliaj 
prețios.

— O deosebită atenție am acorda
t-o și o acordăm asimilării de pro
duse noi în vederea reducerii impor
turilor — precizează inginerul Vasile 
Ruzici, șef de atelier. în acest sens.

Rezultate bune, dar și unele rezerve încă 
nevalorificate la Întreprinderea de armături 

metalice din Zalău
amintim că în ultima jumătate de 
an au fost introduse in fabricație 25 
de noi tipodimensiuni de armături, 
care înainte se importau. Considerăm 
că perseverînd pe această cale vom 
reuși ca, odată cu înnoirea și 
modernizarea produselor, să contri
buim la reducerea efortului valutar 
al tării.

Din discuțiile purtate cu alte cadre 
de conducere, cu ingineri, maiștri și 
muncitori se detașează permanenta 
căutare pentru noi realizări, sta
rea de permanentă nemulțumire 
chiar în fața unor adevărate perfor
manțe. Dar să notăm cîteva din opi
niile acestor oameni, opinii care se 
vor a fi tot atitea sugestii pentru in
tensificarea pe mai departe a acțiu
nilor de gospodărire judicioâsă a me
talului :

Ross Tiberiu, maistru de întreține
re în secția mecanoenergetic : „Pe 
linia reducerii cheltuielilor materia
le, în secția noastră s-au luat cîteva

Brăila. Vrancea. Argeș — printr-o 
bună organizare a muncii semănatul 
s-a încheiat în limitele timpujui op
tim. Trebuie arătat că la această dată 
mai sînt de însămînțat 96 000 hectare 
cu floarea-soarelui. Aceste suprafețe 
se găsesc nu numai in județele din 
nordul Moldovei sau vestul tării, unde 
timpul a fost mai rece sau a plouat, 
ci și în sud.. Astfel, in cooperativele 
agricole de producție din județul Dolj 
mai sînt de insămințat peste 8 000 
hectare, Ilfov — 15 000 hectare etc. 
Trebuie luate măsuri ca in 2—3 zile 
să se încheie semănatul florii-soare- 
lui pe toate suprafețele destinate 
acestei culturi, executîndu-se, toto
dată, lucrări de cea mai bună cali
tate.

Plantarea cartofilor de 
toamnă. Au mai rămas de p'antat 
30 000 hectare, lucrările fiind întîrzia- 
te mai ales în cooperativele agricole 
din județele din sud-estul Transilva
niei. Condițiile favorabile din această 
primăvară trebuie folosite din plin 
pentru a obține în 1977 o recoltă bună 
de cartofi, ceea ce presupune. în pri
mul rînd. încheierea grabnică a lu
crărilor de plantare.

Semănatul porumbului 
concentrează și va concentra în zi
lele care urmează, pe măsură ce 
solul se va încălzi în toată țara, cele 
mai multe forte din agricultură. Co
mandamentul central a indicat ca în 
fiecare unitate agricolă să fie res- 

măsuri, cum ar fi specializarea unor 
lăcătuși în reconditionarea pieselor 
de schimb. Pină acum, piesele uzate 
le înlocuiam pur și simplu. Prin re- 
condiționarea lor însă le mărim tim
pul de folosire, reducem cantitatea 
de piese. Ceea ce cred că mai tre
buie făcut insă se referă la piesele 
de schimb, pe care le confecționăm 
în secție. Pentru aceasta folosim se
mifabricate laminate pe care nu o 
dată le avem într-o singură dimen
siune. Or, dacă le utilizăm la piesa 

mai mici, sîntem nevoiți să eliminăm 
o parte din metal pentru a ajunge la 
dimensiunea necesară piesei și asta 
nu duce deloc la reducerea cheltuie
lilor. Cred că sectorul nostru de a- 
provizionare ne-ar putea ajuta se
rios".

Gh. lonuțaș, muncitor la atelierul 
de neferoase : „Au fost și mai sînt 
cazuri cind unii colegi, la turnarea 
bronzului, care e materia de bază 
aici, din neatenție adaugă o cantitate 
mai mare sau mai mică de staniu, să 
zicem. In acest fel, bronzul rezultat 
nu mai corespunde criteriilor tehnice 
necesare și trebuie introdus un alt 
element pentru a-i da calitatea nece
sară. Asta înseamnă timp pierdut, 
materie primă risipită, energie elec
trică consumată in plus ș.a. Deci, se 
cere mai multă atenție din partea 
fiecăruia".

Victor Rusu, oțelar: „Stă în pu
tința noastră să scurtăm timpul 
de ajustare după fiecare șarjă.

Ion MUREȘAN 
corespondentul „Scinteil"

Prin reproiectarea robinetelor cu ventil, întreprinderea din Zalâu va realiza 
In acest an o economie de 800 tone fontâ și 1 000 tone de oțel

pectate recomandările stațiunilor de 
cercetări cu privire la normele teh
nice privind semănatul porumbului, 
în mod deosebit se cere ca terenul 
să fie astfel pregătit incit să rezulte 
un bun pat germinativ pentru se
mințe. să se respecte structura hibri
zilor prevăzuti a se cultiva si să se 
asigure densitatea optimă de plante 
la hectar — condiție de mare însem
nătate pentru obținerea unor recolte 
mari. însămințarea porumbului în li
mitele timpului optim este strins 
legată de buna organizare a muncii, 
de folosirea la întreaga capacitate a 
tractoarelor și a celorlalte utilaje. Or
ganizațiile de partid și comandamen
tele locale au datoria să sprijine, mai 
mult decit pină acum, conducerile 
unităților agricole în organizarea 
muncii, în mobilizarea oamenilor, să 
exercite un control riguros în ve
derea respectării programelor zilnice 
de lucru. Însămîntarea porumbului 
la un înalt nivel calitativ impune ca 
această lucrare să se execute numai 
în prezenta Inginerului agronom. 
Iată de ce. în aceste zile, specialiștii 
din agricultură trebuie să fie pre- 
zenți din zori și pipă seara la cîmp, 
unde să îndrume munca mecanizato
rilor și a cooperatorilor.

Organele și organizațiile de partid 
au datoria să acționeze pe multiple 
planuri în vederea însămintării la 
timp și la un înalt nivel agrotehnic 
și pe toate suprafețele planificate a 
fiecărei culturi agricole, aceasta con
stituind prima condiție de care de
pinde realizarea producțiilor mari 
prevăzute pentru acest an.

METAL
Dacă toți ar fi atențl la pregătirea 
unei încărcături metalice compacte, 
ar efectua o supraveghere mai atentă 
a topirii, s-ar economisi energie elec
trică, timp, electrozi și, în concluzie, 
am obține mai mult oțel în unitatea 
de timp și pe fiecare metru pătrat 
suprafață de vatră. Apoi, rezerve 
mai avem și la turnarea în forme, 
pentru că, la o simplă neatenție a ce
lui ce pregătește forma, oțelul se poa
te pierde prin scurgerea din formă. 
Dacă nu apreciezi bine cantitatea de 
oțel necesară in forme înseamnă că 
în oală rămîn cîteva kilograme de 
oțel, cam 10—15 la o singură șarjă. 
Asta înmulțit cu cel puțin 200 de 
șarje, cîte dăm pe lună, socotiți și 
vedeți la ce risipă se poate ajunge".

Am prezentat aceste cîteva opinii 
tovarășului loan Păscuța, secre
tarul comitetului de partid pe între
prindere : ..Marea majoritate a mun
citorilor noștri sînt tineri. Sub con
ducerea organizației de partid au 
fost întreprinse o seamă de acțiuni 
menite să formeze și să dezvolte spi
ritul gospodăresc, o atitudine înain
tată față de muncă, să ridice nivelul 
profesional. Se poate aprecia că in
tr-un timp relativ scurt colectivul 
nostru a obținut rezultate bune. Tot
odată, știm că mai sînt multe de fă
cut. Tocmai de aceea, prin toate ac
țiunile ce le organizăm urmărim for
marea unei puternice opinii de masă 
Împotriva risipei, dezvoltarea unei 
atitudini înaintate față de muncă. 
Dacă se mai observă la unele locuri 
de muncă materiale aruncate, cazuri 
de neglijență, lipsă de răspundere 
față de calitatea produselor executate, 
am convingerea că opinia colectivului 
va interveni și in scurt timp aceste 
neajunsuri vor fi eliminate".

tn județul Constanța, odată cu în
sămîntarea ultimelor hectare cu 
floarea-soarelui — această lucrare 
s-a executat pe 87 la sută din su
prafețele prevăzute în I.A.S. și 91 la 
sută în cooperativele agricole — me
canizatorii lucrează intens la pregăti
rea terenului pentru porumb, iar in u- 
nele locuri a început semănatul aces
tei culturi. Se remarcă preocuparea 
stăruitoare pentru calitatea fiecărei o- 
peratiuni. de la pregătirea terenului 
și pînă la semănat, rezultat al crește
rii spiritului de ordine și disciplină, 
înțelegerii adevărului că nivelul re
coltelor depinde în cea mai mare mă
sură de munca și priceperea mecani
zatorilor. In această campanie agrico- 
llă. celor 4 700 de mecanizatori mal 
vechi ai stațiunilor de mecanizare a 
agriculturii li se alătură numeroși co
operatori care și-au însușit conduce
rea tractorului, mînuirea mașinilor a- 
fricole și a agregatelor pentru irigat, 

n această acțiune, inițiată de comi
tetul județean de partid, sînt în curs 
de formare 1 570 de noi mecanizatori.

La cooperativa agricolă Plopeni, 
președintele unității. Ion Cazacu — 
care a învățat conducerea tractoru
lui — ne spunea că exemplul per
sonal este mobilizator în ce privește 
interesul pentru deprinderea mese
riei de mecanizator în rîndul coope
ratorilor, stimulează efortul de auto- 
depășire. Rezultatul concret este în
cheierea semănatului culturilor din 
prima eoocă la un nivel calitativ su
perior. Cooperatorii-mecanizatori de
monstrează că. pe măsura pregătirii 
lor mai temeinice, vor avea un rol 
soorit in executarea lucrărilor din 
cîmp, în folosirea deplină a capaci
tății tractoarelor și utilajelor agri
cole.

Se poate afirma că ogoarele dobro
gene au devenit un vast cimp de 
aplicare a unor tehnologii perfec
ționate care vizează, între altele, 
executarea mai multor lucrări Ia o 
singură trecere a tractorului, prin fo
losirea agregatelor cuplate. De pildă, 
233 echipe de mecanizatori din 
S.M.A. lucrează integral 31 500 hec
tare cu porumb ; ei execută însămîn- 
țatul concomitent cu administrarea 
îngrășămintelor chimice complexe și

Strungul frontal de 2 500 mm — ultima creație a colectivului de auto- 
utilare de Io întreprinderea de utilai chimic „Grivița roșie". Este un utilaj 
complex, de tehnicitate deosebită și, de aceea, mînuirea lui a fost în
credințată strungarului Marin Toma, muncitor cu îndelungată experiență 

Foto : C. Cârlan

Și în acest al doilea trimestru al anului

Programul de aprovizionare 
a populației va fi 
îndeplinit integral

In întreaga perioadă de după 4 
martie, lucrătorii întreprinderilor pro
ducătoare de bunuri de consum și 
cei din unitățile comerciale au des
fășurat și desfășoară o activitate de
osebită pentru acoperirea cerințelor 
de consum ale populației. Apreciind 
eforturile ce s-au depus în acest im
portant sector al vieții noastre so
ciale, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia în- Expunerea de la recenta 
ședință comună a C.C. al P.C.R.. Ma
rii Adunări Naționale și Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice si 
Sociale : „Merită subliniat faptul că 
oamenii muncii din industria alimen
tară și din comerț au acționat cu înalt 
spirit de răspundere, asigurind func
ționarea- normală a producției și des
facerii, aprovizionarea corespunză
toare cu mărfuri de primă necesitate, 
cu bunuri de larg consum, a intregii 
populații".

Pentru a realiza adevăratele di
mensiuni ale muncii depuse de lucră
torii din acest domeniu, promptitu
dinea lor, este suficient de arătat că 
încă de a doua zi de după cutremur 
— cu toate că o bună parte din re
țeaua de desfacere, de depozite și 
întreprinderi producătoare a suferit 
avarii serioase — populația din zonele 
sinistrate a putut găsi în magazine 
(unele din ele improvizate. în funcție 
de condiții) toate mărfurile de primă 
necesitate : pline, carne, lapte, ouă, 
zahăr, făină, apă minerală ș.a. La a- 
ceasta au contribuit atit stocurile e- 
xistente în fiecare localitate (care au 
permis satisfacerea în prima fază a 
cerințelor de consum), cît și ajutorul 
prețios oferit localităților sinistrate 
de către celelalte localități ale țării. 
Numai In Capitală soseau zilnic din 
provincie peste 1000 camioane cu 
mărfuri de toate categoriile. S-a do
vedit și cu acest prilej capacitatea 
industriei noastre producătoare de 
bunuri de consum de a face față u- 
nor situații deosebite, capacitatea 
organizatorică a întregului mecanism 
al aprovizionării, care a funcționat 
în această perioadă aproape fără re
proș.

In cadrul analizei efectuate la mij
locul acestei săptămîni de către Con- 

erbicidarea acestei suprafețe. Aces
tea sînt suprafețe lucrate In exclu
sivitate de către echipele speciali
zate de mecanizatori, de la pregă
tirea terenului și semănat pînă la 
recoltat.

In organizarea și conducerea lu
crărilor, in coordonarea eforturilor 
mecanizatorilor, in această primă
vară se remarcă aportul consiliilor 
intercooperatiste. După cum ne spu
nea ing Constantin Popescu, pre
ședintele consiliului intercooperatist 
„23 August", la semănat lucrează cei 
mai experimentați mecanizatori. La 
cooperativa Pecineaga, după înche
ierea semănatului florii-soarelui pe 
400 ha, mecanizatorii Mihalache Mo
toc, Mihai Grecu, Radu Zahiu ș.a. au 
trecut imediat la pregătirea terenu
lui pe 1 730 ha destinate porumbului. 
Se constată că pămîntul este lucrat 
ca un strat de grădină.

In unele locuri însă nu se respectă 
normele tehnice prevăzute la pregă
tirea terenului și semănat. Pe unele 
tarlale sînt resturi vegetale ne- 
strînse. Asemenea situații se în- 
tîlnesc în zona consiliilor intercoo
peratiste Topraisar. Cumpăna ș.a. Or, 
nu se poate admite pe nici un hec
tar. pe nici un metru pătrat de pă- 
mint ca resturile de coceni să impie
teze asupra calității semănatului. In 
această direcție este larg răspîndită 
părerea că forța de muncă nu este 
suficientă. Dar la o recentă „radio
grafie" a forței de muncă s-a con
statat că mii de cooperatori și alțt 
lucrători ai satelor nu-și realizează 
minimum de norme de muncă stabi
lit. Numai in comuna Cobadin ar 
putea să lucreze in cîmp și in ferme 
încă 1 100 de brațe de muncă.

Timpul este înaintat, ceea ce im
pune în mod deosebit ca în județul 
Constanța să se treacă din plin la 
semănatul porumbului, urrhărindu-se, 
totodată, executarea unor lucrări de 
cea mai bună calitate. Comandamen
tele locale au datoria să asigure 
buna folosire a utilajelor, mobiliza
rea largă a cooperatorilor la lucră
rile în cîmp. astfel îneît însămință- 
rile să se încheie in limitele timpu
lui optim.

C. BORDEIANU 
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siliul central pentru coordonarea șl 
îndrumarea activității de aprovizio
nare și prestare de servicii către 
populație s-a evidențiat că sînt asi
gurate toate condițiile pentru ca ?i 
in luna aprilie, și în întreg trimestrul 
«I doilea al acestui an, planul de 
aprovizionare a populației să fie pe 
deplin îndeplinit, fără a se aduce 
vreo modificare programului inițial, 
stabilit incă din toamna anului trecut 
de conducerea superioară de partid. 
Astfel, în acest trimestru, desfacerile 
de produse alimentare urmează să 
sporească, fată de aceeași perioadă 
din 1976, cu 8 la sută, fiind prevă
zute creșteri la toate categoriile de 
mărfuri ; la preparate din carne — 
10,1 la sută, zahăr — 8,1 la sută, ulei 
— 14,8 la sută, orez — 15,4 la sută, 
lapte și unt — peste 12 la sută, pro
duse zaharoase — 17,6 la sută, ouă 
și cartofi — circa 30 la sută etc. Li
vrările de produse către magazinele 
de textile-incălțăminte vor fi in 
acest trimestru de peste 9 miliarde 
lei, cu creșteri mai importante la tri
cotaje (19 la sută), încălțăminte cu 
fețe din piele și din înlocuitori de 
piele (11,9 la sută), confecții (7 la 
sută). Se vor asigura, de asemenea, 
integral, livrările planificate la tele
vizoare (100 000 bucăți), aparate de 
radio (132 000), frigidere (97 000), ma
șini de spălat (peste 50 000), mobilă 
(circa 1,5 miliarde lei) și la toate ce
lelalte bunuri casnice și de folosință 
îndelungată. In mod deosebit vor 
crește livrările de materiale de con
strucții, stabilindu-se pentru fiecare 
produs în parte grafice speciale de 
aprovizionare și măsuri de extindere 
a rețelei de desfacere.

Tot pentru mai buna aprovizionare 
a populației cu bunuri s-au indicat 
măsuri de diversificare a sortimen
tului de produse alimentare și neali
mentare. de îmbunătățire a calită
ții mărfurilor, de repartizare mai co
respunzătoare a produselor pe maga
zine. Pentru suplinirea deficitului de 
spații comerciale din zonele afectate, 
se va intensifica acțiunea de coma
sare și reprofilare a unor magazine, 
în favoarea celor care desfac mărfuri 
de cerere curentă, în paralel cu in
tensificarea comerțului stradal și 
mobil.

Este, desigur, de datoria tuturor co
lectivelor de muncă din întreprinde
rile producătoare și comerciale de a 
îndeplini întocmai sarcinile de plan 
prevăzute pentru luna aprilie și pen
tru acest trimestru, acordind toată 
atenția cuvenită onorării la termen 
și în structura stabilită a contracte
lor încheiate. La îndeplinirea tuturor 
acestor sarcini ale aprovizionării sînt 
chemate să-și aducă în mod deose
bit contribuția consiliile populare ju
dețene, municipale, orășenești și co
munale. organele de specialitate, de
partamentele de resort ale unităților 
producătoare și comerciale. Printr-o 
bună conjugare a tuturor forțelor se 
vor putea asigura condițiile derulării 
unei activități comerciale normale și 
pe această cale satisfacerea la un 
nivel cantitativ și calitativ superior 
a cerințelor de consum ale populației.

