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Pe șantierele refacerii și construcției de locuințe

RITM INTENS, LUCRĂRI TRAINICE, 
DE CEA MAI BUNĂ CĂLITĂ TE

CU TOATE FORȚELE
LA ÎNSĂMlNȚAREA PORUMBULUI
A Început însămînțarea porumbului — principala cul

tură cerealieră a țării care se va cultiva In acest an pe 
circa 2,8 milioane de hectare. în vederea obținerii unor 
recolte mari au fost făcute pregătiri temeinice. Mare par
te din suprafețe au fost arate din toamnă, 8-au aplicat 
însemnate cantități de îngrășăminte, iar In primăvară 
terenurile au fost discuite și grăpate în vederea menți
nerii umezelii în sol. Important este ca acum să se treacă 
din plin la semănat, urmărindu-se atît realizarea vitezelor 
zilnice planificate, cit și efectuarea unor lucrări de cea 
mai bună calitate. Pînă Ieri, potrivit datelor centralizate 
la ministerul de resort, au și fost insămînțate 80 000 hec
tare cu porumb. îndeosebi în județele situate In cîmpia 
de sud a tării.

Temperatura solului șl condițiile de lucru slnt foarte 
bune, ceea ce permite ca, în săptămîna care urmează, să 
se treacă din plin, cu toate forțele, la semănatul porumbu
lui. Aceasta presupune ca, printr-o bună organizare a 
muncii, să fie folosită din plin fiecare oră bună de lucru, 
să se muncească din zori și pînă în noapte. Condițiile cli
matice din această primăvară — temperaturi mai ridicate 
decît în alti ani si lipsa precipitațiilor — impun ca semă
natul porumbului să se facă într-un timp mai scurt. In- 
țelegînd această necesitate — așa cum rezultă din infor
mațiile sosite la redacție — numeroși mecanizatori șl 
cooperatori au hotărît să transforme duminica într-o zi 
obișnuită de lucru. Conducerile unităților agricole, spe
cialiștii din agricultură, șefii secțiilor de mecanizare au 
datoria să fie prezenți în cîmp pentru a asigura o bună 
organizare a muncii si rezolvarea operativă a oricăror 
probleme, astfel incit tractoarele șl mașinile agricole să 
fie folosite la întreaga capacitate, din zori și pînă seara.

Organele ș! organizațiile de partid, comandamentele lo
cale au datoria să acționeze cu stăruință pentru ca, in 
săptămîna care urmează, să fie însămîntată cea mai mare 
parte din suprafața prevăzută a se cultiva cu porumb

In întîmpinarea Congresului consiliilor de conducere
COMITETUL POLITIC EXECUTIV AL C C. AL P.C.R. a apreciat în mod 

deosebit, în ședința de vineri, 8 aprilie, activitatea organelor și organiza
țiilor de partid, a colectivelor din întreprinderile industriale șl din celelalte 
sectoare de activitate, a oamenilor muncii de la orașe și sate pentru 
repunerea rapldâ în funcțiune a obiectivelor economice avariate de cu
tremur și recuperarea daunelor materiale, a producției pierdute, precum 
șl pentru refacerea fondului locativ, a unitâțllor de învâțâmînt, sanitare 
și comerciale distruse sau avariate de cutremur, pentru Intensificarea 
construcției de locuințe în vederea satisfacerii cerințelor cetâțenllor si- 
nlstrațl și ale întregii populații.

Această apreciere constituie pentru 
toți cei ce muncesc pe șantierele re
facerii clădirilor avariate și ale con
strucției noilor locuințe nn îndemn 
de a acționa tn continuare cu forțe 
sporite pentru accelerarea ritmului 
lucrărilor și realizarea lor în condi
ții de calitate ireproșabilă. După cum 
se știe, pe aceste șantiere au fost 
concentrate In ultimele săptămîni 
uriașe forțe umane, tehnice și ma
teriale. Eficiența acestei acțiuni, a 
abnegației cu care s-a muncit zi și 
noapte și-a găsit expresia în faptul 
că, la numai o lună de la seism, în 
Capitală și în localitățile calamitate 
s-au dat in folosință peste 14 000 de 
apartamente, multe dintre ele îna
inte de termen. Numeroase familii 
sinistrate, care au rămas fără adă
post și și-au pierdut întregul avut 
personal, s-au mutat în apartamente 
noL Înzestrate cu tot ceea ce este 
necesar unei gospodării, unei vieți 
normale — aceasta constituind o în
truchipare elocventă a umanismului 
nou, revoluționar care caracterizează 
politica partidului și statului nostru. 
8s cuvine adăugat, totodată, că în 
București și în alte localități cala
mitate. zeci de mii de familii s-au 
reîntors de pe acum in oasele lor re
făcute.

Evident, toate acestea constituie 
numai o parte a eforturilor cu ade
vărat titanice, ce trebuie depuse in 
acest domeniu, ținind seama că, pe 
lingă refacerea clădirilor avariate, 
planul de locuințe pe acest an a fost 
suplimentat cu peste 30 000 de apar
tamente față de prevederile inițiale, 
stabllindu-se să se construiască ' in 
total 220 000 de apartamente. In 
București ee vor realiza nu mal

CRONICA SĂPTĂMÎNH

Creșterea bunăstării 
și munca spornică, 

indisolubil legate
Ca un moment de însemnătate do

minantă al actualității politice Inter
ne se înscriu, în săptămîna pe care 
o încheiem, lucrările Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. S-a 
evidențiat, o dată în plus, că ridica
rea nivelului de trai al tuturor oa
menilor muncii, de la orașe ca și da 
la sate, constituie obiectivul perma
nent și fundamental al politicii Par
tidului Comunist Român, definește țe
lul suprem al operei de edificare a 
«ocialismului în patria noastră. In 
spiritul acestui înalt umanism, a fost 
dezbătută o vastă gamă de măsuri, , 
de cea mai mare importanță pentru 
o largă categorie de membri ai so
cietății noastre — mergind de la îm
bunătățirea sistemului de pensii și 
Indemnizații de asigurări sociale ale 
țăranilor cooperatori, majorarea pen
siilor acestora, și pînă la organizarea 
unui sistem de pensionare al agri
cultorilor din zonele necooperativi- 
zate.

Se cuvine, de asemenea, subliniată 
preocuparea stăruitoare pe care o 
manifestă conducerea partidului față 
de cetățenii afectați de cutremur. 
Sint cunoscute, in acest sens, măsu
rile luate pînă acum — începind de 
la primele ajutoare, indemnizații bă
nești, pujierea la dispoziție de noi 
locuințe, cu mobilierul necesar, cu 
dotări gospodărești, ca televizoare și 
frigidere, concedii plătite etc. ; acum, 
prin hotărirea Comitetului Politic 
Executiv, acestor măsuri 11 se adaugă 
altele — respectiv acordarea de pen
sii șl ajutoare bănești persoanelor 
accidentate de cutremur, rămase cu 
invalidități oare nu le permit să lu
creze, cit și copiilor și tinerilor or
fani. inclusiv celor ai căror părinți 
nu erau angajați in cimpul muncii ; 
de Însemnate ajutoare vor beneficia 
deopotrivă și persoanele sinistrate 
cu venituri mici, care și-au pierdut o 
pacte din avutul personal.

înfăptuirea unui program de mâ
luri de asemenea anvergură, în con
dițiile în care țara a înregistrat atit 
de mari pagube materiale de pe 
urma seismului, reflectă forța eco
nomiei noastre socialiste, capacitatea 
ei de a face față cu succes oricăror 
situații neprevăzute, de a asigura in 
mod neabătut ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii. Iată de ce 
este absolut necesar ca fiecare om 
al muncii să nu precupețească nici 
un efort în activitatea productivă, să 
participe cu Întreaga sa capacitate 
creatoare la creșterea rapidă a pro
ducției și productivității muncii, a 
venitului național — ținind seama că 
numai sporind forța economiei na
ționale se poate lărgi baza creșterii 
nivelului de trai al întregului popor.

Dăruirea cu care «-a muncit și In 
•coasta săptamină pentru realizarea 

puțin de 40 000 de apartamente ; la 
Zimnicea se va edifica practic, din 
temelii, un nou și modem oraș ; se 
va reface, aproape în întregime, 
centrul politico-administrativ al Cra- 
îovei ; 20 de localități rurale grav 
avariate vor deveni comune model, 
în care se vor înălța 10 000 de apar
tamente. întreaga această activitate 
de refacere și edificare se înca
drează într-o concepție arhitecturală 
și de construcție superioară, moder
nă. In fond, este vorba de o triplă 
acțiune : de consolidare și reparație, 
de construcție și de reorganizare și 
modernizare urbanistică.

Iată așadar ce sarcini de amploare 
stau în fața tuturor celor antrenați 
în acest important efort de construc
ție, în primul rînd, arhitecți, proiec- 
tanți, constructori și producă
tori de ' materiale de construcții. 
Important este ca tn cadrul aces
tei vaste activități de construcție 
și reconstrucție, solidaritatea revo
luționară, care s-a manifestat din 
primul moment în bătălia pentru re
facere, să se regăsească în conti
nuare pe frontul muncii, zi de zi, pe 
fiecare șantier. Așa cum, atunci, ni
meni nu și-a drămuit timpul și ener
giile, acum trebuie să fie folosit 
mai bine timpul de lucru, să se 
accelereze la maximum ritmul tutu
ror lucrărilor. Indiscutabil, desfășu
rarea acestei vaste activități anga
jează în cel mai Înalt grad res
ponsabilitatea tehnico-profesională și 
«ocială a factorilor' amintiți, consti
tuie un examen al răspunderii civice 
a fiecăruia dintre ei și a tuturor. 
Acționindu-se la Întreaga capacitate, 
cu competență șl dăruire, beneficiind 

planului și angajamentelor, vigoarea 
și inițiativa cu care s-a acționat în 
direcțiile majore ale progresului teh- 
nico-economic atestă că acest adevăr 
iși găsește o tot mai profundă înțe
legere.

Această hotărîre și-a găsit expre
sie, in zilele săptămînii pe care o 
încheiem, și In larga mobilizare a 
eforturilor în domeniul construcțiilor
— atît în ce privește lucrările de re
facere și consolidare a clădirilor 
avariate, cit și accelerarea dării în 
folosință a noilor locuințe, prin 
devansarea termenelor planificate. 
Practic. în sectorul construcțiilor are 
loc o concentrare de forțe fără pre
cedent — sarcinile suplimentare din 
domeniul locuințelor neafectind cu 
nimic realizarea uriașului volum de 
investiții din acest an.

Săptămîna pe care o Încheiem s-a 
remarcat, de asemenea, printr-o vie 
și rodnică activitate și pe ogoare, 
unde campania de insămințări este 
în toi ; practic, s-a încheiat semăna
tul culturilor din prima epocă și s-a 
trecut la semănatul porumbului. Mai 
mult ca oricînd, în această primăvară 
se ridică responsabilități sporite în 
fata lucrătorilor din agricultură, che
mați să asigure obținerea unei recolte 
record, superioare celei din anul tre
cut — ca o cerință esențială pentru 
sporirea contribuției acestei ramuri 
ile bază a economiei la creșterea ve
nitului național, la compensarea dau
nelor suferite de economia națională. 
Tocmai de aceea este un imperativ ca 
acum, cind se pun bazele noii recol
te. toate lucrările să fie făcute la 
timpul potrivit, în cele mai bune con
diții, respectîndu-se exemplar regu
lile agrotehnice.

In acest mod, lucrătorii ogoarelor 
întimpină cu cinste Congresul consi
liilor de conducere ale unităților a- 
gricole socialiste, al întregii țărănimi
— larg forum al democrației noastre 
socialiste. De altfel, tocmai ca o nouă 
expresie a dezvoltării și perfecționă
rii continue a democrației in patria 
noastră. Comitetul Politic Executiv a 
hotărit instituționalizarea acestui 
congres, prin întrunirea sa periodică, 
și totodată constituirea, ca organ per
manent al congresului, a Consiliului 
Național al 'Agriculturii din Republica 
Socialistă România.

întregul popor strîns 
unit în jurul partidului

Elanul și dăruirea exemplară cu 
care oamenii muncii de pe întreg cu
prinsul țării iși îndeplinesc sarcinile 
de producție, participă la opera de 
refacere și reconstrucție ilustrea
ză cu tărie unitatea monolitică a na
țiunii noastre socialiste in jurul parti
dului. O expresie elocventă In acest 
sens a constituit-o și desfășurarea 
plenarelor lărgite ale Consiliului oa
menilor muncii de naționalitate ma-
(Continuaro in pag. a V-a) 

de sprijinul celorlalți oameni ai 
muncii, al întregului popor, este lim
pede că procesul de refacere se va 
putea finaliza într-un timp relativ 
scurt.

Cum se definește ordinea urgențe
lor în această amplă acțiune ? După 
efectuarea controlului și expertizelor 
de specialitate s-a trecut rapid la 
demolarea sau sprijinirea imobilelor 
avariate. La ora actuală sînt în plină 
desfășurare lucrările de consolidare a 
marilor clădiri și edificii publice. Din 
datele de care dispunem. în Capitală 
au fost nominalizate pentru consoli
dare un număr de 535 imobile înalte, 
în această activitate de mare com
plexitate tehnică și deosebită răspun
dere socială sînt mobilizați cei mal 
competenți șl experimentați specia
liști in domeniu — cadre universi
tare, ingineri constructori, proiectant’, 
și muncitori de înaltă calificare. Pen
tru a se cîștiga timp, proiectarea sa 
efectuează în paralel cu execuția lu
crărilor de consolidare ; fiecare do
cumentație întocmită de colective de 
specialiști si ingineri din institutele 
de proiectare bucureștene este veri
ficată și primește girul specialiștilor 
din institutul ,.Proiect“-București. a- 
devărat „stat-major" al proiectanți- 
lor. Pește 5 000 de constructori de la 
Centrala de oonstrucții-montaj a Ca
pitalei, la care s-au alăturat un nu
măr important de lucrători de la în
treprinderile de profil din tară, au 
trecut sau sînt gata să treacă la rea
lizarea lucrărilor propriu-zise. odată 
cu primirea proiectelor.

Nu este nicidecum vorba de simpla 
reparații, ci de efectuarea unor lu
crări complexe de consolidare, me
nite să asigure clădirilor o rezistență 
mai mare, astfel incit fiecare locatar 
să aibă siguranța că revine într-o 
locuință mal trainică, mal bună. De 
aceea, la consolidarea și repararea 
clădirilor .avariate — care presupun 
o serie de lucrări tehnice și operații 
tehnologice de înaltă specialitate — 
se impune ca atît proiectanții, cit și 
executanții să asigure realizarea lu
crărilor în condiții tehnice exem
plare. folosind curajos soluții con
structive moderne, utilaje și mate

In numeroase cartiere ale Capitalei se înaltă, In ritm rapid fi în condiții de calitate sporită, noi blocuri de locuințe. In ajutorul constructorilor bucu- 
reșteni au venit sute de lucrători din județele țării. Bunăoară, în cartierul .Drumul Taberei — imaginea din stingă — constructorii maramureșeni vor ridica in 
acest an 264 de apartamente. Totodată, in Capitală se lucrează in ritm susținut la consolidarea și refacerea clădirilor afectate de cutremurul din 
4 martie. Specialiștii și constructorii analizează cu atenție fiecare clădire, elaborează și aplică soluții tehnice menite să asigure o rezistență și durabi
litate ridicate acestor imobile. Așa se procedează și la blocul „Turist" din Piața Romană, de unde prezentăm imaginea din dreapta. (Ilie Ștefan)

Stăpîni pe munca și pe gînairea noastră creatoare
Eram pe un șantier ro

mânesc intr-o tară străină 
cind l-am auzit pe unul 
din foștii mei studenți, 
acum destoinic inginer 
constructor. vorbind' cu 
multă pricepere despre cul
tura porumbului. L-am în
trebat cum de cunoaște a- 
tîtea detalii despre lucruri, 
oricum departe de mese
ria lui. Și mi-a răspuns că 
e de pe Bărăgan, fiu de 
țăran (...„știți, bătrinul a 
luat parte la 1907") și nepot 
de țăran (..știți, bunicul a 
luat parte la asaltul Grivi- 
ței“). Spus simplu ! Și a a- 
dăugat : mi-e un dor gro
zav de părinți, de casă, de 
nucii din curte și de aerul 
dimineților de pe Bărăgan. 
Am mai spus una, am mai 
spus alta și ne-am despăr
țit. Nu ne-am mai revăzut 
pină acum citeva zile, pe 
un șantier din Capitală, 
unde inginerul muneea cu 
multă energie. Muncea cit 
trei. ,.Ce bine-i că sînt a- 
casă și pot să pun umărul", 
mi-a . spus. Și punea umă
rul din plin și cu spor.

Am povestit aceasta nu 
pentru a înduioșa pe cine
va. Ci pentru că și eu, ca 
mulți alții, sînt adine im
presionat de tot ceea ce, 
fac, cu hotărîre și pricepe
re. muncitorii și specialiș
tii noștri la locul lor de 
muncă, în numele dreptului 

riale noi. cu caracteristici superioa
re. Totodată, așa cum s-a procedat și 
pină acum, pe fiecare șantier de 
consolidare, cadrele tehnice au da
toria să îndrume îndeaproape oa
menii din subordine, să le arate cum 
să execute corect astfel de lucrări, 
să controleze cu maximă exigență 
calitatea acestora, să efectueze cu 
cea mai mare răspundere recepția 
lor. Numai acționind în acest fel, 
se asigură ca imobilele avariate să-și 
recapete nu numai rezistența inițială, 
ci, mai mult decît atit, să dobîndeas- 
că o durabilitate și o trăinicie supe
rioare.

Dacă acesta este aspectul tehnic 
al lucrurilor, la fel de importante 
sint organizarea temeinică a muncii, 
îndrumarea și verificarea sistema
tică a activității desfășurate Ia fie
care punct de lucru, de către fie
care muncitor — sarcină ce revine 
nu numai cadrelor de specialiști, ci, 
în primul rînd. organelor și organi
zațiilor de partid, comuniștilor, che
mați să constituie un exemplu înain
tat pentru toți ceilalți. Organele și 
organizațiile de partid, consiliile 
populare poartă o mare răspundere 
pentru realizarea exemplară și in
tr-un timp cit mai scurt a acestor 
lucrări, de care depinde reîntoarce
rea grabnică a zeci de mii de familii 
în propriile lor cămine, care să le 
asigure condiții depline de securitate 
și confort.

Concomitent eu lucrările de con
solidare se dă băiălia pentru reali
zarea in ritm intens a noilor blocuri 
de locuințe, atît din fondurile 
statului, cit și din cele ale popu
lației. După cum se știe, sarci
nile în acest domeniu sint mari, mo
bilizatoare. Numai în acest an se vor 
construi suplimentar în București 
5 000 de apartamente ; la Zimnicea 
— se vor ridica aproximativ 2 000, in 
alte orașe, printre care Craiova. Ro
șiori de Vede. Pj or ești. Tirgdvițte, 
Vaslui. Focșani, un ntimăr total de 
10 000 de apartamente, precum si alte 
10 000 de locuințe in blocuri, in co
munele care au avut mult de suferit 
de pe urma cutremurului. La acestea
(Continuare în pag. a IV-a) 

lor de creatori și de stă
pini ai tuturor valorilor 
societății noastre, stimu
lați să participe, să-și spu
nă cuvintul. intr-un cadru 
cu adevărat democratic, 
în legătură cu tot ce se 
hotărăște și se înfăptu
iește, tocmai in intere
sul sporirii tuturor aces
tor valori ce ne fac tara 
mai frumoasă, ce asigură 
poporului o viață demnă. 
Fiecare muncește cu de
votament penti-u prospe
ritatea țării. Fiindcă așa 
au muncit și moșii și stră
moșii noștri care s-au 
simțit totdeauna adine în
rădăcinați in glia țării, pe 
care nu s-au gîndit decit 
cum s-o servească și s-o a- 
pere mai bine.

Cine n-a trecut de-a lun
gul timpului peste tara și 
peste poporul nostru in a- 
cești 2 000 de dni ? Armate 
mai mult sau mai puțin 
migratoare, asupritori mai 
mult sau mai puțin cruzi, 
mercenari de grade mai 
mici sau mai mari, ademe
nitori cu limba dulce și 
buzunarul doldora : poporul 
nu s-a lăsat nici cotropit, 
nici ispitit. Poporul a ră
mas pe glia lui și a crescut, 
a depășit vremurile de iz
beliște și a ajuns ceea ce 
e azi : respectatul popor 
român, gloriosul popor ro
mân făuritor de istorie,

ale unităților agricole socialiste, ale întregii țărănimi

PRODUCȚIA AGRICOLĂ
Ea nivelul dotării tehnico-materiale, 
al competenței și hărniciei țărănimii

Se cunoaște că seismul de la 4 mar
tie a lovit puternic și localitățile ru
rale, agricultura. Au fost distruse 
case, s-au prăbușit ori deteriorat 
construcții zootehnice, ateliere, au 
fost avariate mașini și utilaje agri
cole, au .pierit animale. Pagubele 
provocate de cutremur județului 
nostru se ridică la multe zeci de 
milioane de lei. Sarcina prioritară a 
țărănimii, a tuturor locuitorilor din 
sate și comune este acum de 
a recupera pagubele, de a de
păși cit mai grabnic situația grea 
care s-a creat. Totodată. vin- 
decîndu-și propriile-i răni, agricul
tura este datoare să aducă din plin 
o cit mai importantă contribuție la 
refacerea economiei naționale, greu 
încercată. Tocmai de aceea, in 
aceste zile favorabile muncii la 
cîmp preocuparea de căpetenie a 
comitetului județean de partid, a 
comitetelor comunale, a tuturor orga
nizațiilor de partid sătești, a organe
lor agricole este de a face totul pen
tru executarea în timpul optim a lu
crărilor agricole, asigurindu-se aces
tora o înaltă calitate, incit de po 
acum, din primăvară, să fie puse ba
zele unor recolte mai bogate decit în 
alți ani.

Pentru a finaliza aceste sar
cini de importanță capitală, ne în

stăpin pe destinul său. un 
popor care construiește 
socialismul și se pregătește 
pentru comunism.

Sigur, au fost și porum
bei npgri care au zburat, 
fie pentru că s-au speriat, 
fie pentru că au crezut că 
grăunțele din alte țări sînt 
de aur. „Ăștia nu se gîn- 
d>esc nici la țară, nici la

ciștiga acum piinea intr-o 
școală de ucenici ; și aș pu
tea să dau și alte exemple. 
Sigur, poate sint și unii 
care au reușit mai bine, 
dar aceștia-s puțini și, in 
orice caz „reușita" lor nu-i 
pentru o lungă durată, nu 
poate fi pentru o lungă du
rată acolo unde concurența 
oarbă, stihinică, se află la

Acad. Ștefan BĂLAN

poporul care i-a născut și 
l-a hrănit, nici măcar la ei 
Înșiși — mi-a spus ingine
rul meu cind l-am reintil- 
nit Și-am să vă poves
tesc eu ceva, cu un astfel 
de porumbel pe care l-am 
intilnit in orașul unde 
ne-am văzut acum trei ani. 
La citeva sute de metri de 
șantierul nostru era o mare 
blănărie, iar „mare" vînză- 
tor-blănar — un fost cîntă- 
reț de muzică ușoară din 
țara noastră. Ce n-avusese 
el aici ? Casă, mașină, suc
cese ! Iar acum, acolo, un 
mărunt vînzător. după ce 
eșuase ca șofer anga
jat. Crezuse că. in stră
ini, va umbla lumea să-1 
servească pe tavă. Și 
tot acolo, un specialist a- 
preciat cîndva, în țară, își

ea acasă. Știți, eu respect 
pe moșii și strămoșii mei 
cu vorba lor înțeleaptă : fie 
piinea cit de rea, tot mai 
bine-n țara mea ! Nu-i voi 
trăda pentru tot aurul din 
lume !“.

Așa ml-a vorbit inginerul 
meu. Și are dreptate să-și 
manifeste întregul lui dis
preț. Pentru că părăsirea, 
vînzarea patriei reprezintă 
trădarea cea mai abjectă. 
Cu atit mai mult în cazul 
specialiștilor, a căror raco
lare , poate duce la pierde
rea unei părți din „capita
lul intelectual" al țării, a- 
dică la pierderea fondurilor 
investite în pregătirea ace
lor intelectuali, de cele mai 
multe ori în folosul unor 
țări foarte bogate. Nu poți 
să nu fii profund șocat de

numărul scăzut de specia
liști (ingineri, medici, eco
nomiști etc.) pe care-1 au 
țările în curs de dezvoltare 
și de faptul că mulți dintre 
intelectualii formați cu gre
le sacrificii de aceste țări, 
care luptă cu numeroase 
dificultăți, au ajuns în di
verse țări din Occident, ele 
însele cu mulți intelectuali, 
chiar cu intelectuali șo
meri.

