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Case trainice, confortabile pentru mii de oameni
Pe șantierele noilor locuințe, ale refacerii imobilelor avariate 

sînt concentrate mari forțe materiale, tehnice și umane
In aceste zile, dînd dovadă de energie și dăruire, de o temeinică organizare a muncii, constructorii sint 

hotăriți să facă totul pentru ca programul de locuințe prevăzut pentru anul in curs — cel mai bogat din în
treaga perioadă a construcției socialiste — să fie realizat integral, in ritm Intens se desfășoară șl lu
crările de refacere și consolidare a clădirilor, a marilor edificii publice. Umăr la umăr cu construc
torii lucrează cu neslăbit efort proiectanțl și specialiști de înaltă calificare, militari, mii și zeci de mii de 
cetățeni. Zi de zi, pe măsură ce locuințele sînt reparate, în condiții de cea mal bună calitate, tot mal 
multe familii revin în căminele lor.
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La 91 in AGRICULTURA

ÎNSAMINȚAREA 
PORUMBULUI

Agricultura se face în condițiile pe care 

le oferă natura. Lucrătorii ogoarelor au 

tot ceea ce este necesar pentru a executa 
insămînțările la timp și la cel mai înalt 
nivel calitativ, chiar in condițiile acestei 

primăveri capricioase.
însămînțarea porumbului — cul

tură cerealieră de bază — mobili
zează in această perioadă majorita
tea forțelor mecanice și umane din 
unitățile agricole. Această lucrare a 
început cu toate forțele îndeosebi in 
județele din sudul și vestul țării, 
urmind ca de îndată ce se realizează 
temperatura optimă din sol să în
ceapă și în județele din zona colina- 
ră și nordul țării. Avind in vedere 
timpul calendaristic înaintat, este 
deosebit de important ca. în săptămi- 
na în care ne aflăm, să fie însămîn- 
tată cea mai mare parte din supra
fața de circa 2.8 milioane hectare 
prevăzute a se cultiva cu porumb in 
acest an. începutul acestei săptămîni 
a fost marcat de o vreme capricioa
să. cu ploi care au cuprins majori
tatea zonelor din țară. Iar pentru 
intervalul următor, se prevede o încăl
zire nu tocmai puternică, în orice caz 
un timp schimbător și diferit de la o 
zonă la alta a țării. Evident, condi
țiile de lucru sînt mai dificile. Dar 
bunii agricultori știu că în agricul
tură munca se desfășoară în condi
țiile oferite de natură. De este vint 
sau ploaie, arșiță sau frig, activita
tea trebuie să fie astfel organizată 
Incit lucrările agricole să fie execu
tate la timp, fără întirziere. De fapt, 
acesta este și secretul producțiilor 
mari.

Ploile din ultima perioadă au, de 
altfel, un efect binefăcător. Ele au 
determinat diminuarea deficitului 
de umiditate din sol, au creat con
diții excelente pentru semănat, pen
tru încolțirea boabelor, răsărirea 
plantelor și dezvoltarea viguroasă a 
cerealelor păioase. Scăderea tempe
raturii aerului nu influențează decît 
in mică măsură temperatura acu
mulată în sol.

Sint numai citeva argumente care 
pun în evidență necesitatea ca. in 
condițiile climaterice actuale, ritmul 
însămînțărilor să nu scadă în nici o 
unitate agricolă. Dimpotrivă ! Orga
nele și organizațiile de partid, co
mandamentele locale. conducerile 
unităților agricole, în funcție de con

dițiile specifice din fiecare unitate, 
fermă și chiar parcelă, să acționeze 
cu și mai multă energie pentru ca 
în fiecare unitate agricolă să se atin
gă și să se depășească ritmul stabi
lit la semănat. Este un lucru posibil 
de realizat,' condiționat, în ultimă 
instanță, de organizarea temeinică a 
muncii. Prezenți permanent pe cîmp, 
specialiștii au datoria să identifice 
parcelele zvintate, să asigure con
tinuu front de lucru, astfel in
cit să se lucreze din zori și 
pînă seara și chiar noaptea 
acolo unde este nevoie, să se inter
vină cu operativitate pentru ca trac
toarele și formațiile de lucru să fie 
deplasate rapid pe terenurile care 
pot fi semănate cu prioritate. în
treaga organizare a muncii, în con
dițiile concrete actuale, trebuie să 
pornească de la ideea de a se asi
gura folosirea la întreaga capacitate 
a tractoarelor și semănătorilor, a 
fiecărei clipe bune de lucru.

Pornind de la experiența anului 
trecut, în acest an s-au adus îmbu
nătățiri esențiale tehnologiei culturii 
porumbului. Una din ele vizează o 
zonare judicioasă a hibrizilor de po
rumb in funeție de perioada de ve
getație. în structura hibrizilor pen
tru zonele de șes și cimpie (sudul și 
vestul tării), hibrizii tardivi, cu pe
rioada de vegetație cea mai lungă, 
dețin ponderea. Realizarea unor pro
ducții mari Impune ca o cerință o- 
bligatorie ca hibrizii tardivi să fie 
semănați. cit mai de timpuriu posi
bil. Numai astfel pot fi preîntimpi- 
nate unele situații care au apărut 
anul trecut, cind lanuri întregi cu 
porumb nu au ajuns la maturitate 
tocmai datorită faptului că hibrizii 
tardivi n-au fost semănați la timp.

Nu o dată, și în condiții mai puțin 
bune, lucrătorii ogoarelor au făcut 
dovada puterii lor de mobilizare, a 
voinței de a infringe capriciile vre
mii și de a executa la timp și de 
bună calitate lucrările agricole. Așa 
trebuie procedat și acum, la semă
natul porumbului, lucrare care se 
cere să fie executată în cel mai scurt 
timp pe toate suprafețele prevăzute.

Importante lucrări de împăduriri
. în acest an. pădurile Argeșului s» 

vor extinde cu 1 650 hectare. în ma
joritate cu specii de rășinoase re
pede crescătoare. Se înființează la 
Pâtroaiași Izvoru două răchitărir de 
cite 30 hectare prevăzute cu instala
ții de irigat.' Reevaluîndu-și posibi
litățile de acțiune, lucrătorii Inspec
toratului ’silvic Argeș au luat hotă- 
rirea ca suprafețele planificate pe 
anul în curs, la care se adaugă su
plimentar un angajament de 200 hec

tare. să fie împădurite in această pri
măvară. Pînă în prezent au și fost 
plantate 1 200 hectare. Ocoalele sil
vice Topoloveni, Pitești. Costești și 
Cotmeana au încheiat acțiunea de 
împădurire. La lucrări participă an- 
ga.iații inspectoratului silvic, precum 
și numeroși școlari și tineri uteciști. 
Materialul săditor de la rășinoase este 
crescut după o metodă originală a 
inspectoratului in solarii in paturi 
nutritive. (Gh. Cirstea).

Pe șantierele Capitalei au venit să contribuie la realizarea suplimentară a celor 5 000 de apartamente constructori 
din 19 județe ale țării. In fotografie: echipele de dulgheri și de fierari-betoniști conduse de Dominic Bucșa și, 

respectiv, de Geza Kunea din Tg. Mureș lucrează in ritm intens la noi blocuri din Drumul Taberei
Foto : E. Dichiseanu

SA ÎNDEPLINIM riguros programul
PRIVIND PRODUCȚIA SI DESFACEREA

BUNURILOR DE CONSUM
Azi prezentăm citeva aspecte referitoare

la diversificarea producției de aparate electrocasnice
în vara anului' trecut, conducerea partidului a aprobat Pro

gramul privind producția și desfacerea bunurilor de consum către 
populație în perioada 1976—1980. Potrivit prevederilor acestui pro
gram, elaborat din inițiativa secretarului general al partidului, in 
acest cincinal se va asigura o producție sporită de bunuri de con
sum față de nivelurile inițiale ăie Dlrectîveloi1 Congresului ăl 
XI-lea al P.C.R., concomitent cu lărgirea gamei sortimentale și ri
dicarea substanțială a calității produselor. Toate acestea ilustrează 
încă o dată preocuparea constantă a conducerii partidului și sta
tului nostru pentru sporirea gradului de civilizație și creșterea ni
velului de trai material și spiritual al întregului popor.

Esențial acum este ca prevederile mobilizatoare ale acestui pro
gram să fie transpuse punct cu punct în practică, în așa fel ca 
populația să poată beneficia efectiv, în cel mai scurt timp, de bu
nurile de consum planificate a se realiza. La nouă luni după apro
barea programului privind producția și desfacerea bunurilor de 
consum, „Scînteia“ își propune să facă un sondaj în legătură cu 
rezultatele obținute în direcția diversificării și ridicării nivelului 
calitativ al bunurilor de consum — obiectiv fundamental al acestui 
program.

Dovezi ale seriozității 
și răspunderii

La o direcție 'Mc specialitate din 
Ministerul Comerțului Interior notăm 
citeva realizări obținute de unitățile 
producătoare de bunuri de consum. 
Astfel, în acest interval s-au asimi
lat o serie de produse menite să ușu
reze munca în gospodărie : fier elec
tric de călcat cu umidificator, plita 
electrică cu două ochiuri și cuptor, 
prăjitorul universal, robotul electric 
de gospodărie ș.a. O notă aparte 
pentru aceste premiere din domeniul 
produselor electrocasnice : ele se ca
racterizează prin parametri tehnici și 
funcționali superiori, s-au realizat cu 
consumuri reduse de metal și. în ex
ploatare. au un consum mic de ener
gie electrică. Este o dovadă că o sea
mă de colective, cărora le-au revenit 
sarcini concrete din programul de 
dezvoltare a producției bunurilor de 
consum, au acționat cu seriozitate, 
trecînd hotărit la aplicarea de soluții 
optime pentru realizarea neîntîrziată 
a noilor produse, cu grad sporit de 
confort și eficiență în exploatare.

Și lista unor asemenea exemple ar 
putea fi continuată. Dar nu prea 
mult. Căci o listă aproape la fel de 
bogată in exemple se referă la pro-

Florea CEAUȘESCU 
Viorel SALĂGEAN

(Continuare in pag. a III-a)

BUCUREȘTI : în acest al doilea 
trimestru al anului, constructorii 
b'ucureșteni s-au angajat să realizeze, 
peste prevederile de plan. 2 300 de 
apartamente. Pentru luna aprilie. 
Centrala de construcții, împreună cu 
Direcția de gospodărire și adminis
trare locativă au întocmit un pro
gram de măsuri care să determine 
accelerarea ritmului de construcții 
pentru a putea fi predate cetățenilor 
circa 1 900 de apartamente din fon
durile statului. Concomitent, se des
fășoară in ritm susținut construcția 
celor 5 000 de apartamente care vor 
fi realizate de constructorii veniți. în 
acest scop, din 19 județe ale țării.

Se lucrează intens și la consolida
rea marilor imobile avariate. Pentru 
realizarea proiectelor de consolidare 
ale celor 535 de clădiri cu mai mult 
de patru etaje au fost mobilizate nu
meroase cadre inginerești din Capi
tală și din tară, iar execuția lucrări
lor este încredințată celor mai buni 
muncitori și specialiști.

De asemenea, se desfășoară în ritm 
susținut reparațiile la imobilele cu 
parter și numai 3 etaje. Pînă ieri, 
12 aprilie, prin mobilizarea tuturor 
meseriașilor de la cele 8 I.C.R.A.L.-uri 
din Capitală și prin mai buna or
ganizare a muncii, din cele 11 627 
imobile avariate au fost reparate 
3 055. In felul acesta. 10 681 de fami
lii au din nou locuințe bune, trai
nice. în 6 572 de case au fost înlătu
rate toate părțile de construcție ava
riate care puneau în pericol secu
ritatea clădirilor și a locatarilor. La 
ora actuală, sint in curs de execu
ție reparațiile la alte 5 291 de imo
bile. S-au reparat, totodată, acope
rișurile și invelitorile la 1 009 case, 
în aceste zile de vacanță a elevilor 
a fost intensificat ritmul lucrărilor 
de reparații la unitățile de învăță- 
mint. Se depun eforturi susținute 
pentru urgentarea reparațiilor ce se 
execută la spitalele Colentina, Fun- 
deni și de urgentă.

La eforturile meseriașilor de la 
I.C.R.A.L. se adaugă și cele ale meș
teșugarilor de la cooperativa „Con
structorul", care au reparat pină 
acum alte 238 de imobile. (Florin 
Ciobănescul.

CRAIOVA : Luni, 11 aprilie, s-a 
încheiat reparația celui de-al 1 500-lea 
imobil. în acest fel, circa 5 000 
de familii beneficiază acum din 
nou de condițiile de locuit pe 
care le aveau înainte de 4 mar
tie. Pentru accelerarea ritmului 
de reparare a fondului locativ 
avariat s-a stabilit ca. alături de lu
crătorii întreprinderii de specialitate, 
să. lucreze si echipe de meseriași din 
35 de unități economice și sociale din 
oraș — „Electroputere", combinatul 
chimic, întreprinderea de tractoare și 
mașini agricole, direcția regională 
C.F.R., întreprinderea mecanică de 
material rulant și altele. Aceste echi
pe acționează după orele de program, 
sub îndrumarea specialiștilor în re
parații de case — ingineri, proiec-

tanți, tehnicieni. De menționat că 100 
dintre clădirile mai importante, care 
au fost grav avariate, vor fi în cu- 
rind date in folosință. Un număr de 
15 comisii de specialiști — cadre di
dactice, proiectanți. constructori — 
din București. Timișoara și Craiova 
reanalizează imobilele mai afectate, 
pentru a stabili soluțiile cele mai 
bune, cele mai eficiente. în a- 
celași timp, au început lucrările 
de reparare a unor importante 
edificii, între care Universita
tea, liceele „Nicolae Bălcescu" fi 
„Frații Buzești".

Concomitent se acționează cu hotă
râre pentru intensificarea ritmului 
construcției de locuințe. „Prin darea 
in folosință a blocului A 13 Rovine 
— ne-a spus tovarășul inginer Ion 
Boitofei. directorul Trustului de con
strucții din Craiova — numărul a- 
partamentelor predate «la cheie» 
craiovenilor. în primele trei luni ale 
anului, a ajuns la 500. Circa 100 de 
familii s-au mutat în case noi cu 10 
zile înainte de termen. Pînă la sfîr- 
șitul anului, constructorii craioveni 
vor realiza în total 5 434 de aparta
mente. dintre care circa 1 000 vor fi 
date in folosință cu 10 pînă la 30 de 
zile mai devreme". (C. Priescu, 
N. Băbălău).

PLOIEȘTI : în orașul petroliștilor, 
pe șantierele refacerii clădirilor ava
riate și ale ridicării de noi aparta
mente pentru familiile sinistrate sint 
mobilizate toate forțele constructori
lor, sute și mii de cetățeni. Ponde
rea o dețin constructorii de la T.C.M. 
Prahova, unde lucrează aproape 1 000 
de comuniști. Rezultatele de pînă 
acum vorbesc de eforturile si hărni
cia lor. După 4 martie s-au dat in 
folosință, cu 1—2 luni mai devreme 
fată de plan, 420 de apartamente.

— Numai așa a fost posibil — ne 
spune tovarășul Ion Paraschiv, pri
marul municipiului — ca la nu mai 
puțin de 386 de familii să le putem 
asigura. încă în luna martie, locuințe 
noi în blocurile din cartierele „Vest", 
„Malu Roșu". „Mihai Bravu".

Pe unul din șantierele de construc
ție l-am întilnit pe secretarul comi
tetului de partid de la T.C.M. Pra
hova, tovarășul Romică Arbunea, care 
ne-a spus : „După consfătuirile avu
te cu comuniștii care lucrează în a- 
cest sector am găsit rezerve să mă
rim capacitatea de producție a poli
gonului de prefabricate cu 1 000 mc 
panouri mari, chiar in acest an. S-au 
găsit, de asemenea, soluții ca pe șan
tiere să sosească, zilnic, panouri pen
tru 20 de apartamente, în loc de 15 
da pină acum. în acest fel. în tri- 
mesîrul II vom putea executa, peste 
plan. 304 apartamente și să construim 
300 din cele 1 200 repartizate peste 
prevederile inițiale ale actualului 
cincinal".

O activitate susținută se desfășoară 
și pentru consolidarea și repararea 
clădirilor avariate. (Constantin Că
prarul.

Colectivul întreprinderii „E- 
rlectro-Argeș“ s-a angajat ca în 
cel mai scurt timp să realizeze 
in cantitățile planificate apre
ciatul uscător de păr tip UP-4. 
în imagine, linia de montaj a 

, acestui produs.
Foto : Ion Lazăr

Produse peste prevederi,
în județul Timiș, valoarea produc

ției suplimentare realizate de la în
ceputul anului și pină la zi a depă
șit 300 milioane lei. Au fost date 
peste plan 3 200 tone țiței. 226 tone 
laminate finite pline. produse ale 
industriei electrotehnice in valoare 
de 32 milioane lei, aparate de mă
sură și control in valoare de 10 mi
lioane lei, 11 tone de utilaje tehno
logice. motoare electrice cu o pu-

utiie economiei naționale
tere de 68 600 kilowați. 461 tone pro
duse macromoleculare de bază, peste 
240 tone detergenți, lacuri și vopsele, 
3 714 metri cubi prefabricate din be
ton, 781 metri cubi cherestea, pre
cum și importante cantități de pro
duse ale industriei electronice, de 
mecanică fină și pentru prelucrarea 
metalului, țesături, tricotaje, încăl
țăminte, mobilă ș.a. (Cezar Ioana).

Ce se întîmplă după ce 
se sfirșește basmul?

Premiere 
industriale

• La COMBINATUL SIDE
RURGIC REȘIȚA, prima deca
dă a lunii aprilie a consemnat o 
nouă premieră industrială : in
troducerea oxigenului in pro
cesul de elaborare a oțelului, 
procedeu ce asigură îmbunătă
țirea regimului termic de ex
ploatare a cuptoarelor și acce
lerarea ritmului de topire a me
talului. Pe această cale. Combi
natul siderurgic Reșița va pro
duce pînă la sfirșitul anului un 
volum de oțel cu 6 la sută mai 
mare decît anul trecut. De alt
fel, in primele zece zile din a- 
ceastă lună, oțelarii reșițeni au 
elaborat în plus mai mult de 
1 400 tone de oțel. în aceeași pe
rioadă, furnaliștii au dat peste 
prevederi 2 500 tone de fontă, 
iar laminoriștii, peste 1 000 tone 
laminate și bandaje.