Mihai IONESCU

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

I
I
I
I
I
I
I
I

NOI UNITĂȚI
COMERCIALE 

in orașul de pe Bega
în cartierul timișorean Calea 

Șagului au fost date în func
țiune primele unități comerciale 
prevăzute a fi deschise In ora
șul de pe Bega în acest an. Este 
vorba de un mare magazin ali
mentar cu autoservire, un ma
gazin de legume-fructe. o cofe
tărie și un magazin de trico
taje. Cu unitățile date în func
țiune în 1977 pe o suprafață u- 
tilă de peste 9 000 mp. numărul 
magazinelor noi din județul Ti
miș în primii doi ani ai actua
lului cincinal va trece de 40. 
(Cezar Ioana).
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O nouă tragere 
„Loto 2"

După cum se cunoaște, Admi
nistrația de stat „Loto-Pro- 
nosport" organizează bilunar 
trageri „Loto-2“. Următoarea 
tragere va avea loc la 10 apri
lie. Ca de fiecare dată, se 
efectuează 3 extrageri (în 
continuare) de cite 4 nume
re dinbr-un total de 75 numere 
diferite (de la l la 75). Se atribuie 
6 categorii de cîștiguri. Dintre 
acestea, primele 4 categorii de
termină cîștiguri în bani de 
valoare unitară variabilă, iar ca
tegoriile a 5-a și 6-a de valoa
re fixă. Biletele valabile la a- 
ceastă tragere sînt numai cele 
cu seria „R“ în valoare de 10 
lei varianta simplă. Biletul poa
te fi completat și cu 2 variante 
simple achitate fiecare în pro
porție de 50 la sută, sau cu 4 
variante simple achitate fiecare 
în proporție de 25 la sută. In
diferent de cota jucată, toate bi
letele au drept de participare 
la toate extragerile.
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[faptul
DIVERS
Coloana
infinitului
din
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un 
nu-

Berezunti»
Există în județul Bacău 

sat de o frumusețe aparte, 
mit Berezunți. De-a lungul a- 
nilor. localnicii și-au transfor
mat satul într-un veritabil mu
zeu. Casele, pridvoarele acesto
ra, porțile și fîntînile poartă în
semnul măiestriei vestiților cio
plitori în lemn de pe valea 
Tazlăului. Sculpturile realizate 
cu multă sensibilitate de mește
rii populari Ștefan Munteanu, 
Ion si Mihai Domokos. Gh. A- 
vasiloaie. . Ștefan Bălan și alții 
au dus faima acestui frumos 
meșteșug și dincolo de hotarele 
județului. Ultima realizare a 
meșterilor este o coloană a in
finitului — replică a operei cu 
același nume a marelui Brân- 
cuși. Ea a fost montată în plin 
centrul 
meșteri transmit celor mai tineri 
tainele acestei frumoase înde
letniciri moștenite din străbuni.

satului. Azi. bătrînii
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Conifere I
de Marea 
Neagră

După cum se știe, pădurile de 
conifere sint specifice zonei 
montane. Prezenta acestora in 
Dobrogea, pe malul Mării Ne
gre — cindva zona cea mai se
cetoasă a tării — ar constitui, 
fără îndoială, o plăsmuire pen
tru oricine, dar nu și pentru spe
cialiștii Inspectoratului silvie 
Constanta. De la un timp în
coace, in locul arboretelui ti 
cărpinitei din această zonă, care 
nu erau bune nici măcar de 
lemn de foc, au apărut pe nu 
mai puțin de 400 de hectare 
plantații masive de pin negru 
Semănați și adaptați la climă 
in pepinierele respectivului in
spectorat silvic, primii pini 
plantafi cu ciftva ani in urmă 
au atins acum inăltimea de doi 
metri. La mai mare 1
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Tatăl... I
invizibil

Surorile Mihaela, Lenuta șl 
Angelica Feraru din Botoșani 
(strada ” ’ 
nr. 49) 
factorul 
gură și 
dacă le-a 
scrisoare. , 
mai 
dreptul casei lor — ne spune 
poștașul — cînd mă gindesc că 
de fiecare dată sînt nevoit să 
înalț din umeri". Tatăl celor 
trei fete — Mihaî Feraru, in 
/îrstă de 37 de ani — a plecat 
pe undeva prin tară. încă din 
vara trecută, și nu le-a mai dat 
nici un semn de viată. Ultima 
dată a lucrat la' o întreprindere 
din București, dar a plecat și 
de aici fără urmă. „Dacă l-aș 
cunoaște adresa unde se află — 
ne-a spus Angelica — cea mal 
mare dintre surori, în vîrstă de 
12 ani — i-ajn scrie să afle și 
să se bucure că noi învățăm 
foarte bine la școală, că sîntem 
cuminți, că ne e dor de el șl 
că. măcar acum. în vacantă, să 
vină să ne vadă". Cine le ajută 
pe cele trei surori să-și găsească 
tatăl ?

I
Tudor Vladimirescu 

îl așteaptă mereu pe 
poștal cu sufletul la 

eu aceeași întrebare: 
adus $1 lor vreo 

.Aproape că nici nu 
imi vine să trec prin
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„Concediu 
de
vindecare"

I
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Angajată la cooperativa „Elec- 
trometalica" din Ploiești, Elena 
Curcă s-a gindit că poate să în
caseze niscai bani și fără să se 
omoare cu munca, 
prin procurarea i 
medicale și prin falsificarea 
cestora. mărind numărul de 
prescrise. Contînd pe lipsa 
control a contabililor și pe 
perficialitatea unor funcționari 
de la serviciul de retribuție, 
sus-numita a prezentat în patru 
luni nu mai puțin de nouă cer
tificate falsificate, in baza că
rora a încasat ilegal o impor
tantă sumă de bani. Descoperin- 
du-se falsul, instanța de ju
decată i-a dat Elenei Curcă un 
certificat — de data aceasta le
gal — pentru cîteva luni într-un 
concediu... nemedical. Nici func
ționarii neglijenți nu au scăpat 
nesancționați. Cine nu deschide 
ochii, deschide punga...

Mai exact, 
de certificate 

a-

su-

Ti
tan- 
spre

i
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în mai puțin 
de o oră

Coborind din tren, Ion 
tărescu. de la Grupul de 
tiere Isalnifa, s-a îndreptat 
peronul gării Craiova. Aici, lă- 
sindu-și geamantanul jos. s-a 
uitat să vadă dacă nu cum
va oprise in stafia de la 
gară autobuzul cu care urma să 
plece. Cînd s-a aplecat să-și 
ridice geamantanul, mai ia-l de 
unde nu-i. S-a uitat 
s-a uitat in stingă, a 
unul și pe altul — 
dus si a reclamat 
gării craiovene. în __
de o oră, lucrătorii in uniformă 
albastră au descoperit geaman
tanul. precum si noul său „pro
prietar".

— E al dumneavoastră?
— Al meu e.
— Luați-l si mergeți sănătos. 

Iar el — au arătat oamenii 
dinii spre individ — « 
nostru.
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in dreapta, 
intrebat pe 
nimic. S-a 
la militia 
mai pufin

I
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or
al

I
Rubrică realizată de
Peîre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

I
I
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Comuna Puranl, județul Teleorman. Ulițele satului nu mai răspund la ințelesul de altădată al cuvintului „uliță". Străzi mărginite de case cochete și confortabile conferă satului contemporan o nouă dimensiune edilitară

Memoria de foc a arhivelor 
și realitățile socialiste 
din Cîmpia Teleormanului

a Purani, lingă A- 
lexandria. sat cu- 
orins si el de vil- 
/ătaia răscoalei de 
acum șapte de

cenii, Marin Nedea imi 
«pune : „Da, am ajuns 
cooperativă multimiliona
ră. Da. fiecare a treia casă 
din sat e nouă, și privește, 
rogu-te, ce mai mîndrețe 
de case isi fac azi oamenii! 
Da, am bătut anul trecut 
recordul pe tară la produc
ția de orz cu 6 670 kg la 
hectar, am avut recolte de 
4 800 kg la hectarul de grîu 
Si de peste 7 000 kg la po
rumbul neirigat. Vom da 
anul acesta 4 000 litri de 
lapte de la fiecare din cele 
o mie de vaci ale coope
rativei. Aproape nu mai e- 
xistă casă fără televizor 
sau fără radio la noi în 
Purani. Dar nimic nu ne-a 
venit de-a gata. Bine e ca 
pe omul cu care lucrezi 
să-l faci să înțeleagă lumea 
in care trăiește si obligația 
lui morală de a adopta o 
atitudine de molipsitoare 
neliniște creatoare, de a nu 
se mulțumi doar cu cit a 
obținut, ci de a-1 face să 
vrea mai mult, căci el știe 

. mai bine ca oricine altul 
cit poate atunci cînd pen- 

: tru sporul lui si al obștii 
■ sale trage. Omul, dacă tră

iește azi mai bine, uită u- 
neori de unde a pornit- 
Uită bordelul, rogojina, o- 
paitul. pelagra, jandarmul, 
tuberculoza, neștiința de 
carte. Si doar consătenii 
mei. din Purani. au avut 
prin părinții și bunicii lor 
parte de toate pacostele as
tea. Altfel nu s-ar fi ri
dicat in 1907 contra Mar- 
ghilomanilor. Orovenllor, 
tuturor lipitorilor cu cona
ce și palate care le sugeau 
vlaga vîrîndu-le și mai 
multă foamete si mizerie 
in nenorocitele lor de bor
deie. Puneți, dacă vreți, 
toate urgiile acelor timpuri. 
*i bolile, si umilința, și să
răcia. fată in față cu dem
nitatea țăranului de azi, cu 
mindria lui de a nu-și mai 
vedea răpită libertatea și 
de a nu mai fi de nimeni 
jignit Și veți înțelege mai 
bine ceea ce in primul rind 
ei. țăranii, simt, și anume 
că, între 1907 și zilele pe 
care le trăim azi, nu șapte 
decenii s-au interpus, ci o 
întreagă eră. Căci între 
pietrele de granit ale con
strucției noastre, la teme
lie, am pus și neuitarea."

Ce să nu uite tele
ormănenii prin 
gospodăriile cărora 
mă opresc, nepu- 
tîndu-le refuza îm

belșugata ospitalitate? Ceea 
ce au scris tocmai ma
mele și bunicile lor la 
28 august 1907. ministru
lui de interne de atunci, 
muindu-si pana în lacri- 

® mile jale! și durerilor lor 
și cerindu-i eliberarea băr
baților lor închiși, după 
Înăbușirea răscoalei, in pe
nitenciarul Tumu Măgu
rele :„...Ne rugămu Domnu
le Ministru să Vă milosti
viți de noi nenorocitele ce 
suntem si care am remasu 
pe drumuri fără a mai avea 
vreun mijlocu de întreține
re căci porumbu nu am pu
tut ara din cauza seceti și 
ce grâu am făcut ni l-a lua- 
tu boerii că nu am putut 
face învoeală, notrețu nu 
am putut strlnge pentru 
vite de iarnă măcaru o 
mână asemenea pentru 
focu ca să Încălzim casa și 

bordeiu în timpul erni 
cîndu va sufla crivățu cu 
turbare... am isprăvit mân
carea, țolele sau rupt, co
pilașii plângu... Orice per
soană ar veni în satele 
noastre cugetu ii spune că 
în acele case triste este oa
meni deținuți din revoltă 
auzindu copilași plângând 
care au remas aproape goi 
neavîndu nici o nădejde 
căci am vândut tot ce am 
avut de prin case și am 
dat ca să scăpăm pe soții 
și fiii noștri... murim de 
fome D-le Ministru... și 
nu credem ca să fim puse 
la uitare fiindu așa de ne- 
norocite...“ Semnează 39 
de tărănci din Teleorman, 
39 de mame, avînd toate la 
un loc 166 de copii, una 
dintre ele. Dita D. Ionașcu, 
cu 9 copii, alta. Nicula 
Eremia. cu 8. alta. Paras- 
chiva Selea, cu 7, și alte

1977

• Cu multimilionarii din Pumni despre „ceea ce nu se uită"
• „Priviți: fiecare a treia casă e nouă"
• Recoltele record — omagiu adus, peste decenii, celor 

căzuți pentru dreptate

șase mame cu cîte 5 copii, 
și încă patru cu cîte 6 guri 
de hrănit...

n limpede și fără 
echivoc avertis
ment dădeau Dom
nului Ministru lo
cuitorii comunei

Dulceanca din Teleor
man: „Veți ști că încă nu 
sintem împăcați pină nu 
soru pune și acești nevino- 
vați în libertate, și veți ști 
că în acest an am făcut-o 
cam în neștiință dar veți 
sti căci o facem alta din 
știință și pe alte căci des
tul de cînd suferim jugul 
și robia cea barbară boe- 
rească... Prin urmare nu 
mai nădăjduim de pace de- 
cît prin luptă... Și atunci 
se va alege la un fel !“

Da, intr-o zi avea să se 
aleagă la Un fel ! Și încă, 
să se aleagă fără să se 
uite. S-au scos dosarele 
colbuite ale proceselor lui 
1907, s-au dat la iveală lis
tele celor împușcat! cum 
este „Tabelul de locuitorii 
morți cu ocaziunea răscoa
lelor din acest județ" — 
Vlașca — 39 de suflete, de 
la 4 ani cit avea Petre Va- 
sile Șchiopu din Hodivoa- 
ia, pină la Ilie Tofan din 
Budești, căzut la 68 de ani 
sub gloanțele represiunii. 
La această listă cu care se 
fălea restabilirea ordinii în 
Vlașca se mai adăuga „Ta
belul" răniților prin îm
pușcare. vreo 58 de schilo
diți pe viață, începînd cu 
copilul Vasile Gîndac din 
Clejani. prunc de abia 3 
ani și terminînd cu moș 
Rizea Tote din Blejești, *n 
virstă de 80 de ani. Apoi, 
peste toate, se adăugau „Ta
belele" cu arestații care 
ticsiseră temnițele într-a- 

tîta, încît, nemaifiind 
locuri prin pușcării, vreo 
700 dintre ei au fost închiși 
în șlepuri-închisori pripo
nite la malul Dunării.

Despre cruzimea re
presaliilor trans
formate în unele 
locuri în sînge- 
roase curmări de 

vieți nevinovate prin ni
mic. nici măcar prin pre
textul răscoalelor, așa cum 
s-a petrecut în comuna 
Pătulele din Mehedinți, au 
rămas documente si măr
turii zguduitoare cum este 
cel publicat de revista 
„Neamul României" la 20 
septembrie 1907 de către 
Ștefan Lățea : „Aici răscoa
lele propriu-zis n-au fost... 
cînd intră in sat un regi
ment de roșiori, în ziua de 
16 mart, venind dinspre 
Vlădaia, unde reprimase re

voltele... Se trage o salvă 
în aer ; se crede că solda- 
ții n-au voie să tragă în 
carne și că au cartușe oar
be : lumea nu se împrăș
tie. A doua salvă se trage; 
cad morți și răniți ; lumea 
se împrăștie ; se vede că 
nu e glumă, si o iau la 
fugă. Se ordonă alte salve 
după fugari ; de asemenea 
cad morți pe linie..." 8 
morți si 5 răniți.

„Dar s-a mers mal de
parte — continuă relatarea 
— era setea nesățioasă de 
sînge. era ura înverșunată 
a clasei privilegiate contra 
țăranilor, din voința a le 
tăia orice poftă în viitor de 
a-și expune măcar păsurile 
lor..." S-au întocmit liste 
de „răsculați", oamenii au 
fost ridicați de la casele 
lor. duși într-o pădure de 
salcimi în afara satului și 
împușcați. încă cincispre
zece victime — numai băr
bați între 21 și 80 de ani. 
Și calvarul încă nu s-a ter
minat. „Apoi sint ridicați 
de acasă din Pătule : 1. Ilic 
Micu Mateiaș. de 22 de ani. 
2. Ștefan Dumitru Iovan 
Călțan. de 19 ani — și îm- 
pușcați. în urmă : Constan
tin Uleiu. de 50 de am, 
fost sergent în Războiul 
Independenței, cu sase de
corații primite pentru cu
rajul și bravură lui pe 
cîmpul de luptă ; cel care, 
subt ploaia de gloanțe ră
pește pe maiorul Giurescu 
din miinile turcilor în ata
cul de la Rahova ; om paș
nic și isvop nesecat de is
torisiri relative la campa
nia la care a luat parte. 
Nicolae, fiul lui Constantin 
Uleiu. de 27 de ani. Ștefan 
Obracea. de 47 de ani. Toți 
acești trei sint legați cot la 
cot, fiul alături de tată, duși 

la gard, și se ordonă salve 
în ei. Fostul veteran și de 
data asta scăpase neatins 
de gloanțe : se alesese cu 
o ușoară rană numai. E îm
pușcat de unul din ofi
țeri... prin sase focuri de 
revolver, trase in cap și în 
inimă.,. Din cînd în cînd 
cîte un convoiu de prizo
nieri trece prin lungul 
liniei mari spre conacul 
proprietății. Citeva minute 
încă ; o salvă, citeva detu
nături răzlețe, iarăși liniș
te : și apoi cite un car OU 
cadavrele executatilor spre 
a le preda familiei pen
tru inmormintare. Nu e 
voie să se tragă clopote 
după morți ; nu e voie să 
se țipe, să se plîngă după 
ei..."

Da. nici de plîns morții 
nu era voie, nici de bocet, 
nici de jale, nici de tras 
clopotul in dungă. în

schimb, in cabinetul „Pre- 
sidenției Consiliului de 
Miniștri", pe la mijlocul 
lui martie 1907. se întoc
mea un proiect de „rugă- 
ciune-directivă", care sâ se 
citească în toate bisericile 
țării. O „rugăciune" dictată 
de miniștrii care ordona
seră măcelul. „Să se ierte 
păcătoșii care s-au răscu
lat. si păcatul cel mare să- 
vîrșit acelora carii au dat 
foc avutului altora... că a- 
cei care din orbire unelti
rile diavolului au păcătuit 
în ver ce chip luînd parte 
la răsvrătiri... Domnului 
să ne rugăm ca iertați să 
fie toți ostașii care au a- 
părat tara de răsvrătire și 
de jaf și au tras cu arma 
împotriva fraților lor. Dom
nului să ne rugăm ca să 
lumineze pe cei chemați a 
face dreptate... si pe cei 
care nu au înțeles bine po
runca cerească ca să ne iu
bim pe aproapele nostru 
ca pe noi înșine... Acea ru
găciune trebe cetită pin’la 
Paști necontenit, căci altfel 
nu aud toți..." Semnat : 
Cabinetul. Vorba celui ce 
descria ororile din Pătule
le : ....apropierea între
clase e garantată pentru 
multă vreme !“ Cam așa 
cum reiese din circulara 
„confidențială" hr. 14669 
din 19 martie 1907, semnată 
de ministrul de interne 
Brătianu și expediată tutu
ror prefecților de județe : 
„Trebuie să se profite de 
prezenta armatei si de im- 
presiunea forței pentru a 
se face toate ameliorările, 
justificate și raționale, In 
toate regiunile unde n-au 
fost revolte și devastări. Se 
va arăta astfel că cei pa- 
cinici au cîștigat mai mult. 
Aceste măsuri împreună 

cu pedepsirea severă a ac
telor de distrugere sau de 
rebeliune, vor readuce li
niștea definitivă în viața 
năstră...".

Guvernul înspăimîn- 
tat de moarte uită 
rațiunea și lasă 
spaima să guver
neze. Să apese

pe trăgaci. Să înfricoșe
ze. Să vlre in gurile
răsculaților pămîntul re
vendicat de cei ce striga
seră : „Vrem pămînt!“ Un 
„devotatul Excelenței Sale 
Domnului Ministru de Res- 
boi General Averescu" pro
punea : „Aș fi de idee, ca să 
se scoată de către ziarele 
Universul. Țara și Adevă
rul, cîte o ediție specială 
pentru comunele din țară, și 
adică : o ediție pentru Ol
tenia, alta pentru Muntenia 
și alta pentru Moldova. în 

ediția Olteniei se va arăta 
știri din Muntenia și Mol
dova. în cea a Munteniei 
știri din Oltenia și Moldo
va, și în cea a Moldovei 
știri din Muntenia și Olte
nia. Aceste știri vor fi cele 
mai fantastice și extrava
gante, și adică : că o ar
mată de 500 000 de oșteni 
este pe picior de răz- 
boiu și că toată Artileria, 
Cavaleria etc., etc. se face 
uz de ea ca în timp de cam
panie și că se trage în 
carne vie fără nici o cru
țare ; că sunt sute de mii 
de cadavre și sute de co
mune nimicite, iar cei 
prinși vii făcuți prizonieri 
și condamnați la muncă 
silnică pe viață, iar con
centrații și rezerviștii che
mați sub drapel care nu 
s-au prezentat și nu se 
prezintă de voe, cum sunt 
prinși și împușcați. S-ar 
mai putea afirma că incă 
o jumătate milion de oș
tire austriacă va veni în 
țară și va trage în carne 
vie asupra răsculaților... 
Aceste ediții speciale să nu 
aibă acces decît la sate, 
fără a se distribui în orașe 
sau să fie libere a eși din 
țară. Toate aceste știri să 
aibă un caracter positiv. ca 
astfel să intre groaza de o 
dată în toată țara...".