Că se practică racolajul 
de intelectuali nu poate să 
nu te indigneze și nu poți 
să nu asociezi acestei prac
tici atributele' pe care la 
merită. Caracterul ei an
tiuman este cu atît mai 
dureros resimțit astăzi cind 
peste 45 la sută din popu
lația globului este analfa
betă (deci „nu sînt contem
poranii noștri", cum spune 
UNESCO) și cind milioane 
de oameni mor de foame. 
Actul este lipsit de uma
nitate și prin faptul că lip
sește pe om de patrie, de 
familie, de vechii lui prie
teni. Cu atît mai mult cu 
cit cei care pleacă se cred 
vulturi și se dovedesc a fi 
mici aventurieri, voiajori 
fără patrie.

Așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, în expune
rea sa la recenta ședință 
comună a Comitetului Cen

grijim ca în aceste zile, în comu
nele și satele brăilene, toți locuito
rii apți de muncă, în frunte cu co
muniștii, să muncească organizat, 
disciplinat, cu hărnicie la executarea 
tuturor lucrărilor de sezon.

Experiența județului nostru, ca și 
a celorlalte județe ale țării, atestă

Dumitru BĂLAN 
prlm-secretar al Comitetului ludețean 

Brâila ol P.C.R.

faptul că agricultura poate ti pu
ternică, eficientă numai atunci cind 
baza tehnico-materială este folosita 
cu randament maxim, cind mun
ca mecanizatorilor, cooperatorilor, 
specialiștilor este bine condusă și 
organizată. Preocupîndu-se de in
tensificarea producției agricole, co
mitetul județean de partid acor
dă o atenție susținută valorifică
rii chibzuite a fondurilor de inves
tiții alocate de stat, ca și a celor 
aparținînd cooperativelor agricole 
de producție In vederea dezvoltării 
pe baze modeme a dotărilor teh
nico-materiale. Numai în cincinalul 
trecut, de exemplu, au fost alocate 
investiții în valoare de aproape 8 
miliarde let Ele au fost orientate,

In principal, spre mecanizare, spre 
executarea de lucrări de îmbunătă
țiri funciare, spre creșterea animale
lor. Ca urmare, în prezent, Încărcă
tura pe un tractor agricol a scăzut 
cu 8 la sută față de anul 1971, s-au 
diversificat considerabil sistema de 
mașini agricole și registrul lucrări
lor efectuate mecanizat ; la unele 
culturi, cum sînt griul, floarea-soa- 
relui, soia, inul, mecanizarea este 
totală, iar la porumb, sfecla de za
hăr și altele a crescut în măsură 
apreciabilă. S-a extins utilizarea în
grășămintelor, insecticidelor, fungici
delor și erbicidelor. Rezultate impor
tante au fost obținute în ridicarea ca
pacității productive a fondului funciar 
prin lucrări da îmbunătățiri fun
ciare, mai alea prin extinderea iri
gațiilor. In acest an, suprafața ame
najată pentru irigații este mal mare 
de trei ori față de anul 1970.

Toate aceste rezultate remarcabile 
sint — așa cum este bine știut »1 
cum se cuvine să subliniem cu deose
bire în anul împlinirii a șapte decenii 
de la marile răscoale ale țărănimii — 
consecința nemijlocită a alianței mun- 
citorești-țărănești, sint urmările fi
rești ale rezolvării, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, a pro
blemei agrare în România, ale apli
cării politicii partidului. Ca pretu
tindeni în tară, oamenii ogoarelor 
brăilene au văzut cu ochii lor că 
marea proprietate socialistă este in
finit superioară micii gospodării ță
rănești, că este singura capabilă să 
folosească rațional mijloacele teh
nice și forța de muncă, cuceririi» 
științei moderne, asigurând astfel 
creșterea producției agricole și îm
bunătățirea continuă a vieții țărăni
mii. Alături la bine ca și la greu d» 
clasa muncitoare, de celelalte cate
gorii sociale, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, țărănimea est» 
ferm hotărită să își sporească contri
buția la înfăptuirea neabătută a Pro
gramului partidului elaborat de Con
gresul al XI-lea al P.C.R.

Răspunzind apelului Comitetului 
Politic Executiv, al secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, comitetul nostru jude
țean a lansat cuvintul de ordine i 
Calitatea !, înțelegînd prin aceasta 
lucrări făcute la timp, control 
permanent pe cîmp, muncă orga
nizată, pe bază de grafica zil
nice, la pregătirea terenului și la 
semănat, la cultivarea fiecărei pal- 

> me de pămint și transformarea ore
lor de lucru în zile și nopți record. 
Sîntem convinși că. muncind astfeL 
in acest an vom putea realiza o pro
ducție în valoare de 20 000 lei pe hec
tarul irigat și de 15 000 lei la neirigai»

Concomitent cu preocuparea pen-
(Continuare în pag. a II-a)

tral al P.C.R., Marii Adu
nări Naționale, Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării 
Econmice și Sociale și ac
tivului central de partid 
și de stat, din 28 mar
tie. „Cu atît mai mult 
sc impune încetarea ori
cărei acțiuni de racolare 
a cadrelor de muncitori ca
lificați și de specialiști din 
aceste țări (n.n. țările în 
curs de dezvoltare) de că
tre statele dezvoltate eco
nomic — practică ce, depar
te de a constitui un ajutor, 
este de natură să împiedice 
popoarele respective să-și 
rezolve problemele strin
gente ale dezvoltării eco
nomice, frinează evoluția 
lor rapidă pe calea progre
sului".

România nu numai că nu 
a folosit niciodată astfel de 
practici inumane, dar, dim
potrivă, ea a ajutat alte 
țări cu specialiștii necesari, 
ori de cite ori a fost solici
tată, și a primit pe fiii al
tor țări să se specializeze 
la noi, făcîndu-ne mare 
plăcere cind țara prietenă' 
a prosperat și cu ajutorul 
specialiștilor formați în 
școlile noastre. De aceea, 
ne considerăm îndreptățiți 
să protestăm vehement îm
potriva practicilor antiu
mane. de racolare a spe
cialiștilor.
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Țăranii conduc, decid, gospodăresc
treburile obștii, avuția colectivă

CUM FUNCȚIONEAZĂ DEMOCRAȚIA 
CONSILIILE DE CONDUCERE

Sint cooperative agricole care, în 
aceleași condiții economice, obțin re
zultate diferite în activitatea de pro
ducție, Ba mai mult. Sint și coope
rative agricole care au pămînturl 
slabe și care realizează recolte mai 
mari chiar decît cele cu soluri bune, 
fertile. în asemenea situații, pe bună 
dreptate, se pune întrebarea : care 
sint cauzele care determină o atare 
stare de lucruri și cite din acestea 
ee datorează oamenilor și. în primul 
rînd, celor aflati Ia conducerea coo
perativei agricole ? Vom încerca să 
răspundem punind fată în fată ac
tivitatea consiliilor de conducere din 
două cooperative agricole — Făurei 
și Timboiești. Prima este situată in- 
tr-o zonă de cîmpie fertilă a Vran- 
cei, iar a doua în zona colinară a 
județului.

în ciuda diferenței de fertilitate 
dintre pămîntul celor două unități, de 
cîțiva ani încoace pe podzolurile de 
la Tîmboiești se obțin la hectar cu 
400—1 000 kg cereale mai mult decît 
la Făurei. Cooperativa agricolă din 
Tîmboiești, aflată cu 12 ani in urmă 
cam în aceeași situație economico- 
financiară ca aceea din Făurei, face 
parte astăzi din eșalonul de frunte 
al unităților agricole cooperatiste din 
județ. Valoarea producției globale la 
hectar este de 3,5 ori mai mare de
cît cea obținută în 1965, iar venitu
rile nete de 6,2 ori. Gradul de ocu
pare a ajuns în medie la 300 zile pe 
cooperator, iar nivelul de retribuire 
anual, in sectoarele intensive, la 
pesta 30 000 lei.

Drumul pînă la rezultatele de azi 
nu a fost neted. „La prima adu
nare generală după ce am fost 
aleși tn fruntea obștii — ține să pre
cizeze președintele cooperativei. In
ginerul Ion Davidoiu — ne-am pre
zentat în fața cooperatorilor cu un 
program de dezvoltare în perspec
tivă a unității. Erau prevederi în
drăznețe, care i-au făcut pe unii să 
ne sfătuiască să coborîm cu picioa
rele pe pămînt. Printre ei se aflau 
și cîțiva dintre gospodarii de frunte 
ai satului, ceea ce ne-a făcut să în
țelegem că în spatele acestor reți-

ascunde nici comoditateanerl nu se
și nici fuga de înhămate la greu. Era 
neîncrederea în posibilitățile de a 
face ca pămîntul să rodească mai 
îmbelșugat. S-a început cu vita de 
vie. Au fost defrișate și replantate 
140 hectare cu vie după noile teh
nologii. Comparativ cu plantația ve
che. pe această 
suprafață s-a ob
ținut o producție 
aproape dublă. 
Astăzi, din cele 
800 ha de vie, 
500 ha eînt plan
tații noi, din care 
100 ha au luat 
naștere pe niște 
coaste de deal o- 
ouipate cu mărâ- 
cinișuri. Odată ce 
am reușit să sti
mulăm curajul 
oamenilor și răs
punderea. să-l fa
cem să înțeleagă 
ce puteri nebă- 
nuite descătușea
ză forța unită a 
obștii, s-a deschis 
un larg drum 
pentru noi 
tiuni. pentru 
inițiative".

Am aflat.
continuare, că așa 
e-a născut 
prins 
școlii 
care 
te 3 
culturile de cimp au fost un fel de 
„anexe". In 1976. pe cele 1 100 hectare 
cu grlu și porumb s-a obținut o pro
ducție medie de 3 500—3 600 kg la 
hectar. A început să iasă la lumină și 
zootehnia. S-a constituit un nucleu d« 
vaci de înaltă productivitate ; cu ani
male din această categorie va fi înlo
cuit in următorii cinci ani întregul e- 
fectiv. „Sint doar o parte din preocu
pările noastre pentru dezvoltarea in 
perspectivă a cooperativei. La sfatul 
nostru săptămînal discutăm adesea 
despre obiectivele noastre, despre

ac- 
noi
în

si a 
ideea 
vite, 
anual

viată
de 

aduce 
milioane lei.

COOPERATISTĂ, CUM LUCREAZĂ 
ÎN DOUĂ UNITĂȚI VECINE

ceea ce trebuie să facem ea «ă la 
putem înfăptui".

Un moment de cotitură «e credea 
că va însemna anul 1985 și în viața 
cooperativei agricole din Făurei, an 
cînd la conducerea acestei unități a 
fost ales Nicolae 
așteptau de la el.

culturii legu- 
le-au consti- 

bun, apă sufi- 
bunăoară, s-a
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Fintind arteziana în parcul din cartierul bucureștean „Drumul Taberei"
Foto : Gh. VințiH

' FAPTULI
I

DIVERS I
I 
IDrum bun» 

Pionierule"! Ivederea extinderii 
melor. Argumentele 
tuit : pămîntul foarte 
cientă. Anul trecut, 
realizat abia un milion de lei veni
turi. de pe o suprafață de 100 ha, 
care nici măcar nu au acoperit 
cheltuielile. Multe alte asemenea ac
țiuni negindite au făcut ca unitatea 
de aici să rămină printre puținele 
cooperative agricole din județ cu o 
situația economico-financiară defici
tară.

După cum se știe, mai presus de 
orice, la un președinte de C.A.P. con
tează calitățile de bun organizator, de 
om care se bucură de prestigiu în rîn- 
dul cooperatorilor. El poartă primul 
răspunderea pentru realizarea sarci
nilor de plan, pentru înfăptuirea ho- 
tăririlor adunării generale și ale 
siliului de conducere. Trebuie 
însă că. de cele mai multe ori. 
ședințele din Făurei a acționat 
mult de unul singur, ceea ce 
incompatibil cu principiile democra
ției cooperatiste. Inginerul-șef, 
bun specialist, de asemenea, uită 
pentru a izbîndi trebuie neapărat 
colaboreze cu oamenii.

Consiliul de conducere, deși din

INava „Pionierul", de 13 000 
tdw, a părăsit vineri, 8 aprilie, 
Șantierul naval din Galați, ple- 
cind în prima sa cursă pe mă
rile șl oceanele lumii. Acest mo
ment a fost marcat de un emo
ționant ceremonial pionieresc. 
Elevii Școlii generale nr. 24 din 
orașul de la Dunăre au ținut 
să fie 
acestei 
motive. ........ _____
mulți dintre părinții lor lucrează 
pe șantier. Al doilea, pentru că 
cei mai tineri pionieri ai școlii 
au primit cravata roșie cu tri
color chiar pe puntea navei. Și 
al treilea, pentru că nava se nu
mește „Pionierul". Și cine alții, 
dacă nu ei, pionierii, aveau da
toria să-i ureze primii „drum 
bun" ? La care se adaugă acum 
și 'urările noastre.

Jos pălăria !
Zilele trecute, fiica lui Petru 

Sas din satul Mocrea, județul 
Arad, se afla într-o stare foarte 
gravă. Imediat, lăsîndu-și tre
burile, vecinii i-au sărit în aju
tor : care s-a dus să cheme 
„Salvarea", care să-1 anunțe pe 
tatăl fetei. Pînă la urmă, văzlnd 
că nu e timp de pierdut, vecinii 
au luat fetița și au dus-o în 
grabă la spitalul din Ineu, unde 
medicii i-au acordat toate îngri
jirile posibile. Acum, fetița 
aflîndu-se în afara pericolului, 
tatăl le mulțumește din inimă 
bunilor săi vecini. „în fața lor 
— ne spune el — -jos pălă
ria* !“. Ceea ce înseamnă ; cu 
tot respectul.

Griguță 
I si cartofii »

3 000 de kilograme de cartofi 
din părțile Brașovului urmau să 
sosească la un chilipirgiu din 
satul Negrilești, județul Vran
cea. Cartofii n-au mai ajuns 
insă la destinație. De la ser
viciul de circulați» al Miliției 
județului 
informați că 
ghe Griguță, cu basculanta 
31'— BV—5096, proprietatea unui 
șantier C.F.R. Brașov, trimis 
în interes de serviciu la Buzău, 
a deviat traseul stabilit, trans- 
portind respectivii cartofi fără 
forme de taxare și fără adeve
rință de proveniența mărfii. 
Așa te face că respectivul 
șofer s-a ales cu un dosar de 
trimitere in judecată, iar marfa 
a fost confiscată și predată 
întreprinderea de legume 
fructe.

Arhivă

ICristian. Oamenii 
de la întregul con
siliu de condu
cere. o îmbunătă
țire radicală a ac
tivității de pro
ducție si economi
co-financiară. fer
mitate în întări
rea ordinii, dis
ciplinei. spiritu
lui de răspunde- 
ra în producția 
și muncă al tu
turor cooperatori
lor. Lucrurile au 
continuat însă să 
meargă 
făgaș, 
ordinea 
să se 
lească. Și. ca ur
mare, cooperativa 
aceasta cu cer
noziom de Bără
gan. nu numai 
că nu și-a ocu
pat locul de frun-: 
te în rîndul uni
tăților coopera
tiste din Vran- 
cea, dar a conti
nuat să bată pa

sul pe loc. Din ultimii șapte ani. doar 
în unul singur planul la producția glo
bală a fost realizat In proporție ds 
80 la sută. în rest, „realizările" s-au 
menținut aproape constante — între 
56 și 65 la sută.

La Făurei, președintelui, celor mal 
mulți care s-au perindat prin consi
liul de conducere nu li se pot puna 
la îndoială nici cinstea și nici vredni
cia. S-au făcut și se fac, în conti
nuare. propuneri interesante pentru 
bunul mers al treburilor obștești, dar 
pentru ducerea lor la bun sfîr- 
șit. căile nu au fost dintre cele 
mai bune. Un exemplu de acest 
fel II constituie măsurile luate in

venituri de pes- 
Multă vreme

I
prezenti la plecarea 

nave din mai multa 
Mai întii, pentru că I

pe același 
fără ca 

firească 
restabi-

con- 
spus 
pre- 
mai 
esta

un 
că 
să
el 

fac parte și multi oameni pricepuți, 
este departe de cerințele pe care tre
buie să le întrunească. între altele 
și pentru faptul că unii nu sînt un 
bun exemplu pentru cooperatori.

Tîmboiești și Făurei — două 
moduri complet opuse de înțele
gere a răspunderilor pe care 1« 
are un consiliu de conducere. Am 
pus aceste exemple în legătură di
rectă cu cerințele atît de limpede 
formulate în statutul cooperativelor 
agricole, în Legea privind atribuțiile 
și răspunderile consiliilor de condu
cere și președinților de cooperative, 
cerințe potrivit cărora este în primul 
rînd de datoria acestor organisme să 
«e situeze în avangarda țărănimii 
noastre cooperatiste în efortul per
manent pentru dezvoltarea avutului 
obștesc, pentru creșterea bunăstării 
membrilor cooperatori.

Iosif POP 
Dan DRAGUEESCU

/
cutremurul din 4 martie.Imagini reconfortante de pe „frontul vindecării'' supraviețuitorilor dupăImagini reconfortante de pe „frontul vindecării" supraviețuitorilor după cutremurul din 4 martie.

Profesoara Elena Enache discută cu doctorița care a îngrijit-o. Alexandrina Cătană, pe marginea uneia dintre numeroasele scrisori de 
Îmbărbătare primite la spital. în acest timp, pe una din aleile împrimăvărate ale aceluiași așezămînt de sănătate, Spitalul militar central, un alt pacient 
ealvat, șoferul Gheorghe Dumitru, parcurge cu interes ultimele știri Foto: S. Cristian

Profesoara Elena Enache discută cu doctorița care a îngrijit-o. Alexandrina Cătană, pe marginea uneia dintre numeroasele scrisori de
Îmbărbătare primite la spital. în acest timp, pe una din aleile împrimâvdrate ale aceluiași așezămînt de sănătate, Spitalul militar central, un alt pacient 
ealvat, șoferul Gheorghe Dumitru, parcurge cu interes ultimele știri Foto : S. Cristian

Există și un alt front al reconstrucției:
• •

refacerea sănătății și moralului
făcut totul pentru salvarea de sub dărimături a fiecărui fir .de viață;

grija societății îl ocrotește in continuare
opera de rezidire a tot 
fost prăbușit, mai există

Mirajul medicamentului
și pericolul automedicației

Pretutindeni în lume, se constată o sporire a consumului 
de medicamente. Despre mirajul medicamentului și pericolul 
autoadministrării lui (automedicației) ne-a vorbit conf. dr. docent 
Pavel PITEA, director adjunct științific al Institutului de igienă 
și sănătate publică din Cluj-Napoca.
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Pe lingă 
ceea ce a 
un front al luptei, cel al refacerii 
sănătății și moralului oamenilor. Ni
meni n-a fost uitat, nimeni n-a fost 
părăsit, nimeni n-a fost abandonat 
necazurilor și durerilor lui. Supre
mul comandament : „Oameni, salvați 
oamenii !“ — continuă să-și exercite 
chemarea Imperioasă acolo unde pri
ma etapă a bătăliei pentru viață a 
fost ciștigată și acum se duce lupta 
pentru redarea tuturor forțelor fizi
ce și morale celor răniți, celor «coși 
de sub dărâmăturile provocate de ca
taclismul de la 4 martie.

In curtea însorită, plină de pomi 
în floare, a Spitalului militar cen
tral, o femeie pășește 
mîintul ferm.

E profesoara Elena 
să de sub dărimături 
după cutremur. Am 
preună toată curtea spitalului.

„Am iubit întotdeauna oamenii. 
Acum ii iubesc și mai mult. Cunoș
team putini înainte, pe copiii din 
școala mea, pe părinții lor... Acum 
am impresia că li cunosc pe toți. Du- 
rerea ne-a unit destul, să ne mai 
unească și bucuriile. Știți, miine co
piii mei intră in vacantă și mă gin- 
dese că, atunci cînd se vor întoarce 
din nou la școală, mă vor găsi in 
clasă. Va fi cea mai fericită zi din 
viața mea. căci numai pentru asta 
trăiesc".

In cabinetul doctorului Traian 
Băndilă. șeful «ecțiel anestezie-te- 
■apte intensivă a Spitalului militar 
icntraL discutam despre modul cum 
i-a obținut, de către toți cei ce au 
uptat cu stihia, victoria asupra 
norții. „Fastul nostru profesor Ha- 
alambie Angelescu ne-a chemat la 
1 să n< felicite pentru rezultatele 
«bținute și ne-a spus :

^După cutremurul din 1940 au fost 
coși de sub dărimături răniți care 
oferiseră sindromul de strivire in 
umai 3—4 zile de captivitate sub zi- 
urile prăbușite. Din păcate, cu toate 
forturile depuse atunci de medici, 
ici unul dintre ei n-a mai putut fi 
sdat vieții. Voi ati reușit să salvați 
omeni după opt și chiar dună 
nsprezece zile de claustrare 
ărimături".
— Desigur — continuă să ne
■ze doctorul Traian Băndilă — vă 
eti Întreba cum s-a reușit o astfel 
s performantă ? în primul rind și-a 
ms cuvintul sistemul organizării 
lastre sociale. Problemele aflîn- 
i-se concentrate în mîinile unui co- 
andament unic, suprem, condus 
ilar de către tovarășul Nicolae 
saușescu. totul s-a putut coordona 
l operativitate și eficientă. Dispu-

ușor pe pă-
Enache. «coa
la 87 de ore 
traversat îm-

sub

reia-

nem nu numai de abnegația si devo
tamentul unui corp medical de înal
tă calificare, ci și de o dotare teh
nică modernă, de aparatură de înaltă 
tehnicitate. Multi dintre pacienti au 
părăsit spitalul. Se refac. Dar mai 
este un lucru: ,

„De toți trebuie să avem în conti
nuare grijă. Să-i înconjurăm cu căl
dură. Oricine am ii : vecini, colegi de 
muncă, prieteni, cunoscufi. Un poli- 
traumatizat pentru care medicina a 
făcut totul are in continuare nevoie 
de o terapie umană, de înțelegere și 
afecțiune. Aici își va spune in con
tinuare cuvintul omenia noastră".

După ce s-a bucurat de cele mai 
«tente îngrijiri din partea doctorului 
Zorei Filipescu. tinărul Sorin Crainic, 
scos de sub dărimături la unsprezece 
zile de la cutremur, iși continuă a- 
cum convalescenta într-un sanatoriu 
din Predeal. A ppmit la spital, din 
toate colțurile tării și chiar de pes
te hotare, peste 300 de scrisori de la 
oameni care se interesează de starea 
lui. scrisori de îmbărbătare, de încu
rajare. de sprijin moral. Nu mai știe 
cum să le răspundă la toți, deoare
ce ar vrea ca nici o scrisoare să nu 
rămină fără mulțumirile lui.

„Am aflat din ziare despre miracu
loasa dv. salvare — ii scrie lui Sorin 
tinăta Natalia Iakovenko din Praga- 
Branic, Cehoslovacia. Sper că. în pre
zent, vă simțiți bine. Vă doresc însă
nătoșire grabnică, o viață lungă, feri
cită. Și dacă puteți veni intr-o vizită 
în Cehoslovacia vă așteptăm.' Vă tri
mit citeva cărți pentru biblioteca dv. 
personală. Cărțile sint prieteni cre
dincioși. Văr doresc numai bine".

482 de pacienti. victime ale cutre
murului. se mai aflau încă, la o lună 
după seism. în spitalele bucureștene. 
Bilanțul vieții a prevalat asupra ce
lui pe care a vrut să ni-1 impună 
stihia. Multi dintre cei ce s-au năs
cut a doua oară prin grija ce le-a 
fost acordată s-au Întors la viata lor 
de muncă, de creație, integrîndu-se 
activității obișnuite.

în spitalele din Ploiești. Craiova, 
Alexandria, Iași mai sint. la ora ac
tuală. 160 de oameni a căror stare a 
sănătății necesită in continuare in
ternarea. Se înțelege că. în noaptea 
care a urmat cutremurului, numărul 
acestora era mult mai mare. De 
atunci însă au trecut cinci săptămînl. 
îngrijirile acordate de un personal 
medical competent și devotat, con
dițiile materiale create acestor oa
meni, i 
făcut < 
spitalul, 
concediu 
atenta supraveghere a cadrelor medr-

greu loviți, au 
să poată părăsi

atît de 
ca ei

Cei mai mulți se află în
1 medical, la domiciliu, sub

respectiv. La Spi- 
au primit îngrijiri- 
răniți din tot ju- 
aceștia. fiind in

cale din teritoriul 
talul din Craiova 
aproape o mie de 
dețul ; 167 dintre 
stare gravă, au trebuit să fie inter
nați, 48 sint și astăzi în spital.

— în secția noastră. în care au fost 
aduși cei mai mulți dintre răniți, 
au mai rămas doar 28, ne informa 
tovarășul dr. Alexandru Ilcenco, șe
ful secției ortopedie. Toți cei care 
au fost externați se află în conti
nuare sub o atentă supraveghere 
medicală.