• La SATU MARE a intrat 
In funcțiune noua secție de mo
bilă stil, aparținind de întreprin
derea de prelucrare a lemnului. 
Noul obiectiv economic, dotat cu 
mașini și instalații de fabrica
ție românească, al cărui _ flux 
tehnologic se desfășoară într-o 
construcție cu patru niveluri, a 
fost conceput. și realizat cu gri
ja de a valorifica superior spa
țiile productive, indicele de fo
losire a acestora înregistrind. de 
la inceput, o cotă de peste 87 la 
sută. Urmărind să valorifice 
tradițiile meșterilor sătmăreni, 
noua secție de producție a mo
bilei de artă va contribui la 
creșterea eficienței , economice 
pe ansamblul întreprinderii.

SUB STEMA LUMINOASĂ A PATRIEI
patriei; nu 

fi separat de ' con- 
patriei. Ce vrea să 
aceasta ? Sentimen- 
aliază rațiunea, iar

Sentimentul 
poate 
știința 
spună 
tul iși
rațiunea iși organizează ar
gumentele. nu fără a ține 
seamă de vibrațiile inimii. 
La șaptesprezece ani. imbi- 
nind precoce sentimentul și 
conștiința. Eminescu adresa 
..dulcii Românii“ un neui
tat imn de iubire. Semnifi
cația acestuia se concen
trează intr-un vers funda
mental — „La trecutu-ți 
mare, mare viitor 1“ — ■ in 
care istoria devine o formă 
a sentimentului trecut prin 
rațiune.

Pornim în viață mode
lați de sufletul' locului in 
care ne-am 
țiu! înconjurător, 
munții, 
diliile. 
înțeles 
— iată 
patriei, 
mică", 
noastre 
virste 
basmul 
pul lărgește ______ ...
De la orizontul concret al 
locului natal oină la ori
zontul amplu al 
timentul patriei 
festă — însoțit, 
de rațiune — in 
tul pentru pămîntul 
care au trăit inaintașii. in 
care ne bucurăm noi înșine 
de frumusețea vieții si pe

născut. Spa- 
pădurile, 

anele, oamenii, tra- 
limba in care am 

cele dinții lucruri 
prima înfățișare a 
La început, o „lume 
potrivită primelor 
zboruri, patria unei 
cind realitatea și 
se confundă. Tim- 

dimensiunile.

tării, sen
se mani- 
progresiv 

atașamen- 
în

care urmașii îl vor iubi la 
rîndul lor. Cind spunem 
însă pămintul, înțelegem 
deopotrivă natura, diversi
tatea cuceritoare a peisa
jului. iar rostind cuvîntul 
patrie înțelegem acest pă- 
mînt ca loc de obirșie al 
părinților și străbunilor, 
transmis ca moștenire sa
cră din generație in gene
rație. Pater (adică tată) și 
patrie — au aceeași rădă
cină sufletească si morală. 
Patria, afirma in chip me
taforic un scriitor, este, in 
afară de pămint. de păduri 
și ape. ..posesiunea in co
mun a unui vechi tintirim". 
scotind' in relief

. legătură 
' urmare.

timp un 
un timp 
spus — 
torie. Sau: pămint impreg
nat de istorie. De prove
niență mai afectiv maternă 
este limba, tezaur reprezen
tând nenumărate punți de 
comunicare cu pămîntul și 
trecutul, cu toți aceia la 
care cuvintele fundamen
tale deșteaptă același fior. 
Eminescu argumentează cu 
strălucire : ..Fiindcă spirit 
și limbă sint aproape iden
tice. iar limba si naționa
litatea asemenea, se vede 
ușor că. românul se vrea 
pe sine, iși vrea naționali
tatea (...) Prin urmare,, 

_ simplul fapt că’ noi, româ-"
nii, citi ne aflăm pe pă-

mint, vorbim o ' singură 
limbă, «una singură- (...) e 
dovadă destulă că așa voim 
să fim noi. nu altfel" (Cu
rierul <le Iași, IX, 1876, nr. 
125). De ajuns să mențio
năm in acest sens, cuvinte 
precum doină, dor si ome
nie, cu 
fondului 
noastre.
mensiuni

ecouri specifice 
propriu limbii 

Ele exprimă di- 
inconfundabile,

Constantin CIOPRAGA

profunda 
cu inaintașii. Prin 
patria e in același 
spațiu geografic și 
al neamului, altfel 
pămint plus js-

caracteristice sufletului ro
mânesc.’' La rindițl lor. eve
nimentele’ istorice, legen
dele. basmele se îmbină și 
se topesc intr-o unitate, 
imprimind peisajului spi
ritual contemporan parti
cularități naționale’ : văzu
te cu dragoste, pe ’diferite 
trepte ale timpului, tradi
țiile respiră acel farmec al 
lucrurilor in care 
noastră biografie 
fund^ cu întreaga viată a 
poporului din care 
parte. Firește, sentimentul 
patriei nu sfirșește in ex
clusivism : respectul pentru 
alte popoare, omenia și în
țelegerea sint trăsături ale 
modului nostru de a culti
va patriotismul.

Pămîntul fertilizat 
istorie,’ purtind însemnele

propria 
se con-

facem

de

luptei cu adversitățile, in
tră in sentimentul de pa
trie ca punct de sbrijin ho
tărâtor. realitate din care 
pornesc impulsuri multi
ple. concretizate intr-o 
conștiință a continuității. 
Generațiile se perindă 
unele ■ după altele ; patria 
este eternă, de unde dato
ria de a lucra pentru înăl
țarea si trăinicia ei. Figu
rile monumentale din isto
rie. precum Mircea din 
Scrisoarea III de Eminescu 
ori Ștefan cej_ Mare, prota
gonistul-din 
Sadoveanu. 
ritm viu al 
nind puncte 
noase in afirmarea demni
tății noastre. întrebat cine 
este iubita sa. Bălcescu 
răspunde cu un singur cu- 
vinț : România ! Ideea de 
neatîrnare străbate patetic 
poemul Cîntarea României, 
scris de un apropiat al lui 
BălceScu : ..Viforoase erau 
vremile cele vechi... dar 
oamenii se nășteau tari... 
Pămintul era acoperit de 
dărâmături și de trupuri 
moarte... dar din acele cîm- 
pii ce fumegau de pîrjol și 
de măcel se înălțau stri
gări do biruinți și de slo
bozenie...". Că patria e tot 
una cu poporul român o 
spune Mihail Sadoveanu. 
in numele unui luptător 
din 1877 : „Și mă gindii la

' • Ț :•
. . , . J , -

Frații Jderi -de 
aparțin unui 

patriei, deve-- 
de reper lumi-

poporul cel năcăjit si' nebă
gat in samă in care fierbe 
putere nemărginită, și iar 
mi se umplu sufletul de 
mingiiere : vrednicia noas
tră a izbucnit și tună in 
țărmurile străine, și nu-i 
departe ziua învierii !“ 
...Naviga'torii pe ape, zbu
rătorii. toți acei 
rostul
poartă departe de tară, duc 
patria cu ei in suflet, de 
unde.dorul, sentiment com
plex traducind în cazul lor 
chemarea pămîntului. ..Pa
tria este -inlăuntrul nostru 
(afirmă Delavrancea intr-o 
conferință), și o ducem cu 
noi pește țări și peste mări. 
...Patria nu e pămintul pe 
care trăim din intimplare, 
ci e pămintul plămădit cu 
singele și intărit cu 
înaintașilor noștri".

De aceea trebuie 
dea de gindit cind 
..sirene" de peste _____
încearcă să atragă cu vor
be meșteșugite si cu pro
misiuni frumoase oamenii 
acestui pămint. să-i rupă 
de tară si de familiile lor. 
de o întreagă istorie, pen
tru a-i risipi in cele patru 
vînturi. Aceștia încearcă 
să lovească în coeziunea 
unui popor deplin conștient 
că o Românie mai puterni
că. mai înfloritoare, mamă 
bună pentru toți fiii ei. se

pe care
activității lor îi

oasele

să ne 
unele 

hotare

(Continuare in pag. a III-a)

Tendința unora de 
a se lăsa înșelați de 
niște voci ademeni
toare. de a pleca in
tr-o societate care nu 
arc nimic cemun cu a 
noastră a fost carac
terizată pe drept cu
vin! ceea ce este in 
realitate — părăsirea 
patriei prin ușa din 

i dos.
Cred că ar trebui să 

' fie clar pentru fiecare 
1 că nimeni nu se poate 

rupe din contextul in 
care s-a născut, a 
crescut, a fost format, 
a stabilit legături, a 
muncit și a trăit, fără 
ca să-și piardă rădăci
nile. în orice altă par
te a lumii va. trăi, sen
timentul unui dez
rădăcinat ii va apăsa 
greu pe cel care iși 
lasă casa, rudele, prie
tenii. plecind într-o 
altă lume, o lume ne
cunoscută și în mijlo
cul căreia se va simți 
totdeauna un străin, 
chiar dacă din- punct 
de vedere material ar 
putea avea, pentru mo
ment. unele avantaje. 
Sașii, obișnuiti să 
bată prietenește la 
usa vecinului. să 
schimbe o vorbă, să 
facă planuri, să între
prindă în comun anu
mite acțiuni și să pe
treacă tot in comun, 
vor trăi in altă parte 
sentimentul durerii a- 
tunci cind. la întreba
rea lor de bun vecin 
„ce mai faceți li 
se va răspunde rece : 
„Nu te privește".

Unii se lasă orbiți 
de luciul înșelător al 
suprafeței. Unii cu
nosc „noua patrie", 
cum o numesc ei. din 
povestiri și. uneori, 
din vizite de scurtă 
durată. Ei uită că in

timpul unor vizite la 
rude n-au trăit viața 
cotidiană de acolo, iar 
după ce au văzut la 
suprafață unele lu
cruri. au mai cunoscut 
pe cite cineva, au pri
mit citeva cadouri, 
ajung să exclame ca 
niște copii : „Totu-i 
ca-n basme". Am pu
tut auzi această ex
presie. Dar ce se in- 
timplă după ce bas
mul se sfirșește ? De
oarece atunci cind a-

Friedrich
BOMCHES

pictor

jung să se stabilească 
definitiv in străinătate 
basmul ia sfirșit. nu 
rămine decît realita
tea zilei, dominată de 
cea mai crincenă 
concurentă, unde ..ve
neticii" sint priviți ca 
unii care fură piinea 
celorlalți.

Să fim sinceri : 
ceea ce in unele ca
zuri se numește reîn
tregirea familiei ara
tă in realitate altfel. 
Fiul care părăsește 
patria de ...dorul ma
mei. cum afirmă, se 
stabilește la Augsburg, 
Niirnberg sau Miin- 
chen. deci cam la 
500—600 kilometri de 
băi rina sa mamă, care 
și-a ales un loc mai 
liniștit, cum ar fi, spre 
exemplu. Drabender- 
hohe. La asemenea 
distanță, familia „re
întregită" se vede cel 
mult de 2 ori pe an. 
în realitate, interese
le. solidaritatea de fa
milie se atrofiază, ceea 
ce contează este să 
găsească acolo un loc

cit mai avantajos. 
Vrind-nevrind. cetățe
nii nou veniți tre
buie să accepte regu
lile de joc care do
mină societatea din 
Apus. Și abia intr-un 
tirziu iși dau seama 
că ei înșiși au devenit 
obiectul acestui joc.

Cei care, in mod 
nechibzuit, sint gata 
să-și facă bagajele ar 
trebui să mediteze lu
cid asupra faptului că 
aici, in patria lor. au 
avut și au dreptul la 
folosirea neîngrădită a 
limbii materne, că sta
tul român le-a pus la 
dispoziție școli, tea
tre, publicații în lim
ba maternă și că edi
tează cărți in limba 
germană. în această 
tară, fiecare are un 
loc de muncă asigurat 
și poate ocupa orice 
funcție, fiindcă politi
ca națională a statului 
român este rezultatul 
firesc al conviețuirii 
multiseculare, rezul
tatul muncii și luptei 
comune a naționalită
ților conlocuitoare cu 
poporul român. Româ
nia este patria noas
tră. patrie pe care, ca 
pictor, am încercat, 
cu mijloacele penelu
lui. să o surprind și să 
o fixez pe pinză cu 
frumusețile ei. cu oa
menii ei. cu tot ceea 
ce are ea mai nobil. 
Sint al acestei patrii, 
din al cărei mare ta
blou de muncă și fru
musețe. de aspirație 
și creație nu mi se 
vor smulge rădăcinile. 
Cine se lasă înșelat 
de strălucirea putredă 
a ademenirii vă trebui 
să constate, mai de
vreme sau maț tirziu, 
că a mizat pe o mo
nedă falsă.

------ r-—t-~—f——■
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Trei ani la rind. cooperativa agri
colă din Salonta — Bihor a ciștigat 
titlul de unitate fruntașă pe tară în 
creșterea oilor, cucerind definitiv dra
pelul roșu oferit de Uniunea Națio
nală a Cooperativelor Agricole de 
Producție. Un rezultat de excepție 7 
Nicidecum. Despre cooperatorii de 
aici se spune, cu deplin temei, că sint 
colecționari de ordine si medalii, 
pentru rezultatele obținute în zooteh
nie sau la culturile 
siunea acestei u- 
nități rezultă din 
evoluția principa
lilor indicatori 
tehnico-economici. 
în cinci ani, la 
Salonta, valoarea 
producției globale 
a crescut cu 78 la 
sută. în 1976 ea a 
fost de 93 milioa
ne lei. Veniturile 
bănești totale s-au 
mărit de la 38 mi
lioane lei în 1970 
la 72,6 milioane 
anul trecut. O 
mare dezvoltare a 
cunoscut zooteh
nia. veniturile din 
acest sector s-au 
dublat, ajungînd 
la peste 49 mi
lioane lei. Ce a 
contribuit la obți
nerea acestor re
zultate 7 Tovară
șul Alexandru 
Czege. președin
tele cooperativei, afirmă scurt : apli
carea corectă a tehnologiilor care au 
permis să sporească randamentele 
medii la hectar la cultura plantelor 
de cimp. să crească neîncetat pro
ducția zootehnică.

Ne vom opri, pentru început, la 
cultura sfeclei de zahăr, domeniu in 
care cooperatorii din Salonta au o 
experiență valoroasă. Producția de 
sfeclă de zahăr s-a mărit de la 27 659 
kg. cit a fost în anul 1970. la 51 000 
kg anul trecut. Desigur, este un

cimpului. Ascen-

rezultat deosebit, obtinut în condiții 
de secetă. Este adevărat, cooperatorii 
dispun de o bază tehnico-materială 
puternică, ei folosesc gospodărește 
toate resursele. Este suficient să 
amintim că cel mai important ele
ment in tehnologia oricărei culturi 
este fertilizarea terenului. în afara 
unor cantități sporite de îngrășă
minte chimice, cooperatorii dau pă- 
mîntului peste 30 000 tone de gunoi 
de grajd anual. Pe cele 11 000 hectare

rativelor fruntașe din tară. Se pune 
Întrebarea : cum au fost obținute a- 
semenea rezultate 7 Președintele co
operativei ne explică mai pe înde
lete :

— Totul se datorește bunei organi
zări a producției și a muncii. La Sa
lonta. programarea lucrărilor nu se 
mai face zilnic, așa cum se obișnu
iește în alte unități, ci săptămînal. 
în aceeași zi, joia, are loc o

Iată cum se procedează. în fiecare 
dimineață, șefii sectoarelor de pro
ducție scriu tot ceea ce îi interesează 
in citeva caiete aflate la dispoziția 
lor în biroul președintelui. Sînt pro
bleme. solicitări adresate conducerii 
cooperativei. Ne substituim pentru o 
clipă președintelui si citim intr-un 
caiet, luat la întîmplare. Producția 
de lapte muls — 8 500 litri : produc
ția de ouă — 73 000. Total, de la în
ceputul anului

TIMPUL DE LUCRU
planificat, organizat

după principiile
activității din industrie
Acesta este unul din secretele marilor 
succese ale cooperatorilor din Salonta

se face o agricultură intensivă. O 
ilustrare a respectului pentru pămînt 
este cunoașterea precisă, pe baza car
tării agnochimice. a conținutului în 
principalele elemente nutritive, a 
„stării de sănătate" a solului. Pe a- 
ceste temeiuri se amplasează cul
turile. soiurile si hibrizii de grîu. po
rumb. sfeclă, legume sau plante fura
jere. se stabilesc densități 
tiate. Recoltele au crescut 
an de an. ceea ce face ca
unitate să se situeze în rîndul coope-

diferen- 
constant. 

această

• FAPTE • OPINII • PROPUNERI
• Noi unități prestatoare de servicii («parații radio și 

televizoare, croitorie, tricotaje, frizerie-coafură ș.a.) au fost înființate, de 
curînd, în cartierul N. Bălcescu din orașul Balș, județul Olt. Tot aici s-au 
deschis un magazin de prezentare și desfacere a 
meșteșugărești și o unitate a centrului de legume 
tescu, activist cultural, orașul Balș, județul Olt).

• Pentru automobiliști. Co]pctivul 
din Brașov a trecut la asimilarea, unui nou produs 
centura de siguranță pentru copii. Caracteristicile acesteia (este în formă 
de ham. cu posibilități de reglare a lungimii chingilor, este dotată cu o 
pafta sigură și un sistem simplu de montare) permit copilului o largă li
bertate de mișcare : se poate juca in voie, se poate întoarce, se poate 
culca !ji chiar ridica în genunchi; -tot timpul fiind insă asigurat. Noua cen
tură de siguranță este astfel deosebit de •folositoare oricărui automo
bilist cgre transportă copii de virstă preșcolară. (Ing. Silviu Crăciun, di
rector general adjunct al Grupului întreprinderilor de industrie locală al 
județului Brașov).

• Semnalăm edililor locali că zidăria clădirii “ care a 
funcționat o unitate pentru desfacerea răcoritoarelor, din parcul „Mircea 
cel Bătrin" din municipiul Rm. Vilcea, abandonată de vreme îndelungată, 
a început să se deterioreze. Dacă organizatorii comerțului local ar repune 
in funcțiune unitatea respectivă și ar măi înființa un centru de răcori
toare și în grădina botanică a municipiului ar veni în intîmpinarea cerin
țelor reale ale numeroșilor vizitatori ai acestor locuri. (Gheorghe Ispășoiu, 
Rm. Vilcea).