Nu mai era nevoie să se 
pună în practică ideea 
„devotatului". Groaza bîn- 
tuia țara pe măsura mîniei 
stîrnite de cuțitul ajuns la 
os și a represaliilor meto
dice, sistematice, puse la 
cale ca intr-un teatru de 
război în care obuzul de 
tun înfrunta ciomagul. în 
vremea aceea apărea te
legrama trimisă de către 
Asociația industriașilor de 
petrol din România, primu

Imagine de primăvară, la Purani, 1a semănatul florli-soarelul, cu cinci tractoare moderne deo 
dată, imagine care prin ea însăși — suprapusă peste imaginea plugurilor de lemn din urme 
cu șapte decenii — dă măsura saltului istoric al agriculturii românești, in epoca de edificare 

a socialismului. Plugăritul a dispărut șl ca noțiune...

lui ministru t „Tara a tre
cut prin grele vremuri, și 
acum, cînd mulțumită mă
surilor energice și înțelep
te. cari s-au luat de către 
înaltul Guvern, am revenit 
iarăși la zilele paeinice de 
altă dată, ținem și noi *A- 
sociațiunea Industriașilor de 
Petrol» de a vă aduce mul
țumirile călduroase și ex- 
presiunea recunoștinței 
noastre sincere...".

Cit despre „măsurile 
energice și înțelep
te" luate de „înal
tul Guvern", ele a- 
rătau ca în telegra

ma strict confidențială tri
misă de generalul Lambrino 
la 1 aprilie 1907 ministrului 
de interne proaspăt în post. 
I. I. C. Brătianu : „Secto
rul regimentului 5 roșiori. 
— în Salcea împușcat cinci 
capi rescoală, distrus casele 
la trei resculați. în Cătu
nele împușcat 3 capi res
coală. în Pristol împușcat 
7, distrus cinci case. în 
Gîrla Mare împușcat 3, dis
trus 12 case. în Jiana Ve
che împușcat 9 resvretiți, 
ars 12 case. Sectorul II 
batalionul 2 regim. 17 —. 
La Isvorelu împușcat 1 cap 
rescoală. SBctorul IV un 
batalion regim. 18 bombar
dat satul Gvardenița cutb 
de resculați...".

Sînt sute, mii de astfel 
de telegrame „strict confi
dențiale" în șingeroasele 
arhive ale lui 1907. Din 
toate strigă vieți curmate 
clamind neuitarea...

i mă întorc la prie
tenul meu djn Pu- 
ranii Teleormanu
lui, Marin Nedea, 
președintele unei 

cooperative acum înstări
te dintr-o comună peste 
care, atunci, în acea pri
măvară timpurie de sin
ge și foc, s-a rosto
golit tăvălugul pedepsei, 
îmi spunea : „Este bine ca 
oamenilor să Ii se amin
tească. Parcă ar mai trebui 
scris despre ieri. Țăranul e 
sensibil — imi spunea el — 
cinstit, cu un fond sufletesc 
integru, bine păstrat. Har
nic. Mindru Ospitalier. 
Om de cuvint. Priveș
te în jur : Totul, ab
solut totul, fata asta nouă 
a țării el i-a dat-o, cu fra
tele lui din fabrici și uzine. 
La muncă l-au chemat vin- 
tul de primăvară, cîmpul 
cînd s-a zvintat, holdele 
gata de recoltă. E o lege 
a firii. O lege care izvo
răște din pămintul strămo
șesc, din dreptatea pe care 
țăranul român, „talpa țării", 
și-a făcut-o prin luptă, 
călcînd strîmbătatea. din 
înțelepciunea lui și din fe
lul cum a știut să urmeze 
calea partidului, cuvintul 
comuniștilor, cei ce i-au 
arătat drumul belșugului, 
al demnității și al respec
tului de sine. Asta trăim, 
căci pentru asta au luptat 
părinții și bunicii noștri. 
De n-am fi ajuns la o ast
fel de zi, lupta le-ar fi fost 
zadarnică. Dar privește în 
jur : țăranii lui 1907 iși nu
mărau pe atunci morții ră
puși de gloanțe, cei din 1977 
iși numără maiștrii recolte
lor bogate și eroii muncii 
socialiste. Iar țara devine 
întruchiparea visului pen
tru izbîndirea căruia atîția 
căzură...".

Ioan GR1GORESCU
Fotografii: E. Dlchlseanu

Mereu, noi mijloace tehnice moderne sint puse în slujba țăranilor cooperatori pentru sporirea 
producțiilor. La Stațiunea de mecanizare a agriculturii din Purani se construiește un nou 

atelier mecanic pentru reparații de mașini agricole și tractoare

Oră de laborator la Liceul de mecanică din satul Vitănești, comuna Purani. în 1907, satul 
avea doar cîțiva știutori de carte

Omul însuși, locuitor al satului, este un cu totul alt țăran decît odinioară. Trăiește în demnitate, muncește cu hămipie. ÎȘi hotărăște 
singur destinul și vorbește despre propriul trecut ca despre vremuri de mult apuse și uitate

Dacă ar fi numai această imagine și tot or fi de ajuns pentru a ne convinge că aici, la Purani, ca în toate satele României socialiste 
ne aflăm pe teritoriul unei cu totul alte condiții sociale decît în vremurile prăvăliei cu gaz și fitil de lampă
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învătămintul politico-ideologic Festivalul național „CtNTAREA ROMÂNIEI"

de masă-organic legat de cerințele
dezvoltării economico-sociale
In spiritul prevederilor Programului de măsuri adoptat de Plenara 

C.C. al P.C.R. din noiembrie 1976. anul acesta funcționează în cadrul 
învățămîntului politico-ideologic numeroase forme ale învățămîntului 
politico-ideologic de masă la care participă oameni ai muncii ce nu 
sint cuprinși în invățămintul de partid și U.T.C. Organizarea lor este în
credințată comitetelor de sindicat (in întreprinderi și instituții) si con
siliilor locale ale Frontului Unității Socialiste (în cartiere și la sate) 
sub conducerea nemijlocită a organizațiilor de partid. Aspecte mai sem
nificative ale desfășurării învățămîntului politico-ideologic de masă au 
constituit obiectul unei recente convorbiri cu tovarășul Cristian Chelaru, 
secretar al Comitetului județean Iași al P.C.R.

— V-am ruga să ne spuneți, mai 
întîi. cum este organizat in județul 
Iași invățămintul politico-ideologic 
de masă si care este aportul organi
zațiilor de sindicat si al consiliilor 
locale F.U.S. la buna sa desfășurare ?

— în lumina exigențelor formulate 
de Programul de măsuri în domeniul 
muncii ideologice și cultural-educa
tive. Comitetul județean de partid 
Iași a acordat o atenție deosebită 
organizării și desfășurării întregului 
învățămint politico-ideologic, care 
cuprinde în județul nostru 245 000 
oameni, reprezentînd 62 la sută din 
populația județului ce 
ani. Dintre aceștia in 
de masă sînt cuprinși 
de oameni — 52 000 în 
și instituții, iar aproape 
mune și cartiere.

Din punct de vedere al organizării, 
în întreprinderi și instituții cursurile 
învățămîntului de masă corespund, 
în general, structurii organizației de 
sindicat. In cadrul grupelor sindicale, 
în funcție de mărimea acestora, s-au 
organizat unul sau mai multe 
cursuri. Tematica ce se dezbate este 
întocmită de către consiliul județean 
al sindicatelor și Include atît pro
bleme de ordin mai general, cit șl 
aspecte concrete legate de sarcinile 
cele mai actuale privind utilizarea 
maximă a tuturor capacităților de 
producție. creșterea productivității 
muncii, a eficientei economice, redu
cerea consumurilor de materii pri
me și materiale etc. Aș menționa 
că în multe întreprinderi (între
prinderea mecanică de material ru
lant Pașcani. Combinatul de fibre 
sintetice. întreprinderea metalurgi
că). organizația de sindicat a creat 
pentru cadrele cu o pregătire pro
fesională superioară lectorate tehni- 
co-economicc, in cadrul cărora se 
dezbat probleme legate de intro
ducerea noului, de modernizarea flu
xurilor tehnologice, reducerea sub
stanțială a consumurilor, folosirea 
pe scară largă a înlocuitorilor, atra
gerea în circuitul productiv a tuturor 
materialelor secundare — toate aces
tea fiind, după cum se știe, elemente 
constitutive ale unei înalte eficiente.

La sate, învătămintul de masă care 
s-a încheiat zilele acestea a fost 
organizat de către consiliile locale 
F.U.S., în general, pe formațiuni de 
lucru (fermă, brigadă), creîndu-se în 
felul acesta posibilități pentru abor
darea largă a problemelor concrete, 

’’Inrefflfice fiecărui loc de muncă. în 
Cărtfere. cursurile se predau pe grupe 
alcătuite pe criteriul vecinătății de 
străzi și de blocuri.

— Ce cadre funcționează ca pro
pagandiști si cum se asigură pregă
tirea lor ?

— In cadrul Învățămîntului politi
co-ideologic de masă din județul 
nostru activează 1 929 de lectori și 
propagandiști. In rîndurile lor am 
căutat să promovăm tovarăși cu o 
temeinică pregătire politico-ideolo- 
gică. cu experiență în munca politi- 
co-edutativă, punînd un accent de
osebit pe antrenarea tot mai largă 
a cadrelor cu funcții de răspundere : 
ingineri, economiști, directori de 
S.M.A., deputați. vicepreședinți de 
consilii populare etc. Pregătirea lor 
este asigurată de cabinetele județean 
și municipal pentru activitatea ideo
logică și politico-educativă, întocmai 
ca și pentru lectorii și propagandiștii 
din cadrul învățămîntului de partid. 
Căutăm să realizăm o pregătire cît 
mai apropiată de 
curs în parte.

— Invățămintul 
mat. ca de altfel 
politico-ideologic.

depășește 14 
învătămintul 
circa 100 000 
întreprinderi 
42 000 in co-

specificul fiecărui

de masă este che- 
intreg invățămintul 

______ ___ _____ nu numai să ex
plice politica partidului, ci si să-i 
mobilizeze pe oameni la traducerea 
ei in viață. îndeosebi acum, cind 
eforturile colectivelor de oameni ai 
muncii sint orientate spre înlăturarea 
urmărilor cutremurului, spre înde
plinirea exemplară a sarcinilor cin
cinalului. cum acționează organiza
țiile de partid pentru a orienta în 
acest sens invățămintul de masă, în-

cit el să sprijine efectiv bunul mers 
al producției ?

— îndeobște, dezbaterile din Învă
tămintul de masă răspund acestei 
cerințe. De pildă, la I.M.M.R. Paș
cani. la Combinatul de fibre sinte
tice. în comunele Gorban. Ruginoasa, 
Bivolari, pentru a nu menționa de
cît citeva exemple, dezbaterile pur
tate îndeosebi pe teme concrete le
gate de traducerea în viată a poli
ticii economico-sociale a partidului 
prilejuiesc referiri largi la preocu
pările actuale ale colectivelor res
pective. Este deosebit de pozitiv că 
în dezbaterile din cursuri s-au ana-

Din experiența 
Comitetului județean 

lași al P.C.R.

Uzat modalitățile prin care colectivele 
de oameni își pot suplimenta pro
ducția pe acest an, invățămintul po
litico-ideologic de masă aducîndu-și, 
astfel, contribuția la angajamentul 
pe care și l-a luat județul Iași de a 
realiza în 1977 o producție suplimen
tară în valoare de 500 milioane lei. 
Aș remarca. în acest sens, dezbate
rile din cadrul întreprinderii de pre
lucrare a lemnului, unde colectivul 
a dat in luna trecută peste plan circa 
100 de garnituri de mobilă și alte 
produse de care cetățenii au atîta 
nevoie acum, al întreprinderii „Ni- 
colina" etc.

Cu toate rezultatele bune obținute, 
nu putem spune însă că în desfășu
rarea învățămîntului de masă au 
fost înlăturate manifestările de for
malism și superficialitate, tendințele 
de menținere a discuțiilor în sfera 
generalităților. De pildă, dezbaterile 
cu privire la probleme legate de 
productivitatea muncii sau micșora
rea consumurilor specifice In unități 
cum ar fi întreprinderea de utilaje, 
piese de schimb și reparații, între
prinderea textilă „Moldova" s-au 
soldat cu o slabă eficientă educativă 
tocmai pentru că au îmbrăcat o for
mă generală, au ocolit deficientele 
ce se manifestă în unitățile econo
mice respective în ceea ce privește 
realizarea ritmică a sarcinilor de 
plan, organizarea științifică a mun
cii. asigurarea ordinii si disciplinei.

Aprecieri asemănătoare pot fi fă
cute și în privința dezbaterilor de pe 
unele șantiere și fronturi de lucru 
ale Trustului de construcții Iași. Deși 
anul trecut, spre a da un singur 
exemplu, șantierul noului Combinat 
de utilaj greu din Iași a avut res
tanțe concretizate într-un volum de 
lucrări nerealizate, restante sporite 
și nu diminuate in primele luni ale 
anului acesta, totuși dezbaterile din 
cadrul învățămîntului politico-ideolo
gic de masă — și. pe un plan mai 
larg, acțiunile politico-ideologice — 
nu au manifestat suficientă comba
tivitate. nu au pus în discuție cu 
toată intransigenta cuvenită răspun
derea care revine conducerii și în
tregului colectiv al șantierului res
pectiv in lichidarea acestor lipsuri, 
în recuperarea restanțelor.

Tocmai pornind de la aceste defi
ciente am luat o serie de măsuri 
menite să asigure o și mai strînsă 
legare a dezbaterilor de problemele 
practice. întărirea caracterului lor 
concret. în primul rlnd. ne-am con
centrat atentia asupra pregătirii te
meinice a lectorilor și propagandiști
lor. încît aceștia să cunoască bine 
problemele și realitățile locale.

în acest scop, la nivelul cabinetului 
Județean s-au elaborat o serie de 
materiale care înfățișează dezvoltarea 
județului Iași în cincinalul revoluției 
tehnico-știintifice. evoluția ramurilor 
de bază ale economiei județului, rit
mul de realizare a Investițiilor în 
județ, Iși propun să sintetizeze preo-

cupările din întreprinderi pe linia 
transpunerii în viață a sarcinilor 
puse de conducerea partidului în 
domeniul industriei. In multe unități, 
materialele de care v-am vorbit sint 
completate cu date oglindind reali
zări și neajunsuri din activitatea co
lectivelor respective.

Ne preocupă, de asemenea, pregă
tirea metodică a lectorilor. însușirea 
metodelor active de stimulare a dez
baterilor. în acest sens am organizat 
citeva acțiuni speciale, cum ar fi : 
„Metodologia realizării unor expu- 
neri-dezbateri". „Folosirea întrebă
rilor in cadrul expunerilor". „Mij
loacele audio-vizuale și specificul uti
lizării lor în activitatea educativă în 
grupul de adulti". în cadrul cărora 
explicațiile de ordin teoretic s-au 
îmbinat cu demonstrații practice.

E necesar să amintim că forța de 
Influențare a acestei importante for
me a învățămîntului politico-ideolo
gic este, uneori, micșorată de o serie 
de lipsuri pe care încercăm să le li
chidăm. De pildă, la întreprinderea 
mecanică „Nicolina". la întreprinderea 
de transport in comun, precum și în 
comunele Butea. Cosmești. Dagîta, 
Focuri, cursurile cuprind un număr 
prea mare de oameni, aproape o sută 
și chiar peste o sută, ceea ce evi
dent nu este de natură să creeze 
condiții pentru adîncirea probleme
lor, pentru dezbateri antrenante, vii, 
eficiente. în alte locuri — întreprin
derea „Tehnoton". unitățile comer
ciale din Iași, comunele Coarnele 
Caprii. Oțeleni. Vînâtori — cursurile 
nu se țin cu regularitate, probleme 
importante din tematică rămînînd 
nediscutate.

Avind în vedere deficientele sem
nalate. comitetul județean P.C.R. a 
inițiat o acțiune largă de control și 
îndrumare : colective formate din 
activiști și lectori ai comitetului ju
dețean investighează modul cum se 
desfășoară cursurile din învătămintul 
politico-ideologic în 40 de comune și 
20 de întreprinderi, îndrumă si stabi
lesc. de comun acord cu organizațiile 
de partid, măsuri concrete pentru în
lăturarea unor neajunsuri, pentru 
ridicarea continuă a nivelului calita
tiv al dezbaterilor.

Concluziile de mai largă generali
tate vor forma obiectul unor dezba
teri cu secretarii comitetelor de par
tid. cu propagandiștii, tocmai pentru 
a fi cunoscute de către întregul ac
tiv de partid si a se adopta măsuri 
corespunzătoare fiecărui loc de 
muncă. Secretariatul comitetului ju
dețean va urmări transpunerea în 
practică a acestor concluzii, care vor 
asigura, sîntem convinși, perfecțio
narea multilaterală a învățămîntului 
politico-ideologic de masă, sporirea 
aportului său la dezvoltarea conștiin
ței oamenilor. Ia solutionarea proble
melor concrete din fiecare unitate.

Paul DOBRESCU

Desfășurarea etapei de masă a Fes
tivalului național „Cîntarea Româ
niei" a cuprins o mare diversitate de 
grupuri și formații corale, de mon
taje literar-muzicale. o bogată rețea 
de cenacluri literare, colective tea
trale. brigăzi artistice si echipe de 
dans tematic. Cele 4 374 formații de 
toate genurile artistice, din cadrul 
armatei, din care 581 au promovat în 
etapa județeană, au prezentat peste 
19 500 spectacole, vizionate de apro
ximativ 3 500 000 spectatori.

Sub directa conducere a organelor 
și organizațiilor de partid din armată, 
consiliile de educație politică si cul
tură socialistă au asigurat îndru
marea unitară a întregii munci de 
creație și a tuturor formațiilor artis
tice pentru cultivarea și dezvoltarea 
la tinerii ostași a trăsăturilor patrio
tismului socialist, a devotamentului 
nemărginit fată de popor si partid, 
față de comandantul suprem al for
țelor noastre armate. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a dragostei față 
de muncă, a hotărîrii de a-și consa
cra întreaga energie progresului so
cietății noastre socialiste, apărării in
dependenței și suveranității

Aniversarea centenarului 
dentei de stat prilejuiește 
glorioaselor fapte de eroism 
de înaintași pe cîmpurile de bătălie 
în numele idealului sfînt de neatîr- 
nare. Faptul că unele unități mili
tare își sărbătoresc 100 de ani de 
existentă constituie. In același timp, 
un bogat izvor de inspirație pentru 
activitatea cultural-artistică din ar
mată. manifestările organizate repre- 
zentînd prilej de cinstire a faptelor 
de arme ale contingentelor anterioa
re, precum și un vibrant îndemn spre 
continuarea și îmbogățirea tradițiilor 
ostăsesti cu noi fapte, demne de 
realitățile socialiste pe care le trăim.