Tovarășul dr. Stelian Nicolaescu, 
directorul Spitalului din Alexandria, 
ne înfățișează un tablou succint al

«tării sănătății celor care, în urma 
prăbușirii a numeroase clădiri, in 
localitățile din județul Teleorman, au 
suferit diferite traumatisme. „Doar 
patru răniți se mai află la noi. Cei
lalți au fost externați aflindu-se, in 
continuare, în grija medicilor, pînă 
la completa însănătoșire".

Refacerea omului. Reintegrarea lui 
în viată in plenitudinea forțelor sale 
de muncă. Aceasta este, alături de 
deviza refacerii a tot ce am pierdut 
la cutremur, chemarea pentru ca Țara 
Omeniei să fie și mai mîndră, și mai 
demnă, și mai frumoasă.

Ioan GRIGORESCU

— Omul modern este adesea ten
tat să-și trateze oboseala fizică ori 
nervoasă cu pilule reconfortante, eu- 
forizante, stimulatoare, în loc să-și 
ordoneze munca și orele de odihnă, 
să facă o plimbare în aer liber, să 
petreacă in mijlocul naturii un sfir
șit de săptămînă. Pentru depășirea 
unor momente mai grele din viată a- 
pelează la calmante. în loc să-și mo
bilizeze prin voință toate resursele 
fizice și psihice. îngrășarea și-o tra
tează cu pilule de slăbire. în loc să 
apeleze la „pilulele de voință" ale 
unei alimentații raționale. Durerea de 
cap și-o tratează cu antinevralgice, în 
loc să trateze cauzele acesteia. Șl e- 
xemplele ar putea continua. Pericolul 
și mai mare constă în faiptul că multe 
persoane sint tentate să-și autoadmi
nistreze medicamente despre care „au 
auzit" că sînt foarte bune, să-și 
„prescrie" singure 
tratamentul. Este 
ca si cum fiecare 
persoană și-ar re
para singură cea
sul, în loc să ape
leze Ia ceasorni
car. Dar unde mai 
punem faptul că 
gic“. respectiv organismul, este un 
adevărat computer, a cărui întretinera 
o poate face numai „inginerul" meca
nismului funcțional uman : specialis
tul, medicul. Dar și medicul dă do- 
vadă de competentă numai dacă 
prescrie medicația strict necesară și 
nu face apel la polipragmazie. adică 
Ia utilizarea mai multor medicamen
te cu același efect.

— La ce pericole na putem expună 
prin automedicație ?

— Voi Începe cu un «xemplu tot 
mai deș întîlnit : obiceiul de a lua 
somnifere, fără o indicație specială. 
Organismul, odată obișnuit cu som
nifere. nu mai reacționează cu timpul 
la acțiunea lor. 
somnifere după 
gată agravează 
Iar acumularea 
conținute in unele somnifere poate 
duce și la încetinirea gîndirii și reacții
lor, slăbirea memoriei, stări depresive.

Chiar si o dietă alimentară trebuie 
prescrisă de specialist. Astfel, se știe 
că în gastritele hiperacide și în boa
la ulceroasă se recomandă dietă lac
tată. Dacă bolnavul își prelungește 
din proprie „știință" dieta, poate ris
ca prin abuz de dietă lactată și al
calină să ajungă la o insuficientă re
nală. în obezitate, abuzul de 
diuretice și laxative sau utilizarea 
de extracte tiroidiene — din proprie 
inițiativă — pentru scăderea greutății 
poate determina tulburări hormonale, 
uneori grave. Un alt pericol al au- 
tomedicatiei este datorat unor aso
cieri medicamentoase necunoscute de 
pacient și chiar de medic, care nu poa
te prevedea pericolul administrării 
concomitente a 6—8 medicamente dife
rite. Obiceiul de a consulta mai mulți 
medici o dată, fără un control medical 
unitar, poate duce, de asemenea, la 
suprapunerea mai multor prescripții, 
cu anumite riscuri.

— Mai există și un alt aspect al 
medicației actuale : mirajul medica
mentului străin.

— E adevărat. Se știe că industria 
noastră de medicamente a făcut pro
grese deosebite, atît în ceea ce pri
vește acoperirea întregii game de 
produse medicamentoase necesare.

cit șl nivelul calității lor. Cu toate 
acestea, unii pacienti insistă să li se 
prescrie medicamente „străine". Ei 
sooot că sint mai eficace. Ce c- 
roare 1 în privința aceasta, permi- 
teti-mi Istorisirea unei recente în- 
timplări dintr-o clinică universitară 
din Cluj-Napoca. Medicul a prescris 
bolnavului pentru dureri de tip reu
matic clasica aspirină, eficace în acea 
situație. Dar 
că este alergic și 
aspirină, insistînd 
dea medicamente 
pentru reumatism, 
să-i administreze
„monocryl" — desigur un nume ima
ginar. A modificat aspectul exterior 
al tabletei de aspirină prin săparea u- 
nor liniute pe tabletă, le-a pus în
tr-un plic pe care scria „monocryl", 
iar bolnavul a

bolnavul susținea 
că nu poate lua 
totodată să i se 

„străine", speciale 
Medicul a promis 
un produs nou :

(Urmare din pag. I)
tru sporirea producției agricole, or
ganizațiile de partid sint îndrumate 
să urmărească cu rigurozitate înca
drarea in consumurile specifice, pre
cum și reducerea cheltuielilor în 
scopul ridicării eficienței economice 
in fiecare unitate agricolă. Vom 
continua lucrările de îmbunătățiri 
funciare, astfel ca la sfîrșitul anului 
1980 suprafața amenajată pentru 
irigații să ajungă la 64 la sută din 
patrimoniul agricol al județului, iar 
suprafața îndiguită si desecată la 34 
la sută.

Sîntem convinși că obținerea unor 
recolte mari — sarcină de mare răs
pundere in acest an — depinde de 
respectarea riguroasă a normelor 
agrotehnice. Aceasta ne-a determi
nat să considerăm disciplina ca un 
factor determinant în atingerea 
scopului propus. Nu există activist 
de partid — indiferent de funcția 
și răspunderea ce i s-au încredințat 
— care să nu aibă sarcini precise 
de rezolvat in agricultură. în toate 
unitățile agricole, cadrele de condu
cere sînt controlate și sprijinite în
deaproape pentru mobilizarea tutu
ror forțelor umane și materiale, pen
tru antrenarea întregii populații ac
tive a satelor și comunelor la lucră
rile de sezon, pentru întronarea unui 
spirit de disciplină și ordine, pre
cum și a unei organizări similare 
celor din unitățile industriale. Se 
controlează îndeaproape, la fața lo
cului, cum se execută semănatul, 
astfel îneît să rezulte culturi înche
gate, cu o densitate optimă de plante 
la hectar. Combatem cu fermitate 
practica de a raporta realizarea pla
nului fizic la insămînțări fără a 
tine seama de calitatea lucrărilor.

Toate lucrările agricole de primă
vară executate pe ogoarele brăilene 
poartă amprenta unei înalte calități.

De altfel, procedind astfel îndepli
nim punct cu punct programele de 
măsuri elaborate pentru acest cinci
nal de către comitetul județean în 
ceea ce privește zootehnia, îmbună
tățirile funciare, legumicultura și hor
ticultura. silvicultura și piscicultura. 
Extindem — de cele mai multe ori
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„ceasornicul biolo-

iar renunțarea la 
o perioadă îndelun- 
starea de insomnie, 
de bromuri toxice

niu sau altul. La întreprinderea 
agricolă de stat Urleasca, de pildă, 
a apărut o inițiativă privind mișca
rea mecanizată a aripilor de ploaie, 
iar la Rimnicelu a fost construită, 
folosindu-se rezervele locale, o in
stalație de preparat și tocat furaja 
grosiere. Acum, ca urmare a schim
burilor de experiență, ambele initia
tive au fost însușite și sint aplicata 
în multe alte unități din județ.

Producția agricolă
prin analize la fața locului — practica 
generalizării experienței înaintate, 
atit in organizarea producției și a 
muncii, cit și in aplicarea tehnologii
lor moderne de lucru, 
cedat în ultimul timp 
derea agricolă de stat 
Insula Mare a Brăilei, 
vele agricole de producție 
Vladimirescu. Galbenii, Bărăganul și 
Filipești — organizîndu-le ca unități 
reprezentative pentru agricultura ju
dețului. Perseverînd pe această linie, 
încă în acest an vom organiza alte 
șase ferme model pentru culturi iri
gate, precum și alte șase unități în 
care să se obțină producții record la 
cultura griului.

în același timp, vom intensifica 
schimburile de experiență și consfă
tuirile cu specialiștii din agricultura 
județului, schimburi organizate in 
unitățile care s-au detașat prin re
zultate bune obținute intr-un dome-

Așa s-a pro- 
la intreprin- 
Urleasca și 

la cooperati- 
Tudor

Munca politică pentru generalizarea 
experienței pozitive în 
gospodărească, chibzuită 
tehnico-materiale este _______
și prin editarea de broșuri și mate
riale de propagandă vizuală (afișe, 
pliante, foi volante etc.).

Biroul comitetului județean 
partid acordă o atenție deosebită 
întăririi economico-organizatorice a 
cooperativelor agricole de producție, 
îndeosebi a celor care nu obțin re
zultate in concordanță cu condițiile 
și posibilitățile tehnico-materiale de 
care dispun. Pentru toate cele opt ase
menea cooperative agricole (din cele 
84 existente) au fost elaborate pro
grame- de redresare și li s-au repar
tizat împuterniciți din rîndul celor 
mai buni specialiști.

Fără a mai aminti aici rezultatele 
bune obținute în ultimii ani in ceea 
ce privește creșterea producției agri
cole — rezultate, de altfel, populari»

utilizarea 
a bazei 
susținută

(te

declarat că le-a su
portat mai bine 
decît aspirina și 
că situația lui este 
mai bună. Nu 
vreau să insist 
aici, asupra e- 
fectului psiholo
gic al medica- 
merita o tratare 
pacientului i s-a

mentului. care 
specială. Sigur 
explicat totul, la sfirșit, și singur a 
tras concluziile.

— Acest procedeu este utilizat șl 
în testarea eficacității unui nou me
dicament.

— Da. este vorba de o metodă în 
care două loturi de pacienti primesc 
fără să știe, nici ei. nici medicul, 
doze diferite dintr-un nou medica
ment și raportează pe etape stadii
le de ameliorare a bolii respective, 
pentru a se vedea în ce măsură ac
ționează medicamentul și în ce mă
sură acționează numai sugestia po
trivit căreia noul medicament ar 
fi mai bun. în lansarea produse
lor farmaceutice românești se tine 
seama și de acest lucru : medica
mentul nou apare în farmacii după 
o strictă verificare chimică, experi
mentală, biologică, in statia-pilot și 
in cele din urmă in clinică.

Și atunci, de ce să fugim după 
formule magice și nomenclaturi 
străine, atît timp cit industria noas
tră de medicamente realizează pro
dusele necesare și tot atît de eficace? 
De ce să prescriem, de exemplu, Ro- 
wachol în locul produselor româ
nești Colebil sau Fiobilin, la fel de 
bune ; de ce să prescriem Gelusil-lac 
in loc de Ulcerotrat, Calmogastrin 
sau Tirisilicam, de ce Festal, în loc de 
Triferment, Saprosan. Mexaform, 
produse românești la fel de bune ? 
Am dat doar citeva exemple.

O concluzie se impune : nu neagă 
nimeni utilitatea medicației. a ad
ministrării ei la timp și în doze știin
țific determinate. Dar din experien
ța noastră în clinică rezultă că e- 
xistă și o altă față a problemei des
pre care am vorbit : sănătatea este 
un proces complex în care intervin 
factori fizici, climatici, psihici și o 
medicație rațională, după cum și îm
bolnăvirea este rezultanta mai mul
tor factori ; să ne adresăm în spe
cial acelor factori care contribuie la 
păstrarea sănătății și prevenirea îm
bolnăvirii. fără a apela la prea multe 
medicamente și, mai ales, din proprie 
inițiativă.

ar 
că

Convorbire consemnata de 
Elena MANTU

zate larg și cunoscute în județul 
nostru — se cuvine relevat faptul că 
in sectorul zootehnic au fost înregis
trate creșteri la efectivele de ani
male, la toate speciile, precum și 
producții animaliere sporite. Numai 
la porcine. de 
terile din acest an 
iar la ovine 16 000 
anul trecut. Iată de 
că seismul, deși 
perturbări, nu va afecta ____
de dezvoltare a șeptclului și nici 
producția de carne, care, în princi
pal, servește acoperirii necesităților 
interne, după cum nu va afecta nici 
exportul nostru Ia aceste produse. 
Mai mult: pe baza acelorași pro
grame, vom putea oferi ajutor șl 
altor județe al căror fond animalier 
a fost diminuat de cataclism.

Sîntem conștienti că în agricultu
ra județului sînt încă rezerve ne
valorificate, posibilități nelimitate 
pentru creșterea producției agricola 
și animale. Organele și organizațiile 
de partid, conducerile unităților 
agricole, cadrele tehnice sint preo
cupate în continuare de 
rea activității lor, 
mai bună a 
cit, alături de 
județene de partid. _  ________
cu bune rezultate chemării la între
cere adresate de către Comitetul 
județean Olt al P.C.R. tuturor oa
menilor muncii din agricultură.

Comitetul județean de partid va 
acționa în continuare cu fermitate 
pentru creșterea capacității de ac
țiune a organelor și organizațiilor 
de partid, a tuturor conducerilor și 
colectivelor de muncă ale unităților 
agricole de stat și cooperatiste, în 
vederea sporirii continue a producției 
vegetale și animale.

exemplu, creș- 
reprezintă 38 000, 
capote, față de 
ce putem afirma 
ne-a provocat 

programul

de 
muncii, 
celelalte 

să

perfecționa- 
organizarea 
astfel în- 
organizații 
răspundem
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Vrancea am fost 
șoferul Gheor- 
cu '

de familie

la 
Si

de

I
I
I
I
I
I

Scotocind prin mormanul 
scrisori și acte vechi de fami
lie, pioniera Isabela Zăbavă, din 
clasa a VII-a_de la Școala ge
nerală nr. * 
surpriza să 
documente 
Constantin 
mai mult ___ __ __ _
Zăbavă a descoperit o fotografie 
îngălbenită de vreme — una 
dintre primele fotografii cu
noscute pină acum în județul 
Vilcea — precum și brevetul 
unei decorații decernate stră
bunicului său pentru participa
rea sa la luptele de la Plevna 
de acum 100 de ani. Fără 
zăbavă, eleva a arătat docu
mentele descoperite specialiști
lor. Și bine a făcut, întrucît ele 
și-au găsit locul de cinste în 
expoziția dedicată centenarului 
Independenței deschisă la fi
liala județeană a Arhivelor 
Statului.

2 Drăgășani, a avut 
dea peste o serie de 
ale străbunicului ei, 
Stănescu. Zăbovind 
asupra lor. eleva

Negru pe alb
Locul de muncă: Întreprinde

rea de prestări construcții Piatra 
Neamț. Pe legitimațiile de ser
viciu scria negru pe alb: Ion 
Apostoaiei si Lucia Virgu. A- 
celeași nume și prenume — 
negru pe alb — sint înscrise și 
in buletinele lor de identitate. 
Numai pe statele de plată ale 
cooperativei — pe care le în
tocmeau ei înșiși — Lucica și 
Ionel (cum le plăcea să li se 
spună) apăreau sub alte nume 
și prenume. Și cum apăreau sub 
alte nume, cum dispăreau banii 
in... propriile buzunare. Și ast
fel, in dreptul unor presupuși 
Vasilești, lonești, Stănciulești, 
Comanești, Voinești, Stroești, 
Petrești și alți ixulești, Lucica 
și Ionel semnau fără să 
pească, pină in ziua in 
cineva a deschis ochii și 
descoperit matrapazlâcul, 
anchetatorii de la miliție au 
tras linie și au adunat. Rezul
tatul: peste patruzeci de mii de 
lei prejudiciu in avutul obștesc, 
prin falsificarea ștatelor de 
plată și semnături in fals. In 
fata legii vor răspunde insă 
sub numele adevărat. Negru 
pe alb.
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ce-a căutat
Vasile Mocanu lucra pină mai 

deunăzi la Baza județeană de a- 
provizionare tehnico-materială 
Sălaj in calitate de primi- 
tor-distribuitor de materiale. In 
această calitate, primitorul-dis
tribuitor s-a gindit că nu i-ar 
strica să-și „distribuie" și lui 
niște bare de bronz. Și, uite-așa, 
fără nici un act legal, el a scos 
ilegal din magazie respectivele 
bare de bronz. Drept care dis- 
tribuitorul-primitor a... primit 
un an de zile. Cu acte in toată 
regula.
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IRubrlcă realizată de

Petre POPA
cu sprijinul corespondenților ■ 
„Scînteii"
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„Cetățenii Republicii Socialiste România, fără deosebire de 
naționalitate, rasă, sex sau religie, sînt egali în drepturi în toate 
domeniile vieții economice, politice, juridice, sociale și culturale.

Statul garantează egalitatea în drepturi a cetățenilor. Nici o 
îngrădire a acestor drepturi și nici o deosebire în exercitarea lor 
pe temeiul naționalității, rasei, sexului sau religiei nu sînt îngăduite".

Din Constituția Republicii Socialiste România

„Fiecare comunist are înalta îndatorire de a milita pentru întă
rirea unității moral-politice a poporului, pentru cimentarea prieteniei 
frățești dintre toți oamenii muncii - români, maghiari, germani și de 
alte naționalități - de a lupta împotriva oricăror manifestări de na
ționalism și șovinism, de a acționa în strînsă unitate pentru propășirea 
patriei comune, Republica Socialistă România".

Din Codul principiilor șl normelor muncii șl vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste

Legea, morala, realitățile sațietății noastre proclamă și asigură, 
cu neabătută consecvență, tuturor cetățenilor, indiferent 
de naționalitate, drepturile omului, egulitatea și frăția

Tudor Marin, lăcătuș la I.M.G. București. Dispozi
tivul pe care l-a conceput reducă timpul de găuriră 
a paletelor rotorului cu 30 la sută.

Ca toarta multe alte tinere. Ioana Manea a dobîn- 
dlt în colectivul ei de muncă nu numai tainele înal
tei calificări, ci și seninătatea personalității omului 
împlinit Intr-un climat de armonie, conlucrare, relații 
tovărășești.

Electricianul Schwetter Lorond, cunoscut inovator, 
este membru în comitetul oamenilor muncii de la „Hi- 
dromecanica“-Brașov si membru în comitetul muni
cipal de partid.

Sugestia acestui reportaj-anchetă 
a fost oferită de prezența oca
zională a unui reporter in comu

na Virșolț, județul Sălaj. Este o loca
litate in care muncesc, conviețuiesc 
români și maghiari. Corespondentul 
s-a gindit să întrebe, pentru început, 
pe doi oameni, cum participă conce
tățenii români și maghiari la gospo
dărirea vetrei comune, la conducerea 
treburilor obștești. Primul interlocu
tor, cooperatorul Dacz Nicolae, s-a 
arătat oarecum surprins de între
bare :

— Noi nu ne-am izbit niciodată de 
asemenea probleme. Am copilărit, 
am crescut aici, împreună, și unguri, 
și români, lucrăm laolaltă. copiii 
noștri cresc împreună, ne distrăm 
împreună. Peste cîteva zile va avea 
nuntă feciorul meu. Dacă la nuntă 
n-ar veni și prietenii români, ne-am 
simți noi bine ? 
Doar și eu am 
fost la nunțile lor. 
Și cum să nu fi 
fost ? ! Dacă așa 
se întîmplă cu 
treburile de fa
milie. cum altfel 
să gospodărim 
cooperativa și co
muna ? !

Cu același aer, 
că-și spune păre
rea asupra unei 
axiome, a răspuns 
și îngrijitorul de 
vite Vasile Adri- 
dan :

— Președintele 
C.A.P. e român, 
tovarășul inginer- 
șef e maghiar. Ce 
poate fi mai fi
resc decît să se 
înțeleagă ca doi 
buni tovarăși 1 ; șl că-i ascultăm șl 
pe unul, și pe altul ; și că ei ne as
cultă și pe unii, și pe alții, că doar 
toți muncim. Și sintem prieteni.

Iată o întreagă atmosferă socială 
regăsită în picătura de viață, in fi
bra faptului anodin. Iată un întreg 
sistem de convingeri reflectat în na
turalețea mărturisirii curente, fami
liare. Nu sînt afirmații ocazionale și 
nici amănunte pitorești. Sînt un re
flex al realității politice si sociale de 
zi cu zi din România socialistă. Am
ploarea acestei realități se manifestă 
prin participarea efectivă și deplină 
a cetățenilor de toate naționalitățile 
Ia viata țării, prin atragerea plena
ră a energiei, capacității de creație, 
experienței și voinței tuturor Ia în
făptuirea operei comune — edifica
rea noii orînduirl — prin exercitarea 
egală, plenipotentiary a calității de 
proprietari-producători-bcneficiari pe 
Care o au toți fiii patriei, fără discri
minare.

Un mic sondaj într-o localitate —• 
Șona — din județul Alba : co
muna are peste 6 400 locuitori. 

65 la sută sint români, 20 la sută 
maghiari și 15 la sută germani. Din
tre deputății consiliului popular co
munal 63 la sută sînt români, 26 la 
sută maghiari și 11 la sută germani. 
Primarul comunei, tovarășul Iosif 
Moke, este de naționalitate maghia
ră. Declară :

— Tot ce am realizat în coopera
tiva agricolă, în gospodărirea și în
frumusețarea comunei. în activitatea 
cultural-educativă este rodul muncii 
comune a tuturor locuitorilor, indi
ferent de naționalitate. Toți avem 
același grai al muncii libere. înfră
țite. Diplomele de unitate fruntașă 
pe județ în viticultură și legumicul
tura, obținute anul trecut, răsplă
tesc, deopotrivă, hărnicia românilor, 
maghiarilor și germanilor. In 1976, 
valoarea lucrărilor patriotice efec
tuate de locuitorii comunei Șona au 
depășit 5.4 milioane lei.

Ani in șir. veniturile cooperativei

agricole din Șona se bazau In mare 
măsură pe pepiniera de viță de vie. 
începea însă să lipsească forța de 
muncă. Conducerea cooperativei — 
ne povestește președintele Mihai 
Heckert — nu se hotăra cum să re
zolve dilema : dacă lichidează pepi
niera — pierde veniturile bănești ; 
dacă menține pepiniera — pierde pro
ducții prin neîntreținerea celor
lalte culturi. Pînă la urmă, cum 
era și firesc, au hotărit, in mod de
mocratic, cooperatorii. Iar decizia lor 
are avantajul „ciberneticii" muncii 
colective, al înțelepciunii comune : să 
se dezvolte... legumicultura și zoo
tehnia Rezultatul acestei „con
fruntări" democratice : anul trecut, 
numai din legumicultura, veniturile 
bănești s-au ridicat la 770 000 lei.

Cam astfel se desfășoară viața, se 
•doptă și se înfăptuiesc hotărîrile.

mâni vecine cu noi, tuturor ieșenilor 
cinstiți, ca și întregului popor ro
mân. Ie sînt străine ura de rasă sau 
dușmănia față de naționalitățile con
locuitoare.

Cînd am ajuns să votez prima oară, 
mi-am dat votul din toată inima pen
tru partidul și guvernul care procla
maseră că toți locuitorii acestei țări 
sînt egali în drepturi și în obligații, 
că toți oamenii cinstiți sînt apreciați, 
iar cei necinstiți sancționați, indife
rent de naționalitate și limbă ma
ternă.

Am urmat facultatea Pe care am 
dorit-o și apoi, atit eu cit și soția 
mea, ne-am legat cei mai frumoși 
ani ai vieții de prima mare fabrică 
ieșeană, cea care avea să anunțe 
imensul efort de industrializare a 
Iașiului: întreprinderea de antibiotice. 
Am cunoscut acolo și noroiul șantie

• Din cel 349 de deputațl în Marea Adunare Națională, 40 provin din rlndul 
naționalităților conlocuitoare ; în organele locale ale puterii, naționalitățile conlo
cuitoare sînt reprezentate de 5 174 de deputați.

• 11 la sută din cadrele ce își desfășoară activitatea în organele șl aparatul 
de partid, în organizațiile de masă șl în presă provin din rîndul naționalităților 
conlocuitoare.

• în anul școlar 1975/1976, rețeaua învățămîntulul preșcolar, primar, gimna
zial și liceal în limbile naționalităților conlocuitoare a cuprins 322 000 de copil și 
elevi; aproape 8 500 din studenții care frecventau cursurile de zi ale învățămîntu- 
lui superior proveneau din rîndul acestor naționalități.

© în limbile naționalităților conlocuitoare funcționează 14 teatre șl Instituții 
muzicale, se editează 49 ziare și reviste.