© „Casa noastră, strada noastră, fabrica noastră". 
Sub această deviză, în municipiul Giurgiu, cetățenii, in frunte cu depu
tății, participă la numeroase acțiuni patriotic? pentru gospodărirea și în
frumusețarea localității in care trăiesc și muncesc. Anul acesta ei s-au 
angajat ca valoarea lucrărilor edilitar-gospodărești realizate prin muncă 
patriotică de fiecare locuitor să depășească 1 500 lei. (Traian Barbălată, 
activist cultural, Giurgiu, județul Ilfov).

• Grija și solicitudinea cu care sînt întîmpmați tratați 
oamenii muncii veniți în stațiunea balneară Căciulata. județul Vilcea, 
contribuie în mare măsură la asigurarea unor condiții bune de tratament 
și odihnă. De astfel de bune condiții am beneficiat și eu recent : cazare 
in camere confortabile, tratament medical de specialitate corespunzător, 
hrană de calitate și variată. Pentru strădaniile, lor, sincere mulțumiri co
lectivului care lucrează in această stațiune (Elisabeta Sereș, orașul Pe- 
trila, județul Hunedoara).

• Spre Oțelăriile patriei. In Primul trimestru a! anului, lu
crătorii atelierului de zonă C.F.R. — Satu Mare Fierăstrău au colectat și 
expediat peste 87 tone fier vechi și 84 tone fontă veche, precum și aproa
pe 4 tone deșeuri de bronz și aluminiu. (Vasile Țibirnă, muncitor).

produselor cooperației 
și fructe. (Titus Cior-

fabricii „Metalochim" 
de largă utilitate :

ședință operativă cu reprezen
tanții sectoarelor și fermelor. La 
început inginerul-șef Teodor Isăilă 
informează despre desfășurarea lu
crărilor agricole din perioada res
pectivă. El expune, pe scurt, proble
mele. sarcinile pentru perioada ur
mătoare. Apoi conducătorii sectoare
lor de producție prezintă, clar și con
cis, ce nevoi au. ce sprijin solicită din 
partea conducerii cooperativei. Pre
ședintele. inginerul-șef și contabi- 
lul-șef ascultă cu atenție cuvintul 
fermierilor, notează fiecare ceea ce 
tine de atribuțiile sale. Un alt mo
ment : contabilul-șef, Elisabeta Da
mian. înfățișează situația economică 
pe cooperativă, subliniind elementele 
noi apărute, iar vicepreședintele. 
Ștefan Molnar, se referă la aspectele 
privind sectorul industrial pe care-1 
coordonează si sectorul zootehnic al 
secției întii pe care o conduce ne
mijlocit.

In sistemul conducerii cooperativei 
agricole, un rol deosebit are cu
noașterea zilnică a rezultatelor, a 
situației fiecărui sector, în condițiile 
economisirii timpului specialiștilor, 
care trebuie să-și consacre energia 
rezolvării problemelor ce se ivesc în 
procesul de producție. Și în această 
direcție se poate vorbi de un stil de 
muncă concret, operativ, eficient.

4.5 milioane ouă. 
în alt caiet sint 
înscrise situația 
însămîntărilor și 
unele probleme 
privind întrajuto
rarea cu utilaje. 
Desigur, activita
tea în agricultu
ră are specificul 
ei determinat de 
urgenta pe care o 
impune munca în 
campanii, de con
dițiile climatice. 
Dar independent 
de aceasta, timpul 
de lucru al oame
nilor trebuie pla
nificat 
ca în 
pentru a se putea 
face toate lucră
rile la timp și de 
cea mai bună ca
litate. ceea ce 
reușesc coopera
torii din Salonta. 

Concomitent. îrt 
halele etajate ale 

complexului avicol, cooperatorii au 
introdus baterii, dublînd numărul 

ce se cresc pe ace- 
construit. Totul s-a făcut 
meseriașilor cooperativei, 

urgentarea unor lucrări 
privind instalarea bate-

UNELTE AGRICOLE 
puse la dispoziție 

de magazinele 
cooperației de consum 

în această perioadă, magazi
nele cooperativelor de consum 
au fost aprovizionate cu diferite 
unelte necesare pentru munca 
cimpului și ingrijitul grădinilor, 
în raioane special amenajate 
s-au pus in vinzare seceri, să- 
păligi. cazmale, furci, greble de 
fier, lopeți, ferăstraie și foar
feci pentru vie și pomi, bricege 
de altoit, teascuri, pluguri și 
accesorii de plug, precum și în
grășăminte chimice.

Pentru lucrările de curățenie 
în gospodăriile proprii ale săte-' 
nilor magazinele cooperativelor 
de consum oferă diferite prafuri 
și lichide de spălat și curățat, 
precum și materiale necesare 
zugrăvitului : var, ipsos, humă, 
pămînturi colorate, lacuri si vop
sele. pensule, perii, bidinele etc.

SUCEAVA

Pregătiri pentru noul
întocmai 
industrie

de păsări 
lași spațiu 
cu munca 
iar pentru 
migăloase 
riilor au participat cei mai priceputi 
elevi de la școlile din Salonta, 
sub îndrumarea mecanicilor coopera
tivei. în halele de creștere a păsări
lor. aleile dintre bateriile cu găini 
ouătoare au fost înălțate pe margine 
circa 7 cm. pentru a facilita menține
rea curățeniei, fără intervenția zil
nică a îngrijitoarelor. Economiile la 
cheltuielile de muncă sint substan
țiale.

...La Salonta există un singur ano
timp : anotimpul muncii neîntrerupte. 
Datorită diversificării sectoarelor 
productive și. in primul rind. dezvol
tării zootehniei și sectorului indus
trial, unde muncesc peste 600 de co
operatori. activitatea are un caracter 
de continuitate în tot cursul anului. 
Programul de lucru alcătuit pentru 
vară sau pentru iarnă este riguros 
respectat în orice sector sau loc de 
muncă. De altfel. înfăptuirile de care 
am amintit sint rezultatul unei munci 
pline de tenacitate și dîrzenie. des
fășurate intr-un spirit de ordine și 
disciplină, intr-un climat de exigen
tă și responsabilitate, de respect pen
tru lucrul bine făcut.

C. BORDEIANU

sezon turistic
Cea mai nouă unitate de ali

mentație publică din municipiul 
Suceava și totodată cea mai mo
dernă este restaurantul „Națio
nal". „Dispunem — ne spune 
Vasile Costiuc — de 7 saloane 
din care 3 profilate pe bucate 
cu specific bucovinean. De ase
menea există o sală unde se ser
vește micul dejun;. un salon re
zervat pentru cei ce doresc pro
duse de pescărie sau din vinat, 
iar celelalte două stau Ia dispo
ziția publicului consumator ori 
de cite ori solicită organizarea 
unor petreceri familiale. împreu
nă cu cele două terase de vară, 
unitatea noastră are o capacitate 
de 440 de locuri la mese. Și încă 
ceva. La „Național" lucrează cel 
mai bun maistru bucătar din 
Țara de Sus".

La Suceava, unde poposesc an 
de an un mare număr de turiști, 
lucrătorii întreprinderii comer
ciale de stat „Alimentația publi
că" au pregătit și alte amenajări 
pentru buna servire a oaspeților. 
După cum ne-a informat Mihai 
Avram, directorul întreprinderii, 
s-a dat în folosință restauran
tul „Brădet", situat in Parcul ti
neretului, care dispune de 80 
locuri in salon și alte 500 pe te
rase. în curind, în cartierul 
„George Enescu" se va inaugura 
o altă unitate de alimentație pu
blică în care vor funcționa țrn 
magăzin „Gospodina" și o pati
serie. Pregătirile pentru primirea ’ 
in cele mai bune condiții a oas
peților sint in toi și la comple
xul „Căprioara" din pădurea A- 
dincata, unde funcționează un 
hotel, un restaurant cu terasă și 
un camoing. orecum și la tera- 
se'e ..Ștrand" și „Feroviarul". 
(Gh. Parascan).

anp. » » »« ■ _____
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DE LA ADAS

Motelul llișești, județul Suceava

Administrația Asigurărilor de 
Stat recomandă fiecărui automo
bilist să contracteze, in condiții 
avantajoase, „asigurarea faculta
tivă de accidente a conducători
lor de autoturisme și a altor 
persoane aflate in autoturisme". 
Această asigurare acoperă, in li
mita numărului de locuri admis 
la transport, consecințele acci
dentelor întimplate persoanelor, 
nenominalizate, aflate în autotu
risme. Sumele asigurate, de pină 
la 30 000 lei de fiecare persoană, 
se plătesc, de către ADAS, inde
pendent de cele cuvenite in baza 
asigurării prin efectul legii de 
răspundere civilă auto sau a al
tor asigurări facultative. Primele 
anuale de asigurare, intre 30 lei 
și 240 lei în raport cu nivelul su
mei asigurate de fiecare persoa
nă. se pot plăti și in rate.

Pentru relații suplimentare și 
contractarea asigurării cei inte
resați se pot adresa responsabi
lilor cu asigurările din unitățile 
social's! ?. agentflor și inspectori
lor de asigurare, filialelor A.C.R. 
sau. direct, oricărei unități ADAS.

0 PIESĂ CONSACRATĂ RĂSCOALEI DIN 1907
„RĂFUIALA"

de Ștefan Berciu
la Teatrul „

Chiar dacă n-a reu
șit încă să-și îmbogă
țească sensibil forțele 
artistice proprii. Tea
trul „Mlhai Eminescu" 
din Botoșani, sub direc
ția regizorului Con
stantin Dinischiotu. s-a 
impus in ultimele sta
giuni prin anvergura 
programului său de 
cultură teatrală, prin 
conceperea spectacolu
lui ca factor esențial 
în declanșarea unei 
complexe acțiuni cul
turale. cu marcată fi
nalitate educativă.

Iată de ce premie
rele sale sint de cele 
mai multe ori însoțite 
de colocvii si simpo
zioane profesionale, de 
dezbateri . cu publicul. 
La care sint invitați să 
participe critici drama
tici din Întreaga tară, 
profesori și studenti ai 
institutului de teatru, 
oameni de cultură și 
artă prin a căror con
tribuție ecoul specta
colului se amplifică.

Grija pentru valori
ficarea moștenirii li
teraturii, dramatice na
ționale s-a împletit 
aici cu aceea pentru 
stimularea creației dra
matice contemporane, 
in special de inspirație 
istorică, multe piese 
fiind astfel reprezen
tate in premieră abso
lută.

Să adăugăm faptul 
că. după iași. Piatra 
Neamț, Bacău si Bir- 
lad, orașul Botoșani a 
devenit și el un centru 
de inițiativă teatrală și 
de stimulare a com
petiției profesionale pe 
o arie mai largă, aici 
organizindu-se Sâptă- 
mina teatrelor din 
Moldoya, avînd loc re
cent a doua ediție.

Desfășurată în ca
drul generos al Festi
valului national „Cin- 
tarea României". Săo- 
tămina teatrelor din 
Moldova (însoțită de

Mihai EminesciT
un colocviu final des
pre Dramaturgia ma
rilor evenimente) a 
adus la rampă in acest 
an în special specta
cole dedicate sărbătorii 
centenarului Indepen
denței și comemorării 
celor 70 de ani de la 
răscoala țăranilor din 
1907. Alături de tea
trele profesioniste au 
evoluat și formații 
teatrale de amatori din 
Botoșani.

Păntru comemorarea 
răscoalei din 1907, iz
bucnită în județul Bo
toșani. alegerea teatru
lui s-a oprit la piesa 
„Răfuiala" de Ștefan 
Berciu, reprezentată 
în premieră pe țară.

Autorul, cunoscut 
mai mult pentru pie
sele și romanele sale 
polițiste, a utilizat de 
astă dată formula pie
sei proces, desfășu
rarea acesteia după ti
picul completului de 
judecată permițîndu-i 
demascarea adevărate
lor cauze ale răscoalei 
și a adevăraților crimi
nali, portretizarea per
sonajelor piesei avînd 
și o evidentă valoare 
simbolică. exponen
țială.

Spectacolul, semnat 
de regizoarea Magda 
Bordeianu și distins de 
juriul Săptămînii tea
trelor din Moldova cu 
premiul pentru cea 
mai bună regie, evi
dențiază opozițiile e- 
sențiale, de clasă, ale 
personajelor, aflate nu 
doar intr-o simplă sală 
de judecată, ci și in 
fața judecății implaca
bile a istoriei. Regia 
beneficiază în acest 
sens de un foarte su
gestiv cadru scenic, 
creat de scenograful 
Mircea Ciobanu, valo
rile plastice ale repre
zentației imnunîndu-se 
prin percutanta lor 
spectaculară. unele

din Botoșani
momente constituin- 
du-se în admirabile 
metafore scenice ale 
martiriului țăranilor 
răsculați în 1907.

Din distribuția spec
tacolului — realizat 
prin colaborarea tea
trului cu A.T.M.-ul — 
se cuvine a fi mențio
nată in primul rind in
terpretarea lui Sorin 
Gheorghiu, invitat in 
reprezentație. Avocatul 
țăranilor devine un a- 
devărat acuzator pu
blic, exprimînd verdic
tul necruțător al isto
riei față de mon
struoasa crimă bur- 
ghezo-moșierească. Din 
păcate. interpretarea 
Procurorului de către 
Jean Maydick nu intră 
într-o replică artistică 
adecvată cu aceea a 
Avocatului, grupul a- 
supritorilor fiind în 
general destul de inex
presiv, cu toată pre
zența masivă a lui 
Boris Ciornei in rolul 
boierului Costache Mi- 
hălceanu.

Se disting în schimb 
cîțiva interpreți din 
grupul țăranilor : Sil
via Brădescu in rolul 
bătrinei Ana Trăișan 
(efigie simbolică a su
ferinței . întregii țări), 
Constantin Cadeschi 
(Anton Becheru) și 
Sorin Medeleni (Marin 
Jurcă). Doru Buzea 
(Velu Trăișan). precum 
și tînăra absolventă 
Cristina Radu Barto
lomeu, în rolul fiicei 
boierului, Tina Mihăl- 
ceanu.

Lucrat cu pasiune și 
nobilă dăruire artistică, 
spectacolul — inegal 
în asigurarea distribu
ției de care avea 
nevoie — confirmă 
viabilitatea scenică si 
forța dramatică a unei 
piese nu , doar ocazio
nale.

Victor PARHON

PRAHOVA. La Ploiești s-a 
desfășurat cea de-a IlI-a ediție 
a festivalului ințerjudețean de 
dans tematic,. lâ> cane-au părți 
cipat, 48 de tprrppții din Ca- 
pitală și majoritatea județelor 
tării. Cele de la întreprinderea 
mecanică Plopeni, de la casele 
de cultură ale sindicatelor din 
Ploiești. Oradea și Reșița și de 
la Palatul culturii din Ploiești 
s-au distins în mod cu totul deo
sebit. (Constantin Căpraru).
• ARAD. Teatrul de stat din 
Arad a găzduit faza județeană a 
Festivalului național „Cintarea 
României" în cadrul căreia 
au evoluat 14 formații de mu
zică ușoară din municipiul 
și județul Arad, cele mai bune 
formații dovedindu-șe a fi or
chestra de estradă a Casei mu
nicipale de cultură Arad și for
mația „Carusel" a comitetului 
județean U.T.C. în holul Tea
trului de stat din Arad a avut 
loc vernisajul expoziției filate
lice omagiale sugestiv intitulată 
„Cintarea României". 50 de lu
crări de pictură și 40 de piro
gravură, semnate de numeroși 
lucrători din domeniul sanitar 
din municipiul și județul Arad, 
sint reunite in expoziția deschi
să la clubul Liceului sanitar din 
Arad- (Constantin Simion).
• VASLUI. „De la flăcările lui 
1907 la împlinirile contempora
ne".— sub acest generic, la așe-

zămintele culturale din orașele 
și satele județului Vaslui conti
nuă să aibă loc numeroase ma
nifestări : montaje literare, ex- 
poSiț.ii, yx-puneri cu temele „Iti
nerar, ,,1907. în județul Vaslui", 
„Participarea,. vasluienilor la 
mătea răscoală", „1907 în crea
ția literară a românilor", „70 de 
ani de la răscoala țăranilor din 
1907“ și altele. (Crăciun Lăluci). 
• GORJ. „Patriei, prin cint 
cinstire". este genericul specta
colului cultural-artistic prezen
tat recent la Casa de cultură a 
sindicatelor din Tg. Jiu de for
mațiile cooperației meșteșugă
rești din Gorj, prilej cu care 
a debutat pe scenă ansamblul 
de cintece și dansuri oltenești 
„Altița". In cadrul manifestări
lor Festivalului național ,.Cin
tarea României", la Tg. Jiu a 
avut loc. în primă ediție, gala 
filmelor realizate de membrii 
cinecluburilor din Gorj. (D. 
Prună). • COVASNA. In sala 
de expoziții a Muzeului jude
țean din Sf. Gheorghe, în ca
drul Festivalului național „Cin
tarea României" a avut loc ver
nisajul expoziției de artă plas
tică „Independenta și libertatea 
națională", organizată de Comi
tetul de cultură și educație so
cialistă al județului împreună 
cu filiala din Sf. Gheorghe a 
U.A.P. (Tomori Geza).

în timp ce întreaga națiune, ca un 
singur om. își mobilizează forțele 
pentru a birui urmările celei mai 
mari calamități naturale din istoria 
modernă a României, cind noua orin- 
duire. socialistă. își probează strălu
cit capacitatea de a asigura îndepli
nirea integrală a programului de 
dezvoltare economico-socială a tării 
și de creștere a prosperității întregu
lui popor, iar opinia publică mon
dială urmărește cu stimă și ad
mirație acest uriaș efort și aceste 
minunate virtuți ale umanismului 
revoluționar, oficina de propagan
dă dușmănoasă, fraudulos intitulată 
„Europa liberă" — expresie a politi
cii neofasciste a celor mai reacțio
nare cercuri — face eforturi dispe
rate spre a reactiva elemen
te trădătoare, declasate, spre a lansa 
atacuri la adresa orînduirii noastre, 
a realizărilor poporului. Tocmai in
tr-un asemenea moment postul de 
radio amintit primește si include în 
arsenalul calomniei o scrisoare sem
nată de un oarecare Marin V. Nico- 
laescu. prin care acesta își confecțio
na. în numele „umanitarismului", o 
identitate cețoasă de ins „persecutat". 
Ce susține el 7 Că în urmă cu ani a 
fost privat de libertate, că societa
tea l-a condamnat la închisoare. 
Șl fără să precizeze motivul deten
ției, părăsind terenul faptelor, se 
lansează într-o perorație confuză pe 
tema .drepturilor omului", inspirat, 
după cum se grăbește să menționeze, 
de postul de radio -Europa liberă».