Dragostea fată de patrie, popor șl 
partid, hotărîrea nestrămutată a ar
matei de a-și îndeplini exemplar mi
siunile încredințate de comandantul 
suprem, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a constituit ideea centrală a specta-

colelor, montajelor literare, recitalu
rilor de poezie, dintre care remar
căm : „Te apărăm și te slăvim Re
publică iubită". „Sîntem aici dintot- 
deauna". ..De strajă sub drapel", „E- 
logiu patriei". „Eroi au fost, eroi sînt 
încă". Cele peste 150 formații de tea
tru au pus în scenă piese cu un pro
nunțat caracter educativ din drama
turgia românească contemporană, prin

dorobanților", „Sus Inima români", 
precum și creații lansate cu prilejul 
festivalului cintecului ostășesc „Te 
apăr și te cînt, patria mea". Dacă la 
acestea asociem și formațiile de dan
suri populare și cele tematice — peste 
200 — avem o imagine mai bogată 
a amplificării activității artistice 
interpretare din armată. în care 
fost angrenați un mare număr

Participări artistice ostășești variate, 
o tematică unitară;
cum

de 
au 
de

patriei, 
indepen- 
evocarea 
săvîrșite

pmiisMLiii smusi
care au adus în fața spectatorilor 
momente și fapte reprezentative din 
lupta eroică a poporului nostru pen
tru libertate și progres social, creații 
originale inspirate din problematica 
vieții ostășești. Enumerăm. în acest 
sens, piesele : „Reduta". „Șoimii", 
„Io. Mircea Voievod". „Vodă Cante- 
mir", „Buna noapte nechemată". 
„Ceața", „A patra garnizoană". „Cu 
disciplina nu-i de glumit".

Formațiile corale — peste 360 în
scrise în etapa de masă — mereu 
mai active și pline de prospețime, 
au inclus în repertoriile lor cîntece 
cu o mare forță de înrîurire educati
vă. piese din patrimoniul coral revo
luționar. muncitoresc si de tradiție : 
„Pui de lei". „E scris pe tricolor 
unire", „Trompetele răsună". „Trico- 
lorul", „Imn neatirnării". „Marșul

ostași, maiștri militari, subofițeri și 
ofițeri.

Realizînd un viu dialog cu oamenii, 
cele peste 1 350 brigăzi artistice care 
au participat în etapa de masă a 
festivalului au abordat în programele 
lor înaltele virtuți morale si de luptă 
ce caracterizează ostașul armatei 
noastre, au subliniat ceea ce este mai 
semnificativ, esențial in unități si 
subunități privind participarea la 
instrucție. în aplicații și pe șantierele 
economiei naționale unde-și formează 
deprinderile de luptători și construc
tori. Demn de remarcat este faptul 
că acest gen artistic, alături de tea
trul scurt, muzica revoluționară și 
patriotică, montajul literar-muzical și 
dansul tematic — genuri cu o recu
noscută forță de penetrație și in
fluențare — a cunoscut creșteri no-

tăblie atît în direcția tmbogățirli con
ținutului. cit si a interpretării și 
oportunității abordării unor fapte e- 
sențiale din viata și activitatea ostă
șească.

în etapa de masă s-a făcut remar
cată prezenta a peste 3 437 creatori 
din rîndul cadrelor, membrilor de fa
milie. militarilor în termen, elevilor 
și angajaților civili, care au realizat 
peste 10 200 lucrări literare, muzicale, 
plastice, de artă populară si fotogra
fică. reunite în 278 expoziții, din care 
au fost selecționate pentru etapa ju
dețeană 2146. Ostașii participant la 
concursul de creație s-au inspirat din 
realitățile noastre socialiste, din tre
cutul glorios de luptă al poporului și 
partidului, al armatei române.

Participarea ostașilor țării la Festi
valul național „Cîntarea României" 
— amplă manifestare a muncii și 
creației — se reflectă înainte de toate 
în obținerea de rezultate bune și 
foarte bune în procesul pregătirii de 
luptă și politice. în întărirea ordinii 
și disciplinei militare.

în etapa județeană participă în 
continuare șl cele mai bune formații 
ostășești Comandanții, organele și 
organizațiile de partid se preocupă 
de îmbunătățirea pe toate planurile 
a creației și interpretării, de însușirea 
și reflectarea unor noi idei si ima
gini sugerate de mersul avîntat al 
muncii, al vieții ostășești, de realiza
rea a noi manifestări cu puternice 
valențe educative, mobilizatoare. în 
acest amplu efort de perfecționare, de 
un real folos este sprijinul pe care 
îl acordă formațiile profesioniste ale 
armatei, ansamblul „Doina", secțiile 
de estradă din București si CIuj-Na- 
poca. specialiști din domeniul arte
lor plastice, coregrafi. dirijori, in
structori pentru brigăzile artistice, 
scriitori militari.

Oștirea cîntă patria noastră dragă, 
România socialistă, cu sinceritatea 
și vigoarea inimii cu care o slujește.

Maior Marin MIREA 
Căpitan Petre BANA

=

Solidaritate pionierească
Pe durata vacanței 

de primăvară, numărul 
pionierilor și școlarilor 
din Iași va fi cu 150 
mai mare ca de obicei. 
Explicația ? Simplă și 
emoționantă 1 La invi
tația Consiliului muni
cipal Iași al organiza
ției pionierilor. 150 de 
pionieri din sectorul 2 
al Capitalei, care au a- 
vut de suferit de pe 
urma seismului, Iși 
petrec vacanța în bă- 
trînul și veșnic tînărul 
Iași. Ei vor fi găzduiți 
în familiile unor pio
nieri de la școlile ge
nerale nr. 4. 11, 23. 23 
și liceul nr. 5.

în ziua de 7 aprilie, 
la sosire, au fost pri
miți în gară cu flori și 
îmbrățișări.

prins pe piept o insig
nă cu cuvintele „Prie
tenie. Iași — 
1977". De la 
care pionier 
tean, însoțit 
un pionier ieșean și 
părinții acestuia au 
plecat direct acasă. 
Pioniera Ana Padura
ru ne-a relatat că după 
ce pionierii oaspeți se 
vor cunoaște mai în
deaproape cu cei care 
i-au primit în familiile 
lor. precum și cu co
legii acestora și profe
sorii școlilor amintite, 
se vor organiza și vi
zite la alte școli și gră
dinițe de copii, la di
verse întreprinderi și 
monumente istorice din 
oraș. Pentru pionierii 
bucureșteni, teatrul de

București 
gară, fie- 
bucureș- 
de către

copii și tineret din lo
calitate va prezenta la 
casa de cultură a tine
retului un spectacol cu 
piesa „O navă pentru 
cer senin", al cărei su
biect este inspirat de 
activitatea minitehni- 
cienilor. Micii oaspeți 
și gazdele lor ospitalie
re vor face turul ora
șului și drumeții la 
locurile de agrement 
din preajmă: Ciric 
și Repedea.

Vacanța de primăva
ră din 1977 va rămîne 
astfel în amintirea pio
nierilor bucureșteni 
prin sentimentul de 
prietenie și solidaritate 
pionierească. asociat 
cu pitorescul Iașiului. 
(Manole Corcaci).

„Misterul lui Herodot
într-un sat din nor

dul Moldovei doi copii 
descoperă urmele ce
tății romane Lisidava ; 
apoi filmul scoate în 
evidentă importanta 
colectivului în viața 
copiilor, atrage aten
tia asupra urmărilor 
pe care anumite me
tode pedagogice (pre
cum folosirea curelei 
și excesiva autoritate 
părintească) pot să le 
aibă asupra unor ca
ractere în formare, 
subliniază aportul pe 
care, în trecut. învă
țătorii din sate l-au 
avut în păstrarea și 
punerea în valoare a 
istoriei noastre...

Nu e cam mult pen
tru un singur film ?, 
ne. întrebăm.

Din păcate. Misterul 
lui Herodot este în
tr-o măsură o greoaie 
lecție de morală a- 
plicată ; schelăria mo
rală e atît de stîn- 
gaci ridicată încît be
neficiul pe care fil
mul ar fi urmat să-l 
aducă în conștiința 
spectatorului — fie el 
copil sau matur — se 
transformă uneori în 
deserviciu. Am avut 
tot timpul impresia 
că Geta Doina Tar
navschi, regizoare și 
scenaristă, și-a în
sușit profesoral cite
va teme pentru o 
expunere și. conștiin
cioasă. și-a făcut da
toria de a le 
publicului, 
observat că 
torul, astăzi, 
tă cu ușurință con
venția artistică, ori
care ar fi ea ; arta și

viața l-au învățat că, 
indiferent de limbajul 
adoptat, important este 
mesajul artistic ; dar 
acest spectator are cu 
atît mai mult preten
ția ca o dată intrat 
intr-o convenție să 
rămînă în cadrul ei și 
nu să fie purtat de la 
un limbaj la altul... 
Realizatoarea nu a 
depășit aici nivelul 
unui didacticism im
personal.

Sarcina 
cu copiii 
poate de___  .
un regizor; Geta Doi
na Tarnavschi are 
desigur o înclinație 
pentru lumea celor 
mici, ea poate fi 
descoperită ușor in 
răbdarea cu care îi 
urmărește în aven
turile lor. Ne lovim 
însă, în Misterul lui 
Herodot, de o mai 
veche suferință : repli
ca artificială; și repli
cile sînt cu atît mai 
artificiale de data a- 
ceasta. cu cit ele tre
buiau rostite de niște 
copii ; există și 
geniali, e posibil, 
regizoarea caută să ne 
convingă tot timpul că 
eroii săi sînt niște 
copii ca oricare alții. 
Realizatoarea, care a 
scris și scenariul după 
romanul lui N. Iones- 
cu-Dunăraru, a simțit 
nevoia de a da firesc 
replicilor și atunci, 
fără rezerve, a adău
gat sentințelor morale 
și științifice o seamă 
de interjecții, expresii 
și ticuri verbale pito
rești. dar a făcut-o ca 
cei care pun scoarțe

de a lucra 
este cît se 
grea pentru

((

• PRAHOVA. în cadrul ma
nifestărilor dedicate anului 1907 
în comuna Sîngerul (Prahova), 
pe locuri ale răscoalei țărănești 
de acum 70 de ani, a avut loc 
un simpozion la care profesori, 
muzeografi, cercetători, arhi- 
viști din județ au prezentat re
ferate, comunicări legate de e- 
venimentele din 1907. Partici- 
panții au luat parte apoi la ver
nisajul expoziției documentare 
organizate de către Muzeul ju
dețean de istorie și arheologie 
Prahova și biblioteca comunală. 
Comitetul de cultură și educa
ție socialistă Prahova si centrul 
de îndrumare a creației popu
lare și a mișcării artistice de 
masă au editat in citeva mii de 
exemplare foaia volantă „Ce
naclul prahovean", dedicată for
mațiilor artistice ale caselor de 
cultură, cluburilor muncitorești, 
căminelor culturale participante 
la Festivalul național „Cîntarea 
României". (Constantin Căpraru). 
• IAȘI. La Pașcani, în organi
zarea bibliotecii orășenești și 
clubului C.F.R. „Unireș" a avut 
loc un jurnal literar cu tema 
„Lupta pentru independență și 
dreptate socială, oglindită in o- 
perele clasicilor literaturii noas
tre". „Am vrut să fim indepen
denți. ca să ne trăim viața noas
tră proprie" — a fost tema unul 
simpozion susținut la întreprin
derea de ulei „Unirea" din Iași 
de către un colectiv de cercetă
tori de la Institutul de istorie și 
arheologie „A. D. Xenopol" din 
localitate. (Manole Corcaci). • 
CARAȘ-SEVERIN. Cenaclul li
terar „Semenicul" din Reșița a 
organizat un simpozion cu tema 
„Literatura 8i sentimentul pa
triei". (Nicolae Catană). • BO
TOȘANI în aula Liceului nr. 1 
din Dorohoi s-a desfășurat

colocviul universităților 
tural-științlfice din județul Bo
toșani. avind ca obiect îm
bogățirea și perfecționarea for
melor educației materialist- 
științifice și moral-cetătenești. 
Consiliul de educație poli
tică și cultură socialistă din 
comuna Mihăileni editează bu
letinul lunar de informare „Re
alizări și sarcini", destinat pro
pagandiștilor, responsabililor cu 
informarea politică, cadrelor de 
conducere din comună. (E. Na- 
zarie). • GALAȚI. în holul 
Casei de cultură a sindicatelor 
din Galați s-a deschis expoziția 
de pictură, sculptură și grafică a 
artiștilor plastici amatori din 
județ. Manifestarea, înscrisă în 
Festivalul național „Cîntarea 
României", cuprinde peste 100 de 
lucrări semnate de oameni ai 
muncii de diferite profesii. Tea
trul muzical din Galati a pre
zentat în premieră opera „Pun
guța cu doi bani" de Theodor 
Bratu. după cunoscuta poveste 
a lui Ion Creangă. (Dan Plăeșu). 
• ARGEȘ. în comuna Dobrești 
a avut loc simpozionul „Dobîn- 
direa independenței de stat a 
României, năzuință seculară a 
poporului român". în sala „Me- 
topa" din Pitești și Ia Galeria de 
artă naivă au fost vernisate ex
poziții de artă plastică cu lucrări 
ale membrilrr filialei U.A.P. Pi
tești. (Gheorghe Cirstea). • 
DOLJ. ..Te cintăm si te slăvim. 
Republică". „De atunci sînt 70 
de primăveri". „Fii de eroi noi 
sîntem". „Trecutul nostru-i fal
nic viitor". „Independenți, și 
demni, și suverani" — iată doar 
o parte din titlurile-simbol ale 
celor 23 de montaje Iiterar-ar- 
tistice ce s-au întrecut recent in 
cadrul etapei județene a Festi
valului național „Cîntarea 
României". (Nicolae Băbălău).

enunța 
Trebuie 
specta- 
accep-

copii 
dar

tv artistic

fllm-do-

Desenatori

PROGRAMUL I
12.00 Telex
12,05 Muzica deceniului opt. Sigismund 

Toduță — Simfonia a V-a. Inter
pretează orchestra simfonică a 
Radioteleviziunii

12,30 Bistrița-Năsăud — străveche vatră 
cu viitor de aur.

Anchetă socială : „Acasă" 
Matineu muzical, 
loan Slavici. Documentar 
Magazin sportiv 
„Copii fără copilărie" — 
cument
Antologia filmului pentru 
tineret. .,Tarzan, omul junglei" 
Melodii de Valențiu Grigoreseu, In 
Interpretarea formației instrumen
tale conduse de compozitor

18,30 „E satul fruct în arborele țării". 
Versuri Închinate luptei țărănimii.

17,10

18,20

Omenia noastră
(Urmare din pag. I)
născut. Și iată că tocmai unii 
dintre aceștia se lansează în 
acte de filantropie urlate 
cu surle și trîmbițe. pe 
seama tragediei noastre. 
Mai întîi că pentru noi „co
munitatea românilor din 
Franța" este ceea ce res
pectă memoria lui Enescu și 
a lui Brâncuși. este suma 
celor care, mai celebri, mai 
puțin celebri, o dată n-au 
ridicat glasul și mina asu
pra României. Piinea celor
lalți. de ni se vrea 
este pîine otrăvită, 
de argint, ce s-ar

(Urmare din pag.

copil *1

pentru Independență națională, sa
tului contemporan, muncii aspre 
pentru rodnicia pămîntulul

18.50 Săptămlna politică Internă șl In
ternațională

19,05 Eroi Îndrăgiți de copil : Heldl
19.30 Telejurnal
19.50 Teleenciclopedla
20.35 Film serial : Kojak
21,25 Autografe satirice
22,10 Telejurnal • Sport
22.35 Parada succeselor. Vedete Interna

ționale In concert

se împotrivește

trimisă. 
Banul 

trimite.

I)

și înțelesul al- 
arginti. Ei in- 
către noi. vin 
de sila și ura 

verse

are culoarea 
tor feluri de 
șiși. venind 
încărcați tot 
ce n-au ostenit s-o
pe unde de radio dușman 
sau în pagini de fițuici per
fide. Cum ar putea un si
nistrat din România, care 
va fi avind încă neștearsă 
amintirea „domniei legio
nare". să primească azi 
„mila creștinească" a unui 
apologet de -atunci ? Și cum 
ar accepta muncitorul uni
tăților Industriale avariate, 
constructor si neînfricat 
reconstructor care a văzut 
ani și ani împroșcarea cu

noroi a Patriei sale socia
liste. să primească tocmai 
de la acești renegați aju
toare ?

Noi ne creștem copiii în 
numele unor principii fer
me. capabile și să sudeze 
rupturile de viată, dar și să 
nu tremure în fata istoriei. 
Pentru noi. aceștia de aici, 
hotărîti să ne îngemănăm 
ființa cu ființa de două mii 
de ani a României, nu poa
te fi mîndrie mal mare de 
afirmat in fata prezentului 
și a viitorului decît lucrarea 
noastră cinstită, unitatea 
noastră spirituală, demnita

tea noastră Implacabilă. 
Președintele acestei țări a 
învestit un anume cuvînt 
românesc — Omenie — cu 
vjrtuti și semnificații care, 
mai ales la greu, se dove
desc exemplare. Oricît nu 
s-ar afla în alte limbi co
respondentul lui foarte pro
priu. istoria recentă i-a dat 
dreptul la o vocație și cir
culație internațională. Dar. 
să se audă bine de către 
cine trebuie să audă : nici
odată cuvintul Omenie nu 
se 
de 
pe

va acorda cu rămășița 
suflet înstrăinat a celor 
care tara îi refuză I

Nu, nu se poate uita
trăi. Dacă pot înțelege te
meiurile subiective ale dis
perării îndurerate, nu pot 
însă accepta ridicarea ei la 
rangul de adevăr general. 
Dimpotrivă, cei care au su
praviețuit flagelului fascis
mului. ei. cei care s-au 
născut și au crescut după 
ce fascismul a fost înfrînt 
au datoria de a trăi în așa

a fas- 
poată

cl nd

tel incît un nou Auschwitz, 
o nouă recrudescentă 
cismului să nu mai 
deveni o realitate.

Iată de ce. atunci
aud de neofascism. îmi vine 
să strig ca Iulius Fucik : 
„Oameni, vegheați!" Cînd 
îi aud pe ucigașii savanti- 
lor, pe călăii pogromului de 
la Iași sau de la Aita Sea
că vorbind de libertatea și 
drepturile omului, mă adre-

sez sentimentului justiției 
elementare, celei codificate, 
dar și celei care este un 
dar al bunului simt uman, 
șl întreb : pe ce temei pot 
fi uitate crimele lor im
prescriptibile? Noi nu le-am 
uitat și nu le-am prescris 
niciodată. Societatea ne 
care o construim este nega
ția întruchipată a tot ce au 
întreprins acești indivizi, 
figuri sinistre ale celor mai

negre pagini din Istoria o- 
menirii.

Parafrazîndu-1 pe Iuliua 
Fucik. trebuie să spunem : 
„Cei care vegheați. fiți oa
meni I" A fi om înseamnă 
să te simți egal cu semenul 
tău și să-l pretuiesti total 
pe semenul tău. Noi con
struim. noi croim aici. In 
România, o lume ale cărei 
dimensiuni sint cele ale o- 
mului și ale omeniei.

oltenești pe mobilă 
Biedermayer și nu cu 
o înțelegere mai adîn- 
că a familiei de idei 
și substanță ; chiar 
dacă replicile ar fi 
luate din roman, inad
vertența rămîne, și re
gizoarea ar fi trebuit 
să fie prima care să 
știe că una este lite
ratura și alta filmul...

Există totuși în a- 
ceastă poveste o anu
me disciplină a 
ginii, un vizibil 
de apropiere de lume 
— fie ea a satului sau 
a copiilor. Operato
rul A. Kostrakie- 
wicz a reușit o ima
gine plăcută, ade
seori încărcată cu in
genuitatea necesară 
unui film cu copil. 
Copiii Cristian Orăs- 
cu, Tudor Petrut, 
Alexandru Dănilă, 
Anca Măzăreanu și 
Cătălin Evoescu sînt 
fără îndoială expre
sivi și înzestrați.