într-o localitate cu populație diferită 
ca naționalitate, unită ca inimă, 
vrere, interese, condiții.

Dacă egalitatea în drepturi, con
sfințită, garantată și exercitată, 
se manifestă organic in întrea

ga viață politică și socială de 
azi din România, dacă mentali
tatea oamenilor nu numai că nu 
poate concepe vrajba, diversiu
nea, disprețul șovin, dar este de 
neconceput fără spiritul de frăție, 
de solidaritate, de întrajutorare, de 
respect și considerație pentru con
cetățeanul de altă origine etnică, fap
tul se explică și se datorește atit sa
crelor tradiții populare ale proletari
lor și țăranilor, cit și condițiilor 
obiective ale realității contemporane 
de la noi. Niciodată omul simplu nu 
ar fi nutrit sentimente de ură pen
tru cel care suferea, frămîntat de 
aceleași nemulțumiri ca el, pentru ccl 
care avea nevoie de ajutor, și nu de 
dușmănie.

Mihaly Schuster, pensionar din 
Brașov, muncitor la fosta fabrică 
.,Shill", își amintește :

— Noi, proletarii — «ași. români, 
maghiari — aveam interes să fim 
uniți, nu dezbinați. Cine semăna 
vrajba ? Cei care se temeau de noi. 
cei care, despărțindu-ne, sperau să ne 
stăpînească mai ușor. Patronii și aco- 
liții lor. Ajunseseră să manevreze ca 
pină și sindicatele să fie pe națio
nalități. Dar, în realitate, muncitorii 
n-au acceptat niciodată dezbinarea. 
Unitatea, frăția a făcut parte dintot- 
deauna din gîndirea noastră de 
clasă.

„La pogromul dezlănțuit de legio
nari în 1941 — povestește Hary Mar- 
covici. inginer proiectant la filiala 
din Iași a Institutului de inginerie 
tehnologică și proiectări îh industria 
chimică — a avut de suferit și fa
milia mea. Aveam 9 ani cînd am fost 
nevoit să văd lumea cu alți ochi, 
maturizați înainte de vreme. Dar tot 
atunci am constatat că. in contrast 
cu bandele fasciste, familiilor de ro

rului, și consacrarea medicamentelor 
românești pe piața internațională. La 
fabrică m-am realizat și ca inginer, 
și ca om, în muncă și în viața spi
rituală. După 17 ani am trecut in 
munca de proiectare pentru indus
tria chimică. Alți colegi, alți șefi, alți 
subalterni, dar o aceeași echitate in 
comportamentul față de oameni, o 
adincă și Curată bucurie față de suc
cesele muncii colective, o admirabilă 
întrajutorare în muncă. In acest fel, 
am contribuit cu toții la dezvol
tarea industriei chimice, ne bucu
răm deopotrivă că din munca noas
tră unită se profilează mereu obiec
tive de mare importanță pentru eco
nomia națională și că, in fond, țara 
noastră devine tot mai frumoasă și 
bogată, așa cum o dorim fiecare".

Realitatea care cuprinde o aseme
nea condiție de viață, in care fiecare 
om trăiește senin, se realizează de
săvârșit, se simte coautor și stăpin — 
stăpîn, nu împilator și nici împilat! 
— această realitate nu are o formulă 
secretă. Adevărul avuției comune a 
întregului popor, care exclude împăr
țeala și concurența de junglă, dar 
care, dimpotrivă, presupune partici
parea generală și neprecupețită Ia 
sporirea ei, dorită și urmărită în mod 
conștient și cu tenacitate, constituie 
terenul fertil în care vechile virtuți 
populare și principii de clasă înflo
resc intr-o grădină de necuprins a 
sentimentelor și atitudinilor de fră
ție, colaborare, conlucrare umăr lingă 
umăr șl inimă lingă inimă".

Karoly Pal-Csaszar este muncitor 
la întreprinderea de tricotaje 
din Miercurea Cluc. Profesiu

nea : tîmplar de întreținere. Tînăr, 
sfios... Cu toată sfioșenia. «-a oferit 
însă voluntar, ca atiția oameni de 
pe meleagurile Harghitei, să ajute 
la refacerea Capitalei țării sale. 
Știa că acolo va trebui să lucreze 
zi și noapte. A plecat și a lucrat. 
In felul Iui, modest și tenace. A . 
fost repartizat Intr-una din echipele 
ce au repus în funcțiune fabrica

„Adesgo". A trebuit să învețe repede 
o nouă meserie, cea de zidar, căci de 
zidari era nevoie în acele zile. A șl 
învățat-o. A format echipă împreună 
cu muncitori veniți din alte părți ale 
țării, din Suceava, Timișoara, Cluj- 
Napoca. S-a întors la Miercurea Cluc 
cu o scrisoare iscălită de doi oameni 
în salopetă, alături de care a lucrat 
cot la cot tot timpul : directorul și 
inginerul-șef al fabricii.

„In perioada 8 martie 1977 — 23 
martie 1977, in întreprinderea noas
tră au lucrat pentru înlăturarea ur
mărilor calamității din 4 martie 1977 
și meseriași din întreprinderea dv. 
Spiritul de sacrificiu, dragostea față 
de muncă si înaltul patriotism de 
care au dat dovadă acești tovarăși 
au permis ca Intr-un timp relativ
scurt să putem înlătura o parte
din urmările grave ale seismulut.

Pentru munca si 
dăruirea lor. vă 
adresăm caldele 
noastre mulțu
miri".

L-am întrebat 
pe tînărul Ka
roly care a fost 
cea mai puter
nică impresie din 
toată această pe
rioadă de soli
daritate și ome
nie. A răâpttns*: 
Vorbele de des
părțire ale lui 
nea George Tipa 
și nea Ion La- 
leuc: „Să nu
uiți, fiule Karoly. 
că te așteptăm 
la Suceava. Casa 
noastră este si 
casa ta".

semenea sentimente și acest de
votament creator comun, am
plificate în situații-limită. fac

parte din relațiile obișnuite, din 
viața cotidiană, pot fi întîlnite 
oriunde. în cele mai diferite ma
nifestări. „La bine și la greu, la 
bucurie și la necazuri, noi toți, fie 
că sintem români, maghiari sau ger
mani, ne găsim ca firele unei țesă
turi durabile" — spune Ioan Mateș, 
maistru principal la „Unîo". Nu 
întîmplător îi ceruserăm lui părerea. 
Aflaserăm că la întreprinderea săt- 
măreană există așa-numita „șta
fetă de șoc". O echipă sui-generis 
de meseriași săritori care intervin, 
fără tocmeli, cînd întreprinderea e 
pusă în fața Unor livrări sau reme
dieri contra-cronometru. Si mai afla
serăm numele tinerilor strungari ai 
„ștafetei": loan Bretan, Ștefan Toth, 
Ștefan Krezinger. Gheorghe Donca.

L-am solicitat pe tovarășul loan 
Chira, președintele Comitetului de 
cultură și educație socialistă al ju
dețului Bihor, să ne enunțe cîteva 
amănunte expresive pentru înflori
rea culturii socialiste, indiferent de 
limba de exprimare și de specificul 
etnic. Am notat fugitiv: peste 
30 de formații artistice de amatori 
în limbile maghiară sau slovacă, 
secții în limba maghiară ale teatre
lor dramatice și de păpuși, 64 000 
cărți în alte limbi decit româna la 
biblioteca județeană, cenaclurile lite
rare de limbă maghiară din Oradea, 
Salonta, Aleșd. Marghita. muzeele 
„Arany Janos" la Salonta si „Ady 
Endre" la Oradea, un cotidian și un 
supliment cultural în limba maghiară.

Am înțeles mai bine suportul și 
Izvorul de inspirație ale unor creații 
artistice, ca versurile înflăcărate ale 
poetului Horvăth Imre:
Mi-s dragi aceste plaiuri românești 
Cu soarele ce bate în ferești, 
Mi-s dragi ți munți și ape si eimpie, 
Acest pămînt mi-e patrie si mie.

Serqiu ANDON 
Emil MARINACHE 
Fotografii de S. Cristian

Comportarea comunistei Dochlta Niță. electriclană Ia 
Întreprinderea „Automatica" din Capitală, constituie o 
pildă de colegialitate și spirit de întrajutorare.

Șeful de brigadă Ioan Schnabel, deputat în Consiliul 
popular al comunei Cristian și în Consiliul popular ju
dețean Brașov, un adevărat as al mașinilor agricole.

Ernest Iaslovicl lucrează de 25 de ani la „Timpuri 
noi". Este cunoscut nu numai ca un bun proiectant, 
ci și ca un bun îndrumător al tinerilor.

a t u putem să nu amin- 
/ Y tim că prin ceea ce a 
L ’ avut ea mal bun. prin 

«piritele cele mal lumi
nate care au slujit-o. u- 
niversitatea românească a 
constituit un ferment al edu
cației patriotice, al cultivă
rii respectului pentru mari
le tradiții și valorile de bază 
ale poporului român, o in
stituție care a sădit în cu
getul tineretului studios din 
țara noastră, indiferent de 
naționalitate, dorința vie de 
a contribui la progresul și la 
înnoirea patriei comune. 
Avem datoria să evocăm 
pilda înalt patriotică a aces
tor mari înaintași. Așa cum 
sublinia și secretarul gene
ral al partidului, noi, univer
sitarii de azi, avem datoria 
să ducem mai departe făclia 
progresului și civilizației pe 
pămîntul României.

Universitatea bucureșteană, 
ea instituție de învățămînt

îi creștem drepți și demni pe
pluridisciplinară, în care se 
instruiesc aproape 7 000 de 
tineri, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, 
reunește atit facultăți de ști
ințe ale naturii, cit și facul
tăți de științe so
ciale și umane. 
Desigur, nu exis
tă disciplină de 
specialitate știin
țifică și universi
tară care să nu 
dispună de nu
meroase resurse 
educative pentru 
formarea tineretului in spiritul 
concepției materialiste des
pre lume și viață, al Idealu
rilor umanismului revoluțio
nar, al patriotismului. între
gul corp didactic al univer
sității noastre, care cuprinde 
oameni de știință de presti
giu, se străduiește să dea un 
conținut educativ cit mal 
profund și mai activ proce
sului de învățămint la toate 

Prof.
George CIUCU 

rectorul Universității 
din București

disciplinele. îi creștem demni 
și drepți pe toți fiii patriei — 
fie că sînt români, fie că sînt 
maghiari, germani sau de 
altă naționalitate — pentru 
ca fiecare să-și manifeste 

larg și rodnic ta
lentele și aptitu
dinile. în mod 
creator, să le pună 
în slujba pro
gresului, să ac
ționeze cu hotă- 
rire pentru trans
formarea revolu
ționară a societă

ții, să cunoască problemele 
vitale ale contemporan.ei‘ăț!i. 

Toți au aceleași posibilități 
de afirmare. Singurul crite
riu de apreciere este cel al 
capacității și efortului pe ca- 
re-1 face fiecare. De fapt, a- 
cesta este însuși criteriul de 
admitere a tinerilor în în- 
vățămîntul superior, toți a- 
vînd șanse egale, ca fii ai a

celeiași țări, indiferent că 
sînt români sau aparțin na
ționalităților conlocuitoare.

Universitatea noastră este, 
în același timp, un cadru fe
ricit de conviețuire și muncă 
comună a studenților români 
și a celor aparținînd altor 
naționalități. Ancorarea mai 
adincă a școlii în viata prac
tică, în cadrul muncii și crea
ției libere a poporului 
nostru constituie o cale ho- 
târitoare pentru a-i învăța 
pe studenți să prețuiască 
munca utilă în folosul so
cietății. să cunoască și să a- 
precieze marile realizări ob
ținute de poporul nostru în 
anii construcției socialiste. în 
înfăptuirea cu adevărat reală 
a drepturilor și libertăților 
fundamentale ale omului, a 
principiilor celui mai nobil 
umanism.

O expresie grăitoare a
noilor realități care ci
mentează unitatea na

țiunii noastre socialiste este 
și Universitatea „Babeș- 
Bolyai" din Cluj-Napoca, 
în cadrul căreia frecven
tează cursurile de zi. in
tr-o perfectă unitate frățeas
că. 3 828 de studenți români. 
1 080 de studenți maghiari. 
168 studenți germani și 54 de 
alte naționalități. însăși de
numirea universității semni
fică unitatea frățească si sen
timentele de care Sînt animați 
intelectualii români, maghiari 
și de alte naționalități care 
locuiesc pe aceste meleaguri. 
Studenții universității cluje
ne. fără deosebire de națio
nalitate. se bucură de îndru
marea unor cadre didactice 
cu înaltă calificare si presti
giu științific, între care sînt 
și 146 maghiari și 32 de altă 
naționalitate. împreună par
ticipă la toate activitățile di-

toți fiii patriei
dactice, împreună se folosesc 
de baza materială a institu
ției noastre si în egală 
măsură beneficiază, pe baza 
rezultatelor la examene, de 
burse, care asigură pre
gătirea fără griji 
a 77 la sută din
tre studenți, iar 
în cămine sînt 
cuprinși 84 la 
sută din ei. Stu
denții maghiari 
ai universității 
audiază discipli
nele de bază in 
limba lor maternă si au la 
dispoziție cursuri tipărite sau 
multiplicate de stat in limba 
lor maternă, limbă în care se 
fac și seminariile acestor 
cursuri.

Tuturor studenților li se 
asigură, deopotrivă, cunoaș
terea temeinică a celor mai 
diverse aspecte ale vieții 
noastre economice, sociale și 
culturale, pentru a se putea 

Prof. KOVACS Iosif 
prorector 

al Universității 
„Babeș-Bolyai" 

din Cluj-Napoca

Încadra, după terminarea stu
diilor. în mod activ si cu pri
cepere în domeniul pentru 
care s-au pregătit, dedieîn- 
du-se cu întreaga lor capa
citate operei de înflorire ma

terială și spiri
tuală a patriei 
noastre comune. 

Un rol deosebit 
în promovarea și 
consolidarea spi
ritului frățesc in 
viata de zi cu zi 
îl are activitatea 
comună a studen

ților în organizațiile po
litice și obștești și in pri
mul rînd în asociația studen
ților comuniști. Intr-un cli
mat de dezbatere sinceră, 
deschisă, democratică. în ca
drul asociațiilor studenților 
comuniști, tinerii discută, iau 
hotărîri și rezolvă toate pro
blemele care-î preocupă, 
specifice vîrstei și condiției 

lor de studenți. In conduce
rea organizațiilor asociației 
eînt aleși studenți români, 
maghiari, germani, de alte 
naționalități.

Lucrînd împreună. în ace
leași seminarii și laboratoare, 
trăind Împreună în aceleași 
cămine, studenții universită
ții clujene își făuresc priete
nii pentru toată viata. Ei se 
respectă reciproc și participă 
cot la cot la îndeplinirea tu
turor sarcinilor ce le revin 
atit pe tărîm profesional, cit 
și social-politic. Ei știu bine 
că tot ce s-a realizat de-a 
lungul secolelor este rodul
muncii comune a poporului 
român și naționalităților con
locuitoare și aceste bogate 
tradiții vor să le continue și 
să le ridice pe noi trepte, el 
Înșiși. Este și spiritul în care 
li creste Alma-Mater.
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VOINȚA FERMĂ A SCRIITORILOR COMUNIȘTI: tv
A crea opere de înaltă valoare artistică

I 1877

in slujba demnității naționale și patriotismului socialist
Recent a avut loc adunarea gene

rală a organizației de partid de ta 
Uniunea scriitorilor, consacrată sta
bilirii mandatului pentru comuniștii 
ce vor participa la adunarea generală 
a Asociației scriitorilor din București 
și ta Conferința națională a scriitori
lor. Atît referatul prezentat de tova
rășul Ion Hobana, secretarul comite
tului de partid de la uniune, cit si 
cuvîntul participantilor și hotărirea 
adoptată în unanimitate au reliefat 
voința scriitorilor membri de partid 
de a participa activ ta buna pregă
tire și desfășurare a lucrărilor confe
rinței, pentru a transforma acest eve
niment intr-un for de afirmare ple- 
nară_ a dorinței tuturor creatorilor, 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități, de a asigura înfăptuirea 
politicii culturale a partidului, de sti
mulare a creației literare patriotice, 
revoluționare, de înaltă valoare ar
tistică, cu un bogat conținut de idei 
și forță educativă.

Programul adoptat de Congresul al 
XI-lea al partidului, documentele 
Congresului educației politice și al 
culturii socialiste, Programul de mă
suri adoptat de Plenara C.C. din 
noiembrie 1976, recenta expunere a 
secretarului general al partidului la 
ședința comună a C.C. al P.C.R., 
Marii Adunări Naționale, Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale și activului central de partid 
și de stat, indicațiile date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu repre
zintă pentru noi — au arătat comu
niștii în cadrul dezbaterilor din adu
nare — orientarea cea mai sigură în 
construirea culturii socialiste, in dez
voltarea artei și literaturii naționale, 
platforma politică-ideologică ce va 
sta la baza desfășurării lucrărilor 
conferinței naționale. Participanții 1a 
discuții — între care scriitorii Traian 
Iancu, Radu Cîrneci, Nicolae Dragoș, 
Al. Oprea, Platon Pardău ș.a. — au 
scos în evidență necesitatea ca lucră
rile conferinței să prilejuiască o ana
liză partinică, principială și responsa
bilă a activității de creație desfășu
rate pînă în prezent. în spiritul con
tinuării și amplificării celor mai 
bune rezultate ale muncii creatoare 
din ultimii ani, confirmate de apa
riția unor noi și valoroase opere 
realiste, inspirate din prezentul so
cialist, contribuții de seamă la 
educația patriotică, revoluționară — 
s-a pledat pentru dezvoltarea u- 
nei literaturi strîns legate de 
popor, care să înfățișeze emoționant 
și convingător munca și lupta eroică 
închinată înfăptuirii socialismului șl 
comunismului în patria noastră.

Pornind de la faptul că literatura 
Își poate Îndeplini misiunea ei nobilă 
numai în măsura în care este pusă

în slujba omului și a fericirii lui, în 
care contribuie la progresul spiritual 
al societății, la realizarea păcii și co
laborării intre popoare, scriitorii au 
evocat cu emoție cuvintele tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în legătură cu 
comportarea eroică a oamenilor mun
cii în momentele de grea și dramatică 
încleștare prilejuite de cutremur : „In 
aceasta se vede rodul activității poli
tico-educative a partidului, a crea
ției literar-artistice, ai tuturor celor 
care prin scrisul lor, prin munca lor 
au contribuit la formarea trăsăturilor 
minunate ale omului nou, constructor 
al socialismului și comunismului, la 
cultivarea umanismului nou, care

dăruire realitățile contemporane, să 
celebreze frumusețea și bogăția spi
rituală a poporului 
în vastul proces de 
listă a pămîntulbi 
scos în evidență că, 
creat prin politica culturală a parti
dului. literatura s-a pătruns de spiri
tul înnoitor, deschizător de vaste 
perspective, al Programului ideologic 
al partidului, cheia de boltă a misiu
nii sale specifice constînd în forma
rea și dezvoltarea conștiinței socia
liste prin opere create într-o bogată 
gamă de modalități artistice, în care 
viața nouă a poporului este surprinsă 
în indisolubila fuziune creatoare din-

nostru, angajat 
prefacere socia- 
românesc. S-a 

în climatul fertil

Adunarea generală a organizației de partid 
de ia Uniunea scriitorilor

pune pe primul pian omul, bunăsta
rea, libertatea, fericirea sa".

Această apreciere sintetizează mi
nunat nu numai climatul fertil în 
care își desfășoară activitatea, ci și 
responsabilitatea socială, noblețea 
scopurilor care inspiră creația scriito
rilor din România, intens preocupați 
de destinul artei și culturii noastre 
socialiste, conștienți de îndatorirea 
lor fundamentală, patriotică, de a-și 
consacra toate forțele șl talentul slu
jirii poporului din care fac parte, 
ridicind pe noi culmi umanismul ce 
caracterizează marile valori, nepieri
toare, ale spiritualității românești de 
ieri și de azi. în acest climat pozitiv, 
de dezbatere și rezolvare democrati
că a tuturor problemelor dezvoltării 
literaturii 
maturitate 
de seamă, 
conștiinței 
constituie o realitate de nedezmințit, 
temei de legitimă mîndrie și de în
credere In capacitatea literaturii șl 
artei de a evolua neîncetat, de a 
scoate la iveală noi și noi creații du
rabile, patriotice, revoluționare, bucu- 
rîndu-se de prețuirea poporului, a 
maselor de oameni ai muncii.

Participanții, în cuvîntul lor, în ho- 
tărîrea ce sintetizează concluziile 
adunării, au subliniat puternic aceste 
aspirații și răspunderi ale scriitorilor 
comuniști, ale tuturor scriitorilor 
patriei noastre — aspirații și răs
punderi ce stau în continuare la baza 
strădaniilor 
opere care

și artei, de seriozitate și 
politică, s-au creat opera 
al căror rol în formarea 

socialiste a oamenilor

de a făuri noi și noi 
lă reflecte eu pasiune și

tre trecut și prezent, între imagine* 
existenței de azi și tabloul luptelor 
seculare pentru libertate si dreptate 
socială.

Dezbaterile și hotărirea adunării 
scriitorilor comuniști au reliefat cu 
pregnanță necesitatea unei priviri 
critice și autocritice asupra întregii 
activități de creați», a unei ana
lize cuprinzătoare, în care, ală
turi de evidențiere* aspectelor po
zitive și esențiale ale activitățH 
scriitoricești, să fie discutate și 
scăderile, cazurile de superficialitate. 
S-a pledat pentru întărirea spiritului 
militant, partinic, al criticii literare, 
pentru creșterea obiectivități! sale în 
promovarea largă, generoasă a valo
rilor autentice, ca și în combaterea 
mediocrității, a polemicilor neprinci
piale, dind ripostă fermă căutărilor 
sterile, concepțiilor străine umanis
mului socialist revoluționar, ca și 
ideilor false despre literatura noas
tră emise în afara hotarelor țării.

Astăzi, când in lume, așa cum ates
tă faptele, există o puternică luptă 
ideologică, iar anumite cercuri reac
ționare, incluzînd elemente neofascis
te, declasate, încearcă să reactiveze 
idei de tristă memorie, care au avut 
urmări atît de tragice în viata întregii 
omeniri, scriitorii comuniști — s-a a- 
rătat în cuvîntul participantilor și in 
hotărirea adoptată de adunare — sînt 
deciși să riposteze cu maximă tărie 
la orice atentat Împotriva muncii 
noastre pașnice. Știm prea bine că 
aceste cercuri folosesc paginile unor 
ziare și emisiunii» unor posturi de

„Sînt suflet in sufletul
neamului meu“

Mărturii emoționante ale ecoului răscoalei din 1907 
în conștiința civică a scriitorilor români, în antologia 

„FLĂCĂRI ÎN PRIMĂVARĂ, 1907“
Antologia lui Victor Iova, 

prefațată de Pompiliu Mar
eea și tipărită, de curînd, 
de Editura Minerva, este 
cea mai amplă prezentare 
de pînă acum a ecourilor 
literare pe care le-a prile
juit răscoala țăranilor de la 
1907.

Materia este ordonată pe 
domenii (poezie, proză, tea
tru, publicistică) și pre
zentată în ordinea cronolo
gică a vieții scriitorilor, 
dind și imaginea unui flux 
continuu, impresionant, al 
temei. E foarte bine că s-a 
Început lucrarea cu acel 
prolog extraordinar, mani
fest profetic, de o duritate 
inegalabilă în poezia epo
cii, cu poemul Noi vrem 
pămint de George Coșbuc. 
Poezia Iul Coșbuc « o pre
față absolută a răscoalei, 
deși scrisă și publicată cu 
13 ani mai înainte.

Antologia ne pune la dis
poziție un material revela
tor asupra militantismului, 
spiritului civic al scriitori
lor noștri. Contemporanii 
evenimentului au fost ală
turi de țărani, fie prin arti
cole incendiare în care ple
dau pentru dreptatea răs- 
culaților, ca N.D. Cocea și 
Nicolae Iorga, fie prin poe
zii ce 
mare 
ciuna 
masă 
hută. 
ră a

radio pentru a profera neadevăruri 
și calomnii la adresa a tot ce se în
făptuiește astăzi în România. Recru- 
tîndu-și colaboratorii dintre cei cîțiva 
renegați care și-au trădat patria din 
ostilitate față de socialism sau în cău
tarea unui paradis iluzoriu, aceste o- 
ficine nu se dau. în lături de la nici 
un fel de acțiuni provocatoare și a- 
tacuri nedemne sau instigări la pără
sirea pămîntului natal. Asemenea acte 
reprobabile îi situează pe acești apă
rători ai unor interese străine în a- 
fara colectivității noastre. Sintem 
ferm hotărîți — au arătat in această 
ordine de idei vorbitorii — să mani
festăm intransigentă revoluționară 
față de toți aceia care, într-un fel sau 
altul, încearcă să mistifice realizării» 
societății noastre socialiste, să muti
leze adevărul despre patria noastră 
și oamenii ei. slujindu-se de numele 
de scriitor, pe care nu-1 onorează nici 
prin talent, nici prin moralitate. „A 
apela la oficine străine — se subli
niază în hotărirea adunării — în
seamnă a apela la intervenții străin» 
în afacerile interne ale tării, acesta 
fiind un act de trădare, care-și me
rită riposta și disprețul poporului".