Dar cine este în realitate „colabo
ratorul" de ultimă oră 7 „Cine se a- 
seamănă se adună", zice un vechi pro
verb românesc, potrivit ca o mănușă 
în cazul de fată. Pentru că un colabo
rator mai pe măsura „apărătorilor li
bertății" de la oficina renegaților nici 
că se mai putea găsi. Individul este 
autorul unei performanțe rar intîlni- 
te : a reușit ca pină la virsta de 49 
de ani să nu aibă nici o meserie, nici 
o calificare. în al doilea rînd, indivi
dul care se dă drept „persecutat" nu 
este altceva decit un infractor de 
drept comun. Cu ani în urmă, stre
curat în postul de gestionar al unui 
magazin alimentar din Călan. județul

Hunedoara, a delapidat suma de 
87 000 lei, ceea ce i-a adus o con
damnare de 12 ani închisoare, 10 ani 
interdicție și 5 ani degradare civică. 
Era deci o măsură legală, firească 
și necesară, • pe care instituțiile 
juridice din orice tară sint în drept 
și datoare să le ia împotriva hoților, 
a celor ce lovesc în avutul societă
ții, in avutul personal al oamenilor. 
A bene’iciat de clementa statului și 
n-a executat decit 6 ani de pedeapsă. 
Atit înainte, cit și după ispășirea pe
depsei pentru hoție i s-au oferit 
nenumărate posibilități de a munci 
demn, de a se califica, de a se în
cadra intr-o activitate utilă, de a ciș- 
tiga cinstit și de a-și face un rost 
in viață. Rind pe rînd și-a făcut 
scurte apariții la Trustul de con
strucții și montaje miniere din Pe
troșani, la Exploatarea minieră Dil- 
ja, la mina Vulcan și in alte locuri. 
Le-a părăsit repede, atras de traiul 
parazitar, de o existență marcată de 
expediente dubioase, în imediata a- 
proplere a codului penal. Cartea sa 
de muncă abundă în „pete albe", pe
rioade de luni și ani marcate infa
mant de afaceri suspecte, bișnițărie 
pe litoral, episoade penibile care-1 
aduc în fața organelor de ordine.

Acesta este insul care clamează 
despre „drepturile omului" la „Eu
ropa liberă", fără să sufle o vorbu- 
liță despre felul în care, decenii de-a 
rindul. s-a complăcut in încălcarea și 
sfidarea sistematică a ceea ce repre
zintă inseparabil drepturile și îndato
ririle omului — cinstea, munca, tra
iul pe propriile picioare, obligațiile 
cetățenești elementare. După cum 
„uită" să pomenească ceva cu privire 
la cei 87 000 lei furați — bani primiți 
pe alimente de la muncitorii din Că
lan — sumă pe care, eschivîndu-se 
in fel și chip timp de 15 ani. nu a 
restituit-o nici pînă-n ziua de azi.

Părea că în toamna anului trecut, 
după atîtea avataruri pricinuite de 
traiul parazitar din care-și făcuse o 
a doua natură, s-a decis să-și refacă 
viața. Așa se și explică solicitudinea 
conducerii întreprinderii „Laromet" 
față de cererea de angajare sem
nată de Marin V. Nicolaeseu, prin 
care acesta dorea „angajarea mea

ca muncitor necalificat... spre ■ 
putea să mă calific și eu la locul de 
muncă prin cursurile care se tin pe
riodic in cadrul întreprinderii", a- 
dăugînd : „doresc să lucrez cu toată 
conștiinciozitatea și să-mi îndepli
nesc toate obligațiile ce-mi revin". 
Și din nou a acționat sub forme 
multiple umanismul propriu orîridui- 
rii noastre socialiste. Cine și unde 
în lumea „liberă", care n-are de lu
cru pentru milioane de șomeri, din-

frecvență a Liceului „Ion Neculce". 
Pentru aceasta, la intervenția celor 
din întreprindere, obține dispensa de 
virstă din partea Ministerului Edu
cației și învățămintului. I se acordă 
o lună de concediu de studii, deși nu 
avea nici jumătate de an în cîmpul 
muncii. După cum se vede, un șir 
lung de „persecuții" !

Dar nu număi generozitatea și soli
daritatea umană sint nelimitate, ci 
și nemernicia. A doua zi după cu-

arătat încă o dată ura fată de po
porul a cărui limbă cutează s-o fo
losească.

Iar dacă bossii acestor Blugi plă
tite la kilogramul de calomnie vor 
să măsoare din cind î.n cind „efi
ciența" jalnicei lor strădanii, le pu
tem servi cîteva păreri exprimate de 
colectivul muncitoresc de la „Laro
met", care a înfierat în unanimitate 
atitudinea nedemnă, calomnioasă a 
lui Nicolaeseu și activitatea dușmă-

Un infractor de drept comun, un declasat 
găsește ascultare la „Europa liberă" 

lată tipul de colaborator pe care îl mai poate recruta această 

oficină a propagandei dușmănoase împotriva poporului nostru

tre care mulți posedă diplome uni
versitare și carnete de înaltă califi
care, oferă imediat slujbă unui om 
care se apropie de 50 de ani fără să 
cunoască nici o meserie ? Buna cre
dință și grija față de om, omul con
cret Nicolaeseu, au mers insă mult 
mai departe. De ce 7 Exact din acele 
considerente cu adevărat umaniste, 
cunoscute de toți cetățenii țării noas
tre ca o cucerire fundamentală a 
orinduirii sociale de la noi. Tocmai 
acele considerente pe care apatrizii 
de la „Europa liberă" încearcă să Ie 
ignore, să le defăimeze. Deși necali
ficat, Nicolaeseu a fost repartizat la 
„Laromet" in secția de țevi-bare, 
unde i s-a încredințat o mașină mo
dernă de tras la rece. De la 22 oc
tombrie 1976, cind a fost angajat, a 
primit in medie, lunar, o retribuție 
de 1 900 lei. „Mai mult nici nu se 
putea face pentru mine", avea să 
recunoască el mai tirziu. Ba s-a făcut 
mai mult decit se putea face : la nu
mai cîteva luni după angajare a pri
mit dreptul de a studia la secția fără

tremurul devastator din 4 martie, 
cind „Laromet" devenise o baricadă 
a salvării și refacerii (hale prăbuși
te, coșuri dărîmate, ziduri căzute, 
pagube de zeci de milioane de lei), 
cind întreaga suflare a uzinei acțio
na cu eroism și abnegație muncito
rească, unul singur, Nicolaeseu, a dat 
bir cu fugiții. N-a ridicat o lopată 
de moloz, n-a mișcat o cărămidă. Se 
speriase 7 Nu Socotise, calculase la 
rece că a sosit momentul să dea 
„lovitura vieții". în dimineața de 5 
martie, cind țara își plîngea victi
mele și în același timp îi salva pe 
supraviețuitori, exact atunci a găsit 
momentul să se autoproclame „vic
timă" și să-și ticluiască scrisoarea 
amintită. Și iată că intr-un București 
peste care trecuse tăvălugul sinistru
lui și unde clipă de clipă se săvir- 
șeau adevărate minuni pentru oa
meni, cînd salvarea fiecărui om re
prezenta cea mai înaltă problemă 
umanitară, se găsește unul de teapa 
lui Nicolaeseu. gata să „colaboreze" 
cu cei cărora le seamănă, cu oficina 
dușmănoasă care, astfel, și-a mai

noasă a postului de radio „Europa 
liberă" la adresa poporului nostru : 

„Ca muncitor al acestei întreprin
deri, al acestei țări, mă intreb cum 
de a fost posibil ca acest individ să 
ajungă la o asemenea degradare mo
rală. Vine la «Laromet» declaring că 
vrea să muncească cinstit și să-și 
continue studiile. Este sprijinit. Ni
meni nu-1 suspectează pentru desele 
sale rătăciri din trecut. Primește o 
retribuție bună pentru un muncitor 
necalificat. în schimb, încearcă să 
se sustragă de la obligația de a res
titui societății cei 87 000 lei delapi
dați. Și tot el. arătind că n-a tras 
nici un învățămint din faptele sale 
reprobabile, încearcă să ne pone
grească viața și munca ! Colectivul 
nostru este o familie unită și un a- 
semenea element nu are ce căuta 
printre noi" (Ionel Atanasiu, munci
tor la atelierul de turnătorie).

„Ce-o fi simțit oare în zilele de 
grea încercare pentru poporul nos
tru, cind oamenii erau salvați de 
sub dărîmături, cînd societatea le

alina suferințele, îi muta în aparta
mente noi, cind puneam cu toții 
umărul la refacere 7 Ce poate să 
simtă unul care cutează să-și deni
greze țara, poporul 7 Cu asemenea 
indivizi se însoțesc cei de la oficina 
ce-și zice -Europa liberă». La ase
menea post de radio, asemenea co- 
laborator" (Ion Spălățelu. muncitor 
la secția tevi-bare).

„S-a bucurat de. omenia societății 
noastre, dar, in loc să înțeleagă și să 
răsplătească posibilitatea de a-și 
șterge trecutul rușinos, s-a înstrăi
nat de lumea noastră și s-a pus în 
slujba trădătorilor de țară. Ce a se
mănat va culege — dezgustul nostru, 
al oricărui om di.n țara noastră". 
(Vlad Gheorghe, muncitor sculer).

„Din ce a trăit Nicolaeseu 7 A fu
rat de la noi, iar sufletul și l-a vî.n- 
dut celor ce au nevoie de el. Pină 
și pe cel de la «Europa liberă» i-a 
mințit cum că ar fi muncitor. De 
fapt, și el, și cei cărora li s-a adre
sat fac același lucru : mint, calom
niază, înveninează. Locul acestui in
divid nu ăste printre noi. muncito
rii". (Maistrul Gheorghe Cozea, de 
la secția țevi-bare).

„A profitat de faptul că în Între
prinderile noastre sint bine primiți 
toți cei ce vin să muncească. El insă 
numai la muncă cinstită nu se gîn- 
deă, ci cum să speculeze omenia co
lectivității noastre socialiste. Mă în
treb : la care întreprindere capitalis
tă ar fi găsit un asemenea ins ușa 
deschisă, cine ar fi stat măcar de 
vorbă cu el. cunoscîndu-i «cartea de 
vizită» ? Calomniile sale nu puteau 
să-și afle «ecou» decit printre indi
vizii de aceeași teapă cu el — deni
gratorii și vînzătorii de patrie". (Ion 
Stanciu, inginerul șef al uzinei).

„I s-a acordat șansa de a rupe 
o dată pentru totdeauna cu existența 
de infractor și declasat, de a duce o 
viață cinstită și demnă. N-a făcut-o 
însă, deși singur a spus că a fost 
ajutat de noi, de societatea noastră. 
Cum a putut să la omenia ce i s-a 
arătat drept slăbiciune 7“ (Liviu 
Baston, șeful atelierului de laminoare).

„Celor de la «Europa liberă» le 
spunem răspicat : «Priviți-vă colabo
ratorul. E croit după chipul și ase
mănarea voastră». Cit adevăr ascunde 
zicala românească : «Spune-mi cu 
cine te-nsoțești, ca să-ți spun cine

ești !»“. (Ion D. Petre, șef de echipă 
Ia secția tevi-bare).

Colectivul acestei întreprinderi 
s-a întrunit pînă acum în multe, 
foarte multe adunări. Și-a examinat 
într-un cadru democratic problemele 
de muncă și viată care-1 preocupă, 
exercitîndu-și prerogativele de stăpîn 
al utinej, de beneficiar al roadelor 
muncii sale închinate înfloririi pa
triei. Uneori, în chip firesc, cu maxi
mă răspundere socială, a supus unei 
critici ascuțite, constructive, neajun
surile cu care se confruntă. Și a știut 
să le înlăture. De data aceasta, adu
narea a avut un caracter neobișnuit, 
oamenii exprimîndu-și oprobriul și 
minia fată de o manifestare nedem
nă. calomnioasă împotriva lor. a co
lectivității. și cerînd. cu deplină în
dreptățire, îndepărtarea celui vinovat 
din mijlocul colectivului.

In societatea noastră, oricui i ie 
oferă șansa să se realizeze, să-și fău
rească o viață cinstită, demnă, ome
nească. Chiar și celor care. într-un 
fel sau altul, s-au abătut de la 
cursul firesc al existenței, au săvîr- 
șit acte care sînt condamnate de le
gile țării și de principiile morale ale 
societății noastre. Dar fructificarea 
acestei șanse depinde, bineînțeles, 
de măsura în care cel în cauză știe 
să tragă învățămintele cuvenite din 
propriile rătăciri, să înțeleagă cu 
adevărat umanismul societății, să 
dea dovadă de responsabilitate socia
lă și de seriozitate. Față de cei ce 
interpretează insă umanismul socie
tății noastre ca un act de slăbiciune, 
care încearcă să împroaște cu noroi, 
să se dedea la acte nedemne, opinia 
publică își exprimă oprobriul său 
îndreptățit. O asemenea atitudine 
este singura justă, singura pe care 
sîntem chemați să o luăm împotriva 
elementelor declasate, elemente pe 
care — ca în cazul de față — duș
manii de peste hotare încearcă să le 
folosească pentru a ataca cuceririle 
noastre revoluționare, pentru a ca
lomnia viața și împlinirile noastre 
socialiste, pentru a denigra poporul 
nostru.

Laurentiu DUȚA 
Constantin MORARU
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REALIZĂRI ALE JUDEȚULUI TULCEA 
ÎN PRIMUL TRIMESTRU 

TELEGRAMA ADRESATĂ C. C. AL P. C. R„ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Intr-o telegramă adresată C.C. al 
P.C.R.. tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de Comitetul județean. Tulcea al 
P.C.R. se arată că oamenii muncii 
de pe aceste meleaguri. în. frunte cu 
comuniștii, au îndeplinit sarcinile de 
plan pe primul trimestru la produc
ția industrială globală, producția 
marfă, la prestările de servicii și la 
export.

în această perioadă, colectivele în
treprinderilor tulcene au livrat su
plimentar importante cantități de a- 
lumină calcinată, feroaliaje, cupru, 
zinc și plumb în concentrate, conser
ve de legiune și fructe, pește, carne 
de porc, stuf și alte produse. Rezul
tate importante au fost obținute și în 
agricultură, reușindu-se să se încheie

însămînțările la cultura florii-soare- 
lui, iar acum se desfășoară intens se
mănatul porumbului.

Vă asigurăm, mult stimate și iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. se 
spune în Încheierea telegramei, că 
oamenii muncii din județul Tulcea 
vor munci cu toată abnegația pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor și 
angajamentelor asumate pe anul 1977. 
pentru a da viață programului adop
tat de ședința comună a C.C. al 
P.C.R.. Marii Adunări Naționale și 
Consiliului Suprem al Dezvoltării E- 
conomice și Sociale, aducîndu-ne ast
fel contribuția la dezvoltarea și în
florirea scumpei noastre patrii — Re
publica Socialistă România.

Plecarea delegației
Adunării Republicii Portugheze

Marți dimineața a părăsit Capitala 
delegația Adunării Republicii Portu
gheze. condusă de Vasco da Gama 
Fernandes. președintele adunării, 
care la invitația Marii Adunări Na
ționale a făcut o vizită în țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări

Naționale, Virgil Teodorescu, vice
președinte al M.A.N.. Margareta 
Hauser, secretar al M.A.N., Ilie Șa- 
lapa. președintele Comisiei pentru 
industrie și activitatea economico- 
financiară.

Au fost prezenți Antonio Novais 
Machado, ambasadorul Republicii 
Portugheze la București, membri ai 
ambasadei. (Agerpres)

în Capitală s-a deschis

UN MARE COMPLEX COMERCIAL DE ViNZARE A MOBILEI
în pavilionul fostei expoziții de pe 

șoseaua Kiseleff. din apropierea la
cului Herăstrău din Capitală, s-a 
deschis cel mai mare complex comer
cial de vînzare a mobilei. Noua uni
tate. coordonată direct de întreprin
derea de prezentare „Mobila1* a Cen
tralei de prelucrare a lemnului — a 
fost creată in scopul cunoașterii și 
satisfacerii intr-un grad sporit a pre
ferințelor populației și îndeosebi ale 
familiilor care se mută in locuințe 
noi.

Pe o suprafață de 4 650 mp sînt 
prezentate numeroase tipuri de mo
bilier, precum și diverse forme de 
aranjare a unor garsoniere și apar
tamente cu 2. 3 sau 4 camere. Sînt 
astfel expuse mai bine de 60 la sută

din tipurile de mobilă care alcătuiesc 
nomenclatorul producției în acest do
meniu al Ministerului Economiei Fo
restiere și Materialelor de Construc
ții. O noutate o constituie și faptul 
că întreprinderea respectivă va asi
gura contra cost transportul și 
montarea mobilei. Certificatul de ga
ranție va fi semnat în momentul cînd 
mobila va fi aranjată în apartament. 
Termenul de cumpărare de la per
fectarea actelor și pînă la sosirea 
mobilei acasă nu va fi mai mare de 
3—5 zile, pentru produsele de serie.