Ca în toate filmele 
cu copii, actorilor ma
turi le revine un rol 
ingrat — acela de re- 
zoneuri ai aventurii — 
riscul de a cădea în 
ridicol fiind mereu 
prezent. Silviu Stăn- 
culescu a știut totuși 
să păstreze măsura, 
dar e de amintit mai 
ales Ernest Maftei, 
distribuit judicios și 
reușind să facă din- 
tr-o partitură scurtă 
un rol de o sensibili- 

aparte.

ima- 
efort

Nicolae 
MATEESCU

și acuareliști englezi
Desene și acuarele 

ale citorva dintre cei 
mai reprezentativi ar
tiști englezi, lucrări 
realizate in perioada 
1900—1950. sint pre
zentate publicului ro
mânesc prin inter
mediul expoziției des
chise în sălile Mu
zeului de artă al 
Republicii Socialiste 
România. Organizatorii 
au dorit ca prin inter
mediul selecției ce
lor aproximativ 80 de 
lucrări din colecția 
British Council să ofe
re o imagine cît mai 
complexă asupra dez
voltării acuarelei si 
desenului într-o peri
oadă în care ele au 
cunoscut fundamentale 
înnoiri. Expoziția de
monstrează totodată 
faptul că aceste două 
genuri artistice. pri
vite din unghiul posi
bilităților lor de ex
primare a sensibilității 
artistice, pot contribui 
la conturarea unui cli
mat distinct, ideatic si 
afectiv. Ea constituie 
deci, dincolo de enu
merarea. de-a lungul 
unei jumătăți de secol 
a grupărilor artistice 
și a tendințelor care 
le-au caracterizat, pri
lejul unor reale satis
facții de ordin artistic.

Trecînd prin in
fluența Impresionis
mului francez, al neo
realismului promovat 
in Anglia de „Grupul 
din orașul Camden", 
prin cubismul ana
litic sau construc
tivism, lucrările ex-

de 
abor- 

in-

puse, realizate de cîți- 
va din cei mai re
prezentativi artiști 
englezi, reflectă o con
tinuă căutare, un frea
măt interior pentru 
descoperirea de noi și 
noi unghiuri 
perspectivă în 
darea aspectelor 
vestigate.

Peisajul, preferința 
tematică îndreptată 
spre reflectarea unei 
lumi cunoscute, a unei 
lumi a cărei simplitate 
sau frumusețe artiștii 
nu au pregetat să le 
studieze, s-a dovedit 
si de această dată 
una din constantele 
artei engleze. Realizate 
in notații spontane 
sau mai elaborate, 
semnate de Paul Nash. 
John Minton. Keith 
Vaughan. John Piper. 
Cristopher Wood. Da
vid Jones. 
Wadsworth.
Nevinson. L.S. Lowry. 
Harold Gilman. Wilson 
Steer etc. (pentru a nu 
cita decît citeva nume), 
ele captează deopotri
vă înfiorarea în fata 
aspectelor cotidiene 
ale peisajului.

Cel de-al 
război mondial 
cat si pentru
englezi un moment de 

a 
Artiști 

cel mai 
precum

Graham 
sau Paul 

parte

Edward 
C.R.W.

doilea 
a mar- 
artistii

puternică zguduire 
conștiințelor, 
dintre 
zestratl 
Moore, 
herland
au făcut 
Consiliul de război al

în- 
Henri 
Sut- 

Nash 
din

artiștilor. Ei au fixat 
aspecte dintre 
mai semnificative 
demascatoare de 
front. Apelind la 
terea de sugestie si de 
influențare a imaginii 
desprinse din realită
țile războiului, citeva 
din lucrările lui Henri 
Moore, de exemplu 
(„Adăpost în metrou". 
„Oameni dormind". 
„Studii"). ilustrează 
calitățile de sculptor 
ale autorului, calități 
vizibile în surprinde
rea esenței structurii, 
în ritmul mișcării ob
ținut prin înlănțuirea 
ritmică a planurilor.

Realizate în anii de 
după război. lucrările 
Barbarei 
(„Concentrare 
mîini") și 
Sutherland 
de calcar", 
estuar", 
stînci"), 
expoziție, __  _____
în care o Ideație com
plexă a beneficiat de 
mijloace artistice a- 
decvate.

Subliniind coexis
tenta unor generații, a 
unor concepții și 
orientări diferențiate 
adesea polar, acuarela 
și desenul englez ira
diază. dincolo de tră
sături precis nominali- 
zabile. imaginea 
domeniu artistic 
conturat. menit 
aducă publicului 
mânesc mesajul 
spiritualități specifice.

cele 
si 

ne 
nu

Hepworth 
de 

Graham 
(..Cariera 

. „Peisaj cu 
„Estuar cu 
prezente în 

sînt lucrări

unui 
bine 

să

Marina PREUTU
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TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Județul Dîmbovița și-a depășit 
sarcinile de plan trimestriale

CONTUL OMENIEI11

în.tr-o telegramă adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de către Comitetul județean Dîmbo
vița al P.C.R. oamenii muncii din 
acest județ raportează că prin mun
că plină de dăruire, au reușit să re
cupereze integral pierderile de pro
ducție pricinuite de cutremur, reali- 
zind. în primul trimestru al anului, o 
producție suplimentară in valoare de 
peste 143 milioane lei. Au fost reali
zate, de asemenea, integral sarcinile 
de export, precum și planul de inves
tiții. Astfel, s-au livrat, în plus, eco
nomiei naționale 6 milioane kWh 
energie electrică. 8 877 tone cărbune, 
1 000 tone ciment, 799 mc prefabricate 
din beton armat, 1 000 frigidere, 
208 000 mp țesături, 163 tone utilaj 
tehnologic, precum și alte produse.

tn agricultură printr-o mobilizare 
totală a forțelor umane și mecanice.

Artiștii plastici in întîmpinarea centenarului independenței
Intr-o telegramă adresată C.C. al 

P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
membrii Uniunii artiștilor plastici 
dau o înaltă apreciere activității 
neobosite a secretarului general al 
partidului pentru înlăturarea urmă
rilor cutremurului, pentru readucerea 
la normal a întregii vieți economice 
și sociale.

Alături de întregul popor — se 
subliniază in telegramă — artiștii 
plastici din patria noastră vă mul
țumesc din inimă pentru grija pă
rintească ce. cu tot noianul grijilor 
ca v-au asaltat, ați arătat-o in situația 
grea în care ne-am aflat în urma 
cutremurului.

Dincolo de gestul simbolic al do
nării unor lucrări de artă pentru a- 
partamentele repartizate de stat fa
miliilor sinistrate — manifestare 
spontană a masei de artiști, și vărsa
rea la contul omeniei a sumelor în

Cel de-al VUI-Iea Congres mondial pentru 
prevenirea accidentelor de muncă și a 
bolilor profesionale se va ține la București

între 17 și 21 mai 1977, sub înaltul 
patronaj al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, se va desfășura 
la București cel de-al VIII-lea Con
gres mondial pentru prevenirea ac
cidentelor de muncă și a bolilor pro
fesionale. Congresul este organizat 
de Ministerul Muncii din țara n.păs
tră, în colaborare cu Biroul Interna
țional al Muncii (B.I.M.) și Asociația 
Internațională p,entru Securitate So- 

1 ciulă (A.I.S.S.). In Vederea asigură
rii unei pregătiri și desfășurări la 
nivelul exigențelor impuse de reali
zările tehnico-științifice actuale in 
domeniul îmbunătățirii condițiilor 
de muncă a fost constituit Comite
tul național român de organizare, 
care împreună cu Comitetul inter
național de coordonare a lucrărilor 
congresului au depus o activitate 
susținută pentru a asigura reușita a- 
cestei prestigioase manifestări inter
naționale.

La congres urmează să participe 
peste 2 000 de delegați din aproape 
toate țările lumii, reprezentînd mi
nistere, instituții și organizații care 
răspund de problemele de securitate 
a muncii, organizații profesionale 
specializate — cu caracter tehnic, 
medical, economic, institute de cer
cetări, organizații sindicale etc. De 
asemenea, vor lua parte un mare nu
măr de specialiști — ingineri, me
dici, ergonomi, psihologi, economiști, 
juriști, cadre didactice.

Ordinea de zi a congresului cu
prinde rapoarte și comunicări în le
gătură cu : noile orientări și ten
dințe in crearea unui climat propice

Cronica
Vizita ministrului con

strucțiilor și dezvoltării ora
șelor din R. P. Ungară, 
în cursul zilei de vineri tovarășul 
Vasile Patilineț, ministrul economiei 
forestiere și materialelor de con
strucții, s-a întîlnit la Oradea cu to
varășul Josef Bondor, ministrul con
strucțiilor și dezvoltării orașelor din 
Republica Populară Ungară. în ca
drul întîlnirii. s-au trecut in revistă 
realizările colaborării bilaterale in 
domeniul materialelor de construcții, 
convenindu-se cu acest prilej noi ac
țiuni menite să contribuie la amplifi
carea acestei conlucrări.

Oaspetele a avut, de asemenea, o 
întrevedere cu tovarășul Gheorghe 
Blaj, prim-secretar al Comitetului 
județean Bihor al P.C.R., președin
tele Consiliului popular județean.

Vizita delegației C.C. al 
Frontului Național din R. S. 
Cehoslovacă.’ Tovarășul Mihai 
Dalea, vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste, s-a întîlnit, vineri, cu delegația 
C.C. al Frontului Național din R. S. 
Cehoslovacă, condusă de Rudolf 
Dvoulety, șeful Secției relații ex
terne a Frontului Național, care a 

se execută In timpul optim insămin- 
țările din prima epocă, inclusiv floa- 
rea-soarelui, iar in cîteva zile se va 
trece la insămințarea porumbului.

In numele tuturor oamenilor mun
cii din județul Dîmbovița, Comitetul 
județean de partid adresează cu 
acest prilej secretarului general al 
partidului recunoștința fierbinte, cele 
mai sincere mulțumiri pentru hotă- 
rîrea luată de a se construi supli
mentar în județul Dîmbovița 1 000 de 
apartamente.

Ne angajăm ln fața conducerii 
partidului, a dumneavoastră perso
nal, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, se spune în în
cheierea telegramei, că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru ca alături 
de întregul popor să ne sporim con
tribuția la dezvoltarea ascendentă a 
României socialiste.

casate din vînzarea lucrărilor de 
artă, la cele peste 20 de expoziții or
ganizate pînă acum in București și 
în județe, obștea noastră se anga
jează să facă din expozițiile înscrise 
în programul Festivalului național 
„Cîntarea României" un moment de 
virf al afirmării posibilităților crea
toare. ale talentului si sensibilității 
poporului român. Vă asigurăm, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu — se 
spune în încheierea telegramei — că 
vom face din anul 1977, anul cen
tenarului independenței noastre de 
stat, un prilej de afirmare hotărîtă 
și valoroasă a artelor noastre plas
tice, atît în tară, cit și peste hotare, 
căutind să contribuim prin efortul 
nostru creator la îndeplinirea măre
țului plan de desăvîrșire a construc
ției socialiste în patria noastră și de 
înaintare spre comunism.

de muncă ; cercetările și realizările 
recente obținute în domeniul preve
nirii accidentelor de muncă și a bo
lilor profesionale ; metodologia de 
evaluare a caracteristicilor ergono- 
mice și de securitate a mijloacelor 
de producție — instalații, mașini, 
unelte etc. ; organizarea activității 
pentru prevenirea accidentelor de 
muncă și a bolilor profesionale în 
întreprinderile mici și mijlocii ; for
marea și instruirea lucrătorilor în 
domeniul prevenirii riscurilor profe
sionale.

Concomitent, vor avea loc și două 
colocvii pe tema eliminării riscuri
lor profesionale în industria chimi
că și in construcții, o masă rotundă 
pe probleme ale prevenirii acciden
telor în agricultură, vizionări de fil
me pe teme de protecția muncii. De 
asemenea, va fi organizată o expo
ziție internațională de materiale și 
aparate destinate combaterii acci
dentelor de muncă și îmbolnăvirilor 
profesionale.

Manifestare internațională de o 
deosebită importanță, congresul va 
constitui un prilej de promovare și 
dezvoltare a cooperării internaționa
le între instituțiile, asociațiile sau 
societățile naționale care se ocupă de 
problemele securității sociale sau de 
prevenirea accidentelor de muncă. 
Prin tematica pe care își propune să 
o abordeze, congresul va oferi, in 
același timp, posibilitatea efectuării 
unui larg schimb de experiență între 
cadrele de specialitate.

Al. PLAIEȘU

zilei
făcut o vizită pentru schimb de ex
periență în țara noastră. Cu acest 
prilej a avut loc o convorbire caldă, 
tovărășească, privind preocupările 
actuale ale Frontului Unității- Socia
liste din România și ale Frontului 
Național din R. S. Cehoslovacă.

în aceeași zi delegația a părăsit 
Capitala.

Delegația parlamentară 
portugheză, 
da Gama Fernandes, președintele 
Adunării Republicii Portugheze, care 
se află în țara noastră la invitația 
Marii Adunări Naționale, a vizitat, 
vineri, întreprinderea de tractoare 
și Fabrica de stofe din municipiul 
Brașov, întreprinderea agricolă de 
stat din Prejmer, precum și obiec
tive social-culturale brașovene. In 
cursul .............. ~
Iar al 
dejun 
ghezi.

condusă de Vasco

în 
aceleiași zile, Consiliul popu- 
județului Brașov a oferit un 
în onoarea oaspeților portu-

Decret prezidențial. T<3Va‘ 
rășul Ion I. Dumitru a fost numit, 
prin decret prezidențial, în calita
tea de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socialiste 
România în Republica Volta Supe
rioară, în locul tovarășului Alexan
dru Lăzărcanu.

TELEGRAME ADRESATE 
TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU 

membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Comitetului național de ajutorare

Pe adresa tovarășei Elena 
Ceaușescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Comitetului național de 
ajutorare, continuă să sosească tele
grame prin care noi colective de oa
meni ai muncii din întreaga tară 
anunță hotărirea lor de a contribui 
la contul omeniei, la efortul gene
ral de înlăturare a urmărilor cutre
murului.

Colectivul întreprinderii de ex
ploatare și transporturi forestiere — 
Focșani va contribui cu 1 203 300 lei, 
sumă constituită din retribuția unei 
zile pe fiecare lună pină la sfîrșitul 
anului. Totodată, a hotărît să supli
menteze angajamentele inițiale pe 
anul 1977 cu 2 milioane lei la. pro
ducția globală. La rîndul său. colec
tivul întreprinderii de confecții din 
același oraș s-a angajat să contri
buie. pină la sfîrșitul anului, prin 
depuneri Individuale și colective, cu 
3 665 460 lei. Totodată va realiza o 
producție globală suplimentară pe 
anul în curs în valoare de 18 mili
oane lei și va depăși planul la ex
port cu 1 milion lei.

Membrii cooperatori din comuna 
Șercaia, județul Brașov, au subscris 
pentru ajutorarea sinistratilor 25 580 
lei. în bani si diferite produse.

Membrii cooperatori, inginerii și 
tehnicienii din cadrul cooperației 
meșteșugărești din județul Vrancea 
au hotărit să contribuie cu 1 340 000 
lei și să suplimenteze angajamentele 
anuale pentru a realiza în plus 
8 200 000 lei la producția globală, 
5 000 000 lei la livrările de mărfuri 
către fondul pieței. 300 000 lei valută 
la livrările de mărfuri pentru export 
si 1 milion lei la beneficiul peste 
plan.

Comuniștii, toți membrii coopera-
★

De asemenea, în cadrul contului 
omeniei s-au mai înscris:

o Siderurgiștii de la întreprinderea 
de țevi Roman au hotărit să participe 
la constituirea contului omeniei cu 
3 200 000 lei, reprezentînd o parte din 
gratificațiile pe 1976 și contravaloarea 
retribuției pe o zi de muncă din fie
care lună pină la sfîrșitul acestui an.

O Muncitorii, inginerii și tehnicie
nii de la Combinatul de pielărie și 
încălțăminte „Clujeana" se înscriu la 
constituirea fondului de ajutorare a 
sinistraților cu 4 800 000 lei, reprezen
tînd retribuția pe o zi de muncă în 
fiecare lună pînă la sfîrșitul anului.
• Petroliștii și alți angajați din Ti- 

cleni-Gorj au hotărit să doneze gra
tificațiile cuvenite pe 1976 și o parte 
din retribuție, contribuind astfel cu 
suma de 700 000 lei.

• Angajați! de la întreprinderea de 
transporturi auto Gorj au depus suma 
de 1 450 000 lei, reprezentînd valoa
rea gratificațiilor pe 1976. tn același 
timp, ei au hotărît să efectueze pres
tații suplimentare în valoare de 
5 000 000 lei.
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box: Alte înscrieri la „Centura de aur“
• Componența lotului sovietic ® Un trio puternic la 
categoria grea : Mircea Simon — Vîsoțki — Millian

Pentru turneul bucureștean sosesc 
pe mai departe noi înscrieri și con
firmări de participare. înscrieri atît 
numerice, cit și nominale s-au pri
mit din Cuba (11 boxeri), R. F. Ger
mania (9), U.R.S.S. (7), Algeria (5), 
R.D. Germană (5), Japonia (5). Iugo
slavia (4) șl Cehoslovacia (2). în
scrieri numerice, cu specificări ale 
categoriilor de greutate, au fost pri
mite din Columbia (4) și Mongolia 
(4), iar confirmări generale de par
ticipare din Bulgaria și Tunisia. în 
zilele următoare se așteaptă alte con
firmări și înscrieri nominale.

Pe lista celor șapte boxeri sovietici 
sînt cuprinse nume de pugiliști bi
necunoscut!, ca și ale unora in curs de 
afirmare. Din această listă fac parte 
Lakușin (categoria 48 kg). Vasiliev 
(63,5 kg), Șarabliev (71 kg), dar și 
campionul european al categoriei 48 
kg — Tkacenko (Katowice — 1975), 
care va boxa la categoria 51 kg, cam
pionul U.R.S.S. în 1977, „cocoșul" 
Pak, finalistul campionatului U.R.S.S. 
la categoria 60 kg, Sorokin (învins în 
finală de Vasili Solomin, rivalul Iul 
Simion Cuțov) și, în sfirșit, Vîsoțki, 
de două ori învingător al lui Teofilo 
Stevenson ! Astfel, la categoria grea, 
se vor întrece pentru „Centura de

vremea
Ieri In țară : Vremea a continuat să 

se încălzească. Cerul a fost schimbă
tor, mai mult noros în vestul tării, unde 
Izolat a plouat. Vîntul a suflat slab, 
pînă la potrivit, cu intensificări locale 
în Crișana, Banat, Dobrogea și Moldo
va cu viteze pînă la 50—60 km pe oră, 
Iar la munte cu viteze pină la 70 km 
pe oră. Temperatura aerului la ora 14 
era cuprinsă între 10 grade la Sullna 
și Mangalia și 23 de grade Ia Tg. Mu
reș.

Timpul probabil pentru zilele de 10, 
XI și 12 aprilie. In țară : Vremea va fi 
în general Instabilă și se va răci, în- 

tori ai comunei Tîmboiești. județul 
Vrancea, au hotărît să contribuie la 
..Contul omeniei" cu suma de 
600 000 lei.

Cu suma de 150 000 lei au hotărit 
să contribuie și membrii cooperativei 
agricole de producție din comuna 
Dumbrăveni, județul Vrancea. Ei au 
cedat, de asemenea, o normă con
vențională pe următoarele zece luni, 
ceea ce reprezintă 240 000 lei.