Arătind că asemenea manifestări, 
de denigrare și calomniere a reali
zărilor poporului, primesc replica fer
mă a indignării întregului front scrii
toricesc al României socialiste, s-a 
subliniat pregnant că nimic nu va pu
tea să abată creatorii de la misiunea 
lor de căpetenie, de la statornica, in
destructibila lor preocupare, izvorâtă 
din cel mai fierbinte patriotism — a- 
ceea de a realiza opere ale prezentu
lui socialist, reprezentat în toată am
ploarea și complexitatea lui,. creații 
în care să răsune puternic tumultul 
constructiv al oamenilor muncii, în
treaga viată a societății noastre, cu 
luminile și umbrele sale, cu marile 
realizări, aspirații și proiecte ale po
porului român, mîndru de ceea ce a 
înfăptuit și pe deplin conștient de 
greutățile ce trebuie învinse. încreză
tor in viitorul p>e care îl construiește, 
potrivit propriei voințe, prin, muncă, 
eroism, dăruire.

în cadrul adunării s-a exprimat an
gajamentul scriitorilor comuniști de a 
face ca, de la tribuna Conferinței na
ționale a scriitorilor, să răsune răspi
cat glasul și voința tuturor creatori
lor de a făuri opere care să răspundă 
exigențelor spirituale ale societății 
noastre, să sporească prin noi frumu
seți patrimoniul culturii socialiste, u- 
manist-revolutionare, în numele con
vingerii nestrămutate că nu există 
datorie mai nobilă decit aceea de a 
fi împreună cu poporul din care fad 
parte, de a-J. sluji cu abnegație.

C. STANESCU

DUMINICA, 10 APRILIE 1977
PROGRAMUL I

8.00 Tot Înainte !
8,50 Film serial pentru copil : „Toat» 

pînzele sus !". Episodul IV : „Cin
tecul sirenei" 
Pentru căminul dv.
Viața satului 
Bucuriile muzicii. Omul (rt muzica 
lui : Fredârlc Chopin

12,30 De strajă patriei
13.00 ~ ’
13,05

9.45
10.00
11,40

Telex
Album duminical. Program mu- 
zical-distractlv ; Noi aventuri tn 
epoca de piatră (desen animat) ; 
Magazin sportiv : 99 de ani de tenis 
la Wimbledon (film primit din 
partea Televiziunii britanice). Ma
rele Premiu de steeple-chase — de 
la Liverpool — (alergare interna
țională de galop cu obstacole fixe); 
Telerecital ~ ‘'
„Richard al 
15 minute ;
(reportaj) 
Film serial

Radu Beligan tn 
ni-lea“ ; Șah mat în... 
La porțile Sucldavel

: Din tainele mărilor16,50
17,40 Drum de glorii. Concurs dedicat 

centenarului Independenței de stat 
a României
Micul ecran pentru eel miel — 
Gospodarii grădiniței
1001 de seri 
Telejurnal
Oamenii pămîntului. Episodul 6 : 
„Pămlnt al bucuriei" (1947—1977) 
Film artistic : „Casa de sub ar
bori" — coproducție iranco-ltalia- 
nă. în distribuție : Frank Langella, 
Faye Dunaway, Maurice Ronet, 
Raymond Gârome, Barbara Par
kins. Regia : Rene Clăment 
Varietăți de duminică 
Telejurnal
PROGRAMUL H
Concert educativ realizat eu con
cursul Filarmonicii „George Enes- 
cu“. Dirijor : Cornellu Dumbră- 
veanu. Solist : Ion Ivan Roncea

19,00

19.20
19.30
19,50

20,20

21,50
22,20

10,00

LUNI, 11 APRILIE 1977
PROGRAMUL I
Telex16.00

16,05 Teleșcoală
16.30 ~ ■ 
19,00 
19.05 
19.20
19.30

Emisiune In limba maghiară 
Publicitate
Primăvara In Bărăgan
1001 de seri 
Telejurnal 

19,50 Cadran mondial 
20.10 „Cintarea României"

Panoramic
Roman-folleton : „Sub stele". Epi
sodul IV
Emisiune de știință 
Telejurnal
PROGRAMUL H
Cenacluri ale tineretului din Capi
tală
Autografe satirice 
Intre Anina șl Oravlta 
Echivalențe lirice 
Pentru căminul 
Muzee, expoziții 
bucureștene 
1001 de seri 
Telejurnal 
Seară de balet : ______
de P. I. Ceaikovski (actele I șl II). 
Interpretează ansamblul de balet 
al Operei Române din București. 
In rolurile principale t Margarita 
Drozdova și Vadim Tadeev 
(U.R.S.S.) 
Telex
Unitatea materială * lumii — do
cumentar științific 
Film «erlal : Kojak

20.35
21,05

22.00
22,20

16.30

17,10
17.35
18.05
18.35
18,50

19.20
19,30
19,50

21.05
21,10

Festivalul național

dumneavoastră 
șl galerii de artă

,,Lacul lebedelor*

„CÎNTAREA ROMÂNIEI»
Valorificarea tezaurului

Balada eroului 
cel simplu

Nu, nu-1 căutați in tiarele vremii 
Plumbul literei nu i-a cunoscut numele 1
Nu, nu-1 căutați pe ordinele de zi 
Care-au schimbat numele simple
Nume de Ion
Nume de Gheorghe 
Nume de Nicolae
In monumente, repere-ale jertfei.
Și-a așezat cu grifă 1n 
Bătrîna ladă de zestre 
Hainele de duminică. 
Cu vocea — un iei de uimire și teamă 
Cu stîngăcie, cu sfială ascunse — 
I-a poruncit nevestei 
Ca o părere de duioșie t 
„Al grijă de ele 
Altele se iac greu
Costă bani
Și poate mă-ntorc 
Dacă nu, om vedea. 
Or folosi Ia copii 
La ceva !“.
A plecat...
Nu, nu-1 căutați In ziarele vremii 
Plumbul literei nu i-a cunoscut numele 1
Cuvîntul Țară nu era pentru el 
Un cuvînt ce-1 rostea zi de zi 
Cum ai spune pline și apă.
Pentru el, plinea șl apa
Șl rîul din vale, și stejarii din deal 
Și cerul de vară ori iarnă 
Viata cu grijile el 
Obrazul învăpăiat al soției 
Toate laolaltă șl multe altele 
Se uneau să numească
Acel cuvînt 
Pentru care
— Ca un țăran ce știe
Din tată-n fiu
Că o treabă începută 
Se cere dusă la capăt — 
A deprins gospodărește 
Să poarte pușca pe umăr 
Simplu ca pe o sapă 
Cu care în loc să îngropi porumbul 
Ca să crească puternic 
Îngropi dușmanul
Ca porumbul să poarte 
In ranița pănușelor 
Boabe mai grele.
Și bătînd pas de lront 
In monotona cadență a drumului 
Neiuînd seama la rănlle-adînci 
Săpate de bocanci 
A trecut Dunărea i 
Lăsa în urmă apa, cerul 
Și, departe-n sat, nevasta 
Păzindu-i hainele de duminică 
Certîndu-și copiii
Neștiutori că-s vremi de război.
Lăslnd în urmă Țara 
EI mergea înainte 
Pentru Țară.
Nu, nu-1 căutați In ziarele vremii 
Plumbul literei nu i-a cunoscut numele ! 
intr-o dimineață, cind soarele 
Părea mai prietenos ca niciodată, 
Cînd i-au răsărit In ochi
Ca-ntr-un vis fără vis
Fețele alor lui
— Să-ntinzi mina și să-1 mingii I —
L-a căutat ca din senin 
Un fel de mușcătură ascuțită 
Cam pe unde se zbate pasărea trupului. 
Și a asfințit încet 
Cu blîndețe 1
A apus la răsăritul soarelui 
Visînd că merge mereu înainte 
Că Țara calcă pe urmele lui 
Să-i închidă pleoapele 
După datină, 
Ca la orice muritor — 
Dacă și-a făcut datoria.
Pînă și acolo. In marginea ierbii, 
Vnde pămîntul se spală
De veacuri cu singe 
El nu s-a oprit din mers.
Pășește mereu Înainte
Cu simplitate, gospodărește
Cu Țara pe urmele lui !
Nu, nu-1 căutați pe ordinele de zi 
Care-au schimbat numele simple 
în monumente, repere-ale jertfei 1
EI merge mereu înainte, iără-ncetare
Prin Istorie
Cu Țara pe urmele Iul.

Nicolae DRAGOȘ

traditional în creațiamânui lui Liviu Rebrea- 
nu Răscoala, extraordinară 
frescă dedicată mișcărilor 
țărănești de acum 70 de 
ani. Documentarea scriito
rului este dusă pînă ta a- 
mănuntul semnificativ, stu
diul radiografie al psihojo- 
giei țărănești impresionează 
prin pătrundere, dar marea 
calitate a textului o dă 
forța cu care sînt prezentați 
țăranii. Răscoala lui Liviu 
.Rebreanu, pledoarie în ma
rele proces al lumii noas
tre țărănești, ale cărui dez
bateri s-au încheiat abta 
după Eliberare, e capodope
ra absolută a speciei, prin 
forța de expresie literară, 
dar si prin faptul că țăra
nul a devenit 
mea română.

Tot masiv a 
tema de către 
trescu în ciclul 1907. 
Marin Sadoveanu acordă o 
atenție temei în romanul 
Ion Sîntu, Paul Constant 
ne prezintă o răscoală în 
Oltenia’ V. Era. Galan ne-a 
vorbit de țăranii răsculați 
în Zorii robilor, iar 
mitru Radu Popescu 
Neliniștitele cîmpuri, 
I. Mihăescu lăsase 
manuscris proiectul 
lucrări mai mari din 
a apărut într-o 
un fragment (Noaptea focu
rilor). G. Călinescu a acor
dat răscoalei o atenție sub
liniată în mod semnificativ 
(Trei nuvele), iar Zaharta 
Stancu. în Desculț, a adău
gat capodoperei lui Rebrea- 
nu o replică acidă, ta limi
ta dintre pamflet și poem.

Teatrul e reprezentat prin 
piesele lui I. C. Vissarion 
și Cezar Petrescu-Dinu 
Bondi.

Parte mai interesantă 
decit teatrul e publicistica, 
domeniu în care în afara 
lui Caragiale s-au manifes
tat Radu Rosetti. Dobro- 
geanu-Gherea, Constantin 
Miile, Vasile M. Kogălni- 
ceanu. Gala Gataction. Tu
dor Arghezi, M. G. Bujor, 
Articole ca Ascundeți țe- 
ranii ! de N. Iorga sau 
Jertfa celor douăsprezece 
mil de N. D. Cocea sînt 
acte dure în marele dosar 
țărănesc. în vremea noas
tră li se alătură publicisti
ca lui Eugen 
Paul Anghel. 
breanu și alții.

Este un lucru 
tradiție că o bună antologie 
este echivalentă unei isto
rii literare ; antologia „Flă
cări in primăvară, 1907" 
îndeplinește cu prisosință 
această condiție. în cele 630 
de pagini palpită încă vie, 
prin intermediul expresiei 
literare, epoca, lumea ce se 
frăminta în zilele acelea de 
mart. Paginile inspirate de 
răscoala din»1907. — o mare 
temă a literaturii române 
— sînt pagini elocvente 
.pentru spiritul cetățenesc 
al artiștilor noștri.

Emil MÂNU

nere în temă laconică șl 
exactă ca-n ritmul alfabe
tului Morse, cum îl carac
teriza G. Călinescu. conti- 
nuind apoi cu dezvoltarea 
temei ca-ntr-o simfonie. 
Predilecția lui Arghezi pen
tru portrete e vizibilă mai 
ales aici ; portretul coanei 
mari e de-un grotesc halu
cinant : „Un profesor de 
dresuri și ventuze / îi pune 
roșu de carmin pe buze, / 
Și părul i-1 vopsește ca să 
fie / Cind oacheșe și cînd 
portocalie / Și după fel de 
feluri de masaj / E zugră
vită ca un peisaj". Se reiau 
aici horele argheziene și 
Florile de mucigai, Stane 
Căpitane și Patru al Ca- 
trincii sînt „studii" de psi
hologie a maselor. Răscoala 
e reconstituită într-o pu
ternică expresie poetică.

Contemporanii noștri, cum 
era și firesc, au acordat o 
atenție deosebită temei, 
unii publicind chiar volu
me întregi, ca Teodor Balș, 
cei mai mulți dedicînd a- 
mintirii țăranilor răsculați 
poeme și suite de poeme : 
Victor Eftimiu, Demostene 
Botez, Al. O. Teodoreanu, 
Gherghinescu Vania, N. 
Crevedia, Radu Boureanu, 
Mihai Beniuc, Virgil Carla- 
nopol, Dumitru Corbea, 
M. R. Paraschivescu. Kiss 
Jeno, Vlaicu Bârna, Ion 
Bănuță, Georg» Dan. Victor 
Felea, Lucian Dumitrescu, 
Aurel Gurghianu. Victor 
Tulbure, A. E. Baconski, 
Dominic Stanca. Radu Cir- 
neci, Ion Rahoveanu, Al. 
Andritoiu, Ion Brad. Aurel 
Rău, Tiberiu Utan. Vasile 
Zamfir, Grigore Hagiu, Ni- 
chita Stănescu, Ion Gheor- 
ghe și ălții. Ca să cităm 
unul din cele mai impre
sionante dintre ecourile 
peste timp, apelăm la în
semnarea poetului Nichita 
Stănescu, cutremurătoare și 
gravă : „Ce vis ciudat mă 
străbătu azi-noapte ! / Ar
dea spitalul cu bolnavi cu 
tot / Și flăcările sfirîiau în 
cărnuri 
rat, de 
rîs mă 
te !„. / 
prăbușite / Strivind sub cle 
urlete cumplite / Și razele 
căzute ale lunii. / Și luna 
cum mai fulguia azi-noap
te / Pe străzile pierdute 
adine în vis... / Și fulguia 
pe cărnuri arse / Desfrîu de 
flăcări și de vis ucis".

Tot exhaustiv este pre
zentată proza, incepind cu 
acea „Rătăcire din. Stobo- 
rani" a lui Spiridon Po
pescu, cu paginile socialiș
tilor Paul Bujor și C. Stere, 
cu fragmentul umanitar al 
lui V. Demetrius, cu însem
nările semnate de N. N. 
Beldiceanu, I. I. Mironescu, 
I. C. Vissarion. Relevante 
sint evocările lui Mihail 
Sadoveanu (Un instigator și 
In ziua aceea de mart 1907) 
și fragmentele lui 
Istrati din 
ganului. Dominant

actuală a artiștilor amatori

aici țărani-
fost reluată 
Cezar Pe-

Ion

Festivalul național „Cîn- 
tarea României" este în 
Maramureș, ca în întreaga 
tară, o manifestare de o 
amploare fără precedent în 
mișcarea artistică de ama
tori. Din multitudinea de 
formații și interpreti care 
s-au confruntat in faza de 
masă a festivalului au fost 
selecționate, de jurii exi
gente. pentru faza județea
nă. 24 coruri. 27 colective 
de montaje literar-muzica- 
le, 29 de echipe de teatru, 
31 brigăzi artistice de agi
tație. 16 echipe de dans te
matic. 16 grupuri de muzi
că folk, numeroase forma
ții de instrumente popu
lare. grupuri vocale, or
chestre de muzică populară 
și ușoară, fanfare, orches
tre de muzică simfonică și 
de cameră, ansambluri și 
grupuri folclorice, de dan
suri populare, cu aproape 
7 000 de artiști amatori.

Faza județeană desfășu
rată in zona Vișeu a con
stituit un bun prilej de a 
consemna, cu îndreptățită 
satisfacție, preocuparea con
stantă a unor inimoși in
structori, buni cunoscători 
ai folclorului local, a for
mațiilor artistice din sate
le de pe văile Izei și Vi- 
șeulul de a păstra si trans
mite nealterată generațiilor 
viitoare zestrea inestimabi
lă a culturii populare lăsa
te de înaintași. Spectacole
le folclorice prezentate de- 
numeroase formații au con
stituit autentice manifestări 
de spiritualitate româneas
că, de fierbinte patriotism 
și profund umanism. De 
fapt, multe colective artis
tice din această zonă, cum 
sînt cele ale caselor de cul
tură din Vișeu de Sus și 
Borșa, ale căminelor cultu
rale din Moisei. Săcel. Dra- 
gomirești, Vișeu de Jos, 
Bogdan Vodă. Ieud. Ro-

ș.a. Ocupațiile oamenilor — 
munca în mină, la pădu
re sau la cimp — și-au 
găsit reflectarea în dansuri 
tematice valoroase, semni
ficativ fiind în acest sens 
„Dansul țapinarilor", pre
zentat de Căminul cultural 
din Moisei. Cine a văzut 
spectacolul „Ominitul cosa
șilor" va înțelege cu ușu
rință de ce maramureșeanul 
pune suflet, talent, artă și 
plăcere in tot ceea ce fac» 
pentru a-și înfrumuseța 
viata, a cinsti munca, o- 
menia și hărnicia.

Un poem închinat muncii 
și hărniciei, frumuseții și 
gingășiei femeii, în iposta
za ei de om al muncii, da 
artistă, de soție, de mamă, 
de statornică păstrătoare a 
datinii și tradiției — așa 
cum s-a dovedit a fi din- 
totdeauna — l-a constituit 
spectacolul folcloric „De-a 
femeilor", realizat sub con
ducerea profesorului Mihai 
Bodnar de ansamblul fol
cloric de femei (peste 30 de 
muncitoare și țărănoi coope
ratoare) al Căminului cul
tural din Dragomirești. Naș
terea, adolescenta, căsăto
ria, grija pentru creșterea 
și educarea copiilor, culti
varea dragostei de a munci 
și a crea pentru patrie — 
tată fazele devenirii simbo
lice a eroinei în spectaco
lul artistelor amatoare. Da 
altfel, femeile au o 
tribuție substanțială 
reușita manifestărilor,
binind in mod armonios 
cintecul popular tradițional 
cu creația contemporană 
nouă, închinată patriei și 
partidului, vieții noi pe 
care o trăim.

Nicoară TIMIȘ 
directorul Centrului 
județean de îndrumare 
a creației populare- 
Maramureș

zavlea și-au creat o fru
moasă tradiție în valorifi
carea folclorului, a datini
lor și obiceiurilor care re
levă înalte virtuți ale po
porului român — hărnicia, 
dragostea de muncă, ome
nia. cinstea si ospitalitatea, 
dîrzenia și vitejia, dragos
tea de patrie, atașamentul 
fierbinte fată de partid. 
Spectacole emoționante, rea
lizate de colectivele men
ționate mai sus. intitulata 
sugestiv „Bogdan Vodă", 
„Pintea Viteazul", „Eroii 
de la Moisei", „Făclia", „A- 
notimpuri", „Cintare bra
dului". „Geneze". „Nuntă 
maramureșeană", „Botejune 
pe Iza", „Ruptul sterpelor" 
și altele, conțin momente 
din istoria eroică a po
porului. a partidului comu
nist. Permanenta noastră pe 
aceste meleaguri, bogata și 
originala cultură si civili
zație a maramureșenilor 
constituie conținutul unor 
manifestări artistice izbuti
te, exemple de valorifica
re contemporană 
tiei populare 
gestivă lecție 
tine „Nunta 
col realizat 
Simion Iuga 
matori din comuna Săliș- 
tea. De-a lungul scenariu
lui acestui spectacol se pe
rindă eroi și viteji legen
dari ca Dragoș și Bogdan, 
Mircea cel Bătrîn. Ștefan 
cel Mare, Mihai Viteazul, 
momente cruciale ale isto
riei poporului român.

Valorile educative expri
mate în diverse genuri ale 
folclorului local s-au aflat 
la baza a numeroase spec
tacole realizate de artiștii 
amatori : „Am fost ș-om 
fi" la Casa de cultură din 
Borșa (continuitatea si u- 
nitatea românilor de pe a- 
ceste meleaguri) ; „Balada 
pămîntului" (Vișeu de Jos)

PE ȘANTIERELE REFACERII Șl CONSTRUCȚIEI DE LOCUINȚE
rioare de execuție, front larg de 
lucru constructorilor, să funcționeze 
fără întrerupere ; la fel și poligoa
nele de prefabricate. Munca pe 
șantiere trebuie să se desfășoare pe 
întreaga durată a zilei-lumină, iar 
acolo unde este posibil — și este po
sibil în multe locuri — chiar și in 
trei schimburi.

Acest efort imens de reconstruct!» 
și construcție trebuie susținut per
manent de către întreprinderile pro
ducătoare de materiale de construc
ții, cărora le revine sarcina de mare 
răspundere de a asigura la timp can
titățile necesare de ciment, cărămizi, 
prefabricate, obiecte sanitare, che
restea, balast ș.a. Pe întreaga filieră t 
proiectant — constructor — producă
tor de materiale, se cere acționat cu 
maximă responsabilitate și operati
vitate. în fond, refacerea clădirilor 
avariate și îndeplinirea exemplară a 
prevederilor planului de locuințe 
constituie o îndatorire comună a tu
turora. în profil teritorial, se cer de
puse eforturi susținute pentru mobi
lizarea tuturor resurselor de mate
riale de construcții, mai ales că, pe 
lingă acest important program de 
consfiucții și consolidări de interes 
național, se efectuează și repararea 
locuințelor mici și a imobilelor pînă 
la 3 niveluri — sarcină ce revine 
întreprinderilor locale de specialitate, 
cooperației meșteșugărești și. bine
înțeles, cetățenilor.

în lumina sarcinilor subliniate de 
Comitetul Politic Executiv, datoria 
organelor și organizațiilor de partid, 
a consiliilor populare este să concen
treze pe șantierele refacerii și con
strucției forțe umane și materiale spo-, 
rite, șă asigure o strinsă conlu
crare între proiectanți și constructori, 
să acționeze cu fermitate pentru bu
nul mers al lucrărilor, prin organi
zarea temeinică a muncii, prin în
tronarea unei ordini și discipline de- 
săvirșite, prin asigurarea tuturor ma
terialelor necesare. Amplul program 
de refacere a Capitalei și a celorlalte 
localități afectate de cutremur, precum 
și marele volum de locuințe prevă
zut pentru acest an să fie Înfăptuita 
exemplar, la termen, și în avans, in 
condiții de calitate ireproșabilă.

Du- 
în 

Gib 
în 

unei 
__ care 
revistă

<

(Urmare din pag. I)
1

se adaugă, cum este și firesc, dotă
rile social-edilitare corespunzătoare : 
scoli, spitale, magazine, hoteluri, lu
crări, de.canalizare și termoficare ș.a.

Obiectivele pe care le au de rea
lizat constructorii sînt realiste. Ele 
pot fi îndeplinite nu numai la ter
men, ci chiar devansate. O demon
strează faptele și, în primul rind, 
angajamentul constructorilor bucu- 
reșteni de a realiza, peste prevederi, 
în acest semestru 2 300 de aparta
mente. Asemenea angajamente și-au 
luat și constructorii din alte locali
tăți calamitate. Executarea la timp 
și devansarea înfăptuirii progra
melor de locuințe, cu mult mal 
mari decit prevederile inițiale, im
pun pe fiecare șantier o organi
zare "---- _ _________
Crărilor, folosirea cu randament ma
xim a timpului de lucru al oamenilor 
și utilajelor, gospodărirea riguroasă a 
materialelor de construcții. Aceasta 
înseamnă, înainte de toate, ca utila- 
jele-cheie de construcții, cum sînt 
macarale, excavatoare, buldozere, be
toniere, care asigură ritmuri supe-

a crea- 
locale. O su- 
de istorie con- 
țării". specta- 
de profesorul 
cu artiștii a-

s-au bucurat de o 
audiență, ca Min- 
ctă cu regele ta 
de Alexandru Vla- 

Capodopera 
momentului o 

etul lui I. 
07 — Din

litera- 
consti- 
L. Ca- 
primă- 

vară pînă-n toamnă. Dra
maturgul a mărturisit că • 
scris acest pamflet „dintr-o 
răsuflare", într-o singură 
noapte, dovadă emoționantă 
a atașamentului său față de 
țărănime. Pamfletul e cel 
mai drastic rechizitoriu a- 
dresat oprimatorilor și cel 
mai cald text adresat celor 
oprimați. în literatura 
noastră politică pamfletul a 
făcut epocă.