Organele de resort ale ministerului 
prevăd deschiderea în curînd a unor 
astfel de magazine la Tirgu Mureș, 
Iași. CIuj-Napoca. Suceava și în alte 
localități.

tv
PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală — Itinerar» de vacanță 
10,00 Teatru TV : ;,1907“, după ^piftsa 

..Pîrjolul“, de Cezar Petrescu și 
Dinu Bondi și după,romanul „19Q7“ . 
de Cezar Petrescu. Adaptare TV 
de Liana Lapatin și Letiția Popa 

11,30 Semnături tinere în vatra satului.
Reportaj realizat în comuna Poia
na Mare, .județul Dolj

11.45 întrebări și răspunsuri. Emisiune 
în ajutorul lectorilor, propagan
diștilor și cursanților din învăță- 
mîntul politico-ideologic de partid

12.15 Telex
12,20 închiderea programului
15,10 Matineu de vacanță : Blîndul Ben 
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală*
16.35 Curs de limba germană
17,05 Cabinet de perfecționare profesio

nală
17,25 Din țările socialiste
17.35 Tragerea Pronoexpres
17.45 Moștenire pentru viitor. Cîntăreți

ai Independenței : Vasile Alecsan- 
dri

18,35 Telecronică pentru pionieri
18.50 Forum cetățenesc
10.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20.00 Mandatul de delegat. Reportaj cu 

delegați la Congresul țărănimii
20.15 Film artistic : ..Mastodontul” —- o 

producție a casei de filme nr. 5. 
.Scenariul : Ioan Qrigor©scu<..~ ..Re- 

. gia : Virgil ,Calotescu.   .
21.40 Grave . probleme politice, soeiale 

și umanitare în lumea capitalului.
22.00 Cîntă azi întreaga țară — melodii 

populare
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL II

20.00 Eroi îndrăgiți de copii : Heidi
20,25 Bijuterii muzicale : Din vremea 

vechilor maeștri
20.45 Telex
20.50 Emisiune de știință : Laser — lu

mină fantastică
21.20 O operă remarcabilă în dezvolta

rea gîndirii marxiste în România: 
,.Neoiobăgia“, de Constantin Do- 
brogeanu-Gherea

21.50 Un fapt văzut de aproape. Repor
taj filmat la întreprinderea de me
canică fină din Capitală

Sub stema luminoasă a patriei
(Urmare din pag. I)
poate realiza numai aici, prin mun
ca noastră, a tuturor.

Dintotdeauna sentimentul patriotic 
a fost indisolubil legat de prezența 
pe pămîntul patriei, exilul sau fuga 
fiind blamate cu strășnicie și consi
derate ca aducînd moarte spirituală 
sigură, așa cum sublinia în versuri 
memorabile Coșbuc : „Țări străine. 
Mult amar, / Mult amar de cine-și 
lasă / Mamă și frați buni acasă... Nu 
știu cum am să trăiesc / ’colo-n ță
rile străine. / însă știu ațît de 
bine, / Că-n dor am să mă topesc, / 
Și-n veci nu-mi va bate vîntul 7 
Să-mi mai văd din nou pămînțul" 
(„Dragostea păcurărească").

Cit timp ne simțim legați prin mii 
de fire de solul care a dat tărie îna
intașilor și conferă putere sporită 
prezentului, conștiința patriei e ge
neratoare de fapte excepționale. Ne 
simțim modelați sufletește după ma
tricea eternă a patriei, incit lucrind

pentru prezent îi avem în vedere pe 
cei ce vor veni după noi și voi- con
tinua ritmul. Deși creind într-un 
spațiu spiritual străin, Brâncuși im
primă operei lui sufletul patriei sale. 
Balada „Mioriței", rapsodiile lui 
Enescu. Coloana infinită a lui Brăn- 
cuși intră prin tot ce înseamnă pa
trie în ființa noastră profundă. Căr
țile, operele muzicale sau sculpturi
le. toate creațiile românești, defini
torii, remarcate in biblioteci, ascul
tate în săli de concerte ori văzyle î.n 
muzee, ilustrează că lucrările de a- 
cest gen nu sînt variații neutre pe 
teme general cunoscute, ci mărturii 
ale patriei. Pe scurt, scrierile croni
carilor și vibrantul Testament al lui 
Arghezi sint, împreună cu edificiile 
monumentale’ ale epocii socialiste, 
cu mișcătoarele fapte de eroism în 
muncă, mărturii ale Patriei. Două
zeci și unu de milioane de fii acțio
nează solidar, îndrumați de partid, 
sub stema luminoasă a Patriei.

(Urmare din pag. I)
duse ce trebuiau — conform progra
mului — să fie fabricate și livrate 
comerțului. Nici mai mult, nici mai 
puțin, numai restanțele din anul tre

cut se ridică la 23 de produse noi 
electrocasnice. Am extras, din această 
listă a restantelor, citeva produse in
sistent solicitate de multă vreme de 
către cumpărători, pe care le pre
zentăm in tabelul de mai jos :

Produsul Unitatea 
producătoare

Prevăzut a 
1976

se livra
1977

Livrat 
la zi

Mașină electrică 
de cusut automată 
tip „Sanda"

Întreprinderea 
mecanică Cugir 1 000 18 000 —

Mașină de spălat 
rufe cu program 
automat

întreprinderea 
mecanică Cugir — 10 000 —

Aspirator de praf 
de 650 wați

întreprinderea 
„Electroargeș" — 50 000 —

Uscător de păr tip
UP-4

Întreprinderea 
„Electroargeș" 25 000 55 000 8 500

Mașină electrică de 
gătit cu 3 ochiuri 
și cuptor tip „Vera"

Întreprinderea 
„23 August" 
Satu Mare

25 000 25 000 1 030

Care sînt cauzele acestor neîmpli- 
niri ? Ce măsuri sint necesare pentru 
înlăturarea răminerii în urmă ? Cind 
vor fi livrate efectiv, pe piață, noile 
produse electrocasnice 7 Am căutat 
răspuns la aceste întrebări din dis
cuțiile purtate cu cadre de conducere 
din citeva întreprinderi producătoare. 
Iată ce am aflat :

Totul depinde de primi
rea motoarelor... Realizarea 
mașinii electrice automate de cusut 
„Sanda" — destinată execuției cu
lturilor drepte, zig-zag, decorativ*

și utilitare — și a mașinii de spălat 
rufe cu program automat constituie 
preocupări mai vechi ale specialiști
lor de la întreprinderea mecanică 
din Cugir. ne-a informat inginerul 
Nicolae Sîrbu, directorul tehnic al 
unității din Cugir. In curind, in 
Întreprindere se vor încheia pre
gătirile pentru fabricație. Se ridică 
însă unele probleme în legătură cu 
asigurarea unor subansamble. în 
principal, este vorba de motoa
rele electrice. S-a întocmit un 
program care prevede’ realizarea 
motorului la „Electroargeș" pînă în 
iulie a.c. și a reostatului cu cordonul

„CONTUL OMENIEI"
TELEGRAME ADRESATE 

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

președintele Comitetului național de ajutorare
Din întreaga țară, pe adresa to

varășei Elena Ceaușescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Comitetului 
national de ajutorare, continuă să so
sească telegrame prin care- colective 
de oameni ai muncii de la orașe și 
sate informează despre hotărîrea lor 
de a contribui la efortul general al 
națiunii noastre pentru înlăturarea 
cit mai grabnică a consecințelor cu
tremurului.

Comitetul județean al femeilor 
Galați a înscris in Contul omeniei 
1 525 000 lei și s-a angajat să depună 
pină la sfîrșitul anului incă 400 000 
lei, bani ce vor fi obținuți prin valo
rificarea diferitelor obiecte de tip ar
tizanal.

La rindul lor, femeile sucevene s-au 
angajat să subscrie la „Contul 1977** 
400 000 lei, iar gospodinele de pe a- 
ceste meleaguri au donat familiilor 
sinistrate peste 1 900 hectolitri lapte 
de vacăț 61 tone cartofi, 3100 kilo
grame carne de pasăre, mai mult de 
1 000 kg fasole, 153 000 ouă și alte 
produse.

Comitetul județean al femeilor Hu
nedoara informează că depune în 
contul omeniei 293 469 lei și că fe
meile de aici au executat pentru fa
miliile sinistrate articole de îmbră
căminte, de lenjerie și alte bunuri în 
valoare de 60 000 lei.

Femeile de pe plaiurile sălăjene 
s-au angajat să depună pînă la sfir-

șitul anului în contul omeniei 
200 000 de lei.

Țăranii cooperatori din județul Bo
toșani au hotărît să dondze 2,2 mi
lioane lei. 300 tone griu. 40 tone 
carne, 1 135 000 hectolitri lapte, 10 
tone zahăr, 
cantități de 
alte bunuri.

Purtătorii 
color, români, maghiari, germani, din 
județul Mureș au depus peste 300 000 
lei, sumă realizată din muncă patrio
tică, colectarea de deșeuri, spectacole 
susținute de cele mai bune formații 
artistice pionierești, precum și din 
donații personale. Ei au strins. de a- 
semenea. peste 15 000 volume de cărți 
care au fost expediate școlilor ale 
căror biblioteci au fost distruse.

Forestierii de pe meleagurile su
cevene au hotărît să contribuie la e- 
fortul întregii noastre națiuni in o- 
pera de refacere cu 7 milioane lei, 
reprezentind gratificațiile cuvenite pe 
1976 și și-au suplimentat angajamen
tul în întrecerea socialistă pe acest 
an cu încă 10 milioane lei la produc
ția industrială. Cadrele didactice din 
același județ subscriu in contul o- 
meniei 7 982 000 lei, iar lucrătorii 
din comerțul de stat din municipiul 
Suceava — 1.5 milioane lei. Locuito
rii comunei Bosanci au hotărît să 
contribuie la același cont cu 389 000 
lei.

Colectivul Combinatului de lianți

tone griu. 40 ,j 
hectolitri, lapte, 

precum și importante 
porumb, fasole, ouă și

cravatelor roșii cu tri-

și azbociment — Tg. Jiu a hotărit să 
doneze 1 485 000 lei. reprezentind re
tribuția netă pe o zi din fiecare lună 
a anului. In același timp, s-a angajat 
să livreze suplimentar, peste angaja
mentul anual, pentru zonele afectate 
de seism. 8 000 tone ciment. 300 000 
cărămizi, 100 000 țigle, 1 000 tone var și 
10 000 m.p plăci ondulate din azboci
ment. La rindul lor. muncitorii, teh
nicienii, inginerii și funcționarii 
Combinatului de prelucrare a lemnu
lui din aceeași localitate contribuie 
cu 1 490 000 lei. reprezentând retribuția 
pe o zi din fiecare lună, pînă la sfîr
șitul anului. în același timp, pentru 
asigurarea materialelor necesare re
construcției și-au suplimentat anga
jamentul initial cu 1 000 mc cheres
tea. 10 000 mp parchete, 1 000 mc pla
caj pentru construcție, 10 000 mp 
plăci aglomerate din lemn si 20 000 
mo panouri pentru construcții. Lu
crătorii întreprinderii de transporturi 
auto din Gorj au depus in contul 
omeniei suma de 1 144 660 lei. repre
zentind gratificațiile ce li se cuvin pe 
anul 1976.

Din județul Brașov, cooperatorii 
din comuna Lisa depun 32 870 lei și 
vor dona 5 000 kg secară și 11 000 kg 
cartofi ; cooperatorii din Ghimbav — 
40 800. lei. precum și 10 tone cartofi ; 
membrii C.A.P. Cristian — 146 000 lei 
și 20 tone cartofi, iar cei din Stupini 
— 47 450 lei. 10 tone cartofi și 10 tone 
de griu.

Membrii cooperativei agricole de 
producție din Păuncști, județul Vran- 
cea, contribuie cu 382 000 lei, 
drele didactice din comuna 
același județ» cu 47 000 lei.

Locuitorii comunei Cernat.
Covasna, depun 264 000 lei.

iar ca- 
S urai a,

județul

(Agerpres)
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TENIS în pragul unui bogat sezon
competițional pentru jucătorii români
Programul pregătirii și .participării 

echipei României la noua ediție a 
„Cupei Davis" constituie principala 
preocupare a federației noastre de 
tenis. După cum ne-a informat Al. 
Lăzărescu. secretar responsabil al 
F.R.T., formația reprezentativă, con
dusă de „căpitanul nejucător** Con
stantin Năstase, e alcătuită din urmă
torii șase tenismani : Ilie Năstase, 
Ion Tiriac. Dumitru Hărădău. Traian 
Marcu, Andrei Dîrzu (născut în 1959, 
de la clubul Progresul) și Marian 
Mîrza (născut în 1957. fost la Pro
gresul, in prezent la clubul Steaua).

Jocurile pentru „Cupa Davis" — 
zona europeană A — vor începe eu 
meciul România—Belgia, la București, 
între' 29 aprilie și 1 mai. în cazul 
unei victorii, pe deplin posibile, echi
pa noastră va juca, de asemenea la 
București (6—8 mai), cu formația 
Cehoslovaciei. Un eventual succes ar 
duc.e ecțiipa ...Rom^|ieiJ.(->ța-.f.uș-rfg^u 
meci pe terenul propriu («semifinalele 
zonei) contra echipei Macii Britanii 
(10—12 iunie). La capătul acestei se
rii de partide destul de avantajoase, 
pe care echipa noastră speră să le 
încheie victorioasă, ar urma finala 
zonei europene A. în deplasare. îm
potriva uneia dintre cele trei posibi
le finaliste — R.F. Germania. Franța 
sau Polonia (29—31 iulie).

Reamintim că in perioada dinain-

și

loc 
ale

Chicago

și cam- 
Româ-

tea începerii întrecerilor pentru 
„Cupa Davis" Ilie Năstase și Ion 
Tiriac vor juca alături de Guillermo 
Vilas și Vitas Gerulaitiș in două tur
nee ale căror încasări sint destinate 
ajutorării sinistraților de pe urma 
cutremurului din 4 martie — la Vir
ginia Beach (17 aprilie) 
(24 aprilie).

Luna aceasta vor avea 
pionatele internaționale
niei (18—24 aprilie), prilej de verifi
care și pentru ceilalți compbnenți ai 
formației noastre. Turneul '/ balcanic 
va avea loc tot la București (10—17 
iulie), echipa României avînd de re
confirmat titlul cucerit anul trecut la 
Belgrad. Interesant prin evoluția 
unor jucători' de perspectivă (pînă la 
20 de ani) va fi turneul zonal semi
final al „Cupei Galea" — ocazie de 
a vedea la București talente 
Suedia, Australia, Cehoslovacia 
firește. România. in . . - -

De asemenea, de l»"FJR.Ts sintem 
lnștfi’nțsti că au”fOsf"mscrisf''pentfiJ 
turnee de mare reputație — campio
natele internaționale de la Roma, 
turneul Roland Garros și cel de la 
Wimbledon — mai multi jucători ro
mâni in curs de afirmare': Virginia 
Ruzici. Florența Mihai, Lucia Roma
nov (18 ani). Dumitru Hărâdău. Tra
ian Marcu, Andrei Dirzu si Florin 
Segărceanu.

din
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ÎN CÎTEVA RÎNDURI

vremea
Ieri In țară : Vremea a fost rece. Ce

rul a devenit schimbător in sudul și 
sud-vestul țării, dar s-a menținut aco
perit în rest. Au căzut precipitații slabe, 
locale, mai ales sub formă de ninsoare 
în Transilvania, Maramureș, vestul Mol
dovei și zona de munte. A mai plouat 
slab în centrul Munteniei și în sudul 
Banatului. Vîntul a prezentat intensifi
cări pină la 50 km pe oră în Moldova, 
nordul Dobrogei și zona de munte. 
Temperatura aerului, la ora 14. era 
cuprinsă între zero grade la Odorhei și 
Huedin și 12 grade la Băilești, Bechet, 
Alexandria șl Turnu Măgurele.

Timpul probabil pentru zilele de 14, 
15 și 16 aprilie. In țară : Vreme rece în 
primele zile, apoi în curs de încălzire. 
Cerul va fi temporar noros. Vor cădea 
ploi locale, care vor avea și caracter 
de aversă, mai frecvente în nordul ță
rii, unde în prima zi 
și lapoviță și ninsoare, 
moderat, predominînd 
început, apoi din vest, 
cuprinse între minus 2 . . _ . ...
local mai coborîte în primele nopți, iar 
maximele între 6 șl 16 grade, mai ri
dicate în a doua parte a intervalului. 
In primele nopți se va produce brumă, 
cu caracter local în cea mai mare parte 
a țării. In București : Vreme rdee la 
începutul intervalului, apoi în curs de 
încălzire. Cerul va fi temporar noros. 
Ploaie de scurtă durată. Vint moderat. 
Condiții de brumă în primele nopți.

se vor semnala 
Vîntul va sufla 
din nord-est la 
Minimele vor fi 
și plus 8 grade,

• Etapa I a campionatului națio
nal de carting, care urma să aibă loc 
in zilele de 16 și 17 aprilie la Slobo
zia, a fost amînată la cererea orga
nizatorilor. întrecerile se vor desfă
șura în zilele de 21 și 22 mai. Cea 
de-a doua etapă a acestei competiții 
a fost reprogramată pentru zilele 
25 și 26 iunie la Brașov.

de

un
cu

• La Budapesta a avut loc 
patrulater international de popice 
participarea echipelor de juniori ale 
României, R. D. Germane, Ceho
slovaciei și Ungariei.

în proba feminină, victoria a reve
nit selecționatei României cu 2 470 
puncte. La individual, primul loc a 
fost ocupat de Cornelia Nicolaie 
(România), cu 440 puncte. Competi
ția masculină a fost ciștigată de 
echipa R. D. Germane, care a tota
lizat 5 240 puncte. Dalbor Lang 
(Cehoslovacia) s-a clasat pe primul 
loc la individual, cu 914 puncte.

• în orașul suedez Goteborg 
inceput întrecerile primei ediții 
campionatului mondial masculin 
handbal rezervat echipelor de 
neret.

în grupa preliminară B, din care 
face parte și echipa României, selec-

au 
a 

de 
ti

de alimentare la „Electromureș" Tîr- 
gu Mureș. Dacă se rezolvă problema 
motorului și reostatului. in acest an 
livrăm comerțului mașinile solicitate, 
în ceea ce ne privește, sintem pre
gătiți pentru fabricarea acestor 
mașini.

— Care este în prezent soarta ma
șinilor de spălat rufe cu program 
automat ?

— încă din 1969 s-a pus problema 
fabricării unei asemenea mașini la 
Cugir. Apoi, forurile de resort au 
avut în vedere, ca acest produs să se

tionata Danemarcei a învins, cu sco
rul de 27—18 (12—7) formația Ma
rocului.

Rezultate înregistrate în. celelalte 
grupe : .U.R.S.S. — R. D. Germană 
21—15 (10—5) ; Iugoslavia — Kuweit 
32—13 (16—9) ; Suedia — Elveția
ZiA----- 1 AUfcWWI V 1

32—13 (16—9) ; Suedia
22—21 (10—9) ; Franța — Madagascar
38—15 -
Austria 24—9 
nisia 19—15 (I

(19—8) ; R. F. Germania — 
‘ ‘ (10—5) ; Olanda — Tu-

:^6).