Țăranii cooperatori din comuna 
Greci, județul Tulcea, au hotărit să 
depună în contul omeniei suma de 
140 000 lei și 20 tone cereale.

Din comuna Ciorăști, județul 
Vrancea, membrii cooperatori au 
donat din veniturile lor 373 000 lei, 
angajindu-se să depășească produc
țiile planificate în sectorul vegetal 
și animal.

Depunînd pină în prezent în con
tul omeniei 12 679 lei. membrii coo
peratori din comuna Voila, județul 
Brașov, s-au angajat să depună în 
total pînă la finele anului 40 000 lei.

La rîndul lor. muncitorii, inginerii 
și tehnicienii de la întreprinderea 
agricolă de stat din comuna Slobo- 
zia-Ciorăști, județul Vrancea. au ho
tărît să contribuie la ajutorarea si
nistratilor cu 112 800 lei și să ajute 
la repararea unei clădiri din muni
cipiul Focșani.

In comuna Măicăneștl, județul 
Vrancea, oamenii muncii de la în
treprinderea agricolă de stat au ho
tărît să depună 250 000 lei.

Comuniștii comunei Tulnici. jude
țul Vrancea, angajați! și ceilalți ce
tățeni din localitate și-au luat anga
jamentul de a depune ln acest an 
322 000 lei.

Oamenii muncii din comuna Cio
răști, județul Vrancea. au depus pină

★
• Lucrătorii de la întreprinderea 

de confecții Craiova contribuie la con
tul omeniei cu 2 000 000 lei.

O Cetățenii comunei Aghireș, jude
țul Cluj, au subscris în contul ome
niei suma de 2 800 000 lei. cea mai 
mare parte provenind din retribuția 
pe o zi în fiecare lună a muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor de la ex
ploatarea minieră, fabrica de ipsos și 
șantierul de construcții montaje mi
niere.

© Minerii și forestierii din județul 
Covasna au hotărît să depună în con
tul omeniei suma de 2 200 000 lei.

• Muncitorii și cadrele tehnice de 
la Fabrica de celule electrice, între
prinderea de piese turnate, unitatea 
de industrie locală, din alte unități 
economice, sanitare și de învățămînt 
din Băilești, județul Dolj, au hotărît 
să contribuie la contul solidarității cu 
cote-părți din retribuție însumînd a- 
proape 3 200 000 lei.

o Angajații din întreprinderile din 
rețeaua Direcției comerciale a jude
țului Vîlcea au subscris la contul q- 
meniei și solidarității suma de 2 440 000 

aur" Mircea Simon, Vîsoțki și cuba
nezul Millian, adversarul redutabil, 
învins la ediția trecută, la puncte, 
de Mircea Simon. De altfel, lotul cu
banez aliniază, ca de obicei la Bucu
rești, și alți boxeri foarte puternici, 
cunoscuți de-acum de către amatorii 
de box — Horta (54 kg), Grinan (57 
kg) — aduceți-vă aminte de felul în 
care acesta i-a întrecut pe Gabriel 
Pometcu și Ciochină — Aldama (67 
kg) și Luis Felipp'e Martinez (75 kg).

★
La Rotweill s-a disputat meciul 

de box dintre echipele reprezentative 
ale R.F. Germania și Franței. Pugi- 
liștii vest-germani au obținut victo
ria cu scorul de 13—7. La categoria 
mijlocie-mlcă, Markus Intlekofer l-a 
învins la puncte pe Stephane Ferara. 
Rene Weller (semiușoară) a obținut 
victoria prin abandon în fața lui Ab
del Kerzazi. Alți doi pugiliști vest- 
germani, care și-au anunțat partici
parea la „Centura de aur" de la 
București, au obținut, de asemenea, 
victorii : Klaus Dieter (pană) a cîști- 
gat prin abandon în repriza a 3-a 
în fața lui Bernard Uglo, iar Ernst 
Muller (ușoară) a dispus la puncte 
de Jean-Claude Ruiz.

cepînd din vestul tării. Cerul va fl va
riabil, mal mult noros. Vor cădea ploi, 
care vor avea și caracter de aversă, în
soțite de descărcări electrice, mal frec
vente in vestul și nordul țării, care pe 
alocuri vor depăși 15 litri pe mp în 24 
de ore. Vînt cu intensificări locale, 40— 
50 km pe oră. Temperaturile minime 
vor fl cuprinse Intre zero șl 10 grade. 
Izolat mai coborite tn a doua parte a 
Intervalului in depresiuni, iar maxime
le vor fi cuprinse intre 10 și 20 de gra
de, mai ridicate la începutul intervalu
lui. Izolat, condiții de brumă tn nordul 
țării. în zona de munte lapovlță și 
ninsoare. In București : Vreme in ge
neral instabilă, eu cer temporar noros, 
vor cădea ploi de scurtă durată. în
soțite de descărcări electrice. Vînt po
trivit, cu Intensificări. Temperatura in 
scădere ușoară. 

acum 727 000 lei din cei 884 160 lei, 
cit s-au angajat să depună pină la 
sfîrșitul lunii iulie.

Lucrătorii complexului porcin din 
comuna Vînători, județul Vrancea, 
au hotărit să depună 154 000 lei. re
prezentînd retribuția pe o zi timp de 
9 luni. De asemenea, ei au suplimen
tat angajamentul în întrecerea socia
listă cu 150 tone came.

Colectivul de muncitori, tehnicieni 
și ingineri din întreprinderea „Ex- 
portvin" din Focșani s-a angajat să 
depună 604 658 lei, reprezentînd re
tribuția pe o zi din fiecare lună pină 
la sfirșitul anului.

Locuitorii din comuna Dumbrăveni, 
județul Vrancea, au hotărit să con
tribuie din veniturile personale cu 
200 000 lei.

La rîndul său, colectivul de muncă 
al întreprinderii județene de gospo
dărie comunală și locativă-Vrancea 
va depune contravaloarea unei zile 
de muncă, ln fiecare lună, pină la 
sfirșitul anului și gratificațiile afe
rente anului trecut, ceea ce repre
zintă 600 000 lei.

Din Odobești sintem informați că 
locuitorii orașului au hotărit să con
tribuie la fondul solidarității și ome
niei cu 1,5 milioane lei.

Un milion de lei vor depune și lu
crătorii direcției comeroiale-Vrancea.

Oamenii muncii din unitățile sani
tare ale municipiului Focșani au ho
tărît să contribuie cu 600 000 lei.

351 741 lei reprezintă contribuția 
colectivului Asociației intercoopera- 
tiste cu profil industrial-Năvodari, 
din județul Constanța. Unitatea s-a 
angajat să realizeze o producție su
plimentară pe acest an în valoare de 
5 milioane lei.

La contul omeniei va depune 
prin contribuții directe suma de 
650 000 lei și colectivul de muncitori, 
ingineri și tehnicieni de la întreprin
derea de dispozitive, ștanțe, matrițe 
și scule așchietoare din Focșani.

Cadrele didactice din comuna Măi- 
cănești, județul Vrancea, au anunțat 
că vor depune 48 000 lei.

★

lei. reprezentînd retribuția pe o zi ln 
fiecare lună pînă la sfîrșitul anului, 
la care adaugă și suma de 100 000 lei 
depusă individual de către numeroși 
angajați ai acestor întreprinderi.

• Membrii cooperativelor agricole 
de producție și asociațiile economice 
intercoopcratiste din județul Vaslui 
contribuie la fondul de întrajutorare 
cu peste 6 000 000 lei, la care se a- 
daugă importante cantități de produ
se agricole — griu. porumb, lapte, le
gume, cartofi, carne și altele.

• Militarii constructori din direcția 
în care secretar al consiliului politic 
este colonelul Dumitru Dinu, impreu- 
nă cu cei din unitățile subordonate, 
subscriu suma de 1 250 000 lei.

© Angajații de Ia întreprinderea de 
gospodărie comunală și locatlvă Ba
cău contribuie cu 1 400 000 lei repre
zentînd retribuția unei zile pe lună 
pînă la sfirșitul anului.

e Țăranii cooperatori din Letcani. 
județul Iași, au depus în contul ome
niei suma de 50 000 lei, iar cei din 
CUlșpărepi, — .30 000 lei.

În cîteva rînduri
• Federația română de fotbal a În

tocmit lista oficială cu cei 22 de ju
cători pentru meciul din prelimina
riile campionatului mondial. Româ
nia—Spania (16 aprilie). Pe lîngă cei 
17 jucători din lotul cunoscut, au mai 
fost înscriși pe lista respectivă un 
al treilea portar — Windt (F.C.M. 
Reșița), doi fundași — Tilihoi (Uni
versitatea Craiova) și Tănăsesgu 
(Sportul studențesc), un mijlocaș — 
Romilă (Politehnica Iași) și un ata
cant — Crișan (Universitatea Cra
iova). Cu excepția lui Windt, ceilalți 
patru jucători vor participa la pre
gătirile pe care le efectuează lotul 
reprezentativ.
• Ieri, in parcul sportiv Dinamo 

din Capitală, a început un intere
sant turneu internațional de hand
bal. In prima zi au fost Înregistrate 
următoarele rezultate: Universitatea 
București — Dinamo Brașov 16—15 
(8—11), Dinamo București — Selec
ționata Alsaciei 36—22 (20—8). Astăzi, 
de la ora 15,30, in cuplaj, au loc 
întîlnirile: Universitatea București — 
Dinamo București și Dinamo Bra
șov — Selecționata Alsaciei.

©. In turneul internațional feminin 
de tenis de la Osaka, cuplul Virgi
nia Ruzici (România). Mima Jau- 
sovec (Iugoslavia) a învins cu 7—5 
6—3 perechea Ann Kiyomura (S.U.A.), 
Sue Barker (Anglia). în urma aces
tei victorii. Ruzici și Jausovec s-au 
calificat în semifinale, urmînd să ln- 
tîlnească astăzi perechea Franțoise 
Durr (Franța), Virginia Wade (An
glia).

LOTO
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA LOTO
DIN 8 APRILIE 1977 :

Extragerea I : 60 1 57 29 20 51 89 
63 81

Extragerea a II-a : 44 42 82 68 5 69
40 11 39

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI :
993 966 lei, din care 332 612 lei, re
port.

Excelenței Sale
Colonel JOACHIM YHOMBI OPANGO

Președintele Comitetului Militar al Partidului Congolez al Muncii, 
Șef al statului,

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Congo
BRAZZAVILLE

Cu ocazia numirii dumneavoastră In Înalta funcție de președinte al Co
mitetului Militar al Partidului Congolez al Muncii, șef al statului șl de 
președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Congo. îmi este 
deosebit de plăcut să vă adresez, in numele Comitetului Central al P^,rtl* 
dului Comunist Român, al guvernului român și al meu personal, cordiale 
felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personala, 
de succes deplin în îndeplinirea nobilei dumneavoastră misiuni.

Doresc să reafirm și cu acest prilej hotărirea noastră de a acționa eu 
consecventă pentru întărirea și dezvoltarea relațiilor de prietenie, solidari
tate și colaborare, pe multiple planuri, cu Partidul Congolez al Muncii, cu 
Republica Populară Congo și cu poporul congolez prieten, de a intensifica, 
in continuare, conlucrarea dintre țările noastre pe plan internațional. In 
interesul ambelor popoare, al cauzei luptei popoarelor împotriva politicii 
imperialiste, colonialiste și neocolonialiste. al păcii, colaborării și înțelegerii 
in Întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

U. R. S. S.

Dezvoltarea rețelei feroviare
„Pină în 1980 vor fi amenajate 

65 000 km de drumuri și șosele" ; 
„Portul Nahodka din Orientul înde
părtat iși mărește capacitatea" ; „In 
zona muntoasă a Armeniei a fost 
dată în exploatare o cale ferată de 
122 km de-a lungul lacului Sevan". 
Asemenea vești, des întîlnite în 
presa sovietică, dau o concludentă 
imagine asupra efortului îndreptat 
spre îndeplinirea prevederilor celui 
de-al 10-lea plan cincinaj în dome
niul transporturilor. Pentru a satis
face cerințele creșterii producției 
sociale, schimbărilor in repartizarea 
teritorială a forțelor de producție, 
intensificării relațiilor de cooperare 
intre întreprinderi, dezvoltării co
merțului. precum și dinamicii de
plasărilor de persoane, transportul 
de bunuri va crește pînă în 1980 cu 
30 la sută, iar traficul de călători 
cu 23 la sută.

Impetuoasa dezvoltare a căilor 
ferate sovietice își găsește ilustra
rea în cîteva cifre: zilnic sînt trans
portați 10 milioane de pasageri ; 
lungimea rețelei drumurilor de fier 
este de 138 000 km ; între Minsk și 
Vladivostok pleacă zilnic din triaje 
17 000 de trenuri ; peste 37 000 km 
de cale ferată sînt de pe acum e- 
lectrificați. dintre care 5 000 km în 
cursul ultimului cincinal.

Programul privind dezvoltarea ln 
continuare a economiei sovietice

R.P. BULGARIA

Prefaceri in Smolian
Despre pitorescul județului Smo- 

lian, aflat in extremitatea sudică a 
», . Bulgariei., anțințpau in scrierile lor 

istprifli»-«i gjposrafii antichității. ,0- 
dată cu instaurarea puterii pppu- 
lare. procesul înnoirilor a cuprins 
cu vigoare si această zonă a țării. 
Bogățiile subsolului, minereuri de 
plumb, zinc, mangan și crom, altă
dată exploatate sporadic de capita
lul străin, sînt astăzi rațional valo
rificate, determinind schimbări eco
nomice structurale.

Un elocvent exemplu în acest 
sens îl constituie apariția și dezvol
tarea centrului minier Rudosem. Cu 
douăzeci de ani in urmă, ne locul 
unde se află așezat astăzi orășelul 
se întindea un sat răzlețit, care nu
măra nu mai mult de 154 de locui
tori. In prezent, aici trăiesc 7 600 de 
oameni. Rudosem n-a rămas un 
centru minier, așa cum ș-a prevă
zut la început. Pe lingă o mare fa
brică de preparat minereuri de 
plumb și zinc, au fost construite o 
fabrică de textile, un combinat de 
produse alimentare, se află în con
strucție o uzină de reparat utilaje 
miniere. Condițiile de muncă ale 
minerilor s-au schimbat si ele ra
dical ca urmare a introducerii pe

R. D. GERMANĂ

Stimularea mișcării pentru economii
în ansamblul preocupărilor de 

sporire a eficienței activității pro
ductive. economisirea de materii 
prime și materiale ocupă în R. D. 
Germană un loc de primă impor
tantă. S-a calculat că în prezent, 
pe ansamblul economiei R.D.G., 
costurile materiale reprezintă 75 la 
sută din totalul costurilor de pro
ducție. Economiștii apreciază căit 
pînă în anul 1990 cantitatea de ma
terii prime și materiale necesare 
industriei ar putea spori cu numai 
40 pînă la 50 la sută, in timp ce 
șe prevede ca producția industrială 
în. această perioadă să crească, în 
comparație cu anul 1970, de patru ori.

O expresie a acestor preocupări 
o constituie și larga inițiativă de 
masă, care se desfășoară sub lozin
ca „Fiecare marcă,: fiecare oră de 
muncă, fiecare gram de material — 
cit mai eficient folosite". în mod 
concrqt. angajamentele colectivelor 
de muncă legate de această iniția
tivă, pe lingă introducerea în pro
ducție a noilor cuceriri tehnico-ști- 
ințifice, se referă, in aceeași măsu
ră. la scăderea consumurilor speci
fice de materiale, reducerea folosi
rii materialelor din import sau re
nunțarea la ele. sporirea producției 
de materii prime autohtone. 

impune valorificarea unor noi surse 
de bogății, inclusiv a celor aflate ln 
zonele îndepărtate din nordul și ră
săritul țării. Exploatarea celui mai 
mare zăcămînt de cărbune cocslfi- 
cabil din lume și a importantelor 
resurse minerale din Iakuția de 
sud, de pildă, a devenit posibilă 
numai prin construirea magistralei 
Baikal—Amur.Iată de ce lărgirea rețelei căilor 
ferate si modernizarea lor se nu
mără printre principalele obiective 
ale actualului cincinal. Vor fi dați 
în exploatare 3 500 km de cale fe
rată, în primul rind in zonele În
depărtate din nordul și estul Sibe
riei. In plus. 2 800 km vor fi du
blați și 2 500 km electrificați. Vo
lumul transporturilor feroviare ur
inează să ajungă în 1980 la 4 tri
lioane tone-kilometri.

In măsură corespunzătoare este 
prevăzută dotarea cu material ru
lant. în prezent. 99 la sută din trans
portul feroviar se efectuează cu 
locomotive diesel și electrice. în 
anii actualului cincinal urmează să 
fie puse în circulație 2 200 locomo
tive electrice și 8 700 locomotive 
diesel (intre 6 500 șl 10 000 CP) 
Totodată, nu mai puțin de 386 000 
de vagoane de marfă și 16 600 va
goane de pasageri m vor adăuga 
parcului existent.

scară largă a automatizării si me
canizării lucrărilor de exploatare. 
. P altă.prinfihîală bogăție a ji#ie- 
MU c»flsMtoJft„fcndul foaier, 
pădurile acoperind, o suprafață de 
3 550 KilomețrL pătr^tj. In ultimul 
plan cincinal județul a livrat 24 la 
sută .din Întreg necesarul de lemn 
de construcții al țării.

Zăcămintele de minereuri nefe
roase și pădurile nu sînt elemente 
exclusive ale tabloului economic al 
județului. El este armonios comple
tat de unități aparținind industriei 
constructoare de mașini, industriei 
chimice și ușoare, electronice si e- 
nergetice. S-a dezvoltat ln ritm ra
pid și orașul de reședință al iude- . 
țului, Smolian. care se întinde de-a 
lungul rîurilor Cerna și Bela. In 
1959, Smolian avea 12 000 de locui
tori: numărul lor a ajuns astăzi la 
30 000, iar în următorii zece ani ur
mează să fie de 60 000.

Astfel, județul Smolian «-a În
scris puternic ln circuitul economic 
al țării, la frumusețea cadrului na
tural adăugindu-se atributele vieții 
moderne, rod al hărniciei oamenilor 
muncii din această parte a Bulga
riei socialista.

Presa din R.D. Germană consem
nează în mod frecvent realizări ale 
oamenilor muncii din cele mai di
verse ramuri ale economiei națio
nale în lupta lor de a folosi cu ma
ximum de eficientă fiecare gram 
de material. De pildă, fabrica de 
mobilă din Eisenberg a revizuit 
proiectele unor modele de mobilă, 
adăugind la parametrii inițiali pri
vind calitatea un nou element de 
maximă importanță : economisirea 
de materiale. Aii fost realizate ast
fel, intr-un singur an, economii de 
26 000 rtietri pătrați material de de
cor șl 200 metri cubi de lemn. Și 
încă un exemplu : muncitorii, con
structorii și tehnologii de Ia uzina 
de vagoane din Dessau au elaborat 
un nou tip de vagon frigorific. Ei 
au urmărit sporirea proprietăților 
de întrebuințare cu scăderea con
comitentă a cheltuielilor, îndeosebi 
de materiale.

Sînt doar două din numeroasele 
exemple care ilustrează hotărirea 
oamenilor muncii din R.D. Germa
nă de a asigura și printr-o folosire 
rațională a materialelor progresul 
continuu al economiei naționale.