A existat, in timpul șl 
după răscoale, o adevărată 
poezie de adeziune și de 
pledoarie pentru cauza ță
ranului român. în fruntea 
literatorilor care s-au ali
niat luptei țăranilor tre
buie enumerat! 1 A. Vla- 
huță, cu acea parabolă 
transparentă publicată chiar 
atunci In revista Viața Ro
mânească (1907), George 
Coșbuc, St. O. Ioslf și Di- 
mltrie Anghel, semnînd 
A. Mirea, George Tutovea- 
nu, George Ranetti, Elena 
Farago, Octavian Goga, Pa- 
nait Cerna, I. C. Vissarion, 
George Rotică, Mihail Său- 
lescu.

Peste timp, capodopera 
temei ne-a dat-o Tudor Ar
ghezi prin acel ciclu de 
Peizaje, apărut în 1955. din 
care editorul a reprodus pe 
cele mai acuzative. Arghezi 
nu s-a gîndit să facă o mo
nografie a răscoalei, ci să 
dea o suită de imagini și 
portrete simbolice. Cuvîn
tul înainte e numai o pu-

con- 
la 

!m-

/ Kîs alb, cutremu- 
•avaot. / Ce rîs, ce 
străbătu azi-noap- 

Ce rîs de ziduri

Pana it
Ciuljnii Bără-

e ro-

Jebeleanu, 
Vasile Re-

statuat de

• ARAD. Muzeul județean din 
Arad găzduiește o amplă expo
ziție cuprinzînd peste 800 de ex
ponate reunite sub genericul 
„Drumul de luptă și jertfă pen
tru libertate și independență al 
poporului român". „Istoria răs
punde prezent" se intitulează 
sesiunea de comunicări organi
zată de elevii Liceului de artă 
din Arad, sesiune în cadrul că
reia au fost prezentate, printre 
altele. lucrările : „Literatura 
Transilvaniei și cucerirea inde
pendentei naționale", „Războiul 
de independentă — eveniment al 
maturizării conștiinței națio
nale". „1907 în literatură și arta 
plastică". Clubul întreprinderii 
de vagoane a fost gazda intere
santei evocări istorice cu tema : 
„Independenta, vis milenar, vis 
împlinit". • MEHEDINȚI. In

Car

temeinică, exemplară a lu-

sălile secției de artă a Muzeului 
Porțile de Fier din Drobeta-Tur- 
nu Severin s-a deschis o expo
ziție de pictură, grafică și 
sculptură — acțiune care se în
scrie în seria manifestărilor ce 
au loc în cadrul Festivalului na
țional „Cintarea României". Opt 
artiști severineni expun 35 de 
lucrări inspirate din lupta po
porului nostru pentru indepen
dență națională și din realită
țile prezentului socialist. Brigă
zile științifice mixte s-au depla
sat în aceste zile în 40 de locali
tăți ale județului, purtînd un 
dialog cu cetățenii pe tema „Să 
cunoaștem și șă respectăm le-

gile țării". • TIMIȘ. „Războiul 
pentru cucerirea independenței 
de stat a României în contextul 
european" s-a intitulat expu
nerea susținută la Casa armatei 
din Timișoara de dr. Nicolae 
Ceachir, de la Institutul de stu
dii istorice si social-politice de 
pe lingă C.C. al P.C.R. în con
tinuare, a fost prezentată o gală 
de filme documentare sub gene
ricul „Eroi au fost, eroi sînt 
încă". • V1LCEA. Timp da 20 
de zile. în șase localități ale 
județului s-a desfășurat etapa 
zonală a Festivalului națio
nal „Cintarea României". La

această amplă 
fost antrenate 
mâții 
proape 
tori și 
temele 
această 
nute mai bine de 50 de specta
cole și concerte în diverse loca
lități urbane și rurale ale jude
țului, iar în cadrul concursului 
de creație a avut loc vernisajul 
a 14 expoziții. • DOLJ. Cu pri
lejul împlinirii a șapte decenii 
de la răscoalele țărănești din 
1907, la liceul „Nicolae Băl- 
cescu" din Craiova s-a desfășu
rat, timp de două zile, o sesiune 
de referate și comunicări știin
țifice sub genericul „Oltenia în 
focul răscoalei din 1907“.

manifestară au 
peste 300 for- 

însumind a- 
artiști ama- 

din toate sis- 
In

artistice,
20 000 

creatori 
cultural-educative, 

perioadă au fost susți-

J
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Județele Bacău, Mehedinți, Neamț
si Praheva $i-au depășit sarcinile de plan

„CONTUL OMENIEI"

pe primul
Participanții la plenara Comitetu

lui județean Bacău al P.C.R. au a- 
dresat o telegramă Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ccaușescu, în 
care se spune, între altele : Datorită 
activității depuse de toți oamenii 
muncii, cu toate greutățile pricinuite 
de seism, industria județului și-a în
deplinit înainte de termen sarcinile 
aferente primului trimestru din a- 
cest an, obținînd peste plan 166 mili
oane lei la producția globală și 155 
milioane lei la producția marfă, 
succes ce se materializează, între al
tele, in 1 190 tone fenol, 884 tone 
polistiren, 716 tone antidăunători, 
4 271 mc cherestea. 958 tone hîrtie, 
mobilă în valoare de 7 650 000 lei.

Rezultate bune am obținut și în 
celelalte domenii de activitate, co
muniștii, ceilalți oameni ai muncii 
de pe cuprinsul județului fiind hotă- 
riți să-și îndeplinească în mod e- 
xemplar sarcinile de plan și angaja
mentele asumate in întrecerea socia
listă din acest an, care, la nivelul 
județului Bacău, însumează 600 mili
oane lei producție suplimentară ce 
va fi realizată în cea, mai mare par
te prin creșterea productivității 
muncii, reducerea costurilor de pro
ducție, asimilarea unui număr de 60 
noi produse, depășirea planului de 
' 'virări la export, devansarea terme
nelor de punere în funcțiune a unor 
noi capacități industriale, sporirea 
producțiilor agricole planificate etc.

într-o telegramă adresată Comite
tului Central al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Comitetul jude
țean Mehedinți al P.C.R. informează 
că pe primul trimestru al anului pla
nul producției globale industriale a 
fost depășit cu peste 55 milioane lei. 
S-au produs astfel pests prevederile 
trimestriale de plan, între altele. 97.4 
milioane kWh energie electrică, 147 
vagoane marfă echivalente pe 4 osii, 
9 735 mp furnire estetice. 196 tone 
confecții din carton ondulat. 762 mc 
bușteni de fag, 94 mc placaj, 875 hl 
echivalenți produse lactate proaspete.

Colectivele din unitățile indus
triale ale județului s-au angajat 
să obțină pină la finele anului o pro
ducție suplimentară în valoare de 
225,7 milioane lei. care se va mate
rializa în realizarea peste plan a 240 
milioane kWh energie electrică, un 
cargou de 2 400 tdw, 100 vagoane 
marfă echivalente pe 4 osii. 900 tone 
celuloză și semiceluloză, 1 000 tone 
cartoane. 300 tone carne porcine, 500 
tome semiconserve din carne, produ
se alimentare în valoare de 26 mili
oane lei, confecții textile de peste 
26,4 milioane lei. țesături din bum
bac. mobilă și alte produse. în ace
lași timp, prin mal buna folosire a 
materiilor prime și materialelor, se 
vor economisi 427 tone metal. 500 
MWh energie electrică. 232 tone 
combustibil convențional, 285 mc 
material lemnos și se vor reduce 
cheltuielile de producție cu 37,8 mi
lioane lei.

Intr-o telegramă adresată Comi
tetului Central al Partidului Comu-

Președintele Partidului Socialist Popular 
din Spania a părăsit Capitala

Simbătă dimineața a părăsit Capi
tala Enrique Tienno Galvan, pre
ședintele Partidului Socialist Popular 
din Spania (P.S.P.), care, la invi
tația Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, a făcut o vi
zită de prietenie în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele spaniol a fost salutat de 
tovarășii Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Mircea Malița, 
membru al C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

în timpul șederii în țara noastră, 
președintele Partidului Socialist 
Popular din Spania a avut întreve

(Urmare din pag. I)
ghiară și Consiliului oamenilor mun
cii de naționalitate germană. Acestea 
au dat încă o dată glas hotăririi oa
menilor muncii maghiari și germani 
de a-și mobiliza întreaga energie și 
capacitate creatoare pentru a-și aduce 
o contribuție cît mai însemnată, ală
turi de întregul popor, la realizarea 
sarcinilor și obiectivelor actualului 
cincinal, la prosperitatea patriei co
mune. România socialistă. Patriotis
mul puternic, conștiința comunității 
de interese, a apartenenței organice la 
viața țării s-au reflectat, în cursul 
lucrărilor acestor plenare, și prin con
damnarea fermă a activității cercuri
lor reacționare, fasciste din străină
tate și a stipendiaților acestora care 
Încearcă prin cele mai josnice mijloa
ce să instige la emigrări, la dislocări 
de pe pămîntul natal. Dar manevrele 
șl uneltirile acestor cercuri, fie fățișe, 
fie drapate în cuvinte frumoase des
pre „drepturile omului" — respectiv 
„dreptul" de a îngroșa rîndurile mi
lioanelor de șomeri din țările occi
dentale. „dreptul" de a se vinde pe 
preț ieftin trusturilor multinaționale — 
nu numai că nu au sorți de izbîndă, 
ci ru rezultate opuse celor scontate, 
determină o și mai puternică întă
rire a unității oamenilor muncii, In
diferent de naționalitate, eare Înțeleg 
eft nu pe drumurile pribegiei, ei aici, 
șl numai aici, își pot făuri o viață 
îndestulată și decentă, sigură și fe
ricită.

în zilele săptăminli pe eare o în
cheiem a continuat să se desfășoare 
pe scară largă Festivalul național 
„Ctntarea României" ; a avut loc faza 
județeană pentru toate formațiile ar
tistice clștigătoare în etapa de masă, 
cît și etapa finală pentru formațiile 
artistice ale elevilor ; de asemenea, 
a început finala formațiilor artistice 
studențești. Nota comună a multiple
lor manifestări artistice din această 
săptămînă a constituit-o evocarea 
vibrantă a luptei de veacuri a po
porului român pentru libertate și 
dreptate socială, omagierea glorioase
lor aniversări ale acestui an jubiliar, 
a marilor înfăptuiri ale prezen
tului socialist, exprimarea dragostei 
față de patrie și partid — sentiment 
pe care îl trăim cu toții în drumul 
nostru spre viitorul comunist al pa
triei.

trimestru
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, comuniștii, oamenii 
muncii din județul Neamț rapor
tează că și unitățile economice din 
această parte a țării au încheiat pri
mul trimestru al anului cu realizări 
deosebite in toate domeniile de acti
vitate. Astfel, planul producției 
globale industriale a fost depășit cu 
231 milioane lei.

Producția suplimentară dobîndită 
»e materializează în : 2 058 tone țevi 
din oțel, 729 bucăți grape cu discuri, 
1 330 tone fire și fibre sintetice, 
603 mc cherestea de fag și stejar, 
10 000 mp plăci din azbociment, 500 
tone var, 2185 prefabricate din be
ton armat, 11 milioane bucăți cără
mizi, 511 tone carne, 1 938 hl lapte 
de consum și produse lactate proas
pete, 560 tone legume și fructe con
servate și altele.

Trăind și muncind într-o zonă 
neafectată puternic de seism am în
țeles că este de datoria noastră să 
punem întreaga capacitate de mun
că în slujba patriei, a reconstrucției. 
Sute de muncitori, tehnicieni, ingi
neri și alte cadre se află pe șantie
rele reconstrucției din București și 
Valea Călugărească, iar la Zimnicea 
am trecut deja la construirea prin 
forțe proprii a 350 apartamente pen
tru oamenii muncii care au suferit 
de pe urma cutremurului. In același 
timp, în afara depășirilor angaja
mentelor asumate în întrecerea so
cialistă, în acest an, contribuția lo
cuitorilor la contul omeniei și re
construcției va depăși suma de 
70 milioane lei.

într-o altă telegramă, adresată Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de către participanții la 
plenara Comitetului județean Pra
hova al P.C.R. se scrie, între altele : 
Aplicînd în viață hotărîrile adoptate 
de partid și de stat, indicațiile date 
de dumneavoastră pentru înlăturarea 
urmărilor cutremurului și realizarea 
în bune condiții a planului eco
nomic, vă informăm, tovarășe secre
tar general, că prin mobilizarea sus
ținută a colectivelor de muncă din 
Întreprinderile industriale s-a reușit 
ca, pe lingă recuperarea unor în
semnate pierderi de producție, să se 
realizeze in primul trimestru al a- 
cestui an o producție globală supli
mentară în valoare de 189 milioane 
lei, livrînd peste plan la export 
mărfuri de peste 190 milioane lei 
valută.

Vă raportăm, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, analizind nu
meroase propuneri și angajamente 
ale colectivelor de oameni ai mun
cii. plenara a adoptat un program de 
măsuri a cărui aplicare va face po
sibilă realizarea peste plan pe anul 
1977 a unei producții globale indus
triale în valoare de un miliard lei, 
cu 10Q de milioane lei mai mare față 
de angajamentul inițial, a unei pro
ducții destinate exportului de 250 mi
lioane lei valută, suplimentindu-ne 
angajamentul inițial cu 150 milioane 
lei.

deri cu tovarășii Leonte Răutu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului de conducere și rector al Aca
demiei „Ștefan Gheorghiu", Virgil 
Trofin, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Brașov al P.C.R.

De asemenea, oaspetele a vizitat 
întreprinderea de tractoare și Fa
brica de tricotaje din Brașov, coope
rativa agricolă de producție din co
muna Cristian, județul Brașov, pre
cum și obiective turistice de pe Valea 
Prahovei și din județul Brașov.

(Agerpres)

Dezvoltarea dialogului 
cu toate forțele •> 

înaintate
ale contemporaneității

Ca si pe plan intern, activitatea 
internațională a partidului și statu
lui nostru în săptămînă care se în

CRONICA SAPTAMÎNII

cheie a fost puternic stimulată prin 
orientările subliniate și concluziile 
cuprinse în expunerea prezentată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la șe
dința comună a fprurilor supreme ale 
conducerii de partid și de stat — stră
lucită analiză a proceselor si tendin
țelor lumii contemporane, a bogatei 
activități desfășurate de partidul și 
statul nostru pentru transpunerea în 
viață a obiectivelor Congresului al 
XI-lea în domeniul politicii externe.

După cum se știe, expunerea este 
străbătută ca un fir roșu de afirma
rea convingerii că fructificarea mari
lor posibilități de progres social și de 
consolidare a păcii pe care le oferă 
condițiile contemporane depinde 
nemijlocit și hotărîtor de întări
rea unității de acțiune, de coeziu
nea tuturor forțelor revoluționare, 
democratice, progresiste. în această 
optică și pornind de la această nece
sitate. România a acționat și acțio
nează consecvent pentru a dez
volta relațiile cu toate țările so
cialiste, cu țările in curs de dez
voltare, cu toate țările lumii, conco
mitent cu întărirea, pe planul rela
țiilor de partid, a legăturilor de co
laborare și solidaritate cu toate parti
dele comuniste și muncitorești, cu 
toate forțele progresiste și democra
tice în lupta pentru o lume mai 
dreaptă și mai bună.

în acest context s-au înscris în
tâlnirile si convorbirile tovarășului

TELEGRAME ADRESATE 
TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU 

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

Prin telegrame adresate tovarășei 
Elena Ceaușescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Comitetului na
țional de ajutorare, noi colective de 
oameni ai muncii din tară anunță 
hotărîrea lor de a contribui la con
tul omeniei, la efortul general de 
înlăturare a urmărilor cutremurului 
de la 4 martie.

Colectivul de oameni ai muncii de 
la Combinatul de prelucrare a lem
nului Focșani s-a angajat ca în acest 
an să contribuie la contul omeniei 
cu suma de 458 000 lei, reprezentînd 
o parte din retribuția lunară și de
puneri individuale, iar prin reconsi
derarea angajamentelor să realizeze 
peste plan o producție în valoare de 
8 milioane lei.

Muncitorii din cadrul sectorului de 
exploatare a lemnului Soveja, jude
țul Vrancea, s-au angajat să depună 
în contul omeniei suma de 64 000 Iei, 
reprezentînd o zi din retribuția lu
nară pînă la sfîrsitul anului 1977. De 
asemenea, ei au decis ca în trimestrul 
II să lucreze o duminică pe lună 
pentru a obține o producție supli
mentară de peste 100 000 lei.

Comuniștii, toti cei peste 27 000 oa
meni ai muncii români, maghiari șl 
de alte naționalități, care își desfă
șoară activitatea în cadrul Regionalei 
de căi ferate Cluj, și-au sporit efor
turile pentru normalizarea vieții și 
refacerea economiei naționale, asigu-

*
• Muncitorii, inginerii și tehnicie

nii de la întreprinderea „Electropu- 
tere“ din Craiova — întreprindere 
care a fost greu afectată de seism — 
au hotărît să depună în contul ome
niei suma de 4 100 000 lei proveniți 
dintr-o parte din retribuția pe fiecare 
lună pînă la sfîrșitul anului și din 
retribuția pe o lună de zile a cadre
lor de conducere și a membrilor bi
roului comitetului de partid pe între
prindere.,

• La peste 13 milioana lei se ridi
că contribuția constructorilor de trac
toare din Brașov la contul solidari
tății. Această sumă reprezintă con
travaloarea unei zile din retribuția 
lunară pînă Ia sfîrșitul anului, o par
te din gratificațiile pe anul trecut, în
casările de Ia unele manifestări cul
tural-artistice și sportive, precum și 
din alte acțiuni inițiate de organiza
țiile de partid, sindicat, tineret și de 
femei.
• Din județul Iași aflăm că anga

jați! întreprinderii „Tehnoton" au în
scris în contul omeniei suma de pes
te 520 000 lei, iar cei de la Trustul 
de construcții industriale Iași — 
1 000 000 lei.

• Peste 6 000 000 lei reprezintă do
națiile făcute în Contul 1977 de către 
angajații celor 17 unități ai Centra
lei industriale de articole casnice.

• Prin depuneri individuale și co
lective, locuitorii municipiului Dro- 
beta-Turnu Severin au hotărît să 
contribuie la contul omeniei.cu suma 
de 19 500 000 lei. De asemenea, locui
torii orașului Orșova țoi;,depune in. 
același cont peste 3 800 000 lei.

• Minerii de la Exploatarea Bălan, 
județul Harghita, subscriu la contul 
de ajutorare a sinistraților 3 000 000 
lei. La rindul lor, forestierii harghi-

Cronica
în organizarea Universităților din 

Iași și Freiburg — R. F. Germania, 
la Tg. Neamț își desfășoară lucrările 
simpozionul internațional pe tema 
„Independența națională și cultura 
autohtonă In istoria popoarelor euro
pene. 100 de ani de la cucerirea in
dependentei de stat a României". La 
simpozion participă profesori univer
sitari și alți specialiști din Iași. R. F. 
Germania, Austria, Finlanda și Japo
nia. Cu acest prilej sînt prezentate 
referate și comunicări privind cultura 
autohtonă în istoria popoarelor euro
pene șl fapte semnificative privind 
împlinirea a 100 de ani de la cuceri-

Nicolae Ceaușescu cu delegația Parti
dului Socialist Democratic Italian, 
condusă de Pier Luigi Romita, se
cretar general al partidului, cu pre
ședintele Partidului Socialist Popu
lar din Spania, Enrique Tierno Gal
van — întilniri care au pus în evi
dență convergente și apropieri de 
poziții în principalele probleme ala 
vieții politice europene și mondiale, 
importanța pe care o au pentru so
luționarea acestora dialogul și co
laborarea între partidele clasei mun
citoare. între ■toate forțele care se 

pronunță pentru pace, democrație fi 
progres social.

Pentru buna 
pregătire a reuniunii 

de la Belgrad
în cadrul acestor oontaote. ca (i In 

întreaga activitate externă și-a găsit 
expresie poziția României — amplu 
fundamentată în expunere — cu 
privire la necesitatea de a se acționa 
cu hotărire pentru transpunerea in 
viață a prevederilor Actului final de 
la Helsinki, conceput ca un tot uni
tar. pentru o bună pregătire a apro
piatei reuniuni de la Belgrad, astfel 
ca ea să constituie un prilej nu de 
confruntări, ci de dialog fructuos, să 
ducă la adoptarea de noi măsuri 
efective care să stimuleze procesul 
de edificare a securității europene. 
La aceasta sînt menite să contribuie 
propunerile românești privind am
plificarea colaborării între țările eu
ropene pe pian economic, cultural, 
țehnico-științific și in alte domenii, 
soluționarea unor probleme realmen
te umanitare, adoptarea, fără intirzie- 
re, a unor măsuri de dezangajare 
militară pe continent.

Pentru o pregătire pozitivă, con- 
•tructivă * reuniunii s-au pronunțat. 

rînd transportarea peste plan ptnă In 
prezent a unui volum de 280 000 tone 
mărfuri cu prioritate pentru zonele 
afectate. Solidari cu cei in suferință, 
personalul regionalei a hotărît. de 
asemenea, să contribuie la contul o- 
meniei cu retribuția pe o zi timp de 
10 luni din acest an. contribuție care 
reprezintă aproape 20 milioane lei.

Tineretul școlar, cadrele didactice, 
români și maghiari, din județul Har
ghita s-au angajat să depună In 
contul omeniei suma de 2 100 000 lei. 
De asemenea, elevii liceelor indus
triale, colectivele didactice din aceste 
unități de învățămint se angajează 
să realizeze peste planul lor de pro
ducție mobilier pentru laboratoare 
școlare și grădinițe din orașul Zim
nicea, greu afectat de seism.

Colectivul constructorilor de utilaj 
petrolier de la întreprinderea „1 Mai“ 
Ploiești a depus în contul omeniei 
suma de 2 900 000 lei din gratificația 
anului 1976 și din retribuția pe anul 
1977. De asemenea, în perioada ur
mătoare se vor organiza o serie de 
manifestări cultural-artistice și spor
tive. urmînd ca încasările obținute 
să fie virate integral în coptul ome
niei.

Comuniștii, tot colectivul de mun
citori. tehnicieni, cercetători și pro- 
iectanți din Institutul de cercetări șl 
proiectări pentru petrol si gaze din 
Cimpina au hotărît să contribuie la 
contul omeniei cu suma de 750 000 lei.

★

țeni onorează contul omeniei eu mal 
mult de 2 000 000 lei.

• Cadrele și ofițerii elevi din Aca
demia militară au hotărît să depună 
în contul omeniei suma de 1 800 000 
lei.

• Lucrătorii întreprinderii „Rom- 
vared" au subscris în contul solida
rității 330 000 lei. iar cei de la În
treprinderea „Romagrimex" — 135 000 
lei.

• Lucrătorii de la Centrul terito
rial de calcul electronic Iași au depus 
în contul omeniei 23 319 lei, iar 
membrii Filarmonicii de stat „Mol
dova" — 10 750 Iei.

• Locuitorii comunelor Lovrin, Fă
get, Tomești, Cenei, Variaș și Com- 
Ioșul Mare din județul Timiș au con
tribuit la fondul solidarității cu pes
te 2 000 000 lei, iar cei din Tomnatic, 
Jebei, Ceacova, Bethausen, Banloc și 
Teremîa Mare cu 1 178 787 lei.

• Oamenii muncii români și ma
ghiari din municipiul Odorheiu Secu
iesc contribuie la contul omeniei cu 
peste 3 000 000 lei.

• Cetățenii din comunele Ditrău și 
Sincrăieni, județul Harghita, au ho- 
tărit să depună în Contul 1977. peste 
1 000 000 lei, din valorificarea unor 
produse agricole, precum și din con
tribuția în bani a membrilor coope
ratori.

• Lucrătorii de la Trustul între
prinderilor agricole de stat Vaslui au 
luat hotărîrea să contribuie la contul 
omeniei cu suma de 1 400 000 lei, ceea 
ce reprezintă retribuția unei zile de 
muncă pe lună pînă la sfîrșitul aces
tui an. La rindul lor, lucrătorii de Ia 
întreprinderea județeană de construc- 
ții-montaj Vaslui s-au angajat să 
contribuie la fondul de ajutorare a 
sinistraților și la acțiunea de recon
strucție cu suma de 1 435 000 lei,

zilei
rea independenței de stat a României. 
(Ion Manea).

★
S-a înapoiat In Capitală delegația 

militară română, condusă de gene
ral-colonel Vasile Ionel, adjunct al 
ministrului apărării naționale, care, 
la invitația guvernului chinez, a 
făcut o vizită de prietenie în Repu
blica Populară Chineză.

La încheierea vizitei, Li Sien-nien, 
vicepremier al Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, a primit delegația mi
litară română, cu care a avut o con
vorbire prietenească.