• La Hemel Hempstead (Anglia) 
au luat sfirșit întrecerile unui tur
neu de calificare pentru grupa B a 
campionatului european masculin de 
baschet. Clasate pe primele două 
locuri, echipele Austriei și Scoției 
s-au calificat pentru turneele ce se 
vor desfășura între 14 și 22 mai la 
Stockholm și Helsinki. La. întrecerile 
grupei de la Helsinki t_ 
selecționata României.

va ți&rticiipa și

au continuat 
internaționale 
pentru „Cupa

• La Szombathely 
întrecerile competiției 
feminine de baschet 
Savaria". Meciurile disputate în ziua
a doua s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : Polonia — România 87— 
85 (46—44) ; Ungaria — R.D. Ger
mană 93—48 (51—24).

comerțului noile tipuri de aspira
toare ? — îl întrebăm pe tovarășul 
Simion Grama, inginerul șef al în
treprinderii „Electroargeș" :

— Este imposibil să dau un răs
puns exact. Practic, cu toate insis
tențele noastre, întreprinderea chi
mică Orăștie nu a reușit să se înca
dreze în programul stabilit pentru 
elaborarea proiectelor necesare exe
cuției S.D.V.-urilor. Abia, acum, 
după primirea proiectelor vom de
finitiva, cu întreprinderea „Electro- 
timiș", programul de realizare efec-

Diversificarea producției 
de aparate electrocasnice

realizeze în altă unitate. în 1974 am 
reluat preocupările. Or. cum știm, 
sintem în mare întirziere. în
treprinderea noastră, dacă ar dispune 
de documentația tehnică necesară, ar 
putea să producă. în acest an, mași
nile de spălat rufe cu program auto
mat. De altfel, programul nostru pre
vede ca in decembrie a.c. să Înceapă 
fabricația. Dispunem de tradiția nece
sară și capacitatea tehnică pentru a 
realiza cele 10 000 de mașini de spă
lat rufe cu program automat. (Decla
rațiile au fost făcute corespondentu
lui „Scinteii", Ștefan Dinică).

De la tratative — mai re
pede la fapte. cînd veti Uvra

tivă a SDV-urilor. Din discuțiile pur
tate cu cadre de conducere de la în
treprinderea timișoreană rezultă că, 
cel mai devreme, SDV-urile pentru 
aspirator ar putea fi realizate în timp 
de un an. în această situație nu se 
întrevede posibilitatea realizării nou
lui aspirator decît in vara anului 
viitor.

— Tot de întreprinderea dv. depin
de și realizarea mașinii ,de cusuț au
tomate de către întreprinderea din 
Cugir. Cînd le veți livra motoarele 
necesare 7

— Vom face tot ce ne stă in pu
tință pentru a realiza acest motor cel 
mai tîrziu în trimestrul III al aces
tui an. Dorim să le reătnintim tova
rășilor de la Cugir că respectarea

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a adresat o telegramă de 
felicitare lui Theophile Obenga cu 
ocazia reînnoirii mandatului de mi
nistru al afacerilor externe al Repu
blicii Populare Congo.

★
Cu prilejul Zilei . cosmonauticii, 

V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București, a organi
zat, marți, o gală de film dedicată 
realizărilor obținute de U.R.S.S. în 
acest domeniu.

Au participat reprezentanți ai 
M.A.E., membri ai conducerii Consi
liului general A.R.L.U.S., oameni de 
știință și cultură, ziariști.

'FAPTUL; 
DIVERS

A APĂRUT
„Revista română 

de studii 
internaționale" 
Nr. 1 (35) 1977

Din sumar : „Democratizarea 
relațiilor internaționale in pro- 

a unei noi 
(Marin Voi- 
Duculescu) ;

cesul de făurire 
ordini mondiale" 
culescu, 
„Relația 
Concepția 
vire la consecințele negative ale 
cursei înarmărilor. Necesitatea 
dezarmării" (Nicolae Chilie) ; 
„Continuarea eforturilor pentru 
edificarea securității și dezvol
tarea cooperării in Europa" (Eu
gen Popa) ; „România și țările 
in curs de dezvoltare" (Ion Ba- 
rac) ; „Conferința de la Colombo 
a șefilor de stat sau de guvern 
ai țărilor nealiniate — Partici
parea României" (Ion Miel- 
cioiu) ; „Lupta multiseculară a 
poporului român pentru inde
pendență națională" (Vasile Ne- 
tea).

Revista mai cuprinde rubrici
le : Documente de politică ex
ternă românească, Documente 
diplomatice, Din arhiva diplo
matică a României, JuriSpruden- 
t-a română de drept internațio
nal privat, Note și comentarii, 
Recenzii. Activitatea A.D.I.R.I,

Revista are și o ediție in 
limbi străine — Revue Rou- 
maine d’Etudes Internationales" 
— (articole in limbile franceză, 
engleză și rusă).

Victor Luvuicauu/ , 
dezarmare-de z voltare. 

românească cu pri-

„LOZUL 
PRIMĂVERII**

(.LOZUL PRIMĂVERII" oferă 
mari posibilități de ciștig. Se 
atribuie : autoturisme „Moskvici 
408/412“ și „Skoda S 100", peste 
800 000 cîștiguri în 
guri suplimentare 
special în valoare 
lei.

bani, cîști- 
din fondul 
de 1 670 000

T

Asigurarea de accidente
Printre formele de asigurare pe 

care ADAS le pune la îndemîna 
cetățenilor șe află și „Asigurarea 
de accidente", practicabilă în mai 
multe variante.

Asigurarea de accidente poate fi 
contractată de orice persoană în 
virată de la 16 ani Împliniți, indi
ferent de profesie și de locul de 
muncă. Persoanele care realizează 
venituri din muncă proprie pot în
cheia asigurări de la vîrsta de 14 
ani. Dintre evenimentele neprevă
zute pentru urmările cărora, in 
caz de vătămări corporale. ADAS 
plătește sumele asigurate, amintim: 
lovirea, căderea, alunecarea, pră
bușirea de teren, explozia, trăsne
tul, electrocutarea, arsura, acciden
tele produse de funcționarea sau 
folosirea mașinilor, instrumentelor, 
sculelor sau armelor, cele intim- 
plate ca urmare a circulației mij
loacelor de transport sau din cauza 
accidentelor întâmplate acestora 
etc.

Asigurarea de accidente se poate 
contracta in următoarele variante : 
• Asigurarea de accidente pentru 
sume asigurate 
15 000 de lei, se 
durate de 3 sau 
rate constituind 
pînă la 2 ani.

. Pe aceeași perioadă se pot în
cheia și două sau trei 
pentru sume fixe. ■ 
de accidente 
rate convenite se i 
durate de 1 an la I 
gerea cetățenilor, 
achita și in rate.

La ambele forme 
primele de plată se 
funcție de mărimea 
cate solicitantul dorește să se asi
gure, de profesia și felul unității

fixe, totale, de 
contractează pe 

6 luni, sau pe du- 
multiplul acestora.

asigurări
Asigurarea 

pentru sume asigu- 
contractează pe 
5 ani, la ale- 
Primele se pot

de asigurare, 
stabilesc in 

sumei pentru

acestui angajament depinde, in bună 
măsură, de asigurarea matrițelor 
pentru carcasa și capacul motoru
lui. Iar aceste matrițe trebuie să ni 
le asigure tocmai... întreprinderea 
mecanică din Cugir.

Buturuga mică se nu
mește „comutator (ne)fa- 
bricat la Titu". Conform unei 
prevederi din programul de dezvolta
re a producției bunurilor de consum, 
întreprinderea „23 August" din Satu 
Mare trebuia să livreze fondului pie
ței, în cursul anului trecut, 25 000 de 
mașini electrice de gătit cu trei o- 
chiuri și cuptor. în realitate, au fost 
livrate doar 1 030 de mașini. în tri
mestrul I a.c. nu s-a livrat nici o 
mașină din acest tip. Care sint cau
zele ?

— Explicația este una singură — 
ne-a declarat ing. Carol Fiilop, direc
torul întreprinderii „23 August" — 
întreprinderea de aparataje electrice 
Titu este deficitară, încă din 1974. cu 
livrarea in mod ritmic și in cantită
țile prevăzute în contract a comuta
torului cu 5 poziții. Mai exact, in 
1976, față de necesarul de 93 000 de 
comutatoare pentru mașinile electri
ce și mașinile „El-gaz“ (gaze și elec
trice), întreprinderea din Titu a ac
ceptat, printr-o minută, să ne livreze 
doar 64 000 de bucăți. Din păcate, nici 
acest angajament nu a fost respectat 
decît parțial. Anul 1977 nu a debutat 
sub auspicii mai bune in privința 
livrării comutatoarelor. Față de cele 
28 000 bucăți contractate, in primul 
trimestru ni s-au livrat doar 16 000 
de comutatoare. La restanțele din 
primul trimestru se adaugă, bine
înțeles, și restanțele din anul trecut 
— care se ridică la 40 000 bucăți. 
(Declarațiile au fost făcute cores

în care acesta lucrează, precum și 
de durata contractului (de exem
plu : la asigurarea pentru sume 
fixe, primele de plată reprezintă, 
de regulă, 12 sau 15 lei pe 3 ori 6 
luni ; la asigurarea i 
convenite, primele de 
zintă, de regulă, între 
pe an, pentru fiecare 
din suma asigurată).

• Asigurarea familială de acci
dente cuprinde, pe lingă asiguratul 
principal, 
tuia, și 
ferent de 
5 pină la 
totale de 
care persoană.

Prima de plată, pentru o durată 
a asigurării de 3 luni, este de 25 
lei, pentru toate persoanele cuprin
se în asigurare.

La toate felurile de asigurări de 
accidente, în cazurile de invalidi
tate permanentă parțială, ca ur
mare a accidentelor cuprinse în 
asigurare, suma cuvenită în raport 
cu gradul de invaliditate perma
nentă stabilit se majorează cu 25 
la sută, in limita sumei asigurate 
pentru invaliditate permanentă to
tală.

Asigurările' de accidente pentru 
sume fixe, pentru sume convenite 
și cele familiale oferă și avantajul 
cuprinderii in asigurare a bunuri
lor casnice și gospodărești, pentru 
o sumă asigurată de 5 000 de lei 
fiecare poliță, fără vreo plată 
primă suplimentară.

Pentru încheierea asigurărilor 
puteți adresa responsabililor 
asigurările din organizațiile socia
liste. agentilor și inspectorilor de 
asigurare, cooperativelor de credit, 
cooperativelor de consum 
direct, oricărei unități ADAS.

pentru sume 
• plată repre-

1,60 și 4 lei
1 000 de lei

și pe soțul (soția) aces- 
pe toți copiii, indi- 

numărul lor. in vîrstă de 
16 ani, la sume asigurate 
15 000 de lei pentru fie-

de 
de

vă 
cu

sau.

pondentului „Scinteii", Octav Gru- 
meza). ,

Să fim optimiști! - Aces- 
ta pare să fie îndemnul tovarășului 
Andrei C'ostea, directorul întreprin
derii de aparataje electrice din Titu.

— Cînd veți recupera restanțele la 
comutatoarele necesare mașinilor e- 
lectrice de gătit, fabricate Ia Satu 
Mare ?

— în ultimul timp am avut greu
tăți în asigurarea cu scule pentru 
producerea acestor Comutatoare. 
Greutățile au fost înlăturate, în pre
zent fiind in măsură să livrăm rit
mic comutatoarele contractate. La 
ora actuală am ajuns la o producție 
zilnică de 1 000 bucăți de comutatoa
re. ceea ce ne permite să garantăm 
că încă din această lună vom recu
pera integral restanțele din primul 
trimestru. asigurind, totodată li
vrarea ritmică a comutatoarelor ne
cesare mașinilor electrice de gătit.

în loc de concluzii. Aces- 
tea sint faptele. în fiecare caz în 
parte este vorba de grave încăl
cări ale disciplinei contractuale, dc 
ignorarea regulilor bunei cooperări 
între unități. De ce nu se urmărește 
cu mai multă rigurozitate, pe baza 
unui plan coordonator, de către cen
trale și ministere, finalizarea, fază 
cu fază, a programelor de înnoire și 
diversificare a produselor electrocas
nice ? De ce unitățile in culpă fixea
ză cu atîta larghețe — un an și chiar 
doi ani ! — termene pentru realiza
rea produselor restante ? întrucît ră- 
minerile în urmă la produsele anali
zate se datoresc unităților construc
toare de mașini, vom prezenta, 
într-unul din numerele viitoare ale 
ziarului, punctul de vedere al minis
terului de resort.

i 15 locuri
' pentru 

1 15 fete
!S-a intimplat duminică. W 

aprilie. Pe șoseaua din Corund 
•— un sat aflat la vreo 70 km 

Ide Satu Mare — ciopor de lume.
Peste puțin timp sosi autobu
zul din Bogdană, ticsit de călă- 

Itori. -Atunci. învățătoarea Cor
nelia Ardelean s-a urcat in au
tobuz : ..Oameni buni, doar o 
clipă de ascultare. Facem apel 

Ila bunăvoința dv. Satul nostru 
are un grup vocal format 
din 15 pioniere, care s-a ca- 

Ilificat pentru finala festivalu
lui „Cintarea României". Ni 
s-a spus că va trebui să 

Iși plecăm urgent cu pri
mul tren la București. Dacă 
nu plecăm acum...". Vreo 15—20 
de călători dintre cei urcați in 

1 Bogdană au coborit imediat din 
autobuz. Unul dintre ei s-a adre- 

1 sat pionierelor și învățătoarei : 
I„Noi om mere cu cursa urmă

toare, dar cu condiția să ne adu
ceți veste bună".
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Arheologii timișoreni au des
coperit în partea de sud a mu
nicipiului o așezare datind de 
la sfîrșitul mileniului al II-lea 
înaintea erei noastre. „Această 
așezare — ne spune Florin Me- 
delet. directorul Muzeului Ba
natului — un sat alcătuit din 
semibordeie, este prima de acest 
fel descoperită pînă acum în 
Banat. Situată in vecinătatea 
unei mari necropole datind din 
aceeași perioadă, descoperită de 
noi anul trecut, așezarea era 
locuită de o populație statorni
că și pașnică, in jur neexistind 
nici un fel de fortificații. Cera
mica foarte bogată, ornamentată 
prin incizie, vetrele de foc sub 
formă de cuptoare, podoabele de 
bronz, acoperișurile și stilpii de 
susținere ai locuințelor sint ase
mănătoare, in mare parte, cu 
ale caselor țărănești de astăzi. 
Totodată, acestea atestă gradul 
ridicat al culturii materiale la 
care ajunseseră localnicii din 
epoca respectivă.

înterventie
9

energică
Abia trecuse de amiază cînd 

la o cabană de pe masivul 
Timpa a izbucnit un incendiu. 
Datorită .< cpnstiMctiei foarte, 
vechi,, numai din material lem- 
noa -focul. s»a iaitins repede. 
Spre locul cu pricina s-au În
dreptat, în mare grabă, pom
pierii militari și numeroși ce
tățeni ai Brașovului. Îndeosebi 
studenți. Lupta cu focul a fost 
deosebit de grea, întrucît pom
pierii au fost nevoiti să pom
peze apa necesară tocmai de 
jos, de la poalele Timpei, 
prin «istemul releu, din ma
șină în mașină, pină in vîrful 
masivului. Datorită intervenției 
energice, flăcările nu s-au extins 
și asupra pădurii din jur.

Meșterii
9

rotari
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Muzeul de istorie , si arheolo- ■ 
pie din Bistrița și-a îmbogățit 
colecțiile cu o nouă piesă deose- • 
bit de valoroasă. Este o așa-nu- 
mită stemă de meșter, care are 
pe frontispiciu inițialele aces- I 
tuia, precum și însemnul breslei 
rotarilor. Pe placa de piatră este I 
gravat și anul in care a fost 
realizată: 1622. Interesant de ' 
semnalat este faptul că acest 
meșteșug s-a păstrat în județul 
Bistrița-Năsăud pină in zilele | 
noastre, aici puțind fi găsiți și 
acum oameni deosebit de pri- 
cepuți in ale rotăritului.

„Somn 
ușor“, dar 
nu la volan
Șoseaua Zlatna—Alba Iulia. I 

Kilometrul 11 + 500. Autocamio- | 
nul 31—AB—2 466 al întreprin
derii de industrializare a lapte
lui Alba Iulia zace răsturnat. în 
jur — puzderie de cioburi.

Efectuind un transport de 
sticle de lapte goale, șoferul de 
pe autocamion, Laurentiu Sze- 
kely. a ațipit la volan. Doar 
citeva clipe. Suficiente pentru 
ca, trezit brusc în timpul acci
dentului, șoferul să vadă în 
jur... sticle verzi. Sparte. Pa
guba se ridică la aproximativ 
10 000 lei. Șoferul, firește, plă- 

Itește. Vorba e : nu era mai bun 
un pui de somn la timpul po
trivit ?

I Prea tîrziu
I
I
|
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Sala mare de la Casa agrono
mului din orașul Babadag de
venise neîncăpătoare. Indignarea 
celor care asistau la proces a 
sporit și mai mult în timpul 
cînd inculpata. Catrina Selaru, 
implora in fața instanței de ju
decată circumstanțe atenuante : 
„Vă asigur că-mi pare rău... Re
gret nespus de mult... Jur eă 
altădată n-o să mai fac...".

Instanța de judecată a fost 
neînduplecată .’ pentru întreru
perea ilegală a unei sarcini, cau- 
zind și curmarea firului vieții 
unei viitoare mame, Catrina 
Selaru a fost condamnată la 
șase ani și șase luni închisoare. 
N-a scăpat de pedeapsă niei 
Ioana David, care i-a dat o mină 
de ajutor, fiindu-i complice. A 
fost și ea condamnată la doi ani.

Rubricâ realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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Vizita ministrului român 
al apărării naționale 

in Italia

Dezbaterile din Consiliul de Securitate 
privind atacul armat împotriva Beninului

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII CIAD

DELHI 12 (Agerpres). — în capita
la Indiei s-au încheiat lucrările reu
niunii ministeriale a Biroului de Co
ordonare al țărilor nealiniate. Comu
nicatul final arată că statele care fac 
parte din această mișcare au devenit 
o forță pozitivă în solutionarea pro
blemelor internaționale și în insti
tuirea unui sistem economic just in 
lume, subliniind că politica de neali-. 
niere constituie o bază solidă pentru 
eliberarea popoarelor de sub domi
nația colonialistă. Totodată, docu
mentul condamnă colaborarea unor 
țări cu regimurile rasiste din Africa 
de Sud și sprijină lupta și dreptul 
la independență a Namibiei și Zim
babwe.