Grupai realizat de 
C. VARVARA

© CULORILE ȘI PRE
SIUNEA ARTERIALĂ. ° 
nouă confirmare a influenței 
culorilor asupra organismului 
omenesc au oferit cercetările 
întreprinse în această direcție 
la Institutul politehnic din 
Budapesta. S-a constatat că o 
schimbare a culorii interiorului 
locuinței aduce modificări ale 
presiunii arteriale, pulsului și 
temperaturii organismului. Ast
fel, subiecții desemnați pentru 
experiment au fost legați la 
ochi și introduși intr-o încăpere 
colorată in roșu-aprins. Orga
nismul a reacționat prin accele
rarea pulsului. Intr-un mediu 
dominat de culoarea galbenă, 
pulsul a crescut mai puțin 
brusc, iar în cazul culorii al
bastre a scăzut, fenomen însoțit 
de somnolență.

• CIOCOLATĂ CU... 
pcCȚC Centrul de studiere a 

proteinelor alimentare din Gdy
nia (R. P. Polonă) a elaborat o 
metodă de obținere din carnea 
de pește a unor concentrate de 
proteine lipsite total de gustul 
și mirosul specifice, dar care își 
păstrează in întregime proprie
tățile lor nutritive. Proteinele 
obținute la institutul din Gdy
nia se amestecă perfect cu alte 
substanțe alimentare. inclusiv 
cu dulciuri (ciocolată, jeleuri), 
îmbogâțindu-le insă în ceea ce 
privește substanțele nutritive. 
Lîngă Gdynia se construiește în 
prezent o fabrică experimentală 
care va prelucra 30 000 tone de 
pește după noul procedeu.

® ERUPȚIA VULCA
NULUI KARTHALA. Cinci 
sate și mica localitate Singani 
(2 500 de locuitori), situate pe 
insula Grande-Comore, care 
face parte din arhipelagul Co- 
morelor din Oceanul Indian, au 
fost distruse de lava vulcanu

lui Karthala, care a început să 
erupă. Nu s-au înregistrat vic
time omenești deoarece popu
lația, alertată, s-a refugiat spre 
Moroni, capitala statului Co- 
more. Karthala este unul din 
cei mai mari vulcani activi din 
lume. El a mai erupt in 1918, 
cind a cauzat serioase distru
geri, precum și mai recent, în 
1972. tn prezent, frontul de lavă 
se întinde pe o lungime de pes
te 10 km, blocînd șoseaua ce 
leagă Moroni de sudul insulei. 
Erupția a adus pagube impor
tante plantațiilor de banane, 
mango și cocotieri — principa
lele culturi ale insulei.

• VACCIN ÎMPO
TRIVA MALARIEI. Un ex
pert de la Universitatea din 
Hawaii a pus la punct un vac
cin împotriva malariei. Experi
ențele, făcute asupra unui grup 
de cinci maimuțe, au dat rezul
tate satisfăcătoare. Trei dintre

DE PRETUTINDENI
maimuțele cărora li s-au inocu
lat microorganismele declanșa
toare a unui tip deosebit de 
primejdios de malarie — după 
ce în prealabil li s-a adminis
trat noul vaccin — au supravie
țuit, în timp ce celelalte două, 
cărora nu li s-a administrat 
vaccinul, au murit. Importanța 
descoperirii — scrie agenția 
France Presse — devine și mai 
evidentă dacă se ține seama că, 
anual, în lume se înregistrează 
circa 125 milioane de cazuri de 
malarie.

® MAREA BRITANIE 
Șl AURUL NEGRU. Ju' 
mătate din consumul intern de 
petrol al Marii Britanii este 
realizat din exploatările din re
giunea Mării Nordului. în pre
zent, din zona respectivă se ex

trag 632 000 barili pe zi. ceea e? 
reprezintă o cantitate anuală de 
circa 32 milioane tone. Aceasta 
înseamnă o reducere substanția
lă, cu peste 4 milioane lire pe zi, 
a „notei de plată" in ce privește 
importurile de petrol. Potrivit 
aprecierilor oficiale, în următo
rii doi-trei ani Marea Britanie 
nu numai că iși va acoperi în
tregul consum intern de petrol, 
dar va realiza o producție su
plimentară apreciabilă, care o 
va situa în rindurile exportato
rilor de „aur negru".

® LEACUL SIGUR : 
FOARFECĂ Șl SĂPU
NUL. O circulară publicată 
recent în Buletinul oficial al 
Ministerului Educației francez 
prevede diferite modalități de 

combatere «... păduchilor. Mă
sura a fost dictată de constata
rea unei proliferări alarmante a 
acestui parazit, mai ales in in
stituțiile de învățămînt. Cum se 
explică recrudescența unui rău 
care părea definitiv eliminat ? 
Motivele principale : moda de 
a purta „plete", neglijarea spă
lării cu regularitate a părului. 
Intrucit paraziții s-au dovedit 
a fi mult mai rezistenți decît 
s-ar fi crezut la tradiționalul 
D.D.T., tratamentul va trebui să 
cuprindă — potrivit circularei 
— și aplicarea unui alt insecti
cid mult mai puternic — lin- 
danul. Leacul recomandat cu 
prioritate este insă foarfecă 
și... săpunul.

® „MINERIT" IN MA
REA ROȘIE. Arabla Saudită 
și Sudanul au hotărit să inițieze 
în comun un vast studiu pentru 
a determina cu precizie condi
țiile in care pot fi extrase de

punerile metalifere din Marea 
Roșie. Din cele 20 de „gropi" 
imense, aflate la 2 000—2 500 
metri adincime — atenția spe
cialiștilor se va opri asupra 
gropii denumite „Atlantis ÎI". 
Ca și celelalte gropi pline cu 
apă caldă (de 50—60 grade) 
deosebit de sărată, „Atlantis 
II" conține într-o proporție de 
7—15 la sută sulfuri metalice 
(de fier, zinc, argint, cadmiu). 
Potrivit informațiilor actuale, 
ea ar putea conține intre 40 și 
100 milioane de tone de metal. 
Oamenii de știință consideră că 
formarea acestor nămoluri me
talifere este în legătură cu fe
nomenele care se produc în 
„riftul" (fractură a scoarței de 
pe fundul mărilor și oceanelor) 
central al Mării Roșii, loc de 
producere a unor însemnate fe
nomene vulcanice, și că este', 
foarte probabil ca astfel de „ză
căminte în formare" să fie*!ntîl- 
nite de-a lungul celor 50 000 de 

km de „rift" șerpuind sub toata 
oceanele globului.

• ESPERANTO - LA 
90 DE ANI. Se împlinesc 90 
de ani de cînd dr. Zamenhof a 
publicat la Varșovia primul ma
nifest al unei noi limbi interna
ționale — esperanto, una prin
tre cele 500 de limbi artificiale 
care au apărut din secolul XVII 
și pînă in zilele noastre. Deși a 
reușit să cucerească o audiență 
internațională și se situează 
Înaintea celeilalte limbi inter
naționale „interllngua" (creație 
a unor echipe de lingviști) — 
care a ciștigat in ultimii ani 
oarecare teren, esperanto bate 
pasul pe loc, constată intr-un 
articol ziarul „Le Monde". 
Practic, ea nu se poate sustrage, 
scrie ziarul, soartei inevitabile 
a tuturor limbilor artificiale 
care nu sînt creația unui popor, 
suportul culturii și civilizației 
sale.
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Probleme ale edificării unei noi 
ordini economice internaționale

pe agenda de lucru a organismelor O.N.U

JAPONIA

PARIS. — Comitetul Administrativ 
de Coordonare al O.N.U., reunit la 
Paris sub președinția secretarului ge
neral al Națiunilor Unite. Kurt 
Waldheim, și-a încheiat lucrările joi 
seara.

Intr-un comunicat dat publicității 
la Încheierea sesiunii se arată că 
principalele subiecte examinate s-au 
referit la : scopurile și obiectivele di- , 
feritelor organisme ale O.N.U. în 
materie de dezvoltare, o atenție deo
sebită fiind acordată problemelor 
care fac mai necesară ca oricînd edi-

ficarea unei noi ordini economice 
mondiale ; pregătirea anului interna
țional al copilului — 1979 ; pregăti
rea Conferinței Națiunilor Unite asu
pra științei și tehnicii în serviciul 
dezvoltării — 1979 ; probleme admi
nistrative de interes comun tuturor 
organelor Națiunilor Unite.

Comitetul Administrativ de Coor
donare. al cărui scop este ..armoni
zarea și coordonarea activității dife
ritelor organisme ale Națiunilor Uni
te". se compune din directorii a 24 de 

' instituții și agenții ale O.N.U.

DELHI '

Reuniunea ministerială a
al țărilor

Biroului de coordonare 
nealiniate

Delhi continuă dez-DELHI. — La 
baterile generale din cadrul reuniu
nii ministeriale a Biroului de coor
donare al țărilor nealiniate. în pri
ma zi a fost adoptată ordinea de zi 
care include probleme aflate în cen
trul preocupărilor țărilor nealiniate 
după cea de-a 5-a conferință la ni
vel înalt, desfășurată anul trecut la 
Colombo. Participanții vor lua cu
noștință de stadiul aplicării hotărî- 
rilor conferinței de Ia Colombo și de 
analiza privind lucrările celei de-a 
31-a sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. și rolul țărilor nealiniate. Or-

dinea de zi cuprinde, de asemenea, 
un raport al președintelui Con
siliului de coordonare al agen
țiilor de presă din țările nealiniate 
si un raport asupra întîlnirii Consi
liului interguvernamental pentru mij
loacele de informare în masă. Bi
roul de coordonare urmează să ho
tărască data și locul următoarelor 
reuniuni ale nealiniaților : conferința 
miniștrilor afacerilor externe ai ță
rilor nealiniate, propusă pentru 1978 ; 
reuniunea organului coordonator în 
vederea aplicării programului de ac
țiune pentru colaborare economică.

„Reglementarea crizei rhodesiene impune 

transferarea imediată, necondiționată și completă 
a puterii către majoritatea africană**

TOKIO. — Campania da primă
vară a sindicatelor nipone. ..Shunto 
’77". a intrat vineri în faza decisivă, 
prin declanșarea primului val de ac
țiuni unite, cu participarea muncito
rilor din sectorul public și cel parti
cular. La chemarea Comitetului pen
tru luptă unită în campania de pri
măvară au răspuns peste trei milioa
ne de oameni ai muncii niponi, a- 
parținind unui număr de 41 de fede
rații sindicale naționale din sectorul 
public și particular, care au declan
șat acțiuni greviste de amploare cu 
o durată de la o jumătate de oră 
pînă la cîteva zile. Se remarcă, în
deosebi. greva de 24 de ore declan
șată de Uniunea muncitorilor de la 
căile ferate naționale (Korokyo) și 
Uniunea mecanicilor de locomotivă 
de la căile ferate naționale (Doro). 
două dintre cele mai puternice orga
nizații sindicale nipone. De aseme
nea, Federația japoneză a uniunilor 
muncitorilor din industria chimică 
sintetică (Goka Roren) a dispus în
cetarea lucrului pe perioade cu o du
rată de la 48 de ore pînă la 82 de 
ore. Totodată, membrii Uniunii mun
citorilor portuari japonezi (Zenko- 
wan) au initiat acțiuni greviste de 
24 de ore în porturile Tokio. Yoko
hama si Kobe, iar cei ai Uniunii 
naționale a muncitorilor din secto
rul prelucrării metalului (Zenkoku 
Kinzoku) au declarat greve cu durate 
pînă la 12 ore.

Tradiționala campanie de primăva
ră a sindicatelor nipone se remarcă 
anul acesta printr-o mare unitate de 
acțiuni a muncitorilor din sectorul 
public și cel particular în sprijinul 
revendicărilor comune privind, în
tre altele, sporirea salariilor în ra
port cu creșterea costului vieții. îm
bunătățirea sistemului de asigurări 
sociale și a condițiilor de muncă 
recunoașterea dreptului la grevă 
muncitorilor din sectorul public.

și 
al

• COMISIA ECONOMICA A O.N.U. PENTRU EUROPA : Cel 
mai ridicat șomaj din ultimii 40 de ani

• O.I.M.: Două milioane de muncitori emigranți și-au pierdut 
locul de muncă

• O.C.D.E. : Se accelerează ritmul de creștere a prețurilor
într-un raport, dat publicității d» 

Comisia economică a O.N.U. pentru 
Europa, se relevă că evoluția eco
nomică din țările capitaliste dezvol
tate. constatată 
oferă motive 
ce privește anul 
niază că nivelul . _
Europei occidentale va fi în 1977 cel 
mai ridicat din ultimii 40 de ani.

Potrivit unui studiu al Secretaria
tului Organizației Internationale a 
Muncii, începînd din 1973 aproxima
tiv 2 milioane de muncitori imi
granți din țările industrializate al« 
Europei occidentale și-au pierdut lo
cul de muncă.

în anul 1976. nu 
de optimism In 

1977. Comisia subli- 
șomajului în țările

Pe de altă parte, un studiu al Or
ganizației pentru Colaborare si Dez
voltare Economică (O.C.D.E.). publi
cat Ia Paris, arată că inflația s-a ac
celerat în țările capitaliste în cursul 
lunii februarie. Studiul O.C.D.E. re
levă că Irlanda și Italia au cunos
cut cele mai mari creșteri ale inflației, 
înregistrînd rate anuale, la sfîrșitul 
lui februarie, de 34,5 la sută și. res
pectiv, 22 la sută. Niveluri ridicate 
ale creșterilor de prețuri au mai 
atins Marea Britanic. Spania. Portu
galia, Australia. Noua Zeelandă, 
Turcia. Danemarca. Finlanda.

Preocupări economice în țările
în curs de dezvoltare

Priorități în dezvoltarea economiei 
poloneze

O cuvîntare a tovarășului Edward Gierek
VARȘOVIA 8 (Agerpres). — La 

Varșovia au avut loc lucrările con
sfătuirii consacrate activității Între
prinderilor economice și participării 
oamenilor muncii la activitatea de 
conducere a acestora și la întreaga 
viată socială, economică și politică.

Luînd cuvintul, Edward Gierek, 
prlm-secretar al C.C. al P.M.U.P.. a 
relevat că succesele obținute de po
porul polonez, forța Poloniei si a so
cialismului sînt determinate de par
ticiparea oamenilor muncii la condu
cerea treburilor statului, a întreprin
derilor.

Referindu-se la sarcinile actuale, 
primul secretar al C.C. al P.M.U.P. a 
subliniat că o importantă deosebită 
revine folosirii optime a potențialului 
economic existent, eliberării rezer
velor care permit să se păstreze un 
înalt ritm de dezvoltare și să se spo

rească eficacitatea. îmbunătățirea ca
lității muncii, a subliniat Edward 
Gierek. reprezintă condiția de bază a 
Îndeplinirii cu succes a sarcinilor so- 
cial-economice ale actualului an. Noi 
considerăm problema calității mun
cii ca o rezervă de bază a dezvoltă
rii social-economlce viitoare, a Îm
bunătățirii condițiilor de viată ale 
poporului.

Un alt capitol al cuvlntărli lui Ed
ward Gierek a fost consacrat demo
crației socialiste. Un criteriu de bază 
al acesteia, a spus el. este participa
rea activă a oamenilor muncii. În
deosebi a clasei muncitoare, la con
ducerea treburilor statului sl a eco
nomiei. la procesele de pregătire și 
de adoptare a hotăririlor. la organi
zarea muncii si Îndeplinirea sarcinilor 
obștești și economice, la controlul 
obștesc.

R. S. F. IUGOSLAVIA

LONDRA. — Convorbirile desfă
șurate la Londra între ministrul bri
tanic de externe David Owen și re
verendul Abel Muzorewa, unul din 
liderii mișcării de eliberare naționa
lă a poporului Zimbabwe, au fost 
consacrate, în special, examinării 
principalelor aspecte ale situației din 
Africa australă. Cu acest prilej — 
relatează agenția United Press Inter
national — liderul Zimbabwe a 
prezentat interlocutorului său un

JAKARTA — In capitala Indone
ziei s-au incheiat lucrările sesiunii Co
mitetului Executiv al Asociației țări
lor producătoare de cauciuc natural, 
în cadrul căreia au fost examinate o 
serie de probleme legate de livrările 
pe piața mondială a acestei materii 
pfimi.1 iv * ."•'♦“r.r

Asociația a propus stabilirea unui 
raport rațional intre volumul produc
ției de cauciuc natural și cel sin
tetic. în timpul lucrărilor s-a relevat 
că livrările de cauciuc sintetic din 
unele țări capitaliste dezvoltate aduc 
prejudicii economice țărilor membre 
ale acestei organizații. Din asociație 
fac parte India. Indonezia, Malayezia, 
Singapore, Noua Guinee. Sri Lanka 
și Tailanda.

plan de reglementare a crizei rhode- 
siene în care se cere transferarea 
imediată, necondiționată șî completă, 
a puterii in Rhodesia către majori
tatea africană și organizarea unui 
referendum, sub auspiciile Marii 
Britanii, cu scopul desemnării vii
torului prim-ministru al guvernului 
majorității africane.

Pe de altă parte, un purtător de 
cuvint al Foreign Office-ului a a- 
nunțat programul apropiatului tur
neu de informare pe care ministrul 
de externe, David Owen, urmează 
să îl efectueze într-o serie de state 
africane. El a precizat că șeful di
plomației 1 
succesive 
Botswana 
R.S.A. Cu 
Owen va 
(R.S.A.) și
Purtătorul de cuvînt a menționat că 
ministrul britanic nu va vizita Rho
desia.

Cu prilejul călătoriilor în Tanza
nia, Zambia și Mozambic, 
Owen va avea întrevederi 
pi mișcării de eliberare 
Zimbabwe.

britanice va efectua vizite 
în Tanzania, Mozambic, 

și Zambia, precum și în 
ocazia vizitei la Capetown, 

conferi cu John Vorster 
Ian Smith (Rhodesia).

David 
cu lideri 
națională

Senegalulți
apartheid și 
practicată de 
sudul Africii

DAKAR. — Spania 
resping politica de 
discriminare rasială 
regimurile rasiste din
— se arată, între altele, în comuni
catul comun publicat la încheierea 
vizitei oficiale la Dakar a ministru
lui spaniol de externe, Marcelino 
Oreja Aquirre.

EGIPT. într-o notă privind con
junctura economiei egiptene, revista 
„Marches tropicaux et mediteranâes'* 
relevă că Egiptul dispune de o serie 
de premise favorabile de dezvoltare, 
printre care veniturile obținute din 
traficul pe Canalul Suez, creșterea 
producției de petrol și a celei de 
bumbac. In legătură cu canalul se 
precizează că, la ora actuală, venitu
rile aduse se ridică la 345 milioane 
dolari pe an.

Petrolul, a cărui producție este de 
320 000 barili pe zi, dar care ur
mează a crește în viitor, va repre
zenta o importantă sursă de venituri, 
avînd în vedere că numai 130 000 ba
rili revin consumului intern. Restul

este exportat, veniturile actuale fiind 
de circa 280 milioane dolari.

ZAMBIA. Începînd din anul 1975, 
agricultura Zambiei a înregistrat o 
eerie de progrese, 'contribuind la 
reducerea importului de produse 
alimentare. Au fost luate măsuri de 
stimulare a producătorilor agricoli, 
printre oare acordarea de credite la 
dobînzi mai reduse.

O atenție deosebită a fost acordată 
culturii porumbului, a cărui produc
ție a atins 5,9 milioane saci în 1975, 
iar în anul următor — volumul re
cord de 7,3 milioane saci. Se apre
ciază că pentru asigurarea consumu
lui intern este nevoie anual de circa 
5 milioane de saci.

Probleme ale dezvoltării relațiilor socialiste in agricultură
Ședința Prezidiului C.C. al U.C.I.