(Agerpres)

în cursul acestei săptărnîni. diferita 
forte si organizații politice — așa 
cum reiese, de pildă, din comunica
tul asupra convorbirilor care au avut 
loc la Londra între delegația Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia și repre
zentanții Partidului Laburist. Un 
fapt semnificativ în același sens este 
schimbul instrumentelor de ratificare 
a acordurilor privind reglementarea 
problemelor de frontieră dintre Iu
goslavia și ^Italia — acorduri care au 
fost apreciate de partidul nostru ca 
„o contribuție de seamă la cauza 

reglementării problemelor europene 
in spiritul documentelor de la Hel
sinki".

Pe fundalul faptelor pozitive, apa
re cu atît mai nefastă activitatea 
acelor cercuri din Occident care, prin 
denaturarea spiritului și literei docu
mentelor de la Helsinki, continuă să 
se dedea la încercări de imixtiune în 
treburile interne ale unor state su
verane, caută să înnoreze climatul 
politic de pe continent — contrar 
intereselor și cerințelor unei pregă
tiri constructive a apropiatei reuniuni, 
de la care popoarele așteaptă noi 
progrese în direcția destinderii. în
țelegerii și securității europene.

Cerințele edificării noii 
ordini economice și 

politice internaționale
Reuniunea Biroului de coordonare 

al țărilor nealiniate, ținută în aceas
tă săptămînă la Delhi, a trecut în 
revistă activitatea mișcării țărilor 
nealiniate în perioada care s-a scurs 
de la reuniunea la nivel înalt de la 
Colombo (august 1976), urmînd a 
adopta noi hotăriri îndreptate spre a- 
firmarea principiilor de egalitate șl 
respect între state, soluționarea con- 
ftructivă a problemelor internațio

• Angajații de la Direcția județea
nă de poștă și telecomunicații Bihor 
donează în contul omeniei suma de 
958 045 lei.

• Pînă In prezent, comisiile de 
Cruce Roșie și activul obștesc al a- 
cestora din județul Timiș au depus 
în ajutorul sinistraților suma de 
200 000 lei.

• Angajații din întreprinderile șl 
instituțiile din stațiunea balneară O- 
lănești și-au adus contribuția la con
stituirea fondului de ajutorare a si
nistraților cu suma de 600 000 lei, la 
care se adaugă și încasările de la 
spectacolele prezentate de formațiile 
artistice din stațiune în fața oameni
lor muncii veniți la odihnă și trata
ment.

• Comitetul județean al femeilor 
din Harghita participă la contul o- 
meniei cu 400 000 lei.

• Țăranii cooperatori din comuna 
Munteni-Buzău, județul Ialomița, 
contribuie la contul omeniei cu 
1 676 800 lei.

• Angajații de la spitalul orășe
nesc Huși au depus gratificațiile ce 
li s-au cuvenit pe anul 1976.

• Angajații de la Asociația econo
mică intercooperatistă de sere Băr- 
cănești, județul Prahova, au depus în 
corttbl omeniei suma de 510 000 lei.

• Locuitorii comunelor Crasna și 
Schela, județul Gorj, au hotărît să 
contribuie la contul refacerii cu cîte 
285 000 lei.

• Prin organizarea mai multor ac
țiuni și valorificarea unor produse 
realizate de gospodine, comisiile și 
comitetele de femei din județul Gorj 
au depus pînă acum suma de 117 000 
lei.

• Cadrele didactice și ceilalți an
gajați in domeniul invățămintului din 
județul Bacău au subscris în contul 
omeniei peste 6 000 000 lei, reprezen
tînd retribuția unei zile de muncă 
pe lună pînă la finele anului și o 
parte din premii și gratificații.

• Instituțiile cultural-artistice din 
județul Mureș anunță că din încasă
rile pe acest an vor depune în con
tul omeniei aproape 1 000 000 lei.

• Locuitorii din comuna Corni, ju
dețul Galați, depun în contul omeni
ei suma de 365 000 lei, reprezentînd 
retribuția unei zile pe lună a angaja- 
ților din localitate pînă Ia finele a- 
nului, precum și contribuția țăranilor 
cooperatori constituită din contrava
loarea a 900 de norme convenționale 
și a unor importante cantități de 
produse.

• Minerii de la exploatarea Ilba- 
Maramureș se înscriu în contul ome
niei cu 1 000 000 lei.

• Cadrele medicale din județul Ia
lomița contribuie cu peste 2 000 000 
lei.

• Comitetul județean al femeilor 
Alba . depune în contul omeniei 
suma de 200 000 lei rezultată din or
ganizarea unor acțiuni obștești. An- 
gajații Exploatării miniere din Zlatna 
contribuie cu suma de 726 172 lei.

• Cooperatorii și angajații din co
muna Girla Mare, județul Mehedinți, 
contribuie la contul omeniei cu suma 
de 406 368 lei, locuitorii comunei 
Cujmir din același județ — cu 302 848 
lei, iar locuitorii comunei Plavișevița 
— 677 441 lei.
• Colectivul teatrului „Ion Vasl- 

lescu" din Capitală a organizat, pînă 
acum, 6 spectacole, iar suma înca
sată a fcfct depusă In contul omeniei. 
Pe lingă aceasta, angajații teatrului 
au hotărît să depună în contul 1977 
suma de 26 374 lei. reprezentînd con
travaloarea unei zile din retribuția 
lunară pe anul In curs.

vremea
Timpul probabil pentru zilela de 11, 

12 și 13 aprilie. In țară : Vremea va fi 
In general instabilă și se va răci, mai 
ales în nord-vestul țării. Cerul va fi 
variabil mai mult noros în primele zile, 
clnd temporar va ploua, apoi ploile 
vor deveni locale. Cantitățile de apă 
vor putea depăși 15—20 litri pe metru 
pătrat In 24 de ore. în zona muntoasă, 
iar pe alocuri în nordul Crișanel, al 
Transilvaniei, în Maramureș și nordul 
Moldovei ploile se vor transforma în 
lapoviță și ninsoare. Vîntul va pre
zenta intensificări de scurtă durată 
pină la 45—50 kilometri pe oră. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre zero șl 10 grade, izolat mai coborîte 
în a doua parte a intervalului. Iar ma
ximele între 8 șl 18 grade. In Bucu
rești : Vreme în general instabilă și In 
răcire. Cerul va fi variabil mai mult 
noros. Temporar va ploua. Vînt cu in
tensificări de scurtă durată la începutul 
Intervalului.

nale arzătoare, instaurarea noii or
dini economice mondiale. România, 
căreia i s-a acordat, statutul de invi
tată la activitățile mișcării nealinia- 
tilor. nutrește convingerea că hotă- 
ririle ce vor fi adoptate la Delhi vor 
servi telurilor, democratice pe care 
și le-a propus mișcarea.

Tot la Delhi au avut loc convor
biri indiano-pakistaneze consacrate, 
îndeosebi, problemei organizării unei 
reuniuni la nivel înalt a țărilor în 
curs de dezvoltare. Pornind de la 
necesitatea ca țările în curs de dez
voltare să acționeze convergent, 
pe baza unor poziții fundamentale 
comune, in apărarea intereselor pro
prii. România este în favoarea orga
nizării unei asemenea' reuniuni, 
eventual în colaborare cu țările nea
liniate. Așa cum s-a subliniat în 
recenta expunere a secretarului ge
neral al partidului nostru, interesele 
supreme ale luptei pentru lichidarea 
subdezvoltării și făurirea unei noi 
ordini economice reclamă o colabo
rare tot mai strinsă între țările in 
curs de dezvoltare și țările nealiniate 
■— in cea mai mare parte țări în curs 
de dezvoltare.

Edificarea unei noi ordini econo
mice internaționale corespunde inte
reselor tuturor statelor, inclusiv ale 
celor dezvoltate. Este un fapt incon
testabil că, în timp ce așa-numitul 
„dialog Nord-Sud“ între diferitele 
state stagnează, situația economică a 
țărilor dezvoltate economic nu a în
registrat nici pe departe revirimentul 
așteptat ; dimpotrivă, fenomenele de 
recesiune cunosc o recrudescență. 
Date publicate în această săptămînă 
relevă că în țările Pieței comune 
numărul șomerilor se ridică la 5 mi
lioane, dintre care o treime sînt ti
neri ; numai în țările vest-europene 
2 milioane de imigranți și-au pier
dut locurile de muncă : rata inflației 
a urcat in unele țări occidentale din 
nou pină la 20 Ia sută. Sînt cifre 
care exprimă acute și dramatice 
probleme de ordin social și umani
tar. a căror soluționare impune efor
turile statelor respective. întărirea 
colaborării internaționale, acțiuni co
mune ale țărilor dezvoltate și nedez
voltate in vederea edificării noii or
dini economice internaționale — o- 
biectiv pentru care România socialistă, 
așa cum o confirmă și evenimentele 
acestei săptărnîni. acționează cu ne
dezmințită principialitate și consec
vență.

Ioan ERHAN 
Ion FÎNTINARU

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

Vă rog să acceptați mulțumirile mele cordiale pentru amabilul 
dumneavoastră mesaj de felicitări cu ocazia numirii mele in funcția de 
prim-ministru al Indiei. împărtășim pe deplin convingerea dumneavoastră că 
cooperarea existentă intre cele două țări ale noastre în multiple domenii se 
va dezvolta In continuare, in folosul nostru reciproc și în interesul păcii și 
Înțelegerii internaționale.

MORARJI DESAI
Prim-ministru al Republicii India

Vizita delegației 
Adunării Republicii Portugheze

în continuarea vizitei pe care o 
Întreprinde în țara noastră, la invi
tația Marii Adunări Naționale, dele
gația parlamentară portugheză, con
dusă de Vasco da Gama Fernandes, 
președintele Adunării Republicii Por
tugheze, a sosit simbătă în județul 
Argeș.

Dimineața, membrii delegației au 
fost oaspeții întreprinderii mecanice 
„Muscel" din Cîmpulung și Combi
natului de prelucrare a lemnului din 
Pitești.

La Pitești, parlamentarii portu
ghezi au avut o întrevedere cu

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

„TRIBUNE DE GENEVE":

Captarea energiei solare 
în faza realizărilor practice

In contextul intenselor căutări ale unor noi surse de energie, 
se constată o preocupare tot mai accentuată in diverse țări ale lumii 
pentru valorificarea marelui potential energetic pe care il reprezintă 
Soarele. Iată ce spune ,,Tribune de Genăve" in legătură cu aceste pre
ocupări in prezent, cind există condițiile trecerii de la faza proiectelor 
teoretice la cea a realizărilor practice imediate.

în condițiile Elveției și. In general, 
ale oricărei țări cu relief muntos, 
pentru exploatarea energiei solare vor 
trebui construite centrale la o al
titudine de aproximativ 2 500 metri, 
unde radiațiile solare sînt cu o pă
trime mai puternice decît pe platou
rile montane, iar ceața este mai pu
țin frecventă. Iată una din constată
rile unui raport asupra utilizării ra
diațiilor solare în scopul producerii 
de energie electrică în Alpi — raport 
publicat, de curînd, de Comisia fe
derală asupra valorificării resurselor 
energetice.

Ținînd cont de instabilitatea me
teorologică, energia produsă de cen
tralele solare trebuie trimisă direct 
în rețea de fiecare dată cind strălu
cește Soarele. Atunci cind vremea 
rea nu o va permite, alimentarea re
țelei va trebui făcută prin centralele 
clasice hidroelectrice. Cu alte cu
vinte, recurgerea la energia solară 
— de fiecare dată cind condițiile 
meteorologice permit acest lucru — 
este de natură să ducă la economisi
rea energiei electrice produse pe 
baza utilizării potențialului hidro
energetic.

Raportul indică. In același timp, că 
pentru transformarea energiei solare 
în electricitate trebuie folosit un mare 
număr de oglinzi-„heliostati“ — pre
văzute cu un mecanism de orientare 
automată, al căror rol este să con
centreze razele Soarelui asupra re
ceptorului central instalat pe un turn. 
Acest receptor este de fapt un „ca
zan" solar care produce aburi, pre- 
luați de o turbină cu alternator, căl
dura rezultată fiind eliberată în at
mosferă prin intermediul unui turn 
de răcire.

Aceste „plantații" de oglinzi pot ft 
amplasate — precizează raportul — 
pe pantele situate intre 2 200—2 600 m.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Victorii românești la
în cea de-a doua zi a Campiona

telor balcanice de judo, care se dis
pută în sala sporturilor Floreasca din 
Capitală, sportivii români au obținut 
un succes remarcabil, reușind să cu
cerească trei titluri de campioni prin 
Cornel Roman (cat. superușoară). Ni
colae Constantin (cat. semiușoară) și 
Arpad Szabo (cat. ușoară). Dintre 
con curent ii români au mai urcat pe 
podiumul medaliaților Iacob Codrea, 
locul II la cat. open, Lazăr Loghin, 
medalie de argint la superușoară,

RUGBI ; Steaua — Selecționata 
Armatei franceze

Astăzi dimineață, pe stadionul 
Steaua din Capitală, amatorii jocului 
cu balonul oval vor avea prilejul să 
urmărească meciul internațional de 
rugbi dintre echipa Steaua și Selec
ționata Armatei franceze. Partida va 
începe la ora 11.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Ieri in campionatul republican 

de rugby : Grivița Roșie — Rulmen
tul Birlad 16—6 (4—0). Rapid — Spor
tul studențesc 9—0 (6—0).

• Competiția de tir „Cupa primă
verii". principalul concurs de selecția 
a trăgătorilor români pentru Balca
niada de la Atena (25—28 aprilie), a 
continuat ieri pe poligoanele Tunari 
și Domnești. în proba de pistol vi
teză, Comeliu Ion (Steaua) a realizat, 
in două manșe, 593 puncte. Proba de 
pistol liber seniori a fost cîștigată de 
Laurențiu Pop (Dinamo), cu 555 p. 
în probele de armă liberă calibru re
dus (60 de focuri culcat), la senioare 
a cîștigat a Dumitra Matei (de la Di
namo), cu 595 p, iar la seniori. Ni
colae Rotaru (I.E.F.S.), cu 596 p.

• în cea de-a doua zi a turneului 
masculin de handbal ce se desfășoa
ră in parcul sportiv Dinamo din Ca
pitală : Dinamo Brașov a întrecut cu 
31—26 selecționata Alsaciei (Franța), 
iar Dinamo București a cîștigat cu 
24—15 intîlnirea cu Universitatea 
București.
• Meciurile disputate simbătă, la 

Brașov. în cadrul turneului final 
(locurile 1—6) al campionatului re
publican masculin de volei s-au în
cheiat astfel: Dinamo — Constructo
rul Brăila 3—0 ; Steaua — Politehni
ca Timișoara 3—1.
• în sferturile de finală ale probei 

de dublu bărbați de la turneul de 
tenis de 1» Monte Carlo, perechea 
Ion Tiriac (România) —- Malcolm 

Constantin Matei, președintele Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular județean Argeș, care le-a 
înfățișat principalele direcții ale dez
voltării economico-sociale actuale și 
de perspectivă a județului, precum și 
aspecte din activitatea desfășurată 
de organele locale ale puterii de stat.

La amiază, președintele Comite
tului executiv al consiliului popular 
județean a oferit un dejun în onoa
rea oaspeților.

După-amiază, delegația s-a înapo
iat în Capitală.

(Agerpres)

V *

Au fost reperate 192 de astfel de 
„locuri ideale" — suprafața fiecăruia 
nedepășind 5 kmp.

Este vorba, în general, de terenuri 
nelocuite, situate în afara zonelor 
turistice sau protejate. Deocamdată, 
prin exploatarea „zăcămintelor sola
re" de pe numai 50 kmp s-ar asigura 
o producție anuală de 6—7 miliarde 
kWh, deci a cincea parte din consu
mul total de energie electrică al El
veției pe anul 1975. Ținind seama de 
creșterea consumului de energie elec
trică, în raport se apreciază că 
potențialul solar ar permite acope
rirea a 10 Ia sută din nevoile viitoare 
de energie, în condițiile în care cos
tul unui kWh va fi de 23 de centime 
— deci competitiv față de costul 
energiei produse de centralele de alt 
gen.

Efectele pe care le-ar putea avea 
astfel de instalații asupra mediului 
înconjurător reprezintă al doilea as
pect analizat de raportul în cauză. 
Influența asupra climei ar fi mini
mă. în ce privește fauna și flora, 
ar avea într-o oarecare măsură de 
suferit — anumite animale ar putea 
fi determinate să părăsească zona 
respectivă, iar ' Insectele și păsările 
ar putea fi carbonizate în cîmpul de 
radiație luminoasă din apropierea 
„cazanului" solar. Această influență 
nu ar depăși însă, în nici un caz, pe
rimetrul limitat al instalației, cu alte 
cuvinte ar fi neglijabilă. Cît despre 
așezările umane din împrejurimi, 
implantarea unor astfel de instalații 
nu ar reprezenta nici un fel de peri
col.

Iată tot atitea elemente, consideră 
autorii raportului, care pledează In 
favoarea construirii cît mai grabnice 
a unor astfel de instalații — ss arată 
în încheierea articolului.

Balcaniada de judo
Gheorghe Bartoș, locul II la ușoară, 
Ion Arsenoiu, locul III la open și 
Nuțu Marcel, de asemenea, locul III 
la semiușoară. Dintre concurenții de 
peste hotare s-a evidențiat din nou 
iugoslavul Goran Juvela. situat pe 
locul I la categoria open.

După probele individuale, in cla
samentul pe medalii pe primul loc se 
află România, cu patru medalii de 
aur. urmată de Iugoslavia cu trei me
dalii de aur și Bulgaria, o medalie 
de aur.

Azi, la Timișoara, finalele 
campionatelor de cros

Finalele campionatelor republicane 
de cros se vor desfășura astăzi. la 
Timișoara. Pe lista participanților fi
gurează nume consacrate ale atletis
mului nostru. în frunte cu Natalia 
Mărășescu și Ilie Floroiu. învingători 
în recentul cros balcanic, Maria 
Radu. Paul Copu și Gheorghe Ghipu.

Cox (Anglia) a învins cu 7—5. 6—1 
redutabilul cuplu Bjorn Borg (Sue
dia) — Guillermo Vilas (Argentina). 
Alte rezultate : Fibak (Polonia), 
Okker (Olanda) — Barazzutti (Italia), 
O. Parun (Noua Zeelandă) 6—3, 6—2; 
Dibbs (S.U.A.), Panatta (Italia) — 
Lewis (Anglia), Andersson (Suedia) 
6—2. 6—3 ; Kodes (Cehoslovacia), 
Jauffret .(Franța) — V. Amritraj (In
dia), Taroczy (Ungaria) 7—6, 6—1.

în prima semifinală a probei de 
simplu, Bjorn Borg l-a întrecut cu 
6—2, 6—3 pe Guillermo Vilas.

• în meci retur pentru semifinalele 
„Cupei cupelor" la handbal feminin, 
echipa Ț.S.C. Berlin a întrecut, pe 
teren propriu, cu scorul de 26—11 
(11—4) formația Csepel Budapesta, 
învingătoare și în primul joc (scor 
19—14). handbalistele din R.D. Ger
mană s-au calificat pentru finala 
competiției, în care vor întîlni for
mația sovietică F.S.T, Baku.

• 10 000 de spectatori au urmărit 
la Giiteborg meciul revanșă dintre 
selecționatele de hochei pe gheață 
ale Suediei și Canadei. Hocheiștii 
suedezi au învins cu scorul de 4—3 
<1—1. 2—1, 1—1). în primul meci, 
disputat cu o zi in urmă tot la 
Goteborg, scorul fusese egal : 3—3.

• în orașul Gera (R.D. Germană) 
a început intîlnirea de natație dintre 
echipele masculine și feminine ale 
R.D. Germane și U.R.S.S. După 
prima zi de întreceri, gazdele conduc 
cu scorul de 62—58 puncte.
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O victorie a comuniștilor spanioli, a forțelor progresiste, un act de justiție
și realism politic, în concordanță cu cerințele procesului democratic

Legalizarea Partidului
MADRID 9 (Agerpres). — Guvernul spaniol a legalizat 

sîmbătă Partidul Comunist din Spania, după o interzicere 
de 38 de ani, — a anunțat Ministerul de Interne al 
Spaniei, reluat de agențiile internaționale de presă.

Comunist din Spania
După cum se arată în comunicarea făcută de Ministerul 

de Interne, Partidul Comunist din Spania a fost înscris 
sîmbătă în registrul oficial al partidelor politice din 
Spania.

Legalizarea Partidului Co
munist din Spania repre
zintă o recunoaștere ofi
cială a rolului P.C.S. ca 
importantă forță politi
că democratică a socie
tății spaniole. Prin aceas
tă hotărîre. evoluția vieții 
politice din țară marchează 
un moment de importantă 
deosebită, care, fără îndo
ială. va avea o profundă 
înriurlre pozitivă asupra 
dezvoltării procesului de 
înnoire democratică din 
Spania.

Legat printr-o trainică 
prietenie și solidaritate de 
Partidul Comunist din Spa
nia. Partidul Comunist Ro
mân. poporul nostru salu
tă cu bucurie legalizarea

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

CllineZ, Președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Hua Kuo Fen, 
a primit sîmbătă la Pekin pe Mar
garet Thatcher, liderul Partidului 
Conservator din Marea Britanie, in
formează agenția China Nouă.

India și Italia au hotăr,t sS 
promoveze relații de cooperare reci
proc avantajoase pentru a utiliza în 
mod pașnic energia atomică — infor
mează un comunicat oficial dat pu
blicității la New Delhi. Acordul în
cheiat în acest sens, care are o vala
bilitate de cinci ani, reglementează 
îndeosebi schimbul de informații și 
experți între cele două țări.

Grupările de dreapta din 
Pakistan au încercat, simbătă, să 
pătrundă cu forța în incinta Adună
rii legislative din Lahore. în urma 
confruntării cu poliția cîteva per
soane și-au pierdut viața și nume
roase altele au fost rănite. Opoziția 
a încercat să organizeze în ultimele 
zile acțiuni similare pentru a-și im
pune cererile sale de organizare a 
unor noi alegeri sub controlul ar
matei.

Tribunalul din Pireu a or- 
donat dizolvarea „Uniunii panelenice 
monarhiste" și închiderea celor 200 
de secții ale sale din întreaga Gre
cie — informează agenția France 
Presse. în sesizarea făcută tribuna
lului se menționează că existenta 
uniunii monarhiste aduce atingere 
Constituției Greciei, întrucit această

★ ★
P.C.S., considerînd-o drept 
o victorie a comuniștilor 
spanioli, a forțelor progre
siste din Spania. Acest 
act de justiție, inspirat 
de realism politic, răs
punde nu numai voinței 
și intereselor nemijlocite 
ale poporului spaniol, ci și 
dezideratelor generale ale 
destinderii, spiritului Actu
lui final de la Helsinki al 
Conferinței pentru securita
te și cooperare în Europa, 
cerințelor de pace si con
lucrare pe continentul nos
tru.

Oamenii muncii din 
România urmăresc cu viu 
interes evoluțiile de pe 
scena politică din Spania.

★
nutrind sentimente de sin
ceră prietenie fată de po
porul spaniol, de solidari
tate cu aspirațiile sale de 
democrație și progres, do
rind ca relațiile româno- 
spaniole să cunoască o con
tinuă dezvoltare. Dînd 
glas acestor sentimente, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
în expunerea recentă pre
zentată la ședința comună 
a C.C. al P.C.R., Marii A- 
dunări Naționale. Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale și ac
tivului central de partid șl 
de stat, apunea : „Apre
ciem în mod deosebit re
stabilirea relațiilor diplo
matice cu Spania, în spiri

grupare are ca scop schimbarea re
gimului legal al țării.

Instalarea președintelui 
Gambiei. t->awl-'a Kairaba Jawara, 
liderul Partidului Progresist al Po
porului din Gambia, care a obținut 
victoria în alegerile prezidențiale și 
parlamentare desfășurate în zilele de 
4—5 aprilie, a depus sîmbătă jură- 
mintul, fiind instalat în funcția de 
președinte al țării pentru o nouă 
perioadă de cinci ani.

Prim-vicepreședintele Con
siliului de Stat al Cubei, 
Raul Castro, a primit pe senatorii 
nord-americani George McGovern și 
James Abourezk, precum și pe Leș 
Aspin, membru al Camerei Reprezen
tanților, aflați în vizită la Havana. 
Congresmanii fac parte din delegația 
S.U.A. care însoțește echipa de bas
chet a Universităților din Dakota de 
Sud în turneul său în Cuba.

Greva docherilor fran
cezi Apelul la grevă lansat ds 
Confederația Generală a Muncii din 
Franța (C.G.T.) a fost urmat vineri 
în proporții masive în imensa majo
ritate a porturilor franceze. Greva 
are la origine un conflict între sin
dicatul docherilor din portul Dun
kerque și direcția întreprinderii 
„Usinor".

Incidente în Ulster. Ele' 
mente neidentificate au deschis vi
neri focul asupra a trei polițiști nord- 

tul vechilor tradiții care 
leagă popoarele noastre. A- 
ceasta va da. fără îndoială, 
un impuls nou colaborării 
multilaterale româno-spa- 
niole".