în ce privește problema Orientului 
Apropiat și, in acest cadru, a pro
blemei palestinene. Biroul de Coordo
nare își exprimă îngrijorarea pentru 
situația din această parte a lumii și 
cere Israelului să se retragă de pe 
teritoriile arabe ocupate Biroul de 
Coordonare face apel la toate țările 
să respecte independenta, integrita
tea. suveranitatea și nealinierea Ci
prului și acordă sprijin aspirațiilor 
de transformare a Oceanului Indian 
într-o zonă a păcii, făcînd totodată 
apel la țările riverane să se retra
gă din alianțele și pactele militare 
din care fac parte. Biroul recomandă 
tuturor țărilor să ajute țările nou 
eliberate din Indochina să-și refacă 
economia și sprijină reunificarea paș
nică a Coreei, fără amestec străin.

Comunicatul condamnă presiunile 
și amestecurile din afară în treburile 
interne ale țărilor din America La
tină și sprijină lupta popoarelor din 
această zonă împotriva ingerințelor și 
presiunilor, pentru stabilitatea si res
pectarea suveranității lor. Documen
tul final apreciază că destinderea 
poate fi eficientă și importantă dacă 
se extinde asupra tuturor 
țărilor lumii. Documentul

zonelor si 
afirmă că

Biroul a luat cunoștință de eforturile 
. țărilor nealiniate și neutre din Euro
pa pentru asigurarea succesului reu
niunii țărilor participante la Confe
rința pentru securitate și cooperare, 
care va avea loc la Belgrad.

Documentul salută convocarea se
siunii speciale.a Adunării Generale a 

'O.N.U. consacrată problemelor dezar
mării. acordind prioritate dezarmării 
nucleare. Organizația Națiunilor Uni
te este considerată drept un instru
ment important pentru pace și stabi
litate. toate țările fiind chemate să 
colaboreze cu această organizație in 
lupta pentru stabilirea unei noi ordini 
economice. Documentul cuprinde, de 
asemenea, recomandarea ca urmă
toarea conferință la nivel ministerial 
a tuturor țărilor nealiniate să aibă 
loc anul viitor la Belgrad, pentru 
pregătirea celei de-a Vl-a reuniuni 
la nivel înalt ce urmează să se În
trunească la Havana in 1979.

în comunicat se afirmă că ele vor 
respinge și in viitor orice activitate 
orientată spre subminarea identității 
mișcării și diminuarea rolului ei im
portant în lume.

în capitolul consacrat problemelor 
economice se constată că de la re
uniunea de la Colombo s-a făcut puțin 
pentru îmbunătățirea situației econo
mice a țărilor in curs de dezvoltare, 
asupra cărora se repercutează măsu
rile luate de țările dezvoltate pentru 
diminuarea repercusiunilor inflației și 
recesiunii. Propunindu-și să militeze 
in continuare pentru crearea unui 
fond comun pentru dezvoltare, auto
rii documentului subliniază că țările 
nealiniate vor acționa în comun în 
toate forurile internaționale pentru a 
determina țările dezvoltate să accepte 
propunerile țărilor nealiniate referi
toare la o nouă ordine economică in
ternațională. ceea ce presupune exis
tenta unității și solidarității lor în 
aplicarea programului de acțiune 
adoptat la Colombo.

ROMA — Ministrul apărării națio
nale al României, general-colonel Ion 
Coman, a sosit marți la Roma. într-o 
vizită oficială, la invitația ministrului 
apărării al Italiei. Vito Lattanzio. Pe 
aeroportul Ciampino. oaspetele ro
man a fost salutat de ministrul apă
rării al Italiei, de șeful Statului Ma
jor al armatei, de generali și ofițeri 
ai armatei italiene. A fost de fată am
basadorul României la Roma. Ion 
Mărgineanu.

în aceeași zi. a avut loc o întreve
dere intre cei doi miniștri ai apărării.

Ministrul român al apărării națio
nale a depus o coroană de flori la 
Mormintul soldatului necunoscut din 
Roma.

Este necesară creșterea 
rolului parlamentelor 

în realizarea dezarmării
CANBERRA 12 (Agerpres). — Te

mele privind creșterea rolului parla
mentelor în procesul destinderii 
realizării dezarmării generale și 
tale, precum și instaurarea unei 
ordini economice internaționale, 
mod deosebit transferul de tehnolo
gie către țările în curs de dezvoltare, 
fac obiectul dezbaterilor în comi
siile de specialitate ale sesiunii de 
primăvară a Uniunii Interparlamen
tare de la Canberra.

în intervenția sa în 
tică, deputatul român 
a subliniat necesitatea 
tribuției parlamentelor 
tarilor în adoptarea unor 
concrete de diminuare și oprire

și 
to- 
noi 

în

Comisia poli- 
Ioan Ceterchi 
sporirii con- 
și parlamen- 

măsuri 
a 

cursei înarmărilor, pentru eliberarea 
popoarelor de povara cheltuielilor 
militare, pentru mobilizarea lor în 
vederea înfăptuirii dezarmării ge
nerale, și în primul rind a dezar
mării nucleare.

Intervenția reprezentantului român

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 
Consiliul de Securitate a reluat marți 
dezbaterile asupra raportului mi
siunii speciale trimise in Republica 
Populară Benin pentru a examina 
împrejurările in care a fost comis, 
la 16 ianuarie, atacul armat ai unui 
grup de mercenari împotriva capi
talei acestei țări, care avea ca obiec
tiv răsturnarea actualului guvern al 
Beninului.

Luînd cuvîntul la dezbateri, repre
zentantul tării noastre în Consiliul de 
Securitate, ambasadorul Ion Datcu. 
a declarat că România a condamnat 
întotdeauna si condamnă in mod ho- 
tărit actele de folosire a forței îm
potriva suveranității naționale, inde
pendenței politice și integrității teri
toriale a statelor, precum și orice 
tentativă de constrîngere prin care 
se urmărește împiedicarea țărilor în 
curs de dezvoltare de a-și consolida 
independenta politică și economică. 
Poporul român s-a găsit întotdeauna 
alături de popoarele africane care 
luptă pentru lichidarea totală a vesti
giilor colonialismului și neocolonia-

■ lismului. pentru abolirea discrimină
rii rasiale și a apartheidului.

Popoarele africane — a spus vorbi
torul — care și-au cucerit libertatea 
și dreptul lor la o viată demnă în 
urma unei lungi lupte și prin grele 
sacrificii, sînt capabile să rezolve sin
gure problemele cu care sînt con
fruntate. iar O.N.U., Consiliului de 
Securitate le revine datoria să acțio
neze pentru a le pune la adăpost de 
orice amestec din exterior, de orice 
act de presiune și dictat din partea 
cercurilor imperialiste si neocolonia- 
liste.

Reprezentantul român a sprijinii 
propunerea ca în urma dezbaterilor 
Consiliul de Securitate să condam
ne atacul armat comis la 16 ianuarie 
1977 de un grup de mercenari îm
potriva R.P. Benin, ca și practica cri
minală a mercenariatului internatio
nal. Astfel. Consiliul de Securitate va 
face dreptate Beninului si va arăta 
că este hotărît' să nu tolereze nici in 
viitor asemenea acte, oriunde ar fi 
comise, deoarece 
trare Cartei O.N.U. și 
conduită în relațiile

acestea sînt ■ con- 
normelor de 

internaționale.

Evoluția situației din Zair

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT
La Moscova au început 

convorbirile sovieto-afgane, 
în cadrul cărora s-a procedat la un 
schimb de păreri asupra dezvoltării 
relațiilor bilaterale, precum și asupra 
unor probleme internaționale de in
teres reciproc — anunță agenția 
T.A.S.S. La convorbiri, din partea 
sovietică participă Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
și alți conducători de partid și de 
stat, iar din partea afgană — Mo
hammad Daoud, președintele Repu
blicii Afganistan, și alte persoane 
oficiale afgane.

Sesiunea E.C.O.S.O.C. Ia 
sediul Națiunilor Unite din New 
York au început marți lucrările se
siunii de primăvară a Consiliului E- 
conomic și Social al O.N.U. 
(E.C.O.S.O.C.). Sesiunea, la care par
ticipă reprezentanții celor 54 de state 
membre, este 
unor probleme

instaurarea democrației în Argen
tina. Se precizează că pentru parti
ciparea la un asemenea dialog nu 
trebuie impuse nici un Țel de restric
ții, fiind necesară reluarea activității 
sindicatelor și . a partidelor politice 
interzise de autorități.

Sesiunea Adunării Popu
lare a R. P. Bulgaria. La s°- 
fia au început lucrările celei de-a 
treia sesiuni a celei de-a șap
tea legislaturi a Adunării Popu
lare a R. P. Bulgaria. Un loc cen
tral în cadrul dezbaterilor forului le
gislativ suprem va fi acordat rapor
tului de activitate a guvernului pe

anul 1976, informează agenția B.T.A. 
Totodată, Adunarea Populară va 
examina o serie de proiecte de lege, 
unele modificări și adăugiri la Codul 
muncii.

Convorbiri chino-amsri- 
CanO. Li Sien-nien, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
s-a întilnit cu delegația de congres
meni americani condusă de John 
Brademas. adjunct al liderului majo
rității democrate din Camera Re
prezentanților, și de Richard Schwi- 
ker, senator republican, informează 
agenția China Nouă. La întrevedere 
au fost prezenți Huan Hua. minis
trul afacerilor externe, și Hao Teh- 
Cin, președintele Institutului popular 
chinez pentru afaceri externe, relevă 
agenția China Nouă.

Zile de iarna în Europa occidentală

Excelenței Sale general
FELIX MALLOUM NGAKOUTOU BEY-NDI

Președintele Consiliului Superior Militar,
Șeful statului Ciad

N'DJAMENA
Sărbătorirea Zilei naționale a Republicii Ciad îmi oferă plăcutul prilej 

de a vă transmite cele mai călduroase felicitări, împreună cu sincere urări 
de sănătate și fericire pentru dv., de succes Consiliului Superior Militar și 
guvernului provizoriu al republicii, precum și urări de bunăstare, progres 
și pace poporului ciadian.

că raporturile prietenești statornicite între țările 
dezvoltare și diversificare mai puternică in viitor, in 
român și ciadian, al cauzei păcii și înțelegerii

Sint încredințat 
noastre vor cunoaște o 
interesul popoarelor 
in lume.

r

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

dedicată dezbaterii 
social-umanitare;

Partidul Comunist din 
Argentina ® dat pubIicitătii un 
document prin care sprijină recenta 
declarație a președintelui țării, gene
ralul Rafael Videla, în legătură cu 
necesitatea unui larg dialog pentru 
realizarea unității naționale și re-

Valul de frig care s-a abătut asu
pra Franței la sfirșitul sâptăminii 
trecute a provocat moartea a 3 per
soane. Frigul este deosebit de puter
nic și termometrul indică temperaturi 
de iarnă, in vreme ce căderile de ză
padă sînt frecvente in cea mai mare 
parte a Franței, cu excepția Coastei 
de Azur.

Cea mai mare parte a țărilor eu
ropene au cunoscut aceeași situație,

zăpada căzînd din abundentă in 
Elveția, R.F. Germania, in Austria. 
Belgia și Olanda. In Marea Britanie, 
unde domnește, de asemenea, o tem
peratură scăzută, timpul nefavorabil 
a provocat închiderea a numeroase 
căi rutiere in zona Bristol.

Italia a cunoscut, de asemenea, 
cele mai scăzute temperaturi din acest 
sezon înregistrate in ultimii 10 ani. 
In Spania frigul se menține in an
samblul tării.

KINSHASA 12 (Agerpres). — în 
provincia Shaba, situată la granița 
de sud a Republicii Zair, continuă 
să se desfășoare lupte intre forțele 
armate zaireze și grupuri înarmate 
ostile actualului regim. Potrivit re
latărilor agențiilor internaționale de 
presă, in ultimele zile cele mai in
tense lupte au avut Ioc în zona ora
șului Kolwezi.

într-o scrisoare adresată secreta
rului general al O.N.U.. Kurt Wald
heim. reprezentantul Zairului la Na
țiunile Unite a subliniat că atacarea 
satelor și orașelor Dilolo. Kapanga și 
centrului minier Kisengi. a cetățenilor 
pașnici și a obiectivelor economice 
urmărește paralizarea unei părți im
portante a tării. Acest act — se arată 
in scrisoare — constituie o gravă 
amenințare directă la adresa păcii în 
regiune și Guvernul Republicii Zair 
își declină orice răspundere care ar 
putea rezulta ca urmare a acțiunilor 
pe care le-a întreprins pentru apăra
rea integrității teritoriului său 
nințat.

Agențiile internaționale de 
informează că Marocul a trimis 
în Zair pentru a ajuta guvernul de 
la Kinshasa să restabilească situația 
țn Shaba. Guvernul marocan a infor
mat O.N.U. și O.U.A. în legătură cu 
această decizie. Totodată, regele Has
san al II-lea a primit pe ambasa
dorii la Rabat ai statelor membre 
permanente ale Consiliului de Secu
ritate, pe care i-a informat asupra 
motivelor și condițiilor acțiunii ma
rocane. De asemenea, guvernul 
francez a trimis la Rabat zece avioa
ne, care transportă spre Kinshasa ma
terial militar și unități ale armatei 
marocane. Președintele Mobutu a de
clarat că o delegație a Egiptului se 
află la Kinshasa pentru a discuta mo
dalitățile trimiterii de trupe egiptene 
în provincia Shaba. Hotărirea Fran
ței de a furniza Marocului avioane 
în vederea transportării ajutorului 
militar în Zair marchează o nouă e- 
țapă în internaționalizarea conflic
tului. apreciază Agenția algeriană 
de presă — A.P.S., citată de agenția 
Reuter.

Pe de altă parte, într-un comunicat 
oficial dat publicității la Luanda, se

ame-

presă 
trupe

are nici o legă-arată că Angola nu
tură cu ceea ce se petrece in tara ve
cină, precizindu-se că în provincia 
Shaba nu luptă nici un angolez. Tot
odată, in comunicat se spune că orice 
țară care intervine in Zair poartă 
răspunderea gravelor consecințe pe 
care le-ar putea avea o asemenea ac
țiune.

MOSCOVA 12. — Corespondentul 
Agerpres transmite : în zilele de 11 
și 12 aprilie, la Moscova a avut loc 
cea de-a XlII-a ședință a Comitetu
lui C.A.E.R. pentru colaborare în do
meniul planificării. Au luat parte re
prezentanți ai țărilor membre ale 
C.A.E.R... precum și ai Iugoslaviei. 
Din țara noastră a participat Mihai 
Marinescu, viceprim-ministru al gu
vernului. președintele Comitetului de 
Stat al Planificării.

Comitetul a pregătit materialele ce 
vor fi examinate la cea de-a XXXI-a 
sesiune a C.A.E.R., a analizat 
diul elaborării proiectelor 
gramelor speciale de colaborare 
termen lung a țărilor membre 
C.A.E.R., a audiat informări
stadiului realizării acordurilor gene-

sta- 
pro- 

pe 
ale 

asupra

în spiritul politicii sale de partici
pare constructivă la dezbaterea tutu
ror marilor probleme care frămintă 
contemporaneitatea. România socia
listă acordă o atenție deosebită as
pectelor de mare actualitate privind 
folosirea, explorarea si valorificarea 
oceanului planetar și a resurselor 
sale în interesul întregii umanități. 
Exprimîndu-și poziția principială în 
documente de partid și de stat — 
precizări deosebit de importante cu
prind Expunerea prezentată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la re
centa reuniune comună a forurilor 
supreme de partid și de stat — par- 
ticipînd activ la dezbaterile din ca
drul Conferinței Națiunilor Unite a- 
supra dreptului mării, cit și în alte 
organisme și foruri internaționale. 
România socialistă a subliniat că 
problema oceanelor și resurselor lor 
are o însemnătate primordială pen
tru mersul înainte al omenirii, pen
tru întărirea păcii și colaborării in
ternaționale.

Tara noastră se pronunță pentru 
folosirea resurselor oceanului plane
tar in interesul tuturor popoarelor, 
pornind de la faptul că. pe întreg 
parcursul dezvoltării civilizației uma
ne. mările și oceanele au constituit 
pentru multe națiuni o sursă vitală 
de hrană și au oferit orizonturi noi 
pentru descoperiri geografice, pentru 
legături. cu alte țărmuri. Odată însă 
cu dezvoltarea tehnicii, care a spo
rit posibilitățile omului de exploa
tare și utilizare pe scară largă a bo
gățiilor oceanice, s-a pus tot mai 
accentuat problema unei valorificări 
complexe a resurselor marine. în a- 
ceastă privință, nu toate statele por
nesc de la condiții egale: există sta
te dezvoltate din punct de ve
dere industrial, 
posibilități 
ce tehnice 
exploatarea și 
selor mărilor și oceanelor, în timp 
ce statele în curs de dezvolta
re sint lipsite de asemenea mijloace 
sau le posedă în insuficientă măsu
ră. De aceea, se ridică pe bună drep
tate problema ca accesul la aceste 
resurse să nu fie condiționat de ni
velul și capacitățile tehnologice, de
oarece aceasta ar fi în avantajul 
unilateral al statelor avansate și ar 
duce la o accentuare și mai flagrantă 
a decalajelor economice, ca si a 
riscurilor pe care le implică aceste 
decalaje.

La acest aspect se adaugă și o la
tură de alt ordin : după cum se știe, 
țările in curs de dezvoltare au fost 
supuse în decursul secolelor domina
ției coloniale, fiind spoliate de imen
se resurse materiale — ceea ce a și 
determinat. într-o bună măsură, a- 
pariția și accentuarea crizei materii
lor prime, 
figurație 
tuturor 
xercită 
statelor.
tine o anumită recuperare a unor a- 
semenea resurse este de a se înlesni 
țărilor în curs de dezvoltare, ca un 
act de justiție și echitate, accesul

deplin și prioritar la avuțiile ocea
nelor.