BELGRAD 8 (Agerpres). — în ca
drul unei ședințe a Prezidiului C.C. 
al U.C.I. consacrate examinării pro
blemelor actuale ale dezvoltării re
lațiilor sociale și economice din ca
drul complexelor agroindustriale și 
activității desfășurate de Uniunea 
Comuniștilor la sate. Milutin Baltici, 
membru al Prezidiului C.C. al U.C.I., 
relevind rezultatele în dezvoltarea a- 
griculturli iugoslave în ultimii ani, 
a arătat că. pentru stimularea in 
continuare a producției agricole, sînt 
necesare : consolidarea și extinderea 
unităților aflate In proprietate ob
ștească ; continuarea procesului de a-

sociere a gospodăriilor Individuale 
pentru a permite aplicarea raționa
lă a tehnologiei moderne șl meca
nizării ; organizarea pe baze moder
ne a industriei de prelucrare și crea
rea unei rețele moderne de unități 
de desfacere ; găsirea unor forme a- 
decvate pentru stimularea achiziții
lor de produse agricole.

Aii Șukria. membru al Prezidiului 
C.C. al U.C.I.. a prezentat activitatea 
Uniunii Comuniștilor în rindul pro
ducătorilor agricoli și la 
dențiind sprijinul pe care 
îl acordă politicii interne 
a partidului.

sate, evi- 
țărănimea 
și externe

agențiile de presă
Președintele C.C. al P.C. 

ClliîieZ Premier al Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze, Hua Kuo- 
fen. s-a întîlnit cu președintele Re
publicii Islamice Mauritania. Moktar 
Ould Daddah, aflat într-o vizită o- 
ficială 
dat la 
tării 
China

în R.P. Chineză. S-a proce- 
o trecere în revistă a dezvol- 
relațiilor prietenești dintre 
și Mauritania.

Primul secretar al C.C. 
al P.C. din Cuba, p^dinteie 
Consiliului de Stat și al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Cuba. Fidel 
Castro, care la invitația Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. a e- 
fectuat o vizită neoficială de priete
nie în Uniunea Sovietică, a părăsit 
vineri Moscova.

Consultări sovieto-iugo-
SlaVe. Moscova au avut loc con
sultări între reprezentanții Ministe
rului Afacerilor Externe al U.R.S.S. 
și Secretariatului Federal pentru A- 
facerile Externe al Iugoslaviei, con
sacrate pregătirilor pentru reuniunea 
de la Belgrad a reprezentanților ță-

rilor participante la Conferința pen
tru securitate șl cooperare în Eu
ropa.

Primul secretar al C.C. al 
P.M.S.U., Jănos Kădâr, l-a primit 
vineri pe Vo Nguyen Giap, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Partidu
lui Comunist din Vietnam, vice- 
premier și ministru al apărării na
ționale al R. S. Vietnam, care se află 
intr-o vizită oficială în R. P. Un
gară.

Ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., Andrei Gr°- 
mîko, și ministrul de externe al 
R. D. Germane, Oskar Fischer, care 
se află intr-o vizită de prietenie în 
Uniunea Sovietică, au început vineri, 
la Moscova, o rundă de convorbiri, 
în cadrul cărora s-au abordat pro
bleme ale extinderii relațiilor dintre 
cele două țări și s-a efectuat un 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme internaționale actuale de in
teres reciproc.

Pentru restabilirea liber
tății în Chile. p c din Chi,e •

transmit
dat publicității o declarație în care 
își reafirmă voința de acțiune în 
comun cu toate forțele antifasciste 
pentru restabilirea libertății și a 
dreptății în Chile. Declarația difuzată 
la Santiago de Chile cere, totodată, 
intensificarea luptei pentru elibera
rea tuturor deținuților politici, înce
tarea stării de urgență.

Arestarea unor militanți ai 
P.C. din Spania. După cum in- 
formează agenția France Presse, pa
tru militanți ai Partidului Comunist 
din Euzkadi (Țara Bascilor) au 
fost arestați joi in orașul Vi
toria, in timp ce participau la o ac
țiune de mobilizare a populației pen
tru a lua parte duminică la „Ziua 
patriei basce". Această acțiune a fost 
interzisă de către guvernul spaniol. 
Pe de altă parte, circa 200 de basci 
participă la o grevă a foamei. Ei cer 
amnistierea tuturor deținuților poli
tici basci.

Președintele S.U.A.,Jimm*
Carter, l-a numit pe fostul lider al 
majorității democrate din Senat, 
Mike Mansfield, în funcția de amba
sador al Statelor Unite în Japonia.

Consiliul de Securitate * 
amînat pentru marțea viitoare dez
baterile privind atacul întreprins la 
16 ianuarie împotriva aeroportului 
internațional din Cotonou de către 
un grup de mercenari. în luările lor 
de cuvint, participanții au condamnat 
operațiunile mercenarilor împotriva 
unor state suverane din Africa, ex- 
primîndu-și deplina solidaritate cu 
acele țări care au fost victime ala 
unor asemenea acte de agresiune.

Primul ministru israelian, 
Yitzhak Rabin, a anunțat că renunță 
să candideze în fruntea listei Parti
dului Muncii, de guvernămînt, în 
alegerile de la 17 mai. El a mențio
nat. totodată, că „studiază modalita
tea de a demisiona din funcția de 
șef al guvernului de tranziție".

Ridicarea interdicțiilor de 
circulație decretate 13 Lima ?*în 
portul Callao, în urmă cu nouă luni 
de zile, a fost hotărită de guvernul 
peruan. Un decret in acest sens pre
cizează că starea de urgență la scară 
națională va rămîne în vigoare pen
tru alte 30 de zile. Starea de urgență, 
care suspendă garanțiile constituțio
nale, a fost decretată la 2 iulie 1976.

149,18 dolari uncia. Cele peste 57 mi
lioane dolari care vor fi obținuți din 
această licitație, ca și sumele obți
nute în operațiile asemănătoare pre
cedente. vor fi utilizate pentru credi
tarea țărilor în curs de dezvoltare.

Cele două mari centrale 
sindicale franceze — COT- 
și C.F.D.T. — au ajuns la un acord 
pentru desfășurarea unei ample ac
țiuni în vederea începerii de nego
cieri cu responsabilii economici. A- 
cordul a fost realizat la o întîlnire 
care a avut loc la Paris între Geor
ges Seguy, secretar general al C.G.T., 
și Edmond Maire, secretar general al 
C.F.D.T. O declarație comună men
ționează că cele două centrale pre
conizează pentru ultima săptămînă a 
lunii aprilie o serie de greve și ma
nifestații.

Fondul Monetar Interna
țional 8 scos 'a Iicibație 542 800 
uncii de aur fin la un preț minim de

ROMÂNIA SE PRONUNȚĂ PENTRU REDUCEREA

A fost asasinat procurorul 
general al R. F. Germania, Siegfried 
Buback. la Karlsruhe, de către două 
persoane care au deschis focul cu 
arme automate asupra mașinii sale — 
anunță agenția D.P.A. în atentat și-a 
pierdut viața și un însoțitor al pro
curorului, iar altul a fost grav rănit. 
O bandă de elemente extremiste, cu
noscută pentru actele sale teroriste, 
s-a recunoscut ca autor al atentatu
lui. La Bonn se subliniază că procu
rorul general Buback era cunoscut 
pentru campania fermă pe care o de
clanșase împotriva terorismului. Gu
vernul federal al R. F. Germania, 
partidele politice, organizațiile sindi
cale, opinia publică au condamnat 
acest asasinat.

BUGETELOR MILITARE ALE STA TELOR 0 precizare a Partidului

potrivit cerințelor realizării de progrese efective pe calea dezarmării, 
consolidării destinderii, procesului de lichidare a subdezvoltării

România apreciază că s-ar putea trece la reducerea, pentru 
început, cu 5-10 la sută a bugetelor și efectivelor militare ale tu
turor țărilor participante la conferința general-europeană, inclusiv 
ale Canadei și Statelor Unite ale Americii. Adoptarea unor aseme
nea măsuri ar demonstra că țările europene sînt hotărîte să facă 
totul pentru crearea unui climat în care nici o țară, nici un popor 
să nu mai poată fi victima vreunei agresiuni sau imixtiuni din 
afară.

NICOLAE CEAUȘESCU
Expunerea prezentată de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu la reuniunea co
mună a forurilor supreme de partid 
și de stat, dînd glas voinței ferme a 
României socialiste de a-și spori 
continuu contribuția la soluționarea 
problemelor majore ale contempora
neității, a acordat o atenție deosebi
tă căilor și modalităților de oprire 
a cursei înarmărilor și de înfăptuire 
a dezarmării — ca problemă cardi
nală de care depind destinderea, ri
dicarea bunăstării popoarelor, secu
ritatea in Europa și in lume, destinul 
însuși al umanității.

După cum se știe, Congresul al 
XI-lea a elaborat un amplu și cu
prinzător program de acțiune în ve
derea realizării dezarmării generale, 
în primul rind nucleare — inclusiv 
măsuri parțiale, colaterale de natură 
să favorizeze destinderea și încre
derea între națiuni, să netezească 
înaintarea spre obiectivul fundamen
tal al dezarmării complete. Pe prim 
plan, între aceste măsuri, se situează 
propunerile privind înghețarea și re
ducerea treptată a bugetelor militare 
ale statelor.

In concordanță cu această poziție 
de principiu. în expunere, propune
rea de reducere a bugetelor militare 
este reafirmată și actualizată pe 
două planuri : al securității europene 
și al dezarmării generale. Prezen- 
tindu-se o serie de măsuri construc
tive care, după părerea țării noastre, 
se impun a fi adoptate de către re
uniunea de la Belgrad în domeniul 
■dezangajării militare pe continent — 
fără de care destinderea politică este 
da neconceput — se ' preconizează 

trecerea la reducerea — pentru în
ceput — cu 5—10 la sută a bugetelor 
militare și efectivelor militare ale 
tuturor statelor participante la con
ferința general-europeană, inclusiv 
ale Canadei și Statelor Unite ale 
Americii. De asemenea, desfășurîn- 
du-se o pledoarie convingătoare pen
tru înfăptuirea dezarmării generale 
ca imperativ vital pentru pacea și 
progresul popoarelor, în expunere 
sînt evidențiate efectele salutare, pe 
planul fiecărei țări și pe plan mon
dial, ale unei reduceri chiar și nu
mai cu 10 Ia sută a bugetelor mili
tare ale statelor.

însemnătatea pe care România e 
atribuie măsurii de reducere a bu
getelor militare, în cadrul progra
mului general de dezarmare decurge 
din rațiuni evidente, din necesități 
stringente.

După cum se știe, cursa înarmări
lor, care, în pofida desfășurării ne
gocierilor de dezarmare, nu numai 
că nu s-a încetinit, dar, dimpotrivă, 
cunoaște, in ultima vreme, o inten
sificare fără precedent, comportă, 
prin dezvoltarea continuă a tehnicii 
militare, riscuri incalculabile pentru 
pace și securitatea generală, inclusiv 
coșmarul unui război atomic. 
Totodată, continuarea și tntețirea 
cursei înarmărilor apasă ca o grea 
povară pe umerii tuturor popoarelor. 
Cheltuielile militare, pe plan global, 
au crescut. In ultima perioadă, cu 2.5 
la sută anual — procent echivalent 
cu aproximativ jumătate din ritmul 
de creștere al venitului național al 
tuturor statelor — ajungînd. in 1976, 
potrivit datelor O.N.U.. la suma as

tronomică de aproximativ 400 DE 
MILIARDE DOLARI.

Alocațiile pentru înarmări înseam
nă uriașe resurse naturale, fonduri șl 

• Pentru înarmare se cheltuiește mai mult de un milion 
de dolari la fiecare două minute. Volumul total al chel
tuielilor militare depășește considerabil întregul venit 
național al țărilor în curs de dezvoltare din Asia și Africa.

• Cu sumele cheltuite pentru pregătirea unui soldat s-ar 
putea asigura instruirea copiilor din două clase a cite 
30 de elevi fiecare.

• Din costul unui submarin de tip „Polaris" s-ar putea 
acoperi construcția a 30 000 de locuințe.

• Un bombardier strategic costă cît o mare întreprindere ; 
din banii cheltuiți pe 14 bombardiere s-ar putea hrăni 
14 milioane de copii timp de un an.

• Costul unei baze de lansare a rachetelor intercontinen
tale echivalează cu al unei hidrocentrale cu capacita
tea de 1 700 MW.

energii umane sustrase producției ci
vile. în prezent, producția totală des
tinată scopurilor militare implică 
cheltuieli echivalente cu venitul na
țional al unui număr de state care 
înglobează 50 la sută din populația 
lumii. După cum arăta recent secre
tarul general al O.N.U.. Kurt Wald

heim. circa 60 000 000 de persoane, 
militari și civili, sint angajate, di
rect sau indirect. în ocupații milita
re — cifră comparabilă cu totalita
tea mîinii de lucru industriale din 
Europa occidentală sau cu 79 la sută 
din mina de lucru din S.U.A., intre 
care un mare potențial științific și de 
cercetare.

Așa cum au dovedit faptele, spo
rirea bugetelor militare a constituit 
unul din principalii factori stimula
tori ai inflației și celorlalte fenome
ne de criză, care confruntă țările 
occidentale, cu consecințe aitît de 
grave pentru masele muncitoare din 
aceste țări.

în același timp, cursa înarmărilor 
reprezintă un obstacol serios în ca
lea lichidării subdezvoltării, a deca
lajelor economice dintre state. Este 

o tragică realitate faptul că. în vre
me ce cursa înarmărilor înghite fon
duri și energii uriașe, foametea și 
subnutriția provoacă în fiecare zl 
moartea a aproximativ 10 000 de per
soane.

în această lumină apare cu atît 
mai evident utilitatea și oportunita

tea propunerilor românești privind 
reducerea bugetelor militare, carac
terul lor profund constructiv. In pri
mul rind. prin aplicarea acestei mă
suri. în viata internațională s-ar rea
liza o cotitură deosebit de pozitivă — 
spre încetinirea cursei înarmărilor, 
s-ar inaugura un proces de dimi
nuare a fondurilor destinate înarmă
rilor. modest la început, dar care, 
treptat, s-ar accentua, atrăgînd. după 
sine. în mod corespunzător reducerea 
efectivelor militare și a armamente
lor. în acest sens, se poate afirma 
că reducerea bugetelor militare este 
o verigă de natură să pună in miș
care întregul lanț de măsuri, a că
ror finalitate este dezarmarea gene
rală.

Deosebit de important este faptul 
că. prin reducerea bugetelor milita
re — așa cum preconizează Româ
nia — s-ar elibera fonduri impor
tante care ar putea fi folosite in sco
puri civile, constructive. De pe urma 
unei asemenea reduceri ar beneficia, 
desigur, popoarele. în măsura în care 
fondurile respective vor fi alocate 
pentru dezvoltarea economiei, pentru 
invățămînt. cultură, sănătate. locuin
țe și rezolvarea altor probleme eco- 
nomico-sociale acute.

Perspective ample se deschid și 
pentru soluționarea unor probleme 
actuale care prezintă un larg inte
res general cum ar fi : dezvoltarea 
unor noi surse de energie, valorifi
carea cuceririlor geniului uman pri
vind oceanele, mările, cosmosul ; so
luționarea unor probleme importante 
în legătură cu protecția mediului am
biant. preîntimpinarea unor catastrofe 
naturale sau lichidarea consecințelor 
lor ; eradicarea unor boli ca, de 
pildă, cancerul.

In mod special, transpunerea In 
practică a măsurii de reducere a bu
getelor militare ar avea insă o 
deosebită însemnătate în cadrul 
eforturilor pentru lichidarea sub
dezvoltării. După cum se arată, 
în mod' concret. în expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. dacă 
fiecare tară ar accepta să re
ducă cheltuielile militare cu nu
mai 10 la sută, la nivelul de a- 
proape 400 miliarde de dolari cit se 

cheltuiesc în prezent pentru înarmări 
s-ar putea obține circa 40 miliarde 
de dolari. în cazul cind doar jumă
tate din această sumă ar alimenta un 
FOND DE DEZVOLTARE, pus sub 
egida O.N.U. — cum a preconizat 
România în 1975 — s-ar obține. încă 
din primul an. o sumă de 20 miliarde 
de dolari — suficientă pentru a se 
pune capăt foametei, analfabetismu
lui și bolilor endemice în țările ne
dezvoltate. în acest fel. s-ar crea, 
treptat, o sursă deosebit de Impor
tantă pentru favorizarea eforturilor 
îndreptate spre lichidarea decalajelor 
și ridicarea standardului de viată al 
popoarelor rămase în urmă, ceea ce 
ar fi nu numai in interesul acestora, 
dar și al țărilor dezvoltate, al între
gii omeniri.

Apare astfel în mod pregnant ca
racterul profund umanitar al propu
nerilor românești : în timp ce spo
rirea cheltuielilor militare înseamnă 
producția de noi și noi mijloace de 
distrugere și de exterminare in masă 
— ca atare tot ce poate fi mai inu
man — reducerea bugetelor militare 
ar deschide noi și ample perspective 
pentru creșterea generală a gradului 
de bunăstare și civilizație a populației 
întregii noastre planete.

Transpunerea în viată a propuneri
lor României privind reducerea bu
getelor militare, ca si a celorlalte 
măsuri de dezarmare, constituie un 
tel nobil, un important obiectiv de 
luptă. Nu poate fi. desigur, ignorat că 
pe arena internațională continuă să 
existe forte reacționare, agresive, 
„complexe militaro-industriale",
cercuri politice aflate sub influența 
puternică a adepților militarismului, 
pentru care înarmările constituie o 
sursă principală de profituri, un in
strument pentru practicarea politicii 
anacronice de forță și dominație.

De aceea devine mai necesară ca ori
cînd intensificarea eforturilor forțe
lor democratice și progresiste, ale tu
turor popoarelor pentru a determina, 
prin acțiunea lor hotărită. oprirea 
cursei înarmărilor, progresul cauzei 
dezarmării, folosirea resurselor ma
teriale si umane pentru binele si pro
gresul genera] al umanității.

Ion FINT1NARU

PARIS. — Comentînd declarația de 
joi a purtătorului de cuvînt al De
partamentului de Stat al S.U.A. re
feritoare La poziția Administrației 
fată de o eventuală participare co
munistă la guvernele unor țări oc
cidentale. Jean Kanapa. membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Comunist Francez, și-a 
exprimat satisfacția în legătură cu 
faptul că „guvernul american recu
noaște că venirea la putere a unui 
guvern de stingă. în care să fie pre- 
zenți și comuniștii, constituie o pro
blemă ce trebuie hotărită de poporul 
și tara in cauză".

El a reamintit că „Partidul Co
munist Francez este atașat ideii bu
nelor relații între o Franță democra
tică si S.U.A.. pe baza independen
tei și intereselor reciproce. Dimpo
trivă. presiunile, tentativele de inti
midare. de oriunde ar veni ele. nu 
s-ar solda decît cu provocarea unei 
reacții de Indignare din partea fran
cezilor".

Anchetă asupra 

catastrofei avioanelor 

„Boeing 747“

Coliziunea Intre cele două 
aparate „Boeing-747“, care a 
provocat moartea a 577 de per
soane in Insulele Canare, a 
fost consecința unei neînțelegeri, 
atribuită dificultăților lingvistica, 
intre tumul de control și avioa
nele aparținind companiilor 
„Panam" și „KLM“. Aceasta 
este una din primele concluzii 
ale anchetatorilor de la Consiliul 
național pentru securitatea 
transporturilor din Statele Unite, 
publicată foi la Washington.

William Haley, unul din mem
brii consiliului, a declarat că 
benzile „cutiilor negre" recupe
rate de la cele două aparate se 
află in stare excelentă. După cum 
a afirmat Haley, convorbirea in
tre turnul de control și piloții 
celor două aparate s-a desfășurat 
in engleză, iar membrii echipa
jului avionului „KLM" comuni
cau intre ei in olandeză- Exami-" 
narea benzilor se va incheia 
săptămina viitoare.
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