Manifestîndu-și satisfac
ția pentru repunerea P.C.S. 
în drepturile sale legitime, 
opinia publică din țara 
noastră își exprimă con
vingerea că acest important 
eveniment va contribui din 
plin la dezvoltarea proce
sului democratic din Spa
nia, potrivit intereselor po
porului spaniol și, totodată, 
ale întăririi prieteniei și eo- 
laborării dintre popoarele 
noastre, ale cauzei păcii și 
destinderii în Europa șl în 
lume.

lrlandezi aflați In patrulare în zona 
localității Magherafelt. situată la vest 
de capitala Ulsterului. Belfast. Atacul 
s-a soldat cu uciderea a doi dintre 
polițiști și rănirea gravă a celui de-aJ 
treilea.

Autoritățile din Reunion 
l-au evacuat pe ultimii 800 locuitori 
din satele situate în apropierea vul
canului La Fournaise, care a reîn
ceput să erupă.

Anchetă. Ministrul de externe 
britanic. David Owen, a anunțat că 
guvernul laburist urmează să ini
țieze o anchetă în urma unor acuza
ții de încălcare, de către unele com
panii petroliere, a sancțiunilor îm
potriva Rhodesiei. Ancheta va cerce
ta faptele referitoare la orice opera-

Modulul sondei spațiale „Viking-2“ 
va „hiberna" pe Marte

WASHINGTON. — 
Specialiștii laboratoru
lui de cercetări spația
le din Pasadena (Cali
fornia) au transmis pri
ma din comenzile prin 
care se va realiza pre
gătirea pentru „iernat" 
pe suprafața planetei 
Marte a modulului de 
coborîre al sondei spa
țiale „Viking-2“. plasat 
pe solul marțian In sep
tembrie 1976. Comenzile 
vor fi înmagazinate in 
„memoria" computeru

lui cu care a fost do
tat modulul de coborî
re. La 17 aprilie acest 
computer va declanșa 
punerea în practică a 
comenzilor. rezultatul 
urmind să fie reducerea 
drastică a activităților 
aparaturii din interiorul 
modulului pînă la veni
rea toamnei — terestre 
de această dată — cind 
pe Marte va începe să 
crească iar temperatura 
mediului ambiant al zo
nei respective. In peri

ITALIA

Apel la vigilență și unitate pentru apărarea 
instituțiilor republicii

ROMA 9 (Agerpres). — Reprezen
tanții partidelor comunist, socialist, 
democrat-creștin, socialist democra
tic, republican și liberal au adresat, 
vineri, întregii Italii un apel la vi
gilență. fermitate și unitate pentru 
apărarea instituțiilor republicii, ex- 
primînd, totodată, angajamentul ce
lor șase partide de a acționa în acest 
scop — informează agenția A.N.S.A,

Acest angajament este conținut în 
comunicatul dat publicității la sfîr- 
șitul reuniunii comune desfășurate 
la sediul din Roma al P.S.I.. la care 
au participat reprezentanți ai parti
delor ce sprijină în Parlament, prin 
abținerea de la vot. guvernul prezi
dat de Giulio Andreotti. Reuniunea a 
avut ca temă analiza situației ordinii 
publice în Italia după ultimele eve
nimente înregistrate în țară.

★
în numele Partidului Socialist Ita

lian, Bettino Craxi, secretarul P.S.I., 
a adresat secretarilor partidelor co
munist, democrat-creștin, socialist- 
democratic și republican un docu
ment programatic cu privire la criza 
economică și social-politică înregis

tiune prin care livrări de petrol sau 
produse derivate ar fi putut ajunge 
în Rhodesia după 17 decembrie 1965 
— data la care Națiunile Unite au 
aplicat sancțiunile economice împo
triva Rhodesiei.

Record de falimente. în 
anul financiar încheiat luna trecută. 
16 606 companii japoneze — cifră 
record — au dat faliment, totalizind 
datorii în valoare de 8.57 miliarde 
dolari, informează o statistică dată 
publicității la Tokio. Cauza amplorii 
acestui fenomen se află în recesiunea 
economică prelungită.

Peste 2 000 de ambarca
țiuni au fost mobilizate, sîmbătă, 
intr-o luptă pentru a Împiedica ex
tinderea „pungii" de țiței create în 
urma coliziunii dintre un tanc petro
lier panamez și un vas nipon, in Ma
rea Japoniei. „Punga" poluantă, care 
se întinde acum pe aproximativ 13 
mile, amenință să cuprindă zone de 
coastă nipone.

oada asprei ierni mar- 
țiene. cea mal mare 
parte a energiei modu
lului va fi utilizată pen
tru generarea căldurii 
necesare pentru prote
jarea de îngheț a apa
raturii. Va continua to
tuși să funcționeze apa
ratura meteorologică și 
cea seismologică și vor 
fi puse din cînd în cînd 
în funcțiune aparatele 
de luat imagini. 

trată în prezent în Italia — infor
mează agenția A.N.S.A.

Documentul — subliniază agenția 
citată — este rezultatul convorbirilor 
bilaterale avute recent de conducerea 
Partidului Socialist cu conducerile 
celorlalte partide care sprijină în 
parlament, prin abținerea de la vot, 
actualul guvern minoritar democrat- 
creștin, prezidat de Giulio Andreotti. 
Documentul se referă îndeosebi la 
lupta împotriva crizei economice și 
apărarea democrației, relevînd. tot
odată. strînsa interdependență • 
acestor laturi ale sale și pledînd pen
tru un dialog direct între forțele de
mocratice.

Documentul se pronunță pentru „o 
gestiune programată a economiei na
ționale", incluzînd reconversiunea in
dustrială și reechilibrarea economiei 
prin dezvoltarea regiunilor sudice 
slab Industrializate și prin relansarea 
agriculturii. O atenție deosebită este 
acordată luptei pentru combaterea 
șomajului și problemei asanării fi
nanțelor statului prin intermediul 
„unei fiscalități mai echitabile" șl al 
contracarării evaziunilor fiscale.

NEW DELHI

Lucrările reuniunii 
Biroului de coordonare 

al țărilor nealiniate
DELHI. In capitala Indiei, au con

tinuat lucrările reuniunii la nivel mi
nisterial a Biroului de coordonare al 
țărilor nealiniate, atît în cadrul dez
baterilor generale, cit și în cele două 
comitete — politic și economic.

Cei 20 de vorbitori care au luat cu- 
vîntul în cadrul dezbaterilor generale 
s-au referit la situația internațională 
actuală și la sarcinile țărilor neali
niate pe linia aplicării hotărîrilor ce
lei de-a V-a Conferințe la nivel înalt 
de la Colombo. Participanții la dez
bateri și-au concentrat expunerile a- 
supra celor mai importante și actuale 
probleme ce privesc omenirea, ca dez
armarea, noua ordine economică in
ternațională, situația din Orientul A- 
propiat și din sudul Africii, precum 
și unele încercări de a se exercita 
presiuni asupra țărilor nealiniate.

Biroului de coordonare i-a fost pre
zentat un document de lucru privind 
activitatea țărilor nealiniate în. cursul 
celei de-a XXXI-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. în acest document 
sînt consemnate toate domeniile în 
care țările nealiniate au luat inițiative 
și au contribuit la unele hotăriri ale 
O.N.U.

în Comitetul economic al reuniunii 
Biroului de coordonare este examina
tă inițiativa privind formarea a două 
noi organisme economice internațio
nale — Consiliul Asociațiilor Produ
cătorilor și Organizația pentru Facili
tăți in Proiectarea Dezvoltării. Aceste 
organisme ar permite intr-o mai mare 
măsură apărarea intereselor econo
mice și facilitarea dezvoltării econo
mice rapide.

DE PRETUTINDENI
• UN POET LUPTĂ> 

TOR. ”CăJăula / la ce te gîn- 
dești atunci cind șe furișează 
scheletul nopții / și cînd tor
turile smulg prizonierului pri
mul său strigăt de durere" 7. 
Cel astfel apostrofat este pre
mierul rasist al Africii da 
Sud, Vorster, iar versurile 
de mal sus aparțin lui Brey- 
ten Breytenbach, considerat cel 
mai înzestrat dintre poeții de 
limbă „afrikaans". El a scris 
acest poem la Paris, unde 
fusese nevoit să »e exileze îm
preună cu soția sa de origine 
vietnameză, întrucit, după cum 
se știe, legiuirile rasiste 6ud- 
africane interzic căsătoria între 
persoane de rase diferite. în 
1975, Breytenbach s-a reîntors 
ilegal în Africa de Sud pentru 
a lansa o publicație clandestină 
Împotriva apartheid-ului. Din 
păcate, după cîteva săptămînl • 
fost descoperit, arestat și con
damnat la 9 ani temniță grea. 
Versurile sale profetice consti
tuie un necruțător act de acu
zare împotriva odioaselor prac
tici ale rasismului.

• MUZEU AL MESE
RIILOR. în așa-numita „Casă 
a meseriilor" din orașul ungar 
Fees urmează să fie deschis un 
muzeu original. Clădirea, veche 
de aproape 200 de ani este în 
curs de renovare, iar în subsol 
va fi amenajată o „stradă a 
meseriașilor". în acest scop, 
Conducerea muzeului a achizi
ționat mobilierul și uneltele 
necesare înzestrării unor ate
liere și prăvălii așa cum au fost 
ele cu secole în urmă. La orga
nizarea muzeului contribuie 
hoteluri, restaurante și cetățeni 
particulari din oraș, cedînd mo
bilier și alte obiecte istorice.

• DIN NOU DESPRE 
„FRANGLAIS". Suplimen
tul lunar „Le Monde de l’edu- 
cation" al cunoscutului cotidian 
francez „Le Monde" se ridică 
din nou, în ultimul său număr, 
împotriva jargonului cunoscut 
sub numele de „franglais" — 
consecință a pătrunderii masive 
de cuvinte de origine engleză 
in limbajul de toate zilele al 
francezului. Autorul articolului 
consideră că această situație 
este, între altele, rezultatul unei 
planificări deficitare în ce pri
vește învățarea limbilor străine 
in școală — limbile romanice și 
chiar limba germană fiind ne
glijate în favoarea englezei. 
Este o situație care trebuie 
curmată, arată „Le Monde de 
l’ăducation", „altminteri, într-o 
bună zi, pentru a se înțelege 
între ei, francezii vor trebui să 
recurgă la engleză".

• PETROLUL CA 
FACTOR POLUANT. Nu- 
mai în anul 1973 au fost dever
sate in mările globului 6 mili
oane de tone de petrol. Această 
cifră a fost citată în cadrul re
centului seminar organizat la 

Paris de Programul Națiunilor 
Unite pentru Mediul înconjură
tor. Tema dezbaterilor a consti
tuit-o rolul petrolului ca factor 
poluant. Specialiștii au consta
tat astfel că poluarea mărilor 
cu hidrocarburi se datorează 
numai în proporție de o treime 
accidentelor suferite de navele 
petroliere, restul provenind în 
principal de la marile rafinării 
plasate pe litoraluri, din rezi
duurile altor industrii, din sub
stanțele chimice transportate de 
fluviile care se varsă în aceste 
mări. Experțil au apreciat că 
starea „sănătății oceanului pla
netar" — această masă imensă 
de 1,4 miliarde de km cubi de 
apă — nu este deocamdată a- 
larmantă, Întrucit oceanul poate 
să „digere" petrolul, cil ajutorul 
microorganismelor pe care le 
conține. Cu toate acestea, se 
impune să se ia măsuri severe 
de limitare a poluării, diferite 
hidrocarburi, anhidrida sulfuroa
să. și altele fiind deosebit de 
nocive.

• NOCIVITATEA FU
MATULUI. Un medic vest' 
german a stabilit că fumul de 
tutun conține aproximativ 600 
de substanțe dăunătoare sănătă
ții omului. Pe căile respiratorii 
ale unui om care fumează zilnic 
20 de țigări, în decurs de 20 de 
ani, se depun aproape 6 kg de 
substanțe nocive — a decla
rat el.

• COSTUM SALVA
TOR. în Anglia a fost prezen
tat un nou tip de costum desti
nat să ofere protecție pasage
rilor în cazul unei catastrofe 
navale. El apără carpul omului 
care cade în apă rece de scă
derea fatală a temperaturii și-1 
menține pe suprafața ei, fe- 
rindu-1 de înec. Spre deosebire 
de costumele similare fabricate 
în trecut, noul tip nu trebuie 
umflat, în prealabil, ceea ce a- 
sigură, în caz de nevoie, câști
garea unui timp prețios.

• CEL MAI SIGUR 
MIJLOC DE TRANS
PORT. In legătură cu recenta 
catastrofă aeriană din Insu
lele Canare, in care au pie
rit aproape 600 de persoane 
ca urmare a ciocnirii între două 
,.Jumbo-jet“-uri, săptămînalul 
britanic „Sunday Times" publi
că un amplu studiu, în care se 
arată că in perioada 1950—1975 
au avut loc în lume 1 019 acci
dente aviatice, soldate cu peste 
30 000 de victime. Numărul ac
cidentelor s-a micșorat însă de 
la an la an în raport cu numă
rul avioanelor de transport in
trate in funcțiune. Astfel, în 
1973 au avut ioc 40 de acciden
te, în 1974 — 32, în 1975 — 22, 
iar în 1978 — 12. Tehnologia 
modernă a aține un asemenea 
grad de perfecțiune. arată 
săptămînalul britanic, Incit în 
prezent avionul poate fi consi
derat mijlocul cel mai sigur de 
transport.

PROBLEME UMANITARE ACUTE ÎN LUMEA CAPITALULUI

Cum arată libertățile omului iu societatea cultului violentei 
în procesul de agravare a crizei generale a societății capitaliste, unul din feno

menele cele mai nocive îl constituie intensificarea actelor de violență și a criminalității, 
— fenomen care, prin proporțiile sale a ajuns să genereze în permanență un climat 
social de teamă și panică, sub spectrul căruia cetățenii sînt nevoiți să-și ducă exis
tența cotidiană. Proliferarea violenței și a criminalității este o expresie directă a re
lațiilor sociale inumane caracteristice societății capitaliste ; totodată, șomajul, recesiu
nea, inflația — ca însoțitori permanenți ai crizei economice — se dovedesc factori 
de stimulare a criminalității și violenței. în același timp, la agravarea lor contribuie, 
în mare măsură, mijloacele de informare în masă, presa, televiziunea, cinematogra
fia, care, urmărind creșterea pe orice cale a profiturilor, fac o adevărată apologie a 
violenței.

Sînt fenomene care, amintind de cultul fascist al crimei, lezează grav nu numai 
libertățile, ci și însăși existența individului, combaterea lor impunîndu-se tot mai mult 
ca o cerință fundamentală a promovării adevăratului umanism. Fără îndoială, adop
tarea unor măsuri hotărîte în acest sens, pe plan național și internațional — inclusiv 
prin organizarea unor reuniuni consacrate acestor grave fenomene — ar corespunde 
intereselor popoarelor, înscriindu-se, totodată, pe deplin în spiritul și litera Actului 
final de la Helsinki. I»

a crescut de la 33 000 la 37 000, 
al furturilor de automobile de 
la 16 000 la 18 000. al agresiuni
lor și furturilor însoțite de vio
lentă de la 5 000 la peste 6 000.' 
Delincvența reflectă întru totul 
curba șomajului și inflație^

în 1975, politia a arestat mal 
multi răufăcători decît în 1974, 
dar nu a reușit nici pe departe 
să tină pasul cu numărul în 
continuă creștere al delictelor. 
Pentru port ilegal de arme : 913 
persoane arestate fată de 875 ; 
pentru spargeri : 682 față de 
516 ; pentru acte de agresiune : 
923 fată de 869.

în medie, din 7 delicte, poli
tia reușește să aresteze doar pe 
făptașul unuia ; o proporție, 
după cum se vede, deloc satis
făcătoare", încheie „L'Express".

„INDUSTRIA“ răpirilor 
DE PERSOANE

nea pretinde că reprezintă o 
oglindă a societății. Recentul val 
de crime. însoțite de luarea de

ostatici indică că, în realitate, 
televiziunea a devenit un pro
motor al criminalității".

CĂLĂTORII ALE GROAZEI Orologiul delincvenței

în 
cinci 
soanâ.

fiecare 
o per-

,LE
1975. în Italia, la 
zile a fost răpită 

avana, scrie săptămînalul „Lk. 
POINT". Era un record care pă
rea că nu poate fi doborît. Dar 
încă din prima lună a anului 
1976 această afirmație a primit 
o dezmințire categorică: frecven
ta răpirilor s-a redus la două 
zile.

Calificarea răpirilor de per
soane ca o industrie reflectă o 
dureroasă realitate : în 1975, ră
pitorii de persoane au încasat 
60 miliarde lire italiene, ceea 
echivalează cu cifra medie

re 
de

CIND PRESA ȘI

afaceri a unei întreprinderi in
dustriale cu 3 000 de salariați...

Poliția se dovedește neputin
cioasă. Se cunosc deja cîteva or
ganizații care s-au format în 
jurul unor importanți șefi ai 
Mafiei — dai’ nimeni nu între
prinde nimic. De multe ori, ră
pirile reprezintă un mijloc de 
a dobindi resurse financiare 
pentru extremiștii de dreapta. 
De mai multe ori, la sediile gru
părilor fasciste s-au găsit banc
note provenind din sumele plă
tite pentru răscumpărarea unor 
persoana răpite.

În plină stradă, cu craniul 
sfărîmat cu ciocanul

TELEVIZIUNEA
DEVIN INSTIGATOARE...

„Faianțe reci, lumină difuză. 
Hamburg. Gara principală—Nord, 
Oamenii așteaptă ultimul tren. 
Pasagerii sînt pătrunși de frică. 
Pretutindeni în R. F. Germania, 
unde există metrouri, pasagerii 
sînt în primejdie. Amenințați 
de huligani, bătăuși, gangsteri, 
bandiți". Cu aceste cuvinte, re
vista vest-germană „STERN" 
își începe un reportaj despre si
tuația ce domnește în metrouri
le din R.F.G. Emblema metrou
lui, un U alb pe fond albastru 
sugerează mai degrabă nenoro
cire („Unheil") decît metro 
(U-Bahn). Și aceasta, indiferent 
dacă este vorba de Hamburg, 
Miinchen sau Frankfurt.

„îmi este In permanență fri
că, iar noaptea, din principiu, 
nu călătoresc cu metroul" — 
declară o călătoare din Ham
burg. Și frica ei este justificată, 
într-un singur an, poliția din 
Hamburg a înregistrat în statis
ticile ei 351 de delicte. Ele se 
întind pe un diapazon larg — 
de la acte de huliganism pînă 
la omor. Nimeni nu poate

dintre ele,

discuții, unul 
scos, pe no
de fier lung

spune însă cu certitudine cît. de 
mare este cifra reală a delicte
lor.

Iată doar cîteva 
descrise de ziare :

„în timpul unei 
dintre gangsteri a 
observate, un lanț
de un metru și l-a lovit pe pa
sagerul Wolfgang D. de cîteva 
ori in cap". („Bild-Zeitung").

„La Munchen, un grup de hu
ligani au atacat o pereche de 
pensionari. Apoi 
asupra unui 
care a sărit în 
lor în vîrstă". 
din Munchen).

„Un grup de 
Imobilizat un pasager, l-au bă
tut pînă Ia sînge și au încercat 
să-l arunce pe ușa trenului 
aflat în plin mers". („Bild-Zei
tung").

Poliția vine, de obicei, prea 
metrourile 

transfonmajt 
„magistrale ale

s-au năpustit 
elev de 18 ani, 

ajutorul oameni- 
(„Abendzeitung"

trei huligani au

tîrziu. Și astfel 
vest-germane s-au 
In adevărate 
groazei".

CURSA CRIMINALITĂȚII REFLECTĂ 
CURBA INFLAȚIEI ȘI ȘOMAJULUI

„Locuitorii orașelor franceze 
șînt cuprinși. în special noaptea, 
de frică" — așa își începe un 
amplu reportaj consacrat feno
menelor violentei săptămînalul 
„L’EXPRESS". S-ar părea că 
nu există decît trei categorii de 
cetățeni : delincvențil. polițiștii 
gi victimele. Primii sînt pretu-

tindeni prezenti. Ceilalți, poli
țiștii, nu sint niciodată la fata 
locului atunci cind este nevoie 
de ei. Cit despre a treia catego
rie. victimele, din ea poate tace 
parte oricare dintre noi.

Proporțiile criminalității cress 
continuu. într-un singur an. nu
mărul jafurilor comise la Pari*

Revista „SCIENCE ET AVENIR" publlcâ sugestiva diagramă 
de mal sus, reprezentînd numărul de delicte săvîrșite într-o pe
rioadă anume de timp. Această statistică este întocmită pe baza 
datelor înregistrate în S.U.A., însă asemenea date nu diferă mult 
de cele din alte țări occidentale.

u "1 1

■c ’O)r
Delicte grave t Acte de violență t

«

Asasinate r
16 pe minut unui Ia 36 de secunde unul la 27 de minute .

î * « , A J ’ •

»+ ■r1 V )'
Răpiri i

Atacuri 
cu mina armată I

6
Furturi calificate t

una 1* 10 minufd unul' Ia 76 de secunde "unul la 82 de secunde

<1 AjA xTx'ț
} )

4

Spargeri r 
una la 12 secunde

Hoții î 

una la 7 secundo
Furturi de automobile: 

unul la 34 de secunde •

Luni de-a rîndul, englezii au 
fost informați, prin intermediul 
presei, radioului și televiziunii 
despre crimele odioase comise de 
„pantera neagră" — cum l-a nu
mit presa londoneză pe „cel mai 
periculos asasin arestat în An
glia în ultimii ani" (aprecierea 
aparține judecătorului care a 
pronunțat sentința). Pe toată 
durata anchetei și procesului, s-a 
Înfățișat cu lux de amănunte în
tregul arsenal al „metodelor" fo
losite de un individ care a ucis 
în mod bestial o tînără de 17

ani, pe care mai tatii a vlolen- 
tat-o ; același criminal a comis 
un șir de alte omoruri însoțite de 
tilhărie, „Societatea dă înapoi 
ceea ce primește" — a declarat 
inspectorul Colin Woods, de la 
Scotland Yard, prezentând datele 
oficiale privitoare . la „masiva 
creștere a numărului de crime 
grave comise in Marca Britanie". 
Astfel, potrivit statisticilor, „în 
1975 s-au comis 2 milioane de
licte grave, ceea ce reprezintă o 
dublare 
1965". a numărului lor față de

Violența dă naștere violenței
emisiunilor 
ziarelor și 

o veritabilă 
pentru alte

New Rochelle. In statul„Crimele, prezentate cu lux de 
amănunte în cadrul 
TV sau în paginile 
revistelor constituie 
sursă de inspirație
crime. Iată concluziile la care 
au ajuns numeroși psihiatri, oa
meni ai legii, ziariști, studiind 
valul de violentă sălbatică care 
a străbătut în ultimul timp 
S.U.A." — scrie, într-un număr 
recent, săptămînalul „TIME".

Revista își exemplifică aceste 
afirmații cu cîteva fapte :

• în mica localitate Hollands- 
burg, din statul Indiana, patru 
minori, înarmați cu carabine cu 
țeava retezată, au năvălit 
remorcă tractată, unde o 
și cei patru copii ai ei 
reau liniștiți o emisiune
levizor. Prada a fost foarte ane
mică : numai 30 de dolari. Fu
rioși, bandiții au ordonat celor 
patru copii să se așeze cu fața 
în jos pe podea și apoi i-au 
ucis, cu singe rece, unul după 
altul, trăgîndu-le cîte un glonț 
în cap.

intr-o 
mamă 
urmă- 
la te-

• La
New York. Frederich Cowan, tn 
vîrstă de 33 de 
o întreprindere 
divid cunoscut 
sale neonaziste.
depozitul firmei la cara lucra, 
purtînd asupra sa 5 pistoale. El 
a împușcat mortal patru dintre 
colegii săi de muncă si un po
lițist, a rănit alte cinci persoane, 
apoi și-a pus unul din pistoale 
în dreptul timplei și și-a zburat 
creierii.

A existat oare un motiv co
mun care a declanșat aceste ac
țiuni de violență 7 Multi psi
hiatri consideră că o influență 
puternică a exercitat o emisiune 
similară transmisă de postul de 
televiziune din Indianapolis. 
Fred Cowan urmărise cu foarte 
mult interes această emisiune. 
De aici, pină la imitarea trans
misiei a fost doar un pas.

Iată ce spune. în legătură cu 
aceasta, psihiatrul Frederick 
Hacker, de la Universitatea din 
California de Sud i „Televlziu-

ani. salariat la 
de mobile, in- 
pentru opiniile 

a pătruns îtn

fotoreporteIntovârâșind o patruld a poliției pe strâzile Parisului, 
rul revistei „L'Express" a înregistrat pe peliculă, în decursul unei 
singure nopți, un șir de Imagini de coșmar, între care și această 

crlmâ oribilâ, sâvîrșitâ în plin centru al capitalei
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