Așa cum este cunoscut. România a 
militat întotdeauna pentru participa
rea tuturor statelor. indiferent de 
orînduirea socială, de mărimea teri
toriului sau a populației, de forța 
economică sau militară, la dezbate
rea problemelor de interes funda
mental pentru întreaga omenire, in
clusiv problema mărilor și oceanelor, 
în acest context, tara noastră con
sideră că țările in curs de dezvol
tare trebuie să beneficieze cu prio
ritate de avantajele resurselor ocea-

putea crește de cel puțin cinci ori pînă 
la finele secolului ; în același timp, 
fondul piscicol constituie o importan
tă sursă de proteine, fiind de ajuns 
să amintim că de la actualul nivel al 
pescuitului marin, care însumează 
aproximativ 70 milioane tone metrice, 
urmează să se ajungă în 1980 la cel 
puțin TOO milioane tone metrice ; la 
toate acestea mai trebuie adăugate 
alte activități în spațiile marine, ca, 
de pildă, extinderea capacităților 
portuare, amplificarea rețelei de 
transporturi comerciale maritime etc.

Există, așadar, numeroase temeiuri

teritoriale — respectiv, acea porțiu
ne maritimă, de-a lungul litoralului 
unei țări, in care aceasta îsi exerci
tă deplinele atribute ale suveranită
ții — și marea liberă. în ce privește 
apele teritoriale, (incă nu au fost sta
bilite norme unice, ceea ce a dus 
pină acum la diferente sensibile in 
practica diferitelor state : unele au 
adoptat regula celor trei mile mari
ne (bătaia maximă a unui tun din 
trecut), altele s-au fixat asupra unui 
multiplu al acestei cifre.

Dincolo de aceste limite se întinde 
marea liberă care însă, mai ales in

e

o

din punct de 
care dispun de 

superioare, de mijloa- . 
și tehnologice pentru 

valorificarea resur-

Or. in actuala con- 
mondială. cind asupra 

teritoriilor globului se e- 
suveranitatea națională a 
singura cale de a se ob-

Ciad sărbă- 
a 15 ani de

Poporul Republicii 
torește azi împlinirea 

independentei țăriila proclamarea 
sale.

Ciadul, stat 
cuatorială, cu

situat in Africa e- 
o suprafață de 

1 284 000 kmp și o populație de 
peste patru milioane de locuitori, 
a obținut în anii existenței sale de 
sine stătătoare progrese notabi
le pe calea dezvoltării econo
mice si consolidării independenței. 
Eforturile poporului ciadian sint
îndreptate îndeosebi spre lichi
darea stării de înapoiere moște
nite de la vechiul regim colonial, 
spre valorificarea bogățiilor națio
nale în folosul propriei dezvol
tări. Potrivit prevederilor planului 
pe termen lung de dezvoltare eco
nomică și socială, aflat în curs de 
realizare. statul alocă importante 
fonduri pentru modernizarea și 
diversificarea agriculturii, ramura 
principală a economiei țării. în

același timp, programul de trans
formări economico-sociale prevede 
crearea unor unități industriale1 
pentru prelucrarea produselor agri
cole. precum și amplificarea rețe
lei de școli in vederea pregătirii 
de cadre naționale.

Pe plan extern. Republica Ciad 
se pronunță pentru o politică de 
independență și' colaborare cu 
toate țările, indiferent de orindui- 
rea lor socială.

După stabilirea de relații diplo
matice, în urmă cu șapte ani, intre 
România și Ciad s-au statornicit și 
se ’dezvoltă raporturi de colabora
re prietenească. încheierea Acordu
lui de cooperare economică și teh
nică a creat cadrul pentru lărgirea 
conlucrării qconomice 
ciadiene, aceasta fiind 
losul ambelor ■ țări 
al cauzei păcii și 
rodnice între națiuni.

româno- 
în fo- 

și '• popoare, 
colaborării

V. O.

DE PRETUTINDENI
rale și bilaterale de colaborare pri
vind crearea, pe teritoriul U.R.S.S.. a 
unor capacități suplimentare pentru 
producția de materii prime feroase și 
a unor tipuri de feroaliaje.

De asemenea, comitetul a pregătit 
programul desfășurării lucrărilor de 
coordonare a planurilor economiilor 
naționale ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. pe anii 1981—1985, 
asigure cadrul organizatoric 
făptuire a acestor lucrări.

La ședința comitetului au 
xaminate propuneri privind 
ționarea colaborării țărilor

ale țărilor membre
care să 
de în-

fost e- 
perfec- 

membre 
ale C.A.E.R. în domeniul activității 
de planificare, precum și alte proble
me legate de realizarea „Programului 
complex".

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă de lucru, prietenească.

Conferință de presă a președintelui 
Statelor Unite

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
în cadrul unei întilniri cu ziariștii, 
desfășurată în localitatea Marietta 
(statul Georgia), președintele Statelor 
Unite, Jimmy Carter, a reamintit 
progresele înregistrate la convorbi
rile de la Moscova dintre secretarul 
de stat american și conducătorii so
vietici.

Răspunzînd Ia întrebările referi
toare la situația din Orientul Apro-

piat. președintele a subliniat necesi
tatea existentei unui purtător de cu- 
vint al palestinenilor la Conferința 
de la Geneva. El a arătat că nu s-a 
stabilit dacă acest lucru va fi făcut 
prin intermediar sau printr-o „repre
zentare directă". într-un anumit fel, 
a subliniat el. poporul palestinean 
trebuie să fie reprezentat la lucră
rile conferinței. Jimmy Carter și-a 
exprimat speranța că va fi găsită o 
soluție problemei palestinene.

zavantajată din punct de vedere geo
grafic si economic.

In această situație nou creată si 
încă neprecizată din punct de vede
re al dreptului mării, se impune con
certarea unor eforturi constructive 
pe plan internațional pentru a se 
ajunge la soluții general acceptabile 
și a se stabili modalitatea si crite
riile trasării liniilor de demarcație 
între zonele maritime naționale și 
cele internaționale. Convergenta po
zițiilor țărilor interesate este cu atit 
mai indispensabilă cu cit apariția 
unor astfel de „zone economice"

Oceanele și resursele lor
bun al întregii umanități

Este necesară elaborarea unei noi Convenții asupra dreptului mării, în conformitate cu 
principiile legalității internaționale.
Importante zăcăminte metalifere,
cantități de proteine - avuții ale
O cerință 
dezvoltare
Pentru un 
oceanelor.

a reducerii decalajelor 
la resursele maritime, 
rol sporit al Națiunilor

nice, potrivit cerințelor obiective ale 
accelerării mersului lor înainte, re
ducerii decalajelor față de statele 
avansate din punct de vedere econo
mic. Asigurarea unor condiții echi
tabile de exploatare și distribuire a 
bogățiilor oceanice, de folosire a 
mediului marin pentru binele între
gii omeniri se înscrie, în concepția 
României socialiste, ca parte inte
grantă a obiectivelor luptei generale 
pentru înlocuirea vechilor relații de 
inechitate, inegalitate și subordona
re. cu raporturi noi. bazate pe ega
litate si justiție, pentru înfăptuirea 
unei noi ordini economice internațio
nale. făurirea unei lumi mai bune și 
mai drepte.

Adincurile „continentului albastru" 
conțin resurse considerabile. După 
estimările cercetătorilor, fundul mă
rilor este căptușit cu noduli polime- 
taliferi. reprezentînd zăcăminte im
portante de cupru, aluminiu, molib
den. cobalt, mangan etc. ; se aprecia
ză. totodată, că circa 40 la sută din 
rezervele totale de petrol ale lumii se 
află în subsolul marin si că actualul 
volum extras prin foraje oceanice va

40 la sută din rezervele de petrol ale lumii, inepuizabile 
„continentului albastru".
economice: accesul prioritar al țărilor în curs de

Unite în reglementarea folosirii echitabile a mărilor și

popoarele îșl 
de reglemen- 
al mărilor și 
să devină un

în virtutea cărora toate 
manifestă interesul față 
tarea regimului juridic 
oceanelor, astfel ca ele 
factor general de progres și prospe
ritate. Cu atit mai mult se impune 
necesitatea ca în elaborarea unei noi 
Convenții internaționale asupra drep
tului mării, sub egida O.N.U. — in 
legătură cu care se desfășoară largi 
dezbateri internaționale — să-și gă
sească deplină întruchipare normele 
si principiile fundamentale de con
duită între state : deplina egalitate 
în drepturi, respectarea independen
tei si suveranității naționale, ne
amestecul în treburile interne si a- 
vantajul reciproc, renunțarea la for
ță si la amenințarea eu forța — 
principii tot mai larg recunoscute în 
viata internațională, singurele in mă
sură să asigure o colaborare traini
că și fructuoasă intre națiuni, garan
tarea securității, consolidarea destin
derii si păcii în lume.

în ansamblul problematicii largi și 
cuprinzătoare care îsi așteaptă clari
ficarea prin elaborarea unui nou 
drept maritim, un loc important ocu
pă chestiunea delimitării intre apele

ultimul timp, este considerată la rîn- 
dul ei ca diferențiindu-se in mai 
multe zone. O largă circulație a că
pătat noțiunea de „zonă economică" 
sau „zonă economică exclusivă", sub 
această denumire intelegindu-se o 
zonă maritimă adiacentă, dincolo de 
limita apelor teritoriale, in care ță
rile riverane iși rezervă dreptul de 
a folosi exclusiv sau cu prioritate 
anumite resurse marine. Un șir de 
state, intre care cele nouă țări mem
bre ale Pieței comune. Canada. S.U.A., 
au acționat unilateral, extinzîndu-și 
..zone de pescuit" pe o distanță de 
200 de mile marine, de la țărm, ceea 
ce a determinat. în scopul apărării 
intereselor naționale, luarea de con- 
tramăsuri similare provizorii din par
tea altor state, pînă la o soluționare 
definitivă a acestei chestiuni pe plan 
international. Or. s-a calculat că 
dacă toate statele și-ar extinde ast
fel jurisdicția națională, aceasta ar 
cuprinde nu mai puțin de... o treime 
din totalitatea oceanelor ! Pe de altă 
parte, nu poate fi ignorat faptul că 
un grup de state fără ieșire la mare 
continuă să rămină într-o poziție de-

poate căpăta caracterul unei extin
deri teritoriale, cu implicații multi
ple si imprevizibile în relațiile inter
statale. încă de pe acum, declararea 
unilaterală de asemenea zone are 
implicații negative pe plan econo
mic. în această ordine de idei, se pot 
evoca măsurile recente adoptate de 
țările Pieței comune în domeniul 
pescuitului internațional. Or. cu greu 

țse poate aprecia că asemenea măsuri.
care ridică bariere in călea colabo
rării economice, se înscriu în spiri
tul prevederilor Actului final de la 
Helsinki — prevederi care, dimpotri
vă. subliniază necesitatea unei largi 
cooperări internaționale, egale in 
drepturi, fără nici un fel de opreliști 
și discriminări. O asemenea coope
rare. atunci cînd vorbim de domeniul 
vast al oceanului mondial, impune să 
se precizeze limitele si statutul ape
lor internaționale propriu-zise. adop- 
tindu-se reglementări care să țină 
seama de interesele tuturor statelor 
lumii în ce privește explorarea, ex
ploatarea. conservarea și gestiunea 
resurselor naturale — biologice și mi
nerale — ale fundului oceanului și 
ale subsolului acestuia, cit și în ce

privește cercetarea științifică și pro
tecția mediului marin.

Firește, un rol important în rezol
varea acestei probleme, ca și a altor 
mari probleme care frămintă ome
nirea la ora actuală, este chemată 
să-1 joace Organizația Națiunilor 
Unite. Tocmai pornind de la această 
cerință, de la complexitatea proble
maticii în discuție, tovarășul Nicolae 
Ceausescu arăta în recenta sa Expu
nere : „O.N.U. poate și trebuie să-și 
aducă contribuția la reglementarea 
echitabilă a folosirii mărilor si ocea
nelor, finind seama că tendința de 
extindere unilaterală a drepturilor 
unor state asupra oceanului plane
tar. care poate căpăta in fapt carac
terul unei extinderi teritoriale, poate 
crea un șir de probleme conl'lictuale 
grave în viața internațională, poale 
duce Ia ascuțirea contradicțiilor și 
agravarea încordării pe plan mon
dial. Este necesar ca îp reglemen
tarea acestei 
nească de la 
oceanele să 
patrimoniului 
tătii. să servească intereselor tuturor 
popoarelor. cauzei colaborării și 
păcii".

în baza acestor considerente. 
România s-a pronunțat și se pronun
ță pentru finalizarea. sub egida 
O.N.U., a unui statut potrivit căruia 
fundul mărilor și oceanelor, 
subsolul acestora, dincolo 
jurisdicției naționale, să 
patrimoniul comun al 
ceea ce ar fi pe deplin 
danță cu Declarația asupra principii
lor de drept international privind re
lațiile prietenești și cooperarea intre 
state, adoptată de Adunarea Gene
rală a O.N.U. în octombrie 1970. 
De aici decurge corolarul firesc că 
nici un stat nu poate revendica 
vreun drept exclusiv asupra acestei 
zone, că marile resurse marine tre
buie să fie valorificate pe baza unei 
largi colaborări internaționale. în in
teresul tuturor statelor, și in primul 
rind al celor în curs de dezvoltare.

în viziunea tării noastre, rezolva
rea echitabilă a problemei folosirii 
resurselor mărilor și oceanelor im
plică. în mod necesar, instituirea unui 
sistem democratic de explorare și 
exploatare a zonei internaționale, 
care să asigure ca aceste resurse să 
fie utilizate nu în interesul unui stat 
sau al unui grup de state, ci spre 
beneficiul întregii umanități.

Evoluțiile care au loc in viața in
ternațională confirmă în mod evident 
punctul de vedere al României so
cialiste. potrivit căruia făurirea unei 
noi ordini economice și politice mon
diale include, ca o componentă im
portantă. valorificarea, printr-o am
plă colaborare internațională, bazată 
pe egalitate în drepturi, a fabuloa
selor bogății ale mărilor și oceanelor 
planetei. Este neindoielnic că progre
sele ce s-ar înregistra pe această 
cale ar corespunde pe de-a-ntregul 
intereselor și aspirațiilor tuturor po
poarelor.

probleme să se por- 
principiul ca mările și 
aparțină in continuare 
international al umani-

ca și 
de limitele 

constituie 
umanității, 
în concor-

Liviu RODESCU

și anumite legu- 
eficace decît za- 
substantă este 

de ori mai dul-

© DE 3 000 DE ORI 
MAI DULCE DECIT ZA
HARINA. Hotărirea autori
tăților S.U.A. de a interzice, cu 
începere de la 1 iulie, consumul 
zaharinei, substanță de 300 de 
ori mai dulce decit zahărul, re
comandată pentru a fi folosită 
de anumite persoane suferinde 
(in special diabetici), a stirnit o 
amplă controversă. Mulți consi
deră că această hotărire nu este 
străină de presiunile marilor 
producători de zahăr. în fata a- 
cestei interdicții, producția de 
înlocuitori ai zahărului s-a di
versificat. Succesorul cu cele mai 
multe șanse este substanța denu
mită „aspartame", care se prepa
ră din doi aminoacizi ce se găsesc 
în carne, lapte 
me ; mai puțin 
harina, noua 
totuși de 180
ce decit zahărul. Alte substan
țe avute in vedere sint : „na- 
ringina", fabricată din coaja de 
grapefruit, de 1 000 de ori mai 
dulce decit zaharina ; și, in fine, 
„monellina", de 3 000 de ori mai 
dulce decît zaharina ! Aceasta 
din urmă este considerată cel 
mai puternic edulcorant cunos
cut pînă acum.

• ÎMPOTRIVA BO
XULUI PROFESIONIST. 
Intr-un documentat arțicol con
sacrat boxului profesionist din 
lumea capitalului, săptămînalul 
,.Nouvel Observateur" denunță 
tarele sale profunde : pe de o 
parte, faptul că a devenit, in 
tot mai mare măsură, un busi
ness rapace, în care aspectele 
luptei sportive ocupă un loc cu 
totul secundar în favoarea pro
fiturilor cu orice preț, iar pe de 
altă parte, -totalul dezinteres al 
promotorilor față de sănătatea 
boxerilor. în timpul carierei 
sale, un boxer profesionist în
casează în medie 50 000 de lo
vituri. Există insă și cazuri cind 
numărul loviturilor depășește 
100 000. Nu-i de mirare că, in 
aceste condiții, boxerii se aleg 
cu grave traumatisme psihice și 
fizice, mulți sfîrșind în spitalele 
de boli nervoase sau, și mai 
rău. decedind, unii chiar pe 
ring, in urma loviturilor primi
te. Revista consideră că. in fața 
acestei situații, nu există decît 
o singură soluție : interzicerea 
boxului profesionist, „generator 
de un nesfîrșit lanț de scanda
luri și abuzuri".

• UN POET AL CO
TIDIANULUI. într-o amplă 
prezentare a vieții și operei 
poetului francez Jacques Pre- 
vert, decedat, după cum s-a a- 
nunțat, la virsta de 77 de ani, 
la Omonville, agenția France 
Presse relevă extraordinara 
popularitate a versurilor sale, 
care dezvăluie frumusețile ne
bănuite ale vieții cotidiene, 
ceea ce i-a atras aprecie
rea măgulitoare de a fi „stihui- 
torul cel mai apropiat de sufle
tul francezului de rind". Pre- 
vert Iasă în urma sa o bogată 
creație literară, alcătuită din 
volume de poeme („Paroles", 
„Spectacle" etc), literatură pen
tru copii, piese de teatru. El s-a 
ilustrat, de asemenea, ca scena
rist de film, in care calitate, fil
mul „Copiii paradisului" (reali
zat împreună cu Marcel Carne) 
i-a adus celebritatea în Întreaga 
lume și renumele de „poetul 
cinematografiei franceze". Ca o 
încoronare a activității sale, a 
primit in 1973 Marele premiu al 
societății autorilor — pentru an
samblul operei — iar in 1975 
Marele premiu național pentru 
film.

• EFICACITATEA RE- 
MANTADINULUI.In RSS 
Letonă a fost creat și experi
mentat un nou medicament con
tra gripei, care s-a dovedit a fi 
de cinci ori mai eficient decit 
celelalte mijloace folosite pînă 
acum pentru combaterea acestei 
boli. Folosit in scopuri profilac
tice în anul 1976. medicamentul, 
care a primit numele de Reman- 
tadin. a permis evitarea epide
miei de gripă in republică. Re- 
mantadinul este primul mijloc 
chimioterapeutic care, spre deo
sebire de celelalte preparate, 
combate simultan cîteva tipuri 
de virusuri.